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1 1. Indojio si e cho s tri j dkr acht en ,

a. ALRIf al ff ome on « . .
Do nieuwe CS ALRI, commandeur lïARTADINATA schijnt moor en meer ee-
zag in do ALRI to krijgen en uit te oefenen. Aanvankelijk werd/zijn
"benoeming verwacht dat hij de strooman zou v\rorden van do groep
jongere officieren die een groot aandeel gciiad hebben in do val
van SUBIAKTO, Deze verpachting schijnt aich niet te bewaarhcdön*
MARTADINATA heeft in de' ALRI leiding on staf veranderingen gebracht
door 05 papier oon betoro bevelvoering on een beter functionneren
van de staf mogelijk to maken..
Sedert begin februs,ri is men M j de ALRI bezig met de "operatie
Tertib", Dit is een "operatie" voor do gehele ALRI Lic; kennelijk
gericht is op oon verbetering van de gohelo gang van zakon, zowel
bij de ALRI intorn als bij de koopvaardij en bij de, door de ALRI
overgenomen en behoorde. .havens en bedrijven. Hierbij zijn o. a,
genoemd! maatregelen togen corruptie, smokkel en pri jsopdri jving
en do controle op orde on netheid bij de koopvaardij. Ondanks pro-
tcston va..'! vols instanties schijnt de ALRI deze -"operatie" rigoreus
aan te pakken, .
Do GS ALRI hoeftf vergezeld door de cdt. KKO en enkele stafofficie-
ren in de 2a holf t van februari / begin maart oen inspectie reis
gemaakt door Oost Indonesië, waarbij Ambon, Nrd..Celobos en Makassar
worden bozocht,

^* _Q_nder ze obo t en ,
Zoals in vorig FIK vormeld is de "TJAKRA" vanaf modio februari in
Ambon. gostationnoerd g -wecst met als opdracht; opwerkon der beman-
ning en patrouilleren. Hier is echtor in de praktijk niet vcsl van
terecht gekomen. Voor zover bekend worcion in dozo periode (afgezien
van de rois Surabaja - Ambon, die plaats vond langs de kortste
route) waarschijnlijk slcclits 2 on. ton hoógsts 4 vaardagen gemaakt,
•«vaarbij in. do directe omgeving van Ambon werd geoefend. Hot schip
had mooi lijkheden 'mot de snuivor en lokkagos aan de tanks voor ge-
distolloord water,
Do "1IANGALA" is voortijdig van haar patrouilles bij Nrd. Sumatra
naar Surabaja teruggekeerd i. v. m, defocton, Gomeld werd datdit schip
o. a. tijdens do vaart haar accu's niet kon opladen.

c. OTPP orvl cdcj

/bij

1 .
Hst lijkt van belang hior nog even het probleem m. b, t, het voeding-
wator a/b van do Skory-jagors (zoals reeds vormeld in PIR 1/60)
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nador ta belichten. • " . ' • - ' • • , . , . . . • .
uit verschillende informatio is gebleken dat do 'schepen van dit
typo in Indonesië op langere vaartochten oon tekort aan vooding-
watoi" hebben, In januari hooft. men .mot . oon der schepen geSxpGri-

mentoerd om hiervoor oon oplossing to gockon. Mon is er kennelijk
nog niet in geslaagd. Een rósumé van verschillende informatie

het volgende te zieni.

"SILIEffANGI" i Vertrek uit Belawan des morgens op 7 februari, In
de middag van J? februari bozig bij Padang o, a,
80 ton vocdingwatcr in te nemen (dit zou op eon
onwaarschijnlijk hoog gebruik wijzen on er moet
worden verondersteld dat reeds eordor dan 7 fe-
bruari voor hot laatst voodingwater werd ingenomen).

. . ' - Vertrek uit Surabaja 13 februari. Op 22 februari
to Ambon 45 "fcon voodingwator geladen. Vertrek
uit Ambpn waarschijnlijk 25 februari. In Bitung
op 28 februari 30 ton voedingwator geladen. Bij
do staf CZMMG wordt dit verbruik zöor hoog geacht,

"3ANDJAJA" s Op 5 maart meldde' het schip dat hot gestopt rond-
dreof in de Straat Madura* Het voedingwater was op
en er werd verzocht om met spoed 75 "ton voeding-
water aan te voeren. De capaciteit van do verdamper
was n,l. onvoldoende gebleken terwijl hot product
van de verdamper een zoutgehalte van 20 fo had,
Hot 'is das. niat bekond wannoer de "SANPJAJA"
voor het laatst voedingwater had geladen,

