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82. Troepensterkte on -vorolnr?.tsinten ADRI.._(t/m 8 .december 1960)f

KODAM 1/ISKMDAH IfiJDA (Militair
Cdt.s Kol. JASIN.'

lü vorige ISAjj^werd molding gemaakt over dd
van Kol. SJAMAUÏÏ GAIIARU aan Brig.GoW. SUrRA

cdo-overdracht Van KODAM 1
Brig.Goirf. SlJrRAPTO. Volgens een Indone-

sisch persbericht is- thans Kol, JASIN (daa. onbekend) benoemd als op-
volger van Kol. SJALÏAlffl GAHARU. Vermoedelijk is(Brig,Gen. SUPRAPTO dus
tijdelijk cdt. geweest.

KQDAM 2/BUKIT BARIS.-m (Militai .^ goy/est Nrd,Sumatra)^ . '
Cdt. ; Kol." DJAiau

Medio november vertrok liot bataljon 324/Siliwangi a/b-van de "MALAYAPIR"
van Djakarta naar KODAM ?.. Het bataljon dat tot 7 RI behoort en uit
926 man bestaat, had al n stondplaats Djakarta 0n zal mogelijk batal-
jon 325 gaan aflossen, dat sedert juni 1960 doel uitmaakt van RTP 01/
SLïï.
Volgons e-on molding scndcn in september de troepen Van het "papüa-ba-
taljon" te Pagarasapu ('•') 'â i het muiten zijn gosJ^gen, Vermoedelijk
botrsft het hier een klein onderdeel van de "cio Irian" dat bewakings-
diensten verricht in SuniahTa .
Volgens een Indonesisch persbericht vond medio oktober de • edo*over-
dracht van RTP 01/3IA7 plaata van Lnt.Kol. DARSONO aan Lnt.Kol*SUPARDJO
(daz. bekend als odt,, IC Rl) 0

Eind oktober vertrok de Jiïobrigcie 5150 uit Semarang naar KODAM 2, Pe oie
die zou worden ingosot in Oost-Atjeh, v/erd het laatst (in oktober
1959) getraceerd j n ftaritopao (Cclebes). De mogelijkheid beataat, dat
Mobrigcic 5150 doel uitmaaict van het Mobrigbataljon 30? •

Sumatra).
Cidt.: Kol. bU'iiJU b

Medio oktober vertrok hot
a/b van de "LIALAYA?IR " n?,a
bataljon. Bataljon 446 (61
en wordt thans voor do dor
jon 452 bevond zich sedert
van de aflossing dool uit s
sterkte van 21 man. Medio
(63 man) samen met hot

"bataljon 446 onder cdo. van Kapt. SÜKAMTO
r nost-Sumatra tor aflossing van hot 452
3 rnan) keerde in juni 1960 in KODAM 7 terug
de maal in Sumatra gedetacheerd. Hat batal-
januari I960in KODAM 3. Verder maakten
een polotonpCAR] en 1 regu gewecnnakers ter

november volgde de rest Van bataljon 446
Ion 441 (653 man); beiden stonden onder.
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Bataljon 4'41 heeft mogelijk "bataljon 442 afgelost (725 man). Dit /laat** .ge--
noemde- bataljon dat s'odort november, 1959. in KODAM 3 werd gedetacheerd,
koerde medio november a/b van de "BERAU" naar KODAM 7 terug (standplaats
KUDUS). - • • ' . - . . .- . .
Zoals .dzz, reeds oerder bekend v/as, -zou in de loop vo,n 1960 een nieuw' "ba-
taljon in militair gevrest. Midden Suma'tra worden opgericht', (Reeds aanwo-.
zig de drie organieke bataljons 142, "A" en "B"). Vermoedelijk is dit het '
bataljon .volgens p r ̂ani s at i o -s oh erna inf arterie 1 cdo militair gewest 1f
: AUGUSTUS, dat nog in hot stadium van oprichting verkeert. T.b.v, de vlot—
te detachering van oen groep Kwartiermakers werd oen Elnt. aangewezen aj.s
commanderend officier over het tijdelijk cdo. van het bataljon HOI 1,
Pit cdb werd tijdelijk ondergebracht bij het bataljon 446 te Padang,
Volgens oen aanwijzing zou hot bataljon 431/BR 2 (431-2) zich in KODAM 7
bevinden. Het bataljon werd evenals bataljon 431/ÈR 1 in Sumatra gedeta-
cheerd en is mogelijk óók naar KODAM 7 teruggekeerd.
Eind oktober vertrok de batterij veldartillerie "B" van het 3e bataljon
voldartillerie ter sterkte van 87 man uit Magelang (Midden Java) via Se-
marang naar KODAM 3 ter aflossing van de batterij "A". In dezelfde perio-
de vertrgkken.de nieuv/o staf van RTP 3 ter sterkte van 264 man, 2 cieSn
van de materieelsdienst ter sterkte van 286 man (mogelijk een ged, aflos*-
sing van 'bataljon materieelsdienst 45 - 5 "to Padang) en 75 î n van de
transportdienst naar militair gewest 17 AUGUSTUS. Hot geheel stond onder
cdo. van de chef staf RTP-3 Ma j. SATRIJO 3ASOÏÏO, die medio november zijn
cdo. overdroeg aan Lnt.Kol. SUMBDI.
Eind soptembor keerde oen cie genie-pioniers pcv Bit SUPOHO terug in KQ-
DAM 7 (202 man sterk en mogelijk in KODAM 3 vervangen door de cie genie
pioniers x>,c.v. Kapt, SUSILOf zie ISAM 12/60, KODAM 3), na haar opera-
tionele taak in Midden-Sumatra beëindigd te hebben. Deze cie heeft haar
standplaats te Magelang, Evenzo arriveerde een cio cavalerie uit KODAMS 3
te Magelang (v/aar het 2e bat cav is gelegerd), die door een dzz, onbeken-
de eenheid werd afgelost.
De in vorigo verslagperiode gesignaleerde Mobrigoie 5995/RANGER blijkt 'zich
thans, in KODAM 3 te bevinden, Eind november werden restanten van de mari-
niers van de opstandelingen door oen peloton van Mobrigcie 5959 hij Tasik
Serai vernietigd.

