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RECTIPigATIji In ISAM. 1/61 "blz. 5 .werd het- -fcekstgedeelte "Volgens
"T: ;,; '"" e/ón; sterkteopgave- .,", . . ',' . .... . . ». tot andere /

diensten "behoren" abusievelijk onder hst- hoof ds-fcuk "KOANDAKA.L" ver-
meld, i:.p. v.;, onder' het -hoofdstuk "KODA» ö/tevTIBJ/jJA" .

KQANJASÜM lÔ er̂ rujggihgsodd. Sumatra). .• ; . . . - . . • •

Volgens een' Indon, perëberiöh-fc werd 'begin december de functie/ van
óhefstaf OverbruggingBodo* Suraatra overgedragen door Kol. SABIRIN •
MJCHTAR aan Kol, A'«,-' TÏÏ&LI.B, 'De nieuwe 'ohefetaf is secretaris van

. •H.K̂ ADBI en lid van het „"GOTONG ROJONG" parlement geweest. Kol.
'SABIRIN MDGHTAH i/verd. naar de generale staf overgeplaatst.

(Militair gewest' Atjeh)_._" *
Cdt.s K&£ MOH. JASl¥. .

In' verslagperiode is gebleken, dat de officieren: Kol JASIN^was dza«
. önbekehd) ...en Kol. MOH. JASIN identiek aijn. Kol, lï>B. JASIN was in
.i953' chef staf RÏ. 1? en in 1956. leraar op. de; Staf en Cdo-school. In
september 1957 Ê'in§ hi j ' naar de Verenigde Staten voor de studie uDe—

: f en se. Service • Staff College" in Wellington Indiana, Betrokkene is
tharis-odt. van militair gewest Atjeh (ISAM 1/61-, bis, 1).

'KODAM' 2/BUKIT BARMAN/ (Militair „gewest r Mrrdr.Sumatra)r.t
Gdt.» Kol. DJAJÜN GINTING."" " " , • • .

Volgens een Indonesisch persbericht keerde het bataljoi? 121 begin no-
vember in Me dan teruĝ '.na verschillende, operaties 0,0'ivi' Kapt, SALAMO
TARIGAN in Nrd. Sumatra .uitgevoerd te hebben. Behalve dit bataljon
was dzz. via Indon, persberichten ook reeds hst bestaan bekend ge-
worden van de bataljons' 123 en 124. Gezien het feit, dat in dit mi-
litair gewest reeds de organieke bataljons "A", "B", "C", "B". 133,
134» 137 » 138 .en 139 bekend zijn^ zijn deze ndeuwe bataljons (nog)
niet in de slagorde opgenomen. De mogelijkheid bestaat n',1., dat
enige van de bestaande bataljons een nieuwe nufifcie/ring hebben gekre-
gen, temeer daar van deze bataljons sedert lange., ti'jd geen meldingen
meer zijn ontvangen. De bataljons 121 f 123 eri 124 ageerden alle drie
in het Tapanuli-gebied, • :'
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Het bataljon 325? dat sedert juni 1960 deel uitmaakt van R<JJp
keerde (volgens een Indon, persbericht) eind november naar ïï
terug en is vermoedelijk door het 324 bataljon afgelost (ISAM 1/61,
KODAM 2)."

KODAM 3/17. AUGUSTUS .(Militair gewest Midden Sumatra), ' ••
Cdt.i Kol. STJRJO SOMPBNO^:., .'.•;.-;;, . .