" Bon verklaring voor oen on ander is thang niet te geven. Het lijkt
ondenkbaar dat dozo jager zonder verdamper installatie door de
Russen aan IndonesiS aijn afgeleverd. De enige verklaring zou zijn
dat deze installaties inmiddels defect zijn geraakt. Toch is dit
ook niet org waarschijnlijk want het zou dan. wel toevallig zijn
dat dit bij alle schepen zou zijn gebeurd binnen 9 maanden na
overname terwijl betrekkelijk woinig mot deae. schepen is gevaren»
Do "SILIEWANQÏ" heeft in februari gepatrouilleerd bij midden Suma-
tra on hooft daar tevens vuurstoun verleend bij de operatie te land,
Begin maart is het schip voor enkelo da^en in D Jakarta in dok go-
woest, .waarschijnlijk i. v. m. lekkages in do brandstoftanks. Hierna
is hot voor verdere reparatie naar Surabaja gogaan,
Do "SOGAMANGAEADJA" hoeft met do GS ALRI een inspectiereis door
Oost ïndonosiö gemaakt (zie onder _a) on is bogin maart in Surabaja
teruggekeerd. De /'SANDJAJA" is stoods in do omggving van Surabaja

gowcest, torwijl de rt SAEi'TAD JALA" voor langere tijd in dok ligt.
Sr zijn aanwijzingen dat do "GADJA H MADA" wê r in do vaart zal
wordon gebracht als oploidingssohip, .
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Van de Skory-jager "SANDJAJA" werden do hieronder vemolde gege-
vens ontvangen» Aangenomen wordt, dat-'doze ook gelden voor 3 ande-
re Indonesische schepen van deze klasse.
Hot schip heeft.4 ketels. Twee machinekamers produceren een ver-
mo go n van meer'dan 60,000 PK Ketelruimen 'zijn volgens gesloten
stookplaat systeem gebouwd. -.Het schip heeft 2 schroeven en één .
roer. De normale' krui s snelheid in Indonesische wateren is +_ 24
knopen (dit wordt hij de staf GZMMG. ze .>r hoog geacht en vermoed
wordt dat hior da maximum kruissnolheid wordt bodoold). Het schip
moot voor 28 knopen 375 omwentelingen draaien (ook dit aantal om-
wentelingen wordt bij de staf GZMMG zeer hoog geacht).

Hot schip hooft als hoofdbattcrij 4 kanons van 130 mm mot oen maximum
schootsafstand van' 14 en minimum schootsafstand van 1 zeemijli
DG Vo is 670 m/sec. De hoofdbatterij kan uitsluitend als zoedoel
gaschut worden gebruikt_en worden ïandgeladen en gevoed mot 2
muniticliftcn.. Er zijn/vuurleiding systemen, t.w. "radar, optisch
en visueel). Bij de staf CZMMG is mon va^ mening dat hiermede
wordt bodoeld t.a.v. a,fstandbopaling keuzo uit radar dan wel opti-
sch' en t.a.v, het richten een keuzo uit radar (blind) dan wel
visueel. De secundaire batterij bestaat uit oen dubbel opstal-
ling van 85 mm (on derhalve goon 76 mm Jj), Dit is een semi-auto-
matischc zeo-luchtdocliiattGrij, Deze batterij ?70rktop dezelfde
vuurleiding als do hoofdbattorij. De luchtdoolba.ttorij bostaat
uit automatische 37 n™ goschut. Op do brug bevindt zich oen con-
trolepaneel dat wordt gebruikt voor doelaanwijzing en vuurorders»
Controle lampjes govon aan wanneer bopaaldo batterijen gericht
zijn en gereed om te vuren.
Het soin station ligt tnidschoeps ondor hot H-dok ,;n bevat oen
artillerie vuurleidings rokentafel en oen torpcdorekentafel.
Do commando centrale, gulogen ondor do brug op hot H-dok aan SB-
zijde bevat een grote plottafel en een uitgebreid vorbindirigspaneel
mot intorno- en radiotelefonie verbindingen. De OB centraio ligt
hiertegenover aan BB zijde on hooft oon installatie die waarschijn-
lijk vorgelijkbae.r is mot het Britse 128 type en zouden posten

\ voor baks- on afstansondersoobootverkonnor bevatten. Vermoedelijk
; werkt do torpodo vuurloiding mot optische gegevens terwijl

ingestelde doelgcgevens automatisch continuo worden ingovp-órd
in do torpcdo-rekentafol.
Do bemanning bostaat uit 18 officieren en 190 schepelingen, Aan
boord bevindon zich gespocialisojrdo officieren voor o.a. de ar-
tillerie, hot torpedowapon, de govoch.tsinformo.tie, do navigatie
en do bevoorrading.
Vermeld dient nog te worden dat uit dit rapport is gebleken dat
do volgondo gogevons aanzienlijk afwijken van do huidige SACLAM'
aannamen'.
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2, greftatte'n en korvetten. • • . "•
Sedert .kort is ingesteld het 'iBskorte squadron '12", "bestaande uit