KODAM 4/SRIWIDJAJA .(Mi li tair gewest. Zul ,d-3unmtraj)_.
Cdt.j Kol. HAü'Oii

Geen meldingen ontvangen.

KODAM 5/DJAKARTA RAYA (Militair _ge¥/cst Djakarta_l._
Cdt. i Koi..UMAIl 'S t

Zoals onder KODA1/I 2 vermeld, word het bataljon 324/311 A^n.n^i (926 man,
standplaats Djakarta) in KODAM 2 gedetacheerd, mogolijk ter jflossing van
bataljon 325.
Eind november zou do operationele taak van Mobrigcie 5"160 op Morotai wor-
den ing-' Brokken. De cie zou dan terugkeren naar Djnkarta,
Bataljon 527 keerde medio november naar Oost-Java terug en zou door ba-

524- -.TCT^C,., -'•:•. L-v^ig^ii (zie oc-k onder KODAM 13)»
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'.KODALI 6/SILIWANGI (Militair gewest West-J ava).
•Cdt.:. Kol. ' '

'.Mobrigció' 5120 bevindt zich thans mogoiijk te Djatinogara in Midden-Java,
• Hiervoor werd do cio te Kelapadua in W&st-J-ava getraceerd-, Mobrigcie- ''
5995/PÂ 'GER, ' in vorige 'verslagperiode nog gesignaleerd, te Tjigombo:n#- - - - ~ ~
(Bogor), blijkt' zich in Midden-Sumatra te bevinden, alwâ c...dj3-.-cjU>---ednd
november op. actie v/erd gemeld.
Zoals in vorige verslagperiode werden thans T/eer .enkele ilobrig-bataljons
bekend. Deze bataljons worden eind oktober gevormd on horen allen in Mo- •
briggebied II thuis. Het aijn de bataljons 203 (gelegerd te Bogor, o. o. v,
adjunct politie-commissarig SUKARIJl), ?04 (gelegerd te Tjisarua/Bandvmg,
o. c. v, ad̂ co'bin. GADS ATÏvlA.WIDJ'AJA ) , 205 (gelegerd te Sukamiskin/Bandung,
o. o. v, adj.pol.comm. i-tAJQIÜR SUKJADJANEGARA) en 206 (gelegerd te Sukadja-
di/Sandung, o,e,v. adj,polacoram. HATSAID). Daar het derde Mobrig-batal-
jon (bataljon 203) zich in Mo briggebied II bevindt, kan men hieruit con-
cluderen, dat waarschijnlijk de vorming van de twee eerste Mobrig— batal-
jons 101 en 102 in het Mebriggebied I/Djakarta reeds is geschied c,q. in
oen gevorderd stadium verkeert. Deze twee bataljons buiten beschouwing
gelaten, zijn thans 12 Mobrigbatal jons van de (tenminste) 23 bataljons
bekend,
Vermoedelijk in december zullen een nieuwe staf voor RTP 01/SLW en een
batterij van het 5e bataljon veld.irtillerie uit ïïest-Java naar Nrd,Suma^
tra worden gezonden, Het vertrek van deze eenheden word reeds een keer
uitgesteld.
Begin november werden 210 nooddienstplichtingon van hat opleidingsdepot
bataljon infanterie te Bandung naar Surabaja vervoerd die bestemd waren
voor Zuid-Borneo, Enige dagen later vertrokken 486 nood-dienstplichtigen
met bestemming Oost-- en West— Borneo, In beide gevallen betreft het nood-
dienstplichtingen die na de opleiding zouden worden gedistribueerd, (zie
ook onder hfdst, "KOAUMKAL" ) . De in vorige ISAM (12/60) onder KODAM 6
vermelde achtste lichting voor de cdo. oplei dinn-^ school van het RPICAD die
medio november KOU v/orden opgeleid^ werd onlangs geannuleerd,
Dejje oploi din.'j "~ord tot nader order uitgesteld i.v.m, te weinig belang-
stelling,,
Begin november werd bekend, dat detachering gedurende 6 maanden van het
2e bataljon para-commando's (RPKAD) in Nrd.Cülebes (zie ISAM 12/60 blz,4)
door omstandigheden word uitgesteld,

KODAM 7/DIPOHEGORO (Militair gewest Mdden-Java)^
Gdt, t Briii. ut1 n, ojiïii>j.ux, , ' /

J . • ^
Eind oktober werd Kol. PHAHOTO REK30SAMUDRO afgelost door Brig.gen,SARBINI
(gaf in oktober 1959 het cdo van mi l «gewest Oost- Java over aan Kol.ljURACH-
.MAN).
Mobrigcie 5t50 vertrok eind oktober uit Midden-Java naar Oost-Atjeh. De
cie. die mogelijk tot het Mobrigbatal jon 307 behoort werd laatstelijk in
oktober 1959 te Rantepao (Celebes) getraceerd, Ilobrigcie 5120 die in West
Java werd getraceerd, bevindt zich thans mogelijk te Djr/ï/inegara (Midden
Java). Verder is do standplaats van Mobrigcie 5142, n,l„ Solo bekend ge-
worden.
Zoals in vorige verslagT"- ~-\~j~ ^ e,*-, nieuwe Movr?. Bataljon 30? in Mobrigge—
bied III werd go-"-.;: : -^-d, werci eind no : -v.r-V'T het bestaan van het Mobrigba-
taljon :>