Van het militair ressort. 31 in militair gewest 17 Augustus was dz'z. '
reeds het bestaan- van mil, district 0312/Padung bekend (ISAM 12/60),
Andere mil, districten die in verslagperiode werden getraceerd? zijn
0301/Kampar (Z.W. van Pakan Baru), .0306/? (in het gebied van Surigai
Ipuh en Ampalu), 030?/? (in het gebied van Tabit Pandjang) en 0308/?.
In het tot het militair gewest behorende Mobriggebied VT vrerd thans
voor het eerst een nieuw Mobrigbataljon getraceerd, n, l, ...Mobr̂ igba-̂
taljon 619. Het hoofdkwartier 'van het bataïjon a al .„in 'Palcan Baru" ,
worden. 'gevestigd, Hiermee zijn' thans, 1,2'' van" '<ïe £''3Ö'Mobri'gbatal;jons
bekend geworden-, ('Zie 'ook' ónder' '"iOBIÏÏLE BRIGADE")», ! • • - - • • - _
In eerder genoemde militaire districten 0306 en 0307 werd 'medio de-
cember een operatie uitgevoerd die onder het hfdst, '/Militaire .o.pe*_. . ••
raties"- -behandeld zal worden, Bi j'- deze 'operatie waren echter twee
bataljons betrokken die -da z-, niet meer- -in de slagorde voorkomen; HèH
bataljon 132 (uit KODAM 2). kwam . n,-!-, - in- april 1958 in opstand tegen
de_ Centrale Regering, Hierna werden geen meldingen meer 'ontvangen,
zodat het bataljon uit de slagorde werd; verwijderd. Nu dit bataljon
medio december in KODAM 3 ageerde, 'is het mogelijk dat bataljon 132
thans opnieuw is geformeerd, c.q>' één van' de twee letterbatal jona is,
die dzz. bekend zij-n, in KODAM -: 3-,.-:. n „l, de bataljons' "A" -'én "B"., De
laatste meldingen over de.0e bataljons werden respl dec, ,en juli' 1959
ontvangen, Bovenstaande geldt ook met betrekking tot het andere ba-
taljon^ n.l, bataljon 131, dat in maart 1958 in opstand kwam en ook
niet moer in_de slagorde is opgenomen. Alvorens beide bataljons in
de slagorde op te nemen, zullen verdere meldingen worden afgewacht,
Het bataljon 440 dat in '-januari/februari 1960 het -433 bataljon heeft
afgelost (ISAM 3/60, KODAM 3) zal in januari 1961 naar zijn standplaats
in KODAM 7 terugkeren. Aflosser is 'dzz, nog onbekend.
Volgens een Indon, persbericht arriveerde de oude staf van RTP 3/DI*- .
POU3QORO medio november o, o. v, Lnt.Kol. KARDJONO (dzz. bekend o, o. v.
Lnt.Kol, KRISTOMO) in Semarang, na haar taak in West-Suraatra beëindigd
te hebben, (Zoals bekend vertrok de nieuwe staf eind oktober „naar
KODAM 3). ' - .
Verder is in verslagperiode gebleken, dat in totaal drie (d.z.z, on-
bekende) FSO II bataljons reeds een jaar geleden terug hadden moeten
keren naar KODAM 7« Dit, is echter nog steeds' niet gebeurd, daar het
cdo. van- KODAM 7 moeilijkheden ondervond bij hun vervanging in Mid-
den Sumatra i, v, m, ,. he-t grote aantal bataljons dat reeds elders was
gedetacheerd. .Momenteel wordt in KODAM 7 een bataljon geformeerd, dat
bestemd is voor Midden Sumatra, Hoewel ook hierover -'geen nadere -bij-
zonderheden bekend zijn, betreft het hier mogelijk het bataljon HOI
I (zie ISAM 1/61, KODAM 3).' ' .; '

KODAM 4/SBIffIDJAJA (Militair gewest Zuid-Sumatra) .
Cdt.: Kol,- SWlïÜ HiöUiüKO. ••-., '• .-' . '

/Volgens een communiq.uê vond eind tac^Fa^xat te Palembang de cdo-over-
dracht over /het militair gewest plaats van Kol. KARUÏf SOHAE aan Kol.
SUWITO ÏÏARJÓKO (GS. KODAM U).
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"' ; De reden hiervan zou zijn, dat Kol, .-' • '
HARUH SOHAR op last van Gen, SFASUTION zijn ziekteverlof buitenslands
moet. doorbrengen (SioJ) / '"...-•-
(Medio december vond- \jjfe Tg, Karang de cda-overdracht over 'BI 6/plaats
door Lnt.Kol. AEIPÏN ACHMAD aan zijn opvolger Lnt.Kol. AÏÏIMAÏÏ AÖHJA1\

KQDAM 5/DJAKASm SAYA ̂ Militair gev/est Djakarta).
Cdt, i Kol. UMAE W. KUSUMAÏÏ.

Ter gelegenheid van de elfde verjaardag van dit militair gewest werd
op 24 december op het Bantengplein te D Jakarta een plechtigheid ge*-
houden. , . . . '