' de "Eskorte divisie 121-", t. w, de fregatten "IMAM BONDJOL" en
• "ü¥TUHG 3UROPATI11 en de "Sskorte • divisie 122, t. w. de korvetten
"PATTIMÜBA"' en ''EASANUDDIN11 . De "IMAM BOND JOL" is aangewezen
als cdo. schip van do Squadron, Dit schip bevindt' zich momenteel
waarschijnlijk nog in groot onderhoud. De "UNTUNG SURAPATI"
is in verslagperiode gereed gekomen met het groot onderhoud.
•Medio maart- is hot 'schip naar Palembang vertrokken^ Waarschijn-
lijk "bestaat de "bemanning van deze fregatten uit 12 ofïicieron
33 onderofficieren en 108 manschappen,
De korvetten "PATTIMJRA"' on "ÈASAMJDDIN" hebben de torpedoboot-
jager "SIUGAUAÏTGAHADJA" go3scortoerd. bi j haar reis door Oost
Indonesië1 on hebben tijdans deau reis tevens geoefend in verband,

. Omtrent de korvetten "BAÏTTjSNG", "RADJAWALI" en "PATIUNÜS" zijn
geen bi j zonderheden te vermelden.

3« Kus t onder a o oboiotj agor s .
Van divisie 101 zijn 'do "LUMBA LUiEBA" on de "T JUT JUT" uit onder-
houd gokomon-. Beide schepen moeten naar ÏTrd.Sumatra voor aflos-
sing van 2 andörc schepen, doch de "T JUT JUT." is in D Jakarta
blijven liggen i. v, m. een defocto brandstof pomp. Do "TONGKOL11
is vanuit Nrd.Colebes naar Surabaja t jruggekeord. Dit schip heeft
veel met machine schade tg kampen gehad. Do "KADIDIBLANG" is medio
februari naar Nrd.Sumatra vertrokken ter aflossing van een dor
schopon aldaar, Binnenkort sal ze ochtcr op haar beurt door de
"LUMBA LUMBA" of do ' "T JUT JUT" wordon afgelost.
Van divisie 102 sijn momenteel allo schepun in onderhoud.
Van divisie 121 is de "T-iNGGIRI" naar ïïrd. Celebes gezonden en
ingodoeld bij TU-6. Op haar rei's van Surabaja naar Nrd,Celebas
had mon móoili jkhodon met een koelwa,terpomp waardoor slechts op

' een motor kon worden govaren, 'Men -heef t na aonkoinst in Nrd.Cele-
bos nogal v/at tijd nodig gehad om o. o, a. te repareren. Po "LAJANG"
is eind februari bij Brd.Sumatra. afgelost en naar Surabaja
teruggekeerd. De "KEAPU" bevindt sich nog steeds in ïïrd.Sumatra
doch sal binnenkort worden afgelost. Da "DORANG" is vermoedelijk
Uit onderhoud gekomen doch bevindt zich nog steeds te Surabaja,
Van divisio_J_22 zijn do "TJAKALAM3" en de "L-iaiADANG" eind februari
naar Ambon vertrokken. De "TJAKALAUG" is in de Mplukkon geble-
ven tor onderstGuning van de land! ' .operaties aldaar, de "LiüMA-
DA1TG" is naar ïïrd. Celebes gegaan on hoeft hot cdo. over de TU-6
van ds "TOJJGKOL" overgenomen. De "BUBARA" is vanuit Nrd.ColebGS
naar Surabaja teruggekeerd en voor 2 maandon in onderhoud gegaan,
terwijl da "TODAK" sich evenoens te Surabaja bevindt.,
V/aarschijnlijk is dit laatste schip sedert kort uit onderhoud

Voruioedeli jk hebbon do sohopon v=:,n het type 'Kronstadt" (de divisies
101 en 102} eon bemanning van 4 officioron, 13 onderofficieren " .
en 39 manschappen. De ex-Jugo Slavische kustonderseoboot jagers
(de divisies 121 egt 122 m, u, v. da ' "TJ1NGGIRI" en "TJAKALAÏÏG")
hebben waarschijnlijk en bemanning van 3 officieren^ -12 ondar-
officieren en 32 manschappen.
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. . 4» Mijnanyegsrs. • ' • . • ..; . • ' • ' ' . ' ' ' . . '
.. ' 1e Flottillei Van dit flottille is de "PR 101;''.vóór Rio'uw bo- . -.

.' ' , ' stemd, terwijl dé .:1'PR 103" zich in Frd.Sumatra- . ;•'
bevindt» -Overigens geen bijzonderheden te vermel-
den, • . ' ' . ' . ' • ' • •

2e Flottillei De. veegop'oratios, door 4 schepen van'dit flottille
bij Bornco.uitgevoerd zijn eind. februari.beëindigd
waarna do schepen naar' Surabaja terugkeerden.
De "PR 502" werd ingeschakeld bij 'de :'operatie

' .' Tertib" in Chortbon en de."PR 503" bij dezelfde'
operatie te Palembang na eerst ingeschakeld te
zijn geweest bij de hulp verlening aan de gestran-
de ALRI tanker "T-LJPU". • .