' ISAM 1/61. ' . ' ' - 4 - • ••' •.. :' • ' • Z8BB.:GEHEIM. ;

De. ciQrs cdten werden opgedragen oia hun-cieön in een "nieuwe stijl" te
formoreri,•Gegevens hieromtrent zijn dzz. no'g.niet verkregen* De Möbrig-
aietSn 5.1.55 (Jogjakarta), 5144 (Magolang) en 5142 (Solo) behoren vermoe-
delijk tot Mobrigbataljon 310. De beide tussenliggende bataljons 308 en
309 'zullen reeds gevormd zijn c.q, .moeten nog worden gevormd. Resume-
rend gaan West-, Midden- an Oost-Java beschikken over vier Mobrigbatal-
jons en militair gewest Djakarta ovor twee.
Medio november werd het infanteriebataljons 441 ter sterkte van 653 nian .
in KODAM 3 gedetacheerd, mogelijk tor aflossing van bataljon 442 dat in
dezelfde periode naar zijn standplaats Kudus in Midden-Java terugkeerde.
Ook het 446 bataljon werd (in oktober) in Midden Sumatra gedetacheerd,
ter aflossing van bataljon 452. Medio november volgde* se$ restantje van
bataljon 446,
Zoals onder KODAM 3 vermeld, arriveerde een oie geniopioniers o,»»v,
EJt 3UPOMO in KODAM 7 die mogelijk in KODAM 3 ie afgelost door een cie
o,c,v. Kapt. SÜSILOj benevens een cie cavalerie, die door een dzz. onbe-
kende oio werd vervangen. Verder vertrokken in oktober de batterij "B"
veldartillorie ,van het 3e bataljon veldartillerie naar Midden-Sumatra
ter aflossing van batterij "A", en de nieuwe staf van RTP 3 (264 man),
benevens 2 oieSn materieelsdienst (206 man) en 75 man transportdienst.
Do mogelijkheid bestaat, dat het bataljon 431/BR 2 (Banteng Raiders) in
KODAM 7 is teruggekeerd. Het bataljon bevond zich sedert 1959 in KODAM 3.

KODAM 8/BRAWIDJAJA (Militair 9̂west_Qost-Jaya).
Cdt.J Kol, 3UHACHMAÏÏ.

Zoals in ISAH 12/60 vermeld, loste bataljon 521 bataljon 501 in Nrd.Ce-
lebes af. Het afgeloste bataljon koerde medio november a/b van de"LAY/OTO°
en "BOGOWOFTO" in Oost-Java terug.
Verder zou in do maand december afgelost vrorden»

bataljon 502 door bataljon 508,
bataljon 519 door bataljon 527»
TEAM "C"/cavallerio door T3AM "A"/cavalierio,
detachement genie-pioniers SUTOPO door een det. genie-pioniers.

Op 25 november werden a/b van de "MOROTAI" het bataljon 527, het TEAM "A"/
oavallerie (100 man), een detachement gonie-pioniors en 1 oie van bat»Lr
jon 508 naar Nrd.Celebos vervoerd. Op 26 novomber word'a/b van de "BATANO-
HARI" het bataljon 508 minus 1 cie naar Nrd,Celebes vervoerd. Dit schip
zal vermoedelijk medio docember in Surabaja terugkeren met a/b een deel
van het afgeloste bataljon 502. De "KDROTAl" zal omstreeks dezelfde tijd
in Surabaja terugkeren met het TSAH "C" van de cavallerie, de cie genia-
pioniers SUTOPO, de 2e cie bataljon 759> <3-e rest van bataljon 502 en ver-
moedelijk ook het afgeloste bataljon 5^9 aan boord, ; " • - . ' '
Evenals de detachering van het 2e bataljon para-commando's uit KODAM 6,
werd ook de detachering van hot 5°6 bataljon (ex bat Y-Raiders) in KDDAM
13 (ISAM 12/60 bis,5) door omstandigheden uitgesteld. Het bataljon zou
medio oktober worden gesonden. Begin november werd het uitstel pas bekend
gemaakt. Vermoedelijk in december aal cie van het oude Mobrigkorps 502
uit Surabaja a/b van de "LAWAK" naar Bilopa (Bilopak?) worden vervoerd
ter vervanging van Mobrigcie 54̂ = Jfobrigoie 5139 "te Pamekasang (Oost-
Java) wê .:. ^•..•^.'•^..." -n '!^-'. :-'..^->^.a 2_>io te Rantepao in Midden Celebes af
te lossen.
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•Begin november werden me't dé "PASBRAIG" en '.de- "LAWAK" nooddiohstplich- ' '
tigen naar Samarinda on- Sacipit- verscheept. 'Deze onbekende aantallen
nooddienstplichtingen maken aeer waarschijnlijk deul uit van ca. 1100.
militairen die sedert september té Surabaja op transport wachtten naar
Borheo.
Eind november vertrok de "LARAT" vanuit Ambon naar Oost-Java en zal ver-
moedelijk medio, december arriveren met a/b 130 adspirant nooddienstpliobr-
tigen' bestemd voor opleiding in het depot bataljon infanterie 6 te Djem*
ber, Nog 20 adsp, nooddienstplichtingen zouden volgen met de "TAI POO HONG"
die in dezelfde periode met 210 adsp» nooddienstplichtigsn, bestemd voor
depot bataljon infanterie 8 te pen Passer, uit Ambon vertrok,
| In decemboj" zal een aanvang worden gemaakt met de opleiding van" het ba-
l taljon GARUDA III in Madiun, Dit_batal jon is bes temd vo o r aflpssing van
j GARUDA II in.de Kongo. - . ~~ " ....... ~'~ ...................... "
Begin december arriveerde een groop instructeurs bestaande uit 12 man in
Surabaja, Deze instructeurs zijn afkomstig van de school opleidingen cdo,
ADRI te Bandung, •

KO ANDAKAL̂ (_Oye ,rbrugging_s c do ._ 3p rneô .