KODAM 6/SILIWMGIyCMilitair gewest West-Java)..
Cdt,» Kol. ADJI IBÏAHIM,

Na beëindiging van een operationele 'taak ..van 7 taaanden keerde-'( vol-
gens e'en Iridon. persbericht) .hét "tjatal jon. :325 oind^noveraber^uil;, KQP4M
2 in West-Java terug, -Vermoedelijk door bataljon 324. afgelostj dat
medio 'november naar ïïrd, Sumatra vertrok.. . . .-•..
De detachering van het 2e bataljon paracommando's, die reeds. eerder
was uitgesteld, is thans toch doorgegaan. Eind december werd het
bataljon voor een detachering van 4 maanden (aanvankelijk 6 maanden)
naar;ïïrd. Celebes gezonden, -.De .tijdsduur 'zal afhankelijk -worden .gs- , ."
steld van de omstandigtiadün, • • • • , • .
Bind december, vertrokken een E, L, team' én de Mobrigcle '51 65 om- resp»
het B-.L, team in KODAM 13 en. Mobrigoie 5160 op Horotai af' te 'lossen,
H, -a; v, . een verzoek van cdt. KODAM'. 6 bestaat 'de mogelijkheid, dat hat
bataljon 5 1 3/BRAÏsFID JAJA tot' maart 1961 in West-Java1- gedetacheerd
bïïjTt,.'aaar 'de 'detachering van 'bataljon 301 bij de ETP Ö1/SLW nog
niet is beëindigd. (Bataljon 301 verblijft sedert augustus -1960 in
Nrd, Sumatra.), '. '• ' '
Medio; december bevond zich een cie alg, reserve. uit Midden-Java en
gedetacheerd bij EI 9 op operatie in KOESM Tjeribon, "-' ' :

Volgens esn Indon, persbericht levert de SPKAD (opl. school v, d, RPKAD
te Batudjadjar) jaarlijks J:00_AD'RI-parachutisten, De duur -der 'op--'-.
leiding die volgens zoggen een combinatie is van het Amerikaanse • en
Britse systeem, werd inmiddels van twee maanden op, §ên maand, gebraoht,
Sr zou overigens nog steeds een tekort aan instructeurs heersen» Ver—
der zou het "dropping" -gebied voor de para-opleiding iii 1^61 worden
verbeterd met. behulp van materiaal dat reeds uit' Japan onderweg zou
zijn, terwijl experts uit Japan on Bhgéland werden verwacht.
De cdt, van de'.üPliAi) vertroK"ei"nd~~d~ëc. naar Italië en enkele andere
landen teneinde militaire installaties te bezoeken»

KODAM 7/DIPQMEGQEO (Militair gev/est Midden Java),
Cdt., r Kol. PRAÏOÏ'O lÜCKÖOSAMJDEÓr

Volgens een aanwijzing bevindt zich een cie algemene reserve van RI
12 (Purwokerto, KODAM' 7)- in militair ressort Tjeribon (KODAM 6), al-
waar zij is gedetacheerd' 'bii EI 9 (Tjeribon), . \J '.
fMedio november arriveerde $ oude staf van RTP III (divisie, DIPONB*-
QOEO) o.c.v.. Lnt.Kol, KARDJONO (dzz. bekend o.c.v. Lnt,Kol'. KRISTOgO)
in Midden Java, na in KODAM 3 te zijn afgelost door de nieuwe staf,
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In 'januari zal het bataljon 448 naar zijn standplaats in KODAM 7 te-
rugkeren k Hot bataljon Werd/wordt door een daz, onbekend bataljon in

• Midden' Sumatra afgelost; .
In Midden-Sumatra bevinden .sich .drie dzz, onbekende FSO II bataljons
'die reeds één jaar geleden vervangen moesten worden door bataljons
uit KODAM 7» Tot dusverre is dit echter nog niet gebeurd» daar het
•militair gewest reeds 19 van de 24 bataljons elders heeft gedetacheerd,
' In KODAM 7 wordt momenteel een nieuw bataljon geformeerd, dat bestemd
is voor KODAM 3, Mogelijk betreft het hier het bataljon ROÏ. I (aie ,
ISAM 1/61, KODAM |). .. • . . '• • - . • - - •'; . .. • -

KQDAM o/BRAWlDJAfA (Militair genre at. Qost->JavaH
Cdt.i Kol* SÜBACMAN... - . . "

• Eerst thans is gebleken, dat Kol'; .SURACHMAN oJ>/27 okto.ber zijn functie
aan een tijdelijk plaatsvervanger-, Kol, R, KIARTIDJO heeft, overgedragen
i i v, mi ziekteverlof. M.i.vi' 12 december hervatte hij weer zijn taak, .
In dé derde week van december werden de volgende eenheden uit Oost-
Java a/b van de "HONGKONG FIR" naar KODAM. 13 verscheept»

1 ) Het bataljoli 515 van EI Ï9» 903 man sterk (bestemd om het 523 bar-
taljon af te lossen, dat sedert februari 1960 in KODAM 13 verblijft)}

2.) Een cie van de 5e Kadersohool, ter sterkte van 176 man, bestemd
6m als "demonstratie-cie" de cie- "F" CPM te vervangen|

