5 februari 1959

U 1133/59 - Q,46 -/P4/PS9.

/VA? ^r/^;

Land :

Indonesië.

L-

Onderwerp :

De illegale ruilhandel van het leger.

Referenties:

Mijn no„ 1122/59 van 5 februari 1959.

Datum van
waarneming:

Medio januari 1959.

Bron:

Betrouwbaar.
Par. 1)
Een Indonesiër die lid is van de PKI,
Par. 2) en 3) Een betrouwbare Indonesiër met goede
contacten in de Perbepbsi.

Subbronnen

Opmerkingen:

Verzonden aan:

de Minister van Buitenlandse Saksn.

Aan Sijne Excellentie de Minister-President Prof. Dr. L.J«M. BEE!
Plein 1813 no. 4
's-GRAVENHAGE.
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1.
Medio december j . l, daden geruchten de
ronde, dat de illegale ruilhandel, door hoge legerof f ioiaren gedreven, dank zij de p Kt was uitgelekt.
Het leek er toen op, dat de groep van SUKENDRO, hoofd
van de Militaire Inlichtingendienst, de geruchten zou
gebruiken om de PKJ een slag toe te brengen. Berichten bereikten het CQ-PKÏ, dat PK|-ers, onder wie AIDIO?
en KJOK), zouden worden gearresteerd. Om deze reden
werden betrokkenen door het OC-PKI geïnstrueerd om
steeds op een ander adres de nacht door te brengen en
op hun hoede te zijn.
Een deel van de gegevens over de illegale ruilhandel van het leger is inderdaad van het
CO-Piot afkomstig. Een oud-strijder, Junta ST3RADI, bij
de Douane in fandjjong Priofc werkzaam, had de PKIfraotie van de Perbepbsi ingelicht.
2.
Pogingen van de Öhef-Staf leger en
hoge officieren om de illegale ruilhandel-affaire in
de doofpot te stoppen, werden door de PKt verijdeld
door aan het gebeurde ruohtbaarhe id te geven. De laatste zet was een bezoek van Maj. MkRSBDI, de prooommunistisohe ex»0hef -Staf van het Militair Commando
van D Jakarta, met dooamenten over de illegale Söandjong
Priok transactie aan President SUEASHO. Door deze ontwikkeling was de Ohef-Staf leger gedwongen om maatregelen te nemen tegen: Kol. Ibnu SUIKMQ, Lt« -Eol. SUKEBDRQ,
Irt.-Kol. SüiaRDJO, it.-Kol. E. D&ÖHJAR, Sfej, StIHARSO en
ÏQapt. ST3BARI.
Het bezoek van MaRSÜDl aan President
S0KAR10 vond plaats op aandringen van da PEE-fraotie in
de Perbepbsi, welke op haar beurt door het GO-PKE waa
geïnstrueerd.
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De AïBI (Indonesische liuchtraacht) had
door toedoen van de pro-oomiaunistisohe I-t,-Kol. SISWADI,
Hoofd AtJRÏ Inlichtingendienst, eveneens bij da Chef-S taf
aangedrongen om in te grijpen.
Volgens door het ÖG-PKI ontvangen berichten hebben de echtgenote van Iit„-Sen. HASUIÏOI en die
van Lt.-Kol* STJK&E0JO geld uit de illegale ruilhandel-fcransaotie ontvangen. Het ÖG-PKE heeft echter opdraoht gegeven om deze berichten niet is verspreiden, daar de PKIleiding het niet gewenst aoht, dat HASïïOIOH, ook al ia hij
misschien in de ruilhandel-affaire betrokken, openlijk of
op bedekte wijze wordt aangevallen.
3.
Het CO-PM heeft opdraoht gegeven om
een fluisteroampagna te lanceren» dat de Amerikaanse ambassadeur de 2de vmd. Premier ïdham GHAIïID heef t benaderd
om de wens van de Verenigde Staten kenbaar te maken, dat
SU1SKÖBO en SUK&KDJÖ, hoofd en vrad. hoofd van de Militaire
Inlichtingendienst, die beiden in de illegale ruilhandelaffaire betrokken zijn, niet van hun functie worden ontheven. Indien dit toch zou gebauren, zal Amerika zijn hulp
aan Indonesië" stopzetten. Verder heeft de Amerikaanse ambassadeur Idham GHAIiID verzocht diens plan om twee aan hem
toegevoegde officieren voor onderzoek van de ruilhandelaffaire naar Singapore te zenden, op te geven.
Itldus de flulsteroampagne van het 00-PKI,
die geen enkele grond van waarheid heeft en bedoeld is om
de huidige situatie nog meer te vertroebelen.
Opmerkingt

Volgens rapport no. 1122/59 van 5 februari
1959 werd Ma3. MARSUDÏ door de Chef-Staf luchtmacht naar SÜKARHO gezonden. Het is niet onwaarschijnlijk, dat It.-Kbl. SISWAÖI en Ma j. IflABSÜBI medewerkers in dezelfde asaak - contact met elkaar
hebben.
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