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Indonesië

KOL. IBKtl SPgQgQ'S SCHORSING

•In augustus 3.1. begon het leger op
kisine schaal illegale ruilhandel transactie s van
Palam bang, Bjambi en ïPelok Be tong uit naar Singapore
en omgekeerd uit te voeren» teneinde uit de opbrengst
daarvan de Militaire Inlichtingendienst in het buiten-
land te bekostigen, daar de Centrale Regering geweigerd
had om voor dit doel gelden beschikbaar te stellen.

Geleidelijk aan werd deze illegale
ruilhandel uitgebreid om wapens en militaire uitrusting
voor legereenheden in Z;uid-Sumatra en öelebea aan te
kopen, teneinde de positie van het leger te versterken.

Be illegale ruilhandeltransacties war-
den door de Chef-Staf Leger, Lt.-Gen. A.H. NASUïION, ge-
dekt en de vergunningen namens hem door Brig.-Gen. Gatot
STBROTO getekend. Kol, Ibnu SU30WO was verantwoordelijk
voor de illegale ruilhandel uit Suid-Sumatra en Lt.-Kbl.
Andi mmiASA voor die uit Suid-öelebes.

Teel bleef aan de strijkstok hangen en
verdween in de zakken van Kol. Ibnu SUIEOWO, Brig.-Gen,
G-a tot SUB10TO en lagere officieren.

ü&neinde zich nog meer te verrijken,
spande Ibnu SÜÏQWQ samen met Lt»~K01, DAGHJA1, Comman-
dant van D Jakarta, om ook ^andjong ï?riok voor illegale
ruilhandeltransaoties te gebruiken. BAGWAR verleende
Zijn medewerking tegen betaling van een belangrijk deel
van da opbrengst.

De illegale ruilhandel van het leger wekte
de jaloezie van offioieren van de Marine en Luchtmacht
op. &ij drongen er bij hun superieuren op aan om eveneens
aan de illegale ruilhandel mee te doen. De Iferine en de
IrtiChtmaöht hebben echter op het land geen bevoegdheden -
de Staat van Oorlog en Beleg is in handen van het leger -
en zijn daardoor niet in de gelegenheid producten op te
kopen en te transporteren.



-2-

Be Chef-Staf üarine SüBTAICïö pleegde
ovorlag met de Chef-Staf Biohtmaoht SÏIRYABARMA om deze
wantoestand aan President SUKAHHO te rapporteren. Be-
sloten werd om Maj. MARSXJDI, de ex-Ohef-Staf van het
Gommando van ^Jakarta* die op zeer vertrouwelijke voet
met SÖKARNO staat, de President te laten inlichten.

Hadat STJKA.HNO door M&RSÜDI op de hoogte
was gebracht, riep de President op 3 januari j,l. een
geheime spoedzitting van het Kabinet in het wïferdaka
Paleis* bijeen. Behalve de ministers nam alleen de
Pr00ureur-Generaal SÜPRAPïO aan de zitting deel.

ïïa de zitting ontbood President SUKARHO
d© Ohef-Staf leger HA3ÜÏION en deelde deze mede van
buitenstaanders te hebben vernomen, dat het leger zich
met smofckeltransaoties bezig hield* Hij verzocht
HASÏÏÏÏQK een onderzoek in te stellen en de nodige maat-
regelen te treffen.

Ha zijn onderhoud met SUIARNQ vergaderde
NASüïïOK met zijn officieren op het legerhoofdfcwartier.
3?9neinde de reputatie van het leger 20 weinig mogelijk
te schaden, werd besloten de sohuld op een aantal min-
der belangrijke officieren ta werpen en de voornaamste
leiders in het leger, zoals HA,SüfïON zelf, ssijn ver-
vanger Gatot StBEOfO, en It.-Kol. SU1EEDRO, Hoofd
Militaire ïnlioh tingendiens t, te sparen. Van de omstan-
digheden werd tevens gebruik gemaakt om zioh van St.-Kol.
DA0HJAH, lülitair Commandant van Djafcarta té ontdoen,
omdat deze een vertrouweling van SÜU&HHQ is. Sijn ver-
wijdering is bedoeld om SUK&EBO's maoht te verminderen.

Sagen Iit.*Kbl. Andi MA.ïEAIAïBl werden geen
maatregelen genomen, uit vrees, dat hij in opstand zou
komen. B&f32kIA$A is een Boeginees en heef t een sterke
positie in Suid-Oelebes.

Sesohorst zijn:
Kol. Ibnu STJÏOWO, 3de wnd. Chef-Staf Iflger;
Ïtt.-Kol. DAOH0"AR, Commandant van Djakartaï
Lt.^Eblé SÜKARDJO, wndé Hoofd Militaire Inlichtingendienst
en een aantal minder belangrijke officieren.
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Het wordt nlat onmogelijk geacht, dat
£t*.-Xbl. SUKESDRO, die altijd pro~SÜKkHNO is geweest»
als gevolg van deze affaire zioh aan de scijde van
HASTJgiOH zal soharen.

laj. MA.RSÏÏDI werd enige maanden geleden
van zijn funotie van Qhef-Staf van het Militair Gom-*
mando van D Jakarta ontheven en aan het Ministerie van
Defensie toegevoegd» daar hij zioh aan verduistering
van gelden van het West-ïrian Fonds en afpersing van
KMÏ Chinezen had aohuldig gemaakt. Hij is een commu-
nist en een zeer aotief helper van SÜKMNO. De laatste
vond het niet nodig om S&BSBODI's wangedrag te laten
onderzoeken en met aijn overplaatsing naar het Minis-
terie van Defensie werd volstaan.

Medio januari 1959.