5. 4?-A--l£
J)e "HALMAHfilRA" hcjft oniga weken in Ambon gelogen om o,a. dienst
te doen als tender voor de aldaar verblijvende onderzeeboot

. "TJAKRA1-1, Het schip hoeft onderweg een brand gehad in één van
haar ruimen, vermoedelijk door zolfcjntbranding vsn aanwezig
vuurwerk» Daarna is het schip naar Makassar gegaan om aldaar
een lading copra in te nemen. De "MOROTAI" 'hoeft klein-onder-
houd'gehad en'zou in de 2o helft van maart naar Nrd.Colebes
gaan pm vandaar het gevechtsbataljon mariji.^rs nâ a- Surabaja
to brongon,

6 . A K A Ĵ  . . . .
Do "NANU3A" is gorood met haar ombouw tot pplcidingsschip. on is
momontool-bezig mot projfvaren. De "NUSA T3LII" maakt" nog steeds

' bovoorradingsroiaon in ïlrd.Sumatra, terwijl de ''BANGGAI11 zich
nog in onderhoud to Surabaja bevindt*

7. Tankers, • •
Van do tankers is de "BUÏTJTJ" steeds in de vaart geweest,eerst
te midden Surnatra ter bevoorrading van .do torpodobootjagor ''3ILIH—
vÓLNGI", lator in do Molukken on in Nrd.Colebos ter.bevoorrading
van TU-6 en de schepen "SIIIGAMANGARADJA", "PATTIMJRA11 en "HASAKUDDIB
Deze tanker hoeft ojn bemanning )van 9 officioren, 15 onderoficicren
en 53 manschappen. Do "PLADJU" is va^rgercod on de "SAMBÜ"'be-
vindt zich in onderhoud te' Surabaja, Dit laatste schip heeft oen
bemanning van 6 officieren, 13 onderofficieren en 34 manschappen»
De "TJ3PU" is ondanks.vele pogingen in verslagperiode niet vlot .
gekofflón. Het schip hooft bij do stranding ernstige lekkages
gekregen en is tenslotte medio maart door haar bemanning verla-
ten. Nu zal aen poging worden godaan het schip met Amerikaanse
hulp to bergen,

B* Motortorpodoboten,
Voorzover bo;..ond zijn momenteel. 2 motortprpodóboten in de vaart
van de 8 waarover Indonesië binnenkort zal beschikken. Dit zjn
de '"SjüRIGALA" en de MATJA1I TUTUL". '

d. Landingsvaartuigqn,
Gean bijzondorhsdjn te vormoldon. . .

e» Amghibi s che s tri jdkracht on c

ilr 2ijn aanwijain/jsn' dat do Indonesische mariniors worden bewapend
me-t uit .Tugo SlaviB -ntvangen 120 mm mortieren»

. . "
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f, Luchtmacht, • • •
De vliegveldbewakingstroepen van de AURI aijn - althans voor een
deel - uitgarust rast o ia. 75 n™ LTV's.
Be nieuwe ALRI vliegbasis tü Surabaja zou op 1 maart officieeel
worden geopend. Bind februari heeft do ALHI vliegdienet de eerste
van do door Engeland te leveren "Gannets" ontvangen, Eon tweede
toestel zou Spoedig volgen.

g. Leger. .
1. Algemeen,

In verslagperiode is gebleken dat IndinesiS vanuit Engoiand 1000
trucks heeft c.q, spoedig zal ontvangen. en
Door Amerikaanse instructeurs worden momenteel/in nabijo toe—

. komst in Indonesië" cursussen gegeven in het gebruik van de 75
mm TLV en voor de vakl-on bevoorradingsofficieren, onderoffi-
cier magazijnbcheerder en onderofficieren monteur,

2. Infanterie.
In de dislocatie van infanterie bataljons in Indonesië zoals
vermeld in PIE 1/60 zijn geen wijzigingen gekomen, m.d.v, daat
in Zd.Sumatra en Oost Java een tot nu toe onbokend bataljon
werd getraceerd. De totale sterkte zou dus momenteel 138 batal-
jons bedragen, ' • • ' . -

3. Artillerie.
Do luchtdoelartillerie van de ADRI (hiernaast heeft men nog
luchtdoelartillerie eenheden bij de ALRI en de AUBl) zal iri dit
jaar eon sterkte krijgen vani
3 afdelingen (bataljons), alle.op Java/en do andere in de.mili-
taire gewesten buiten Java,-a.u,v, de militaire gewesten Atjeh en
midden Borneo,

4. Cavalerie,
Volgens Indonesische persberichten Bal Indonesië vanuit Engeland
198 pantserwagens ontvangen, waarvan de eerste zending reeds
is gearriveerd. De geleverde typon zullen zijn: "Saladin Armoured
Car", "Ferret Scout Car", "Saracan Armoured Personel Carrier" en
"Armoured Ambulance".