Begin november werden 210 en 486 nooddienstpliohtigsn voor resp, Zuid-
Bprneo en Oost/West-Borneo van. Bandung naar Djakarta en Surabaja ver-
voerd, De overige 454 nooddienstplichtingen van de 1150 man .( zie' ISAM
3/60 blz.2) zijn mogelijk nog in opleiding in .militair gewest 6, (Medio.
november werd het laatste contingent, t. w. 140 man bestemd voor opleiding
naar West-J ava getransporteerd) . Van de 1800 man dio aan Borneo werden •
-to'egev/ezen, zijn/worden 1150 man nooddienstplichtingen dus opgeleid bij
het opl. depot te Bogor. De overige 650 man zullen hun opleiding krijgen
in KODAM 10 (ISAM 12/60, KDIJAM 10),
Vermoedelijk medio november arriveerden de "PASERANG" en "LAWAKV met een
"onbekend aantal nooddienstplichtingen (maken verm, deel uit van 1100 man
die sedert september op transport wachtten) resp. te Samarinda en Sampit»
-''Volgens een sterkteopgave bedroeg over de maand oktober het. aantal mili-
tairen dat organiek tot rKÖpALvï 8 )behoort* 3547̂  man. Hiervan maken o, a,

*deel uitt 15524 man infanterie, 2647 man hulpwapens, 3265 man van versch.
f diensten en 101 34 man op operatie buiten Java (29fo v, d, organieke sterk-
te).
De totale sterkte van de infanterie in Oost-Java bedraagt waarschijnlijk

an» waarvan er zoals vermeld 155^4 man op Java verblijven en dus
man "buiten Java zijn gedetacheerd waarschijnlijk allen in Nd. Celebes,

•Deze 9791 man. maken deel uit van het quotum dat buiten Java werd godeta»
:cheerd, terwijl de overige 343 man tot. andere diensten behoren,

KQDAH 9/MÜLA. "'WTJ'\T ''Militair gewent Qost-Bornep^
• udt, ! • Lnt .iv^j-rj i-i.._i-v.iti -. . .

De 1e cie bataljon 601, die deel uitmaakt van geveolitabatal jon !'TANDJUNG
PURA" in KODAM 14, zal binnenkort v/orden afgelost. Daar het oporatieter-
rein waarin deae cie opereert, zeer groot is, werd eind november 'voorge-
steld om' de aflossing te doen geschieden door een cie en een ondersteu- .
ningspeloton» Volgens een sterkterapport bedroeg hot aantal militairen
in november 2441
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KOPALl IpyLAMBTOG MAKCKHRAT (Militair gewest Zd. Borneol.
Cdt, Kol.. HASAN. BASRI. . ' • • '

'' . .

Gsjen maldingen ontvangen,

KODAK 11/TILOHGKA BILA (Militair -gewest Midden Bornoo).
. Cdt,. t Lnt.Kol. ERMAN HAHIRUSTAflAN. .

Geen meldingen ontvangen,
•

KOPAH 12/TANDJüHG PUM (Militair 'gewest. West-BorneQ).
Cdt. i Lnt'.Kol.. SUBAEIC», ' .

Geen meldingen ontvangen.

(Militair gewast Noord* en Midden Cele'bes)..
Cdt. i Kol. SUNANDAR. •

Het bataljon 5°1 iat door liet bataljon 521 werd afgelost, keerde "begin
november naar Oost-J ava terug. 3on cie a/b van de "LAÏÏOTO" en drie oie5n
a/b van de "BDG01VONTO" arriveerden medio november in Surabaja, Aan boord
van da "BOGOV/OKTÖ" bevond ziph tevens een cie geneeskundige troepen die
was afgelost.
Begin decerabpr arriveerden het bataljon 52?, b.et T3A1-I "A'Vcavalerie van
hot 3o bataljon cavalerie, een detachement GIPI en 1 cie van het 5 08 ba-
taljon a/b van do "1/IDROTAI" in ïJrd. Celebos. In dezelfde periode werd de