3) Ben team van de Kern (soort kern-bemanning ?) van de Ie batterij/
2e bataljon Lua t ter -sterkte van 22 man, (Zoals bekend werd de' 1e
batterij v. h, 2e .bataljon Lua in september 1960 zonder vervanging
uit Nrd. Cel. afgevoerd (ISAM 12/60). De taak van deze -batterij
ging daarbij over naar de Hanud batterij "H", Aangezien bij de
batterij "H" echter een groot personeelstekort heerste, werd om
aanvulling van het kader verzocht, terwijl tevens de mogelijkheid
naar. voren werd gebracht, om voorlopig personeel' van het 2e batal-
jon te lenen. (ISAM 10/60, blz. 16). Het is derhalve aannemelijk
dat- thans aan eerdergenoemd verzoek werd voldaan door een deel van
het kader naar KODAM 13 terug te zonden.. .als kern -bemanning vóór
Hanud-ïtij "H»)j

4) Een .peloton. CPM. (41 man§. zeer waarsch, het voor specifieke MP- .
., taken benodigde peloton? zie ISAM 12/60, bla, 10)|

5) Twee pelotons; VBÏ)D afkomstig uit Malang, in totaal 30 man, bestemd
• voor aflossing. . •

In vorige verslagperiode werd melding gemaakt van 'het gereedmaken
een nieuw bataljon UGARÏÏDA., III" , bestemd om'"GARUDA II" in ,devKongo :

af te lossen. Thans wordt gesproken -over het bataljon "HAIDER GARUDA
III", waaruit kan worden afgeleid,, dat het bataljon een commando-op*.
leiding ontvangt. Een bevestiging hiervan is overigens de toewijzing
van 12 instructeurs van de school Para-Commando's ADRI (SPKAD te
Batudjadjar). die, voor de opleiding ter beschikking werden gesteld.' •
(ÏSAM 1/64, blz, 5)* De organieke, sterkte van het bataljon bedraagt1
1200 man, '"ae e r' waarschijnlijk aangevuld met 36 man VBDD-person-eel,
Momenteel bevindt aich bij "GARUDA II" een eenheid mariniers,, die
"detasemen STB" wordt genoemd. Voor wat betreft "GARUDA III" is sprake
van een peloton STB 75 M (bij de KKO is de TL V van 75 mm in gebruik
en daar dit een anti-tankwapen is, gaat het hier vermoedelijk om een
soort ondersteuningspeloton (HOOTs STB is wellicht vertaling van
TLV", mogelijk Sendja'ïa ;; ; , ., .. N ...
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Dit peloton heeft dezelfde stafindeling
als de eenheid van "&LÏSJDA -II", terwijl het verder bestaat uit* PASKD-

l l leden van het detachement KODAMAS IV ( Surabaja) en de DL PPKKO, 20 "•
l 'l nooddienstplichtigen en v, w, b. de artillerie* 1 officier, enige kader-
!; leden en alle "matrozen" yan de DL-artillerie PPKKO ALRI, Verder, "be- "
Ju' staat demogelijkheid, dat het bataljon is gevormd rond hot* 504 batal-

jon; Hoewel er verschillende aanwijzingen hiertoe aanwezig zijn, is
dzz. nog geen zekerheid verkregen.
Momenteel beschikt liet militair gewest nog steeds over 28 bataljons,
SSn van hen, het 522 bataljon, wordt op het ogenblik gereorganiseerd,
Uiteindelijk wil men tot een aantal van 31 bataljons komen. Drie ba-
taljons zijn nog in oprichting! de bataljons 529» 530 en 531»

..Het bataljon 5-13 van RI 18 dat sedert augustus 1960 in het gebied van
•'8. RI/KODAM 6 werd gedetacheerd, : aal. vermoedelijk- in maart 1961 naar
"zijn standplaats in 'Oost- Java terugkeren. • '

'•" In verslagperiode werd "een nieuw Mobrigbataljon in Mobriggeb'ied IV
getraceerdi Haast het 14e Mobrigbataljon (414) werd n, l, Mobrigba-
taljion 41 1/KOSSNADI bekend. De "beide'. tussenliggende bataljons buiten
beschouwing gelaten, zijn thans 13 van de 30 (?) Mobrigbataljons be-
kend (Zie ook hfdst/ "Mobiele Brigade"), Dit nieuwe bataljon bevindt
zich momenteel te Palöpo» - "• ' , ,
De 'Mobrigcie 5139 (Pamekasan) loste Mobrigcie 5376 i*1 Rantepao af , •
terwijl laatstgenoemde cie begin, januari met de ''LAY/AK11'' naar Surabaja
zou worden afgevoerd»

: Volgens een „Indon, persbericht, werden in Manding (Djember) gevechts—
demonstraties op het gebied van het leggen van hinderlagen, pelotons-
aanvallen, e,d« gehouden. .Aan . de demonstraties namen leerlingen van
het gevechtsopleidingscentrum van RI 1 9/BR.AWIDJAJA deel»

(Overbruiingscdo. BorneoQ, ' ' ' . . :