h. Militaire eenheden in hot grejiagebiecl^van Ne d. N i e uw-Guin e a«
1» Algemeen,

In Ambon is reeds geruime tijd mot russischo eteun oen project
in uitvoering dat de bouw van een nautisch instituut ten doel
heeft. Het lag zeer waarschijnlijk in de bedoeling van Chroeetjow
tijdens zijn roconto verblijf in IndqnosiS hieraan een bagoek
zou brongen.Om de een of andere reden is Chroost'jow's" bozoek
niet doorgegaan on is de, zich in zijn gczelschape bovinden
Russisehe minister vejn welvaart, Michaolsv, er heon geweest,
Voorzover bit de beschikbare gegevens valt af te lieden is er
geon sprake van do bouw van een ondarzeuboibtbasis of iQte van
dien aard te Ambon. Wel verdient uiteraard de Rmssische pene-
tratie van ook dit gebied, zoals uit hot bovengnocmde nautisch
instituut blijkt, de bijzondere aandacht.. Wel zijn er een aantal
gegevens over kazernebouw on vliegveld .'rehabilitatie door de
Indonssiörs "zelf op nabij golsgcn eilanden (o.a. Ceram), hierbij
zijn echter voorzover bekend goon buitenlandse esperta bij he-

. - trokkon, •
/met detachoringon vt\,n bajrtarijan olders in do buitengowasten en 11 zalf-
stadige batterijen waarvan 1 op Java i—-
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Bijzonder opvallend is och tor do zeer aanzienlijke toename
van het scheepvaartverkeer.naar do Molukkon sedert januari 1°-60,
waarbij-naart oen-toename van.het verkeer van koopvaardijschepen
ook oorlogsschepen Van de ALRI bij het goederenvervoer .werdon
ingeschakeld. Hot ziet er naar uit dat men een aanvang heeft
gemaakt met de economische opbouw van de Molukkon (de situatie
is aldaar inderdaad zeer •'bedroevend). Of a.e.a. zal worden voort-*-
gezet of dat dit een kortstondige "injectie van goederen" is,
zal d.n de naaste toekomst moeten blijkün.

2, ADRI.. '
Geen veranderingen sedert PIR 1/60-,

3. AURI.
JSoon veranderingen sedert PIR 1/60-.

4* ALRI.
Momenteel "bevindt zich alloen do kustonderzeebootjager "TJAKALANG"
in de Molukken ter ondersteuning van de operaties té land aldaar
en voor de uitvoering van de onder I;a-, vermelde opers,tie "Tertib".

5, Mobrig.
Geen veranderingen sedert PIR 1/60,

II. MiliTtair_s_itjuatie in Indonesië'.
a'. Algemeen. '

Zoals in de pers bekend word gesteld heeft aen straalvliegtuig
van de AURI .op 9 maart de presidentele paleizen te DJakarta en Bogor
(Buitenzorg) en het kustplaatsje Tjilintjing beschoten. Uit berich-
ten uit eigen bron is gebleken dat bij hst palois in Djakarta 2 en in

^.Tjilintjing 14 gewonden vielen. Het vliegtuig, volgens moordere
moldingen een MIG 17 sou de aanval om „12.20 uur hebben uitgevoerd en
^pas om 18.00 uur bij Leres ( omg. Garut) sijn gelend. Dit moqt
echter.onmogelijk zijn daar dit type vliegtuig een veol kortere
vluchttijd heoft,Bovendien werd meerdere malen gemeld dat het toe-
stel was neergestort en dat dsi vliogei par parachuto 2ijn vlieg-
tuig had-verlaten* Uit een in de pers gepubliceerde foto blee k
echter duidelijk dat het toeste;l>". een noodlanding had gemaakt,. J3r
zijn nu verschillende mogelijkheden, n.l. óf de in de pers gepubliceerde
foto betrof een ander toestel, 6f er is moor dan 1 toestel .bij
dit incident botrokken,Be 1c .mogelijkheid lijkt de meest aannemelijke