' stafcie van het bataljon 508 die zich a/b van de "BAJTTANGHARI" bevond,
in Donggala aan land gocet. In Menado debarkeerde de vertegenwoordiging
van bataljon 508. Op de terugreis ging de rest van bataljon 508 in Posso
van boord, tervïijl bataljon 502 aldaar embarkeerde. In Parigi geschied-
de de embarkatie van de rest van dit bataljon. Tevens embarkeerde de oie
3AI1TJ3I die zou worden afgevoerd naar Makassar.
Het afgeloste TEAM "C "/cavalerie en da cie genie-pioniers SÜTOPO, bene-
voü3 de 2e cie van bataljon 759 en vermoedelijk ook het 5^9 bataljon
gingen begin december in 3itung a/b van de "MOHOTAI".
(Zoals bekend is het 759 bataljon in KO.DAI1 13 in oprichting; mogelijk
is ganoomde cie bestemd voor opleiding in Oost-J ava). In Toli-JToli en in
Donggala geschiedde de embarkatie van aen deel van bataljon 502.
Zoals onder KODAM 8 .vermeld, werd de detachering van het 2e bataljon
para-commando's en het bataljon $06 (ex Y-Raiders) in Urd, Celebes uit-
gesteld. Het bataljon 521 werd zoals bekend, eind oktober in Bitung ga-
debarkeerd. Waarschijnlijk door een misverstand hoeft bataljon 521 toen
het cdo, over soctor 3/RTP 2 van bataljon 5̂ 5 overgenomen. Begin novem-
ber werd het cdo. echter weer teruggegeven, waarna het bataljon weer a/"b
van de "BOGOvTOFPO" en de "LAWOTO" werd ingescheept, om te worden gedebar-
keerd to Amurang, Te Amurang loste bataljon 521 volgens plan tenslotte
het bataljon 501 af in sector 2/RTP 1.
Een cio van het bataljon 758 dat in KÓDAL1 14 zou worden geconsolideerd,
arriveerde begin november te Makassar, De rest van het bataljon moet nog
volgen,
In ISAM 10/60, blz.8 werd de officiële1 opening van oen nieuw opleidings-
depot in Krd. Celebes vermeld, hetgeon thans het 12e depot bataljon infan-
terie te Isimu bij Gorontalo blijkt te zijn.
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september eindigde 4e opleiding van de derde lichting (84 man}
de»e «lëuwö 3)21. (De opleiding van de tweede lichting zou plaats hebben
gevonden "bij bet oplöidingsdepot te tfanado. Vermoedelijk moat dit het
opleidingsdepot Gorontalo zijn, zie ISAM 10/60, bla„9). De 84 bovenge-
noemde militairen werden bij hot in oprichting zijnde bataljon '759 Inge»
deeldi Medio november zou de Yiejcde lichting worden opgeleid. Hierna
zouden 102 nooddienstplichtingen van de cie 1609 die nog niet eerder een
"basisopleiding infanterie hadden ontvangen, bij hét DBI 12 worden opge-
leid. Hét maxiaalö quotum van 84 man wordt dus (evenals bij de tweede .
lichting) ruimschoots overschreden»
Verder is in verslagperiode de mogelijkheid naar voren gekomen, dat er
behalve de reeds gevormde 25 ciéSn nooddienstplichtingen, t.b.v.KODAM 13
nog 5 cieSn zullen worden opgericht,
Het bataljon 528 van RTP - 1 werd medio november van sector 3 naar sector
1 verplaatst. Het S. L. team zal binnenkort in KOEAM 13 worden afgelost.
Begin december werd de 4e cie bataljon 512 met do "BSNTStlAS" van Motoling
(standplaats bat.) via Amurang naar Poigar verscheept» Aldaar werd cie
1602 noQddiönstpiichtingen afgelost die zich naar Nonapan begaf ter aflos
sing van de cie PABTISAN (teruggekeerd naar Menado).
Medio november vond te Menado de overdracht plaats van het cdo, ovar'KD-
5AM 13 door. Lnt. Kol. 'BIHTORO (fgd.cdt) aan Kol. SUNANDAR. 'in augustus was
reeds eprake dat laatstgenoemde odt. zou worden,
Volgens een sterktorapport bedroeg- het aantal militairen in Militair ge—
west Mardeka in september 19440, in oktober 17. 2QQ. en in november 18*180
man, ' . ' '• '• •

KQDAI1 U/HASAfflJPDIK (Mlitair gewest Z. Celebes).
Odt. i Int ,Kol . AÜDl JUSÜF : "~~~~

Begin- november arriveerde een cie van het bataljon 75̂  in Makassar, In d»
toekomst zou het gehele bataljon .naar KO DAM 14 worden overgeplaatst,
Mobrigcie 5403 zal im december te Bilopa (Bilopak?) worden afgelost door
Mobrigcie 502 (uit Surabaja),
Hobrigoie' 54̂ 3 zal dan a/b van de "LAWAK" naar Makassar worden afgevoerd.
Mobrigcie 5792 zal van Makassar naar Kasiputih worden vervoerd, mogolijk
ter aflossing van Mbbrigcie 5H4j terwijl Mobrigcie 537̂  te Rantepao «ou
worden afgelost door Mobrigcie 5139 uit Qost-Java, •
De 1q cie/bataljon 01 die deel uitmaakt van het govochtsbataljon TAKDJXWO
PURA in Zuid-Celebes, aal worden afgelost. I, v. m, de uitgestrektheid van
het gübied, werd voorgesteld om ter aflossing een cïe plus een ondersteu*
ningspeloton (dus bij elkaar 4 pelotons) te sturen,
In december arriveerden de 2e cie bataljon 712 en een peloton HAR in Zuid
Gelebes teneinde eenheden van het gevechtsbataljon UDAY AHA af te lossen,

KQDAM 13/PATIMURA (Militair gewest Mo lukken en Irian Barat).
Cdt.i Kol. 'PI3TÏÏHS. .

j. Conform 'één bosluit van C. S, ADRÏ zal op 4 januari 1961 de overdrâ t
Van de functie jan gewestolljk bevelhebber plaats vinden door Kol.PIHTERS
aan Lnt. Kol. BUSIRI (chef staf KODAïi 15), In v̂ tige verslagperiode heeft
laatstgenoemde de oude chef staf, Lnt, Kol, NANLOHY afgelost en zal nu du«
diens politieke tegenstander s Kol. PIET̂ RS gaan vervangen,