Op grond van een besluit van C ..S, ADRI zal de ondersteuning op .op.e--
rationeel gebied door EALIjHAlITAÏÏ aan KODAM 14 worden beëindigd en
overgaan naar JCODAH t3v Dit houdt in, dat alle gevechtstroëpen van
Borneó. uit, Zuid-Celebès zullen, worden teruggetrokken, met name het
gevechtsbataljon "Tg, Pura", dat uit eenheden van de bataljons 601
fKODAM 9, l.oie), 602 (KODAM 12, 1 cie), 603 (KODAIi 11, 1 'ciê), '604:
'(KOD'AM 10, 1 .cie)' en -605 (KODAM 10, 1 cie) bestaat. Het gevechts- /.
bataljon aal in KODAM 14 Y/orden vervangen door een eenheid van dî t'
militair gewpst» 'Onderwijl zal begin januari een geheel. niéuw gev,«'
bataljon naar KODAM 13 vertrekken^ dit . aal vermoedelijk uit 6 basis-
oieën gaan bestaan, :i,v,m. de toestand in.en:de uitgebreidheid van
het operatiegebied, • : - ' v ' , '-.}••

KODAM 9/MPIA WARI.IAI' (Militair gewest Oost-Eorneo)* . - . ' ;
Cdt'.i Kol, SüHJfflfJO. " ~~ ..••• •-. •

Volgens een sterkterapport bedroeg het aantal militairen in dî  mili-
tair gewest; over december 2451 man (in november 2441 man),

KODAM 10/LAMBÜITG MAMCaOJEAT (Militair gewest Zuid-EorneQ-). . '
b'at . t -Kb i . HASAN: JSSHI , ' ' • ; . - - . - ;
In januari zal de ïvlobrigcie 5115 (Kolaka, Zd.Cel.) a/b van dé "LARAT"
naar Zuid-Borneo worden getransporteerd, vermoedelijk ter aflossing'
van een daz, onbekende cie van het ex-Mobrig Korps 108, die met het-»;
zelfde schip, naar Palöpo zal worden verscheept,
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KODAM 11/TILONQKA BILA (MilVtair „gewest Midden Borneo).
Cdt.t Lnt. Kol. EÏE1AN HAIÜRUSTAMAW.

Geen meldingen ontvangen.

KQDAM 12/TANDjWo HJRA (Militair gewest West Borneo).
. Cdt.i Kol* SUDAEMO. ;

Geen meldingen ontvangen,

KOJDAM 13/MERSEKA/ (Militair gswest_Jorord^_e_n Mid.den̂ Ĝele'bes ) .
Cdt. i Kol, SUNANDAR. " ; : , '