Jn elk geval werd naar aanleiding van d-oaö beschieting de AURI vlieger
Daniai MAUKAR gearresteord. President SUKARÏÏO ziet achter dit incident
Y/al degelijk een politieke'achtergrond». Alle vliegocfeningen van de AURI
werden gestaakt. Aan de GS ADRI werd opgedragen eon onderzoek in to
stollen. Doae -laatste hoopte dat Mordoor goen wrijving zou ontstaan
tusyen du ADRI en de AURI , doch h-oft inmiddels aan .al zijn vpilighcids-
diensten opdracht gegeven op onopvallende .wijze toezicht uit to oefenen
op de veiligheid van allo vliegbasas,
Opvir.ll̂ nd was dat do ALRI dirc.ct na de luchtaanval algemeen luchtalarm
voor de gohelo ALRI afkondigde. Dit lucütalarm werd de volgondo dag pas
weer in getrokken, .
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ïïon tweede incidentj hoewel van geheel andere aard deed zich vo.or bij
do .politieschool in Porong (Zdj yan Surabaja)» Aldaar brak in de nacht
van 12 maart een oproer uit. De achtergrond van de oproer 'was de onte-
vrodonheid over do mutaties in do hogere leiding bij de Staatspolitie
on in het bijzonder bij de lobrig zelf. Dit oproer liet zich aanvanke-
lijk zo ernstig'aanzien dat do cdt. van hot ( militair gewest-Oost Java
zelf zich naar Porong hoeft begovem. Inmiddels lijkt men de situatie
hier echter weor msester. ' •

b. Sumatra,
In februari werden door de regeringstroepen in midden Sumatra .grote zui-
veringsèperaties ingezet, waarbij ook ton ïïoordon van Padang een
landing Yirerd uitgevoerd en waarschijnlijk de torpodobootjager "SILIHÏÏAN-
GI" artillerie 'steun hoeft gagovon. Ook de rebolon hebbon.echter in deze
tijd niet s±il gezeten;en zo werd do Mobrig gedwongen een van haar pos-
ten te ontruimen waarbij vrij aanzienlijke yerlioaen.wordeti geleden.

c. Zuid Colobea,
Heoen'tc berichten maken molding van arnstigo wrijving tussen de DI/TII
eenheden en de naar "-'Zd.ColobGs uitgeweken permosta eenheden die zich
aanvankelijk bij deze Dl had aangesloten. Hierbij zouden zich reeds ge-
vechten heboan voorgedaan.

d. Nrd,Colebes» .
Bij de akties aldaar worden door do regGrin^strhfpen en de opstandolin-
genwissolende resultaten geboekt. In het algemeen is de situatie nog
steeds dezelfde als vermeld in PIR 1/60» Wel is opvallend het grotere
aantal ambulance vliegtuigen dat in verslagperiode is beziggewaest
met de afvoer van gewonden»
Het bataljon mariniors zal na 3 maanden in dit gebied te zijn gedota»
cheerd "begin apri'l weer nao.r Surabaja worden teruggetrokken.

e. Molukkon.
In februari is door de regeringstroepen een offensief tegen do rebel-
len in het uiterste Noprdon van Hal/öohoim ingezet. Het ALRI oorlogs-
schip "TJAKALAHG"'verleende hierbij vuursteun.

III» Politieke situatie in ^ndon_e_siS^,
DJ Indonesische poltiake situatie vrordt op het ogpnblik nog altijd beheerst
door 3 maohtgroüperin'ge'n, te.weten Nasution an het leger, ds communisti-
sche partij (P.K.I.) on Sookarno. De inportantio van andere groopsn, par-
tijden an personen is op hot ogenblik"afhankelijk van hun/houding /ver
ten opzichto yan bovongenoomdö drie. Hierbuiten staan T/uliswaar de robel-
lengroepen van do Darul 'Islam, P.ïl.R.I,, Permjsta en E.M.S,, maar deze
z'jn voor do bepaling van hot boloid in Djakarta van geon belang,terwijl
zij in militair opzicht in ho fdzaak oen negatieve rol spolon. Door ope-
raties van Inclonosisoho' Strijdkrachten in do afgclopcnjaron zijn do mili-
taire mogelijkheden van de rebcllongroepon teruggebracht tot guörilla-
on bt>nde-activitoit, dio v/olisv/aarcon groto belasting betekenen, zowel
voor do Indonesissche strijdkrachton als do üconomio'van het landt
maar op si;.h zelf go^n ruimte meor laten'voor ean gewelddadige wijzi-
ging in het regime te Djakarta.
Do. basis van de macht Van Nacution is hot leger, waarbij een bolon^rijko
factor is dat de u ̂  voor in g VPJI de staat vszi Oorlog en Beleg die in vrij-
wol gohgol IndonosiS bostaat, in handen ligt van de logorloiding c.q,.
ITasution.
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Kort golodon heeft weliswa.ar Soekarno'Jioninaal hot opps.igezaghiaro.ver
in eigen handen gelegd, de uitvoering is toch nog altijd oon saak van de
legerleiding. De strijdkrachten zijn' eoliter verre van homogeen. Belangrij-
ka groepen zijn uitgesproken tegenstanders van Nasution aoals "bijvoor-
beeld de luchtstrijdkrachten (AURl), groepen linies georiënteerde hoge
legerofficieren die rechtstreeks verbindingen met Soekarno onderhouden
en aen groep rechts georiënteerde'officieren die ïïasution door diens twee-
da man Gatot Subroto alsC.S. van het leger willen vervangen.Nasution
is, niettegenstaande zijn onbetwistbare verdiensten en bekwaamheden,
niet gezien in logor&ringen on hij heeft vele.tegenstanders. De macht
van de P.K.I. is in de eerste plaats gebaseerd op haar straffe partij-
organisatie en do relatief goede kwaliteit van haar leiders en kader»
Het ledenaantal van de P.K.I. is do laatste tijd sterk toegenomen, een
recente schatting is 1,800.000, Belangrijk voor de macht van do P.K.I.
zijn ook haar naantclorganisaties waarvan do balngrijksto de booronorgani-
satie Barisan Tani, en do vakcentrale SOBSI genoemd niooten worden.
Beide organisaties staan volledig onder communistische leiding. Hier-
naast he^ft do P.K.I. oen grote tot dominerende invloed in veteranen-
organisaties, intclloctuolen groepen enz. De P.K.I.' is op het ogcn~