ISAM 1/61 . . ' ' . . -8- ' ZjaSR G3HBIM,

Eind oktober keerden twee pelotons van de' te cie van. bataljon "A" onder
cdo, van do cie's'cdt, terug in Ambon, na "beëindiging van hun detachering
in West-Ceram (zie ook ISAM 12/60, blz«13), In dezelfde periode keéyde
ook het 2e pejoton van de 4© ei® naar Ambon terug, na dienst tq hebben
godaan als reserve-peloton te Kairatu, Dit 2e peloton werd. als zodanig
afgelost door het 1e peloton van de 1e cie 'bataljon "A1.1 te Ambon. Volgens
plan aal in deoambor het 2e peloton van de 1e cie o,p zijn beurt het 1è
peloton gaan aflossen. Het afgeloste 1e peloton aal dan weer naar Ambon .
tenigkeren. De terugkeer van het 2e peloton van de 4e cie naar Ambon in
oktober, stond in verband met het feit., dat de gehele 4© cie aan acties
in hot kader van operatie"MSHA 3" zou deel nemen. Decie vertrok daartoe
medio november naar de Noordelijke Molukken, en werd getraceerd ta Djal-
lolo. (zie ook onder -"Militaire operaties in de Holukken).
Voor zover kqn worden nagegaan, onderging de dislocatie van bataljon 713
geen wijzigingen, Zoals ,in ISAM 7/60» blz.8 werd aangenomen, waren do
cieBn '!X" en "Y" ingedeeld bij bataljon 713. Merkwaardig genoeg werd sinds-
dien niots meer over beide cieën vernomen, zodat hot zeer aannemelijk .lijkt
dat zij niet jaeor bestaan en mogelijk zijn ingedeeld of opgedeeld bij het
detachement;! of bataljon 713. Bovendien v/erd in verslagperiode van het
bataljon bekend, dat het nieuw personeel toegewezen zou krijgen* Van dit
personeel zouden bij elke oio 42 man. worden ingedeeld, onder aantekening
dat" dé manschappen die te oud of physiek ongeschikt waren, zouden over-
gaan' nèiar de staf cie van hot bataljon, zodra een cie op organieke sterk-
te zpu zijn gebracht. ;
Mobrigcie 5160 (te Morotsl) <zou volgens plan'e'ind novomber worden terug-
getrokken, Detar dezo cie echtsr deelnam aan:de operatie "MENA-3", zal de
terugtreklcing vermoedelijk eind januari of begin februari plaats vinden.
Ver,d.er heeft eind hovomber de Mobrigcie 5148 tA311̂ 011) de posten van Mobrig-
cio 5497- aan de Krd.kust van Ce ram overgenomen. Laatstgenoemde cie werd
vermoedelijk teruggeplaatst naar Ambpn»
Bind november werden in totaal 360 nooddienstplichtingen naar Java en Ba»
li vervoerd. 150 man waren bestemd om opgeleid te worden bij het DBI 6
te Djember, terwijl de. overige 210 man hun opleiding zouden ontvangen
bij DBI 8 te Den Passar,
Medio . december zou o.en versterkt peloton cdo-troepen gedurende drie maan-
den in KQDAM 15 worden gedetacheerd om op Ceram als speciale stoot-troep
te worden ingezet tegen delmtó en tegen RMS-doelen die niet of. praktisch
niet taot normale infanterie te bereiken zijn. Dit vorpel. aou vliegsge- f <

vijs worden getransporteerd naar Ambon» . j , , '

KODAM : 16/ÜBAYAIIA ̂ Eilitai.r gewest Kleine Sunda Silanden).
CdtVV Î nOCol ,u SUPARDI .

HARBind npvömber vertrokl-en de 2e cie van bataljon 712 met een peloton
naar ETP gebied 3 in het kader van de routine - aflossingen van gevècSta-
)>ataljon UDAYANA.

december zouden 210 adsplrant recruten in Buleleng arriveren ter
opleiding bij het DBI 8 te Den Passar. Deze nooddienstplichtingen zijn
Afkomstig uit KODAM 15.
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63. A33RI *
Ia de' periode 16 t/m 18 januari 1961 aal op- da algemene staf -ADEI •
een teat worden gehouden voor de opleiding in hot "buitenland voor .
da dienstvakken genie, .artillerie, infanterie, gezondheidsdienst j
materieelsdienst, intendanoe, verbindingsdienst, ad j . generaal ,
comptabiliteitf cavalerie, militaire politie, ; transportdienst, [ '
ijisp. gen. terr, zaken en volksdefensie én vliegdienst,.
Jh de éérste week van december werd 30,000.000 Rupiah beschikbaar
gesteld voor de uitvoering van consus (volkstelling?) in Zuid-Cele-'

04. ABTILLflRIE,

dza, bekende gegevens bestaat de mogelijkheid dat er een
bataljon artillerie milit&ir gewest Djawa Timur" wordt

opgericht. Dit bataljon zal dan; (a) bestaan uit delen van het Ie
bataljon veldartillerie en het 2e bataljon LUA of (b) een combinatie
zijn van hét 1e bataljon veldartillerie en het 2o bataljon LUA,
Bit gecombineerde bataljon zou op de artilleriedag (4 december) wor-
den geïnstalleerd. Meer gegevens ontbreken dzz, voor alsnog,

