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Hierbij moge ik Uwer Excellentie mijn Incidenteel Rapport
nr. IR/5/83 aanbieden met als onderwerp "Reorganizatie in de
defensietop"0

Zijne Excellentie de Minister van Buitenlandse Zaken moge door
middel van een afschrift Mervan, aansluiting vinden bij hetgeen
Ambassadeur Van Gorkom signaleerde in zijn brief nr. 19282/3224/
gs 110 geheim van 19 oktober 1983 en wel het gestelde in punt 2
van deze brief.

Aan: Z.E. de Minister van Defensie
d.t.v. Chef Defensiestaf 3 x

Z.E. de Chef Landmachtstaf 1 x

Z.E. de Chef Marinestaf • 1 x

Z.S. de Chef Luchtmachtstaf 1 x

i.a.a. Z.S. de Minister van
Buitenlandse Zaken 1 x

J. Linzel
Brigade-Generaal der Inf.
Landmacht-, tvs Marine-,
tvs Luchtmachtattaché

9005.3,83 (25,000)



AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ROYAL NETHERLANDS
EMBASSY

No. 2035.3/-3497

Onderwerp: aanbieding rapport
militair attaché
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Ik heb de eer U hiernevens ter kennisneming aan te "bieden
»/. afschrift van een rapport IR/5/83 Confidentieel, hetwelk

de aan deze post verbonden militair attaché uitbracht aan
de Minister van Defensie d, t, v. de Ghef Defensie Staf en
de Staf Chefs van de drie Nederlandse krijgsmachtdelen»

De Tijdelijk Zaakgelastigde

¥. Sinninghe Damsté

Aan: de Minister van
Buitenlandse Zaken
te
* s-Gravenhag.e

9005-3-83 (25.000)



ONDERWERP : REORGANIZATI3 IN DE DE?ENSIE'ÏOP

1. Samenvatting

Op 8 november jl. is er enige, alhoewel nog niet
volledige, duidelijkheid gekomen met "betrekking tot een
reorganisatie in de defensietop waaromtrent reeds
eerder werd gerapporteerd in mijn IR/4/83 aangeboden
met mijn "brief van 12 september 1983 nr„ LML/319/83
confidentieel. Het Ministerie van Defensie in zijn
nieuwe gedaante zal met ingang van 1 april 1984 moeten
gaan functioneren.

2. De reorganisatie

Met verwijzing naar mijn hierbovengenoemde IR/4/83
blz 7 pt 6 kan ik thans melden dat op 8 november jl. de
secretaris-generaal en drie directeur en-g ener aal op het
Indonesische Ministerie van Defensie zijn benoemd en
beëdigd. Het betreft hier de volgende opper- en vlag-
offici.erenr -
Lui tenant-Generaal b. d. Yogi Supardi: secretaris-g ener aal
Lui tenant-G ener aal b. d. Sumantri: directeur-generaal

personeel
Schout-bij-Nacht Parapat: directeur-generaal algemene

plannen en budget aangelegenheden
Luchtmaarschalk Benny Prawoto: directeur-generaal

materieel en faciliteiten

Mijn zegsman, een brigade-generaal op het ministerie,
zeide mij dat deze benoemingen nog niet willen zeggen dat
de organisatie van het secretariaat-generaal en de
directoraten-generaal reeds vast staat. Hetzelfde geldt
voor de verantwoordelijkheden en taakomschrijvingen. Dit
soort zaken nemen hier nog wel enige tijd maar in Leder
geval zijn nu alle speculaties en andere verontrustende
bijkomstigheden met betrekking tot wie deze aantrekkelijke
en invloedrijke posities gaan bekleden van de baan. En dat
is zeker in Indonesië een goede zaak. Dat aan een recht-
vaardige verdeling van deze hoge ambten over de drie
belangrijke krijgsmachtdelen het leger, de marine en de
luchtmacht is gedaan is ook duidelijk; twee luitenant-
generaals van het leger, een schout-bij-nacht van de
marine en een twee-sterren luchtmaarschalk van de lucht-
macht.

De Merboven genoemde functies zijn nieuw, met andere '
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woorden in de oude organisatie "bestonden nog geen
secretaris-generaal of directeuren-generaals.

Overigens maakte de minister ter gelegenheid van de
beëdigings ceremonie "bekend dat zijn departement in haar
nieuwe gedaante volgend jaar april moet kunnen func-
tioneren.

3» Andere benoemingen

Tezelfdertijd werden in reeds bestaande functies de
volgende nieuwe opperofficieren beëdigd:
Luitenant-G-eneraal b.d. Widyo Sarv;onot inspecteur-

generaal
Brigade-G-eneraal Hardijono: hoofd onderzoek en ontwik-

keling
Brigade-Generaal Utaryo Surodirono: hoofd militaire

topografie
Generaal-Majoor lloehartono: hoofd van het onderwijs en

opleidingscentrum

Alle boTren-g-encremd-er- benoeming en vloeien voort uit het
presidentieel besluit nr. 46 van het jaar 1983 inzake de
organizatiestructuur van het Ministerie van Defensie.
Omtrent een meer gedetailleerde organisatie zal nader
worden gerapporteerd.