E KODAM 8 Begin "januari arriveerden :met de "HONGKONG FIR" uiteet bataljon 515
(aflossing van bataljon 523) l ,'ë«n"demonstratie-cie" van de 5e Kader-
school ('detachering ged. 6 maanden als vervanging van de cie "F" CPM)j
een 'Hjeam v. d* Kern" van de 1e batterij/2e bataljon Lua (aanvulling
van 'het kader bij ïïanud-batterij '"H") 5 een peloton CPM ter onder-
steuning van RTP 2 (zeer waarschijnlijk het voor specifieke MP-taken
benodigde peloton, zie ISAM 12/60, blz. 10)§ twee pelotons VBDD, be- .
stemd voor aflossing! uit KODAM ̂ 6: een team R, L. (aflossing van het
oude team in Nrd. Oelebe's) en de Mobrigoie 51^5 (aflossing van de
Mobrigcie 5160 op Morotai),
Begin januari arriveerde het 2e bataljon para-commando's (RPKAD). a/"b
van-de "ADRI IX" uit KODAM 6 in Nrd-Celebes voor oen detachering van
4 maanden. (Zoals in vorige verslagperiode vermeld, werd deze de-
tachering reeds eerder uitgesteld). Na aankomst werd in ïïenado een
wapenschouw gehouden 'met deelname van een cie van bataljon 5^6 (se-
dert september in:Nrd,-Cel.ebes), .de cie 1601 nooddienstplichtigen,
de artillerie, -de cavalerie, een peloton CPM en een peloton politie, . .
(De operatieplannen t. a. v. het 2e bataljon para-commando's zullen'-'--
onder "Militaire operaties in Indonesië1" worden besproken),
In Gorontalo zou de cie "F" CPM a/b van de '-'HONGKONG 'PIR" worden ge*
Smbarkeerd, na te zijn afgelost door eerdergenoemde "demonstratie-cie",
Na 6 maanden zou deze laatste cie zonder vervanging naar O.ost-iTava -
worden teruggetrokken* ' . • • ; •
Medio: december vond ,de cdo-overgave plaats van bataljon 502 (fgd.cdt. '
Kapt. MJSY) aan bataljon 508 (odt. Ma j, MISTAK), ,Van het bataljon 508':.
dat in sector Midden- 'Celebes is gedisloceerd, verblijft de staf cie. :
in Palu/Donggala, de 1e cie in Po.so, de,, 2e cie in Parigi, de 3©' cie •
in Toli-Toli, de 4e °ie in Luwuk en de cie "B" (ondersteuningscie)
in Donggala. Bataljon 508 behoudt aijn standplaats in Midden Cel.e"bes
echter voor korte tijd. N, a, v. een besluit van C. S, ADRI zal het
bataljon medio januari v/orden vervangen door hot (nieuw te vo.rmen)
geveohtsbataljon "Tg. .̂ Pura". dat uit KODAM 14 naar KODAM 13 aal -..weTden
overgeplaatst tor versterking van de bataljons in Nrd, en Midden CQ-
lebes, De ondersteuning van operaties in KODAM 14 dooi» het overbr, cdo'
KALIMANTAN:, zal n. l, 'worden beëindigd, .terwijl thans KODAM -13 deze
hulp toebedeeld zal krijgen,
Na te zijn vervangen do.or .een eenheid van-, KODAM... 14» , zal het gaveqhtB-f- •
bataljon "Tg. Pura" 'naar' Borneó worden afgevoerd,- terwijl oen nieuw
gevechtsbataljon "Tg. Pura" begin januari zal vertrekken om de. sector
ïüdden-Celebes van het bataljon 508 over te nemen. Het bataljon. 508 •
zal dan naar de Minahas sa worden overgeplaatst. Gezien de toestand-
in en de uitgebreidheid van KODAM '1 3 bestaat de mogelijkheid dat het '•
gev. bataljon "Tg. Pura" uit zes basisoïeSn aal worden samengesteld,
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Onder K03MM.8 werd reeds melding gemaakt van het nieuwe . Mobrigbatal-
jori '411/K03SEA|)I,. dat. werd getraceerd in Mobriggebied IV en. tevens
het. eerste dzz V -bekende Mobrigbataljoh is, dat elders is gedetacheerd»
T*a.v» do Mobiel© Brigade in KÖMM 14 bestaat 'het plan, om'. de vier
oieèn van.Mobrigbataljon 41 1 , dat in Palopo (Zd.. Celebes) verblijft,,
in januari 19.61 naar de sector Gorontalo in KODAM 13 over te plaatsen
en hen in KODAM 1 4 t® doen vervangen door de Mobiele Brigade van dit
militair gewest. Het is echter. niet waarschijnlijk da-t alle vier oio—
en in Nrd, Colebes zullen worden geplaatst. De detachering van Mobrig-
cie .5111/411 loopt n,l.. ultimo februari ten- einde» Vermoedelijk zal.
zij dan naar haar standplaats Surabaja yrorden teruggevonden en . aan de

, hand van een voorstel bestaat nu de -mogelijkheid,, dat' de. Mobrigcio
5273 .(Mobriggebied I?) in haar plaats in de sector Gorontalo zal wor~
den gedetacheerd. Overigens was reeds, bekend, dat Go rontalo' sedert'
augustus 1960 go en troepen meer beaat (ISAM 10/60, .blz. 8)»,
Re.sumg't in de tweede helft van 1 9. 60/ januari 1.961. zouden de volgende
bataljons worden c. q_, werden de y. bataljons -in • KODAM -13 gedetacheerd
(chronologische volgorde)» _ .' ....' ". .. . • . • , " - . ; ; .- :.

(1> een bat al .jon' uit KOIMII 14 (gevechtsbataljon 2/":HASAMIDDI]J"j ver-
aoek hiertoe afgewezen i. v, m. de ope-r.atie ."GÜJITÜR"),

(2) het bataljon 506 (ex-bat. "Y"/KAÏDERS) uit KODAM : 8 ('detaohering ''
, ,. in oktober 1960 uitgesteld, vrordt vermoedelijk pas in 1961 uit-.:
. \gevoerd), ' . . . . . ' ' . ' • - - . • - . • .

(3) het1 2e bataljon para-oörmando .'s- uit KODAM 6 (detachering in n-ovém-
ber 1960 uitgesteld en be gin ; januari 1961 uitgevoerd). " '- • ' •

(4) een bataljon uit KOpAli 1̂  (detachering onuitvoerbaar: en vrijwel.
zeker'" geannul e e rd ) ,' • -' • ' ."•' ...... :-' -' . • • -.- • '••••^ ^ "'"^ " ,' '

(5) het gevechtsbataljon "Tg. Pura" uit de KODAM 'a 9 f. 10». 11 en .12
.. (aflossing bataljon' 508 in ̂^ sector. Midjien-CeYeVesTin januari-, 1961 •) «