85. TOtTAJRB OPERATIES. I» INDONESIË. .

.Op 10 deceiaber 1960 ving een operatie tQ'JCojgê  (?) aan, dia
plaats vond in het gebied, langs de kugt tussen Longo en Seruwai (bij
Langsa), 'Aan deze operatie riafflen deeli 41" cie infanterie, 1 batterij
bergartillorie, 1 pelqtön_^5-COI™ n̂̂ o~*roeï*en (ISAM 12/60, blz,3),
1 squadron cavalerie, j 3:-ïiCMJ|~i> f 1 ohderzeebootjagor en 1 DKN-boot,
Over het "verloop zijn d~!5zt geen bijzonderheden bekend,
Sind november gelukte het aan een -peloton van de cie 5995/RANGSES om
de- ."cie mariniers" van de PRÉI die naar P.Rupat infiltreerde (ISAM
12/60 "Militaire operaties in Indonesië) geheol te vernietigen.
Een peloton Van Mpbrigcie 5271 nam tijdens een operatie bij het Ta-
8lk--Serai cociplex -14 vijandelijke (waaronder een vrouwlijke) gevan-
gen. .' .. :
• - . ' • ' . . ' • • • • • . - • • •
b.

In vprige verslagperiode werden dQ eerste acties in hot kader
van de oporatiö "GQJAHG II" vermeld, HOQ belangrijk zij waren, bewijst
wel het felt,̂  dat .do' cdt, militair gewest Iferdcka gedurendo enkele
dagen persoonlijk: de verrichtingen van het mobiele cdo, van RIP-2
(waarvan do eenheden deel uitmaakten) volgde. O, a, werd een bezoek
gebracht aan Tandengan, alwaar rapport werd ontvangen, dat de cie
nooddienstplichtingen 1615 feiten had gepleegd (dza, onbekend)
die afbreuk deden aan het dpel der operatie, n, l, het vernietigen.
van dé vijand, Thans is sprake dat deze cie .op korte termijn zal

, worden vervangen, . . '
'/ Ondorv/ijl duurde de operatie ''GOJANG II" voort,
fï* ' Op 23 'november oridernam de rode colonne met behulp van 63 vissers-
' praüv^en een landing vanuit zee bij de rivier de Bulo, onder . steun- .

: verlening van de' HlDï,ïAEE". (TU-6). . '- ' '



.
ISAM 1/61.

öiempl . nb

De ADRI-militairen dio in de et3*ijd bij Rerer waren gesneuveld^ werden
door do "bemanning van de. "lOMARïï" uit de rivier opgevist.
Nadat het bataljon 525 zijn. operationele taak in Rerer on omgeving. had
beëindigd, koorden de troepen naar Bitung torug. Hierna werden geen mol-
dingen meer ontvangen zodat dzz, wordt aangenomen, dat' operatie "GOJAÏJG
II" 6Ön maand hoeft .geduurd (30 oktober - 30 ; november)»"
Het bataljon 758 ageerde begin november ten zuiden van 'Donggala. Twee
pelotons van de 3e cie bataljon 758 en een sectie van de ondorsteunings-
cie van hetzelfde bataljon voerden een landing uit en rukten over land

; óp in de richting van Pasang Kaju. Zeventien uur later werd dose plaats
veroverd» Hejt̂ aĴ aljon'̂ csoinraando1 opereerde onderwijl OE.,ze§ (per motor-
boot) en slaagde erin' enigê™°yljandeTijko motorboten te vernietigen.
Over de maand november werden gedurende do operaties aan bolde zijdon
tenminste' de volgende verliezen geledeni \l O ''£'••**••• .^i-- '!.-'A'( ••>'• '• ' '< « c'

Ferme s t a. RegerinKstro epen . """"^

133 doden. . 5 doden
1 zwaar gev/onde 4 zwaar gewonden
11, licht gewonden ? licht gewonden
6 krijgsgevangenen
8 5 deserteurs • . . , • - .
48 geweren göen mat9rielQ verliezen.
19 machinepistolen
2 pistolen
9 automatische geweren
1 mitrailleur cal« 12.7 •
2 mortieren cal. 60
1 PIAT (anti-tank)
17 motorboten
3 zeilprauwen

Het plan om de GPST (Ctorakan Peiauda Sulawesi Tengah), een bev/eging van
jongeren in Midden Celebes, in eigen gelederen op $y nemen hoeft tot

j nu toe weinig succes. De leider der GPST ASA BUilG ÈÜDAPÜ ging ermoo
j accoord om oen cie van de GPST over tq laten gaan terwijl de overige be—
j v/apenden zoucien v/orden georganiseerd tot operationele hulptroepen. (85
j bewapenden zouden inmiddels zijn overgenomen). Be ongewapende*} zouden bij
• opbouwwerkzaaraheden wordpn ingosch^eld.

-;. Een andere leider der GPST, -HERMAN PARIMD schijnt sich echter niet met de
plannon te kunnen verenigen. Reeds eerder hadden zich moeilijkheden voor-