blik de enige werkelijk jood georganiseerde politieke partij in Indonesië,
van do overigen is de Masjumi thans dermate gecompromitteerd door' do op-
stand van P.R.R.I. en Pormosta, waarbij oen aantal vooraanstaande Masjumi-
loiders' zich hebben aangesloten, dat ,haar politieke rol op het ogenblik
min of meer is uitgespeeld. Do Nahdatul Ulama heeft gebrek aan kader,
leiding en organisatie terwijl de P.N, ,1,, de vroegero partij van Soekar-
no, verscheurd is door onderlinge- rivaliteit .van de leiders en door cor-
ruptie tun overste-al van hot publiek gecompromitteerd is»
De basis van do macht van Soekarno ten slotte is moeilijker te defineren
en beurst in hoofdsark: op het gezag van aijn naam onder do brede massa
van'hot Indonesische volk die in hem de staat on de "mordoka" porsonifieert»
Soekarno is daarbij een groot demagog en een zeer geslopen politicus die
uitstekend weet hoc de huidige machtsgroeperingen in evenwicht te houden
en 'dood? het uitspelen van de een togen de ander tot nu toa zijn do-
minerende positie, to bchoudon.
In do afgelopen jaj?en is ïïasution vaak in allerlei beschouwingen voor-
gesteld als het tegenwicht tegen de communisten en word vaak de indruk
gewekt dat hij, door het zorgvuldig versterken en uitbouwen'van zijn
posities via de 30By er op aanstuurde op een gegeven ogenblik da macht
over te nemen.
Do laatste maanden is oohtor e^n duidelijke teruggang in zijn inacht en
invloed asJi de dag getreden on een. hiermede samenhangende vergroting
van do macht van do P.K.I.
Zonder in details af te dalen kan gestold worden, dat Soekarno via zijn
"geleide democratie" een aantal belangrijke posities aan de invloed van
de legerleiding heeft ontrokken en in handen gestold van de P.K.I.
Sookarno vroosde seor waarschijnlijk dat Nasution al te machtig word on
de balans van krachten zou doorbreken waarop Sookarno's positie rust.
Tot nu too zijn er geen aanwijzingen dat Nasution zich hiertegen ernstig
verzet heeft, x?r wordt echter in D Jakarta, druk gespeculeerd over do vraag
of het tijdens Sookarno's komende wereldreis wellicht tot een ernstige
frictie tussen het ko.ger en do P.K.I. zal komen. Men heeft hier in ge-
dachten ervaringen opgoda.7ji tijdons vorigo wereldreizen van Soekarno,
welke laatstu deindruk wekt ontwikkelingen in die zin te laten rijpen
dat hij bij de uitbarsting afwezig is om bij de terugkeer dan in de go-
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logenheid te zijn als "redder van het vaderland" du situatie te stabili-
seren, uiteraard in oen door 'hom vóorgost&nü richting. Onder. voorbehoud
van -het spcculatiovo clomont in ejko prognose, vrordt echter. niet ver-
wacht dat zich op kortü termijn cun spectaculaiïe wijziging inhot huidi-
ge regime te D Jakarta zal voordden. Hoewel er tussen Sookarno en Nasution
weinig sympathie schijnt te bestaan hea.ft de laatst o in daad, woord
en goschrrt-ft te kennen gege^-on dat hij oen voor hom accopta"bol rogimo

/niet z'.nder Soekarno in Indonesië/ 'nogolijk acht. In do P.K.I. loven nog herin-
a-̂ ringon aan do bloedige Medium opstand van 12 jaar geleden, bovendien
zal zij er zich van bewust zijn dat hoewel zo op Java do machtigste
'partij is geworden dit zeker in de bui t o n gewest on nog niet het gyval is,
ook na oen staatsgreep zou do P.K.I. althans voorlopig de centripetale
kracht van de figuur Soekarno niet kunnen ̂-'̂ l/cron om het oilandenrijk
"bij elkaar te houden. Soekarno tenslotte zal er zich zo^r wal van bev/ust
zijn dat zijn kansen op den duur slechts liggen in du balans van krach-
tcnj in het bevaren waarvan hij zich overigens in de loop van zijn car-
rière een meester heeft getoond, Deze politiek leidt er oclitor op het o»
genblik toe dat do macht van de P.K.I. wordt versterkt,