( 6) het. Mobrigbataljon. 411 (- 1 cie ?) uit Mobriffgebied IV (KPHAM 8)
(aflossing bataljon 526 in serctor__GorontajLo' in j anuari' : 1 9 61 ) . '•"•

ÏT.B. D'e genoemde detacheringen die v/erden uitgevoerd of nog zullen- ;.
_ . ' wórden uitgevoerd, vallen- buiten ̂ 0 normale aflossingen: in KODAM1

13. die continu plaats, vinden. Betreffende de organieke bataljon.s\. dit militair gewest, HOU het bataljon 758 in 1961- naar KODAM

14 overgaan en worden vervangen door het.. nieuwe (in oprichting . •
.., zijnde) bataljon 759. . . . . .

Begin december word sector 1/RTP 1 door het 512 batal jon; aan bataljon
528 overgedragen. Medio december vertrok het 512 bataljon .naar sector
2, v/aar reeds bat,, 521 is gestationneerd.

KODAK 14/MSAMJDDIN (Mq/litair gewest Z , Gelebes), . . . .Cdt.ï Kol, " ' ' ' ' " " ' ' " * " * ' '" *"*"""' "

Behalve het gevechtsbatal jon "Tg, Pura" zal ook het gevechtsbataljon
'j "Udayana" uit KODAM 14 v/orden teruggetrokken. E. e, a, is het gevolg
' l van het feit, dat de ondersteuning op operationeel gebied doör'resp.
.; 1 Borneo en KODAM 16 wordt be^iftdigd. De beide bataljons zullen worden

• • j vervangen door oenhe'den van KODAM 14, Het gevecht sbatal jon "Tg.' Pura"
ï zal in KODAM 13 worden gedetacheerd, na in Borneo opnieuw te 'zijn

geformeerd, terwijl geveciitsbataljon "Udayana" eveneens in januari
1961 in KODAM 16 aal worden geformeerd, om vermoedelijk in Oost-Indó-
nesio" te vrorden ingezet.
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Een daz. onbekende Mobrigcie van het ex-Mobrigkorps 108 zal in janu-
ari 1961 uit Bandjarmasin naar Palopo worden getransporteerd ter
(mogelijke) aflossing van de Mobrigcie 5115 <üe ui^ Kolaka naar Zuid-
Borneo wordt overgeplaatst «
Over het nieuwe Mobrigbataljon 411/KOESNADI werd reeds onder KODAM 8 '
en 13 geschreven. Het is het eerste dza, bekende, Mobrigbataljon dat
buiten 'het Mobriggebied waartoe het behoort, werd getraceerd (Palopo),
Be Mobrigcie 5H1 behoort tot dit Mobrigbataljon»
Verder is in verslagperiode voor het eerst het bestaan van twee Mo-
brigbatal jons in het Mobriggebied IX bekend geworden. Het zijn 'de
Mobrigbataljons 924 en 925y resp, het He en 15e Mobrigbataljon, dat •
.tot nu toe werd' getraceerd. Het Mobrigbataljon 924 &at momenteel tijde-
lijk is gelegerd te Pabeng Baeng (Makassar), bestaat uit de cie§n
5482, 5275 en 517. Het Mobrigbataljon 925 bosraat uit de cieSn 5158,
5383 en 5792 en is tijdelijk gelegerd te Terlo Baru (Makassar). . (Zie
ook onder "Mobiele Br'igade"). DS Mobrigoie 5139 uit Oost-J ava loste
de Mobrigcie 5376 in Rantepao af. Deze laatste oie zou -de -plaats van
Mobrigcie 5139 in Pamekasan innemen.
Van de zes KOREM's in Zuid-Celebes was tot nu toe nog 5 én onbekend
(ISAM 10/60, blz. 10). Deze blijkt thans KOEEM 2/MATTIROWALIE te zijn,
••Hot militair ressort 4/MANDAS werd in- verslagperiode gesignaleerd on-
der de naam MAPPESONAE» • . . J •
In december heeft de odt. van KDREM 4, Lnt.Kol. AÏÏDI • sELEy pp' eigen
gelegenheid al zijn ondergeschikten, in totaal 1111 militairen, be-
vorderd tot de eerstvolgende rang. E. e. a. moet worden gezien 'als een
vervolg op' het incident met de 40 trucks (ISAM 12/60, blz. 11).

/ .