•. gedaan mot PARIMO, die thans troepen naar het Noorden 2ond om e. e. a, te
bestrijden. Tevens zette hij de in Tentema oh Kolonedale aanwesigo GPST
leden, onder bedreiging aan om do regeling van het Militair gewest Merde-
ka te negeren, Sen moeilijk punt schijnt overigens ook het plan t, a. v.
de GPST in Wotu te zijn. PARIMO beschikt hier over 120 man die aan zijn
' zijde staan. Deze GPST-leider erkenthet besluit van het militair gewest
1 1. a. v, de GPST niot on v/onst een st?jnrogimcnt met de GPST als de kern
| ervan. Voorts gaat PARIMO zo ver om de vorming van een provincie Midden
i Celebes t e eisen. i . . .
. Ben door het militair ."JL v:.; ̂  t ge-zonden missie tor onderhandeling boekte
geen succes, met gevolg dat er eon gespannen toestand ontstond,
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Dit -gold vooral voor Po$so alwaar medio noyomber 15 GP3T-loden, waar-
onder de. algemeen voorzitter A3ABUNG KUDAPU, werden gearresteerd daar
zij ervan werden verdacht, de aanval, op. de post Tent erna te hebben be-
raamd, die medio novQiabQ.r werd uitgevoerd. De. Sector odt, werd van Het
feit op de hoogte gesteld, dat vanaf medio november de GPST gelijk werd
gesteld aan een gewapende "bende die verzet ploegt tegen de regering en
dientengevolge diende te worden.vernietigd. Onderwijl werden naar-Posso
twee polotone Mobiele brigade en een peloton en 2 regu's van bataljon
502, versterkt met een sectie mortieren van 8 gedirigeerd, terwijl ora

* , Verdere versterkingen werd verzocht. Het peloton-van bataljon 502 werd
';! te Donggala vervangen door een peloton van het 758 "bataljon. Het batal-
'! jon 758 werd ui"t"politieke overwegingen" niet ingezet. Verschillende
H verbindingswagen werden door de GPST vernield, zodat de opmars der rege-
ringstroepen werd vertraagd*
•Terzijde hiervan zij vermeld, dat het verbod van alle politieke activi-
teiten in ïïrd. en Middon-Celebes n.a,v, do.jongste ontwikkeling bij de
GPST m.i.v. 1 decoraber 1960 met drie maanden werd verlengd»
Begin december v/erd Likupang (Nfd»Celebes), dat bezet werd gehouden door
de 1e cie nooddienstplichtigcn van het detachement "C" door twee (?) Per-
mesta bataljons aangevallen» Aan eigon zijd© werden 4 militairen licht
gewond-terwijl, van de vijand 16 man zouden zijn gedood.

c. 'ZIJID-CELBBES. .

Eind november v^erd de post Daik bij vliegbasis Hasanuddln door
peloton BI/TII overvallen. Sa aankomst van een regu van cie I vliegveld-
bewakingstroepen te. Daikj vluchtte de vijand in de richting van Laikaĥ .
Een dag later werden de overvallers zonder-resultaat achtervolgd dooX de
3e.batterij LUA 2 ter sterkte van 45 man* Ook buiten het gebied van 4e '
vliegbasis vonden nog regelmatig ordeverstoringen plaats,

d. MOLUKKEN. . ' _ ; • . - .

1 Toneindö do veiligheid in'de Noordelijke Molukken te herstellen
en de resterende benden van .de PRRI/PSÉEuSTA oy ta ruimen, werd bogin
november een"gtafcdo operatie^operatie MENA III" opgericht. Aan deze
operatie, die drie maanden 2al duren,, nemen doelt

Y.w«b,JSalaahera • vyw.b̂  Morotai.
al 3 cïe3n van het detachement 1 e.) Llobrlgcie 51 60
b) i cie RAI-D^RS(onlangs opgericht). f) 1 cie AURI - para'e
c) de 4e cie bataljon "A"
d) Ilobrigcie 5121.

Ten "behoeve van de operatie werd OEI luchtsteun versocht, die medio no-
vember ook werd gezonden (63n B—25 boramenwerpor). De 4e Cie van batal-
jon "A!l vertrok medio november uit Ambon naar ïïalmahpra ora zich bij de
nadere eenhoden aan te sluiten* De operatie was onderwijl op 13 november
aangevangen mot een landing van een cie van het detachement I bij Kedi
in het gebied van Lolodai Deze plaats werd bezet aonder .dat er tegen-
stand Werd ontmoet» Het stafcdo» vestigde zich te Kedi, terwijl 1 rogu
een yerkenning^patrouille naar Pulau Kahatola uitvoerdo on twee pelotons
naar Btto-Buo oprukten. In Loloda bevonden zich 3 oie8n-van.de Permesta
ter sterkte van $00 man, ',



l$W 161y • • -12- '•- ZEEK, G2E3IM,

Bind november vortrbkkan da regeringstroepen ui* het uit val s gebied
nate/Djailolo. Hierna voerde het detachement 1 oen landing uit tij -Mo-
raodjiu en nam stelling naast da hoogte "bij de Kali Asimiro en de Kali .
Lipau, Do oie RAID2RS landde "bij Djepailolu, Vervolgens werden de plaat»
sen Bad j a. en Asiniiro tezet en werd een vijandelijke stelling te Tg,Tjem-
paka' yeroverd, waarop de vijand sich in noordelijke richting terugtrok.
In aen dzz. onbekende plaata zoudsn zich voorts 1.26 Perraeata-lëden met
4 wapens hebben overgegeven'. De B-25 bommenwerper voerde ondertussen
op 26t 27, 28 eri 29 november boschietings- en vorkenningsvluchten uit,
Het vliegtuig dekte daarbij de actie van de ADRI-troepen bij Asimiro,
en voorde " straf ingen" uit op o,a« Posi en Soepoe. Sind november keorde
de B-25 terug en werd om steunverlening in do vorm van twee Mustang-
jagers verzocht, aangezien deze toeatellon moor geschikt voor "strafingp
doeleinden" werden geacht. Bind november en begin december maakte de cdt,
van het operatie stafcdo, een reis a/b van de "PAGATH" teneinde de ver-
schillende in regeringshanden zijnde kampongs te bezoeken en toespraken
tot de bevolking te houden. .

De S t af orf:?! ei e r inlichtingendienst
van d̂ /zeecjacht in Ned.lfty. Quine»,
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