IV, Bui toni andae t ni o t-Indone si s ehe s t ri j dkracht en «
Do ongovoor 3000 ton wegende Russische tanker "VTLJUI3K" deed omstreeks
midden januari Colombo aan waar een ongewoon grote voorraad levensmidde-
len werd geladen, terwijl tevens worden gekocht de kaarten: Caroline Is-
land West, Islandsl60 E to 150 W, Java - Bali - Lombok - Sumba, Makassar
- ïïorth Colebos on Halmahoira- and adjacont islands. De "VILJUI8K" verlibet
Colombo mo.t bestemming Wla.diwostok doch versoho^n na uit hot oog te zijn
verloren op eind januari in D Jakarta, '/«oderom mot bestemming 'wladiwostok
vertrekkende dood hot echter in februari Suraba,ja aan. Op ejn onbekende
datum had hot schip oen rondos-vous met een andoro Eucsischo tanker Oost
van de Phillippi jnen torwij l hot oind februari wèor in Surobaje. werd
waargenomen.
Men vermoedt dat deze laatste ta.nkor als bevoorradingsschip voor Russische
onderzeeboton optreedt,

Mouw-Guinoa,
a. Infiltraties,

Door de politio worden in Kokas 2 infiltranten goarrostü.rd, die zich
roods o n go v j o r een mand in dezo plaats bevonden en dio mot behulp
van do(ininiddols eveneens gearrostoerde ) bostuursschri jver aldaar e^-n
op-.tandige organisatie hciddon v̂;'1''" . -V". Hot onderzoek in deze is nog

gaande. Betrokkenen zullen strafrechtelijk .vorden rarvolgd.

b. Vlucht elingan_ujLt_ In d on e s ie.
De illegale binnenkomst v;in Indonesische vluchtelingan uit Obi on naas-
te omgeving boreikte in februari een hoogte punt. Door do Resident
Afdeling "«Vost Ïïiouw-Guinea wordt hiororer hot volgende gerapporteerd!
"Het aantal binnengekomen Indonesiërs, dat aich op 1' maart 1960 nog in
"de onderafdeling Had ja Aapat bevond, bedroeg 247 personen, inclusief
"vrouwen en kinderen.
"Uit hot onderzoek is gebleken, dat van de groepen binnengekomen Indone-
"siSrs slechts 2 groepen voornamelijk als doel hadden het drijvon van
"ruühandöl, torsTijl du andere groepen kennelijk vluchtelingen waren
"en voor hot merendeel afkomstig van Bobo.
"Men klae.gde over do slechte economisch.1 toestanden in IndonesiS on
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"in nat bijzonder in hun vroonplr/rtson,
"Do handel sou volkomen stilliggen.- Do- winkels zoudon voor hot publiek
'"gosloton zijn on men kon toxtiol uitsluitend krijgen via "bestuur of po-
litie, De 'vluchtelingen waren ovor het algemeen slecht gekleed.
"Hun persoonlijke bezittingen bestonden s'loc-its. uit gelapte klodingstuk-
"kon. Onder honbovondon 'zich. ook grijsaards on kreupelen, alsmede o-^n we-
"duwe mot haar 3 kinderen. Op een vraag, -wat hun komst h.t.l. te beteko-
"nen had, was hot antwoord: "Wij willen torug naar onze vorstin Juliana
"on Prins Ĝrnha,rd. Dezo namen konden wij nimmer vergoten, aangezien
"hot toen een tijd was van vrede on wolvaart"
"Allo personen smeekten om te mogen blijven. Zij deelde mede, dat zij na
üvent, uitleiding wederom zullen trachten binnen te komen, aangezien te-
"rugkeer naar Bobo zelfmoord zou betekenon. Wegens de slechte we .rsom-
"standigheden heeft uitgoleiding van deze Indonesiërs in vorslagmaand nog
"niet volledig plaats kuniion vindon. Indien de weersomstandigheden
"gunstiger zijn, E al do uitgelciding worden voortgezet,
"Volgons verkregen inlichtingen zou hot dorpshoofd van Pantjorang —
"genaamd Patrias MAMBRAICOïl - het voornomen hebben om in de koróonde-jnaan— .
"den met al- o dorpsgenoten naar ï!od,Müuw-Guinea uit te wijken. De Pant-
"joranggroep zou +_ 175 zielen tollen en er ziud^n rop^- n.— • _ ^rauvren
"in gereedheid zijn gebracht.
"Aangozien moor vluohtolinejon uit I donosi5 verwacht kunnen voorden, is
"oen groep Mobiele Politie to güstationneerd,'

Do st cier inlichtingen,

G.Th.Yormeulen.
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