KODAM .1-5/PAgJMCJRA ^ i l i t a i r .gewest _Molukkg_n__enL _Irian Barat)«" : '

Medio december arriveerde het VERPEL cdo-troepèn (ISAM -1/61.J 'KODA1Ï
-15) op Ambon, Dit VERPEL blijkt nu (van ?) de oio "B" RPKAD te' zijn
en' zal voortaan, als zodanig worden aangeduid. (Zio onder "Mil. Ope-
raties in de Mo lukken"). •
Eind december werd de opleiding- van de tweede lichting nooddienst-
plichtige recruten bij het 11e depot bataljon infanterie beëindigd,
(De opleiding van de eersto lichting werd medio oktober afgesloten,)»
De Mobrigcie 51 65 arriveerde begin januari a/b van de "HONGKONG FIR"
op Morotai.ter aflossing van Mobrigcie 5160 die net hetzelfde schip
naar Java aal terugkeren. ; . , ' '

! Volgens de in Maluku/3̂ r/Lan Barat circulerende -garuchton zal de over-'
••plaatsing' van Kol. PI&ESHS .(z±Q ook ISAM 1/61, EODAM 15) reacties te-
weeg brengen van de zijde van Oud-RMS~aanhangers en' functionarissen
(spec. Molukkers)die aich fanatiek aan de kant van Kol. PIETERS schaar-
den. '

KODAM 16/UMYAMa.. (Militair gewest Kleine Sunda Eilanden)^
Cdt,* Kol. SUPARDI. - -. ' ~ _ -

Eind november vond in Mataram (Lombok) de inwijding plaats van het
Vaandel, van KODAM 16, genaamd "GARUDA WIDJAJA". Tevens werd het cdo
over de sector "B" overgedragen van Maj. SUGBNG WIDJAJA aan Lnt.Kol.
JUSUF. '
Zoals eerder onder KODAM 14 vermeld, zal het gevechtsbataljon "UDAYANA"
in het militair gewest Kleine Sunda Eilanden ..worden, teruggetrokken
aangezien de hulpverlening op operationeel gebied aan KODAM 14
worden beëindigd.
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Het gevechtsbataljon zal opnieuw worden geformeerd
'en vermoedelijk in Oost-Indónesie* v/orden ingeaet. (nog onbekend waairj).

APRI —

Medio december aou te Medan een vergadering v/orden gehouden voor ge»-.
heel Sumatra, Hierop zouden worden besprokeni

(1) bestudering en voorbereiding van een algehele vergadering voor
Indonesië* te Tjibogo, van een "briefing" te Solotigo en van een
vergadering van de G, S. ADRI met alle cdten militaire gewesten-
te Brastagif
de opbouw van de organisatie van de Volksdefensi©3
de indoctrinatie van het politiek manifest?
de coördinatie van de voorlichting.,

De aanname van adspirant-vliegers van de ADRI vindt momenteel door»
• lopend plaats. Indien deze adsp* -vlieger s de test (zie ook IÖAM 1/61,
ADRI ALGElvïEEN) met gunstig, gevolg hebben doorlopen, -worden ai j onder—,
gebracht in oen "pool" bij het de t» vliegers van de ADSI, in afwach- .
tihg van hun plaatsing wolk e afhankelijk zal zijn van hun vaardig-
heid..
Teneinde de verbinding, er! de snelheid van berichtgeving tussen de
Mo lukken; en Ambon' te verbeteren, beijvert JieV gewestelijk bestuur van
de P,T»T» .zich voor een zelfstandige radiosectie,. .
Volgens een Indonesisch persbericht is Kol. J. W. SIAHAAÏÏ, deputy III,.
in november ten gevolge van een hartaanval te Surabaja overleden;
Volgens een besluit van president SUKARNO zal de noodtoestand , onder
civiel gezag op Bali en in Midden-Celebes.- m. i. v., J april 1961 worden
opgeheven. De noodtoestand onder militair .̂ êzaĝ aal overgaan in ,de
noodtoestand onder civiel gezag in het, bij zondere gebied Djocja en ,
de' gebieden van de 2e- orde Bp_djonegoro, Tuban,, Lamongan, Pamekasan,
Sampang, Sumenep.en Bangkalan. De oorlogstoestand zal -overgaan in de •
noodtoestand onder militair gezag in het . gebied van de 1e orde Riau
en het gebied van dé 2e orde Surabaja en omstreken,
Volgons een Indonesisch persbericht vind in december 'te Tretes (Ma/-
lang) een vergadering plaats, waarbij de vorming van. 140 nieuwe in-
fanteriehataljons werd .besproken. Door de -huidige sterkte van het
leger aldus te verhogen, hoopt .men togen het eind, van 1961 de mili-
taire .operaties te hebben beëindigd.
Van 6 tot 11' januari zal'to Makasgar een conferentie worden' gehouden'
door de voorvechters voor de vrijheid van Irian Barat (do a. g. "West-
Irian 'pioniers" of "Korps Perintis I.B."), afdeling Oost-IndonesiS,
Volgens een Indon. persberich.t vertrokken drie, ADRI "Officieren vliegs—
gey/ijs naar do Gongo met het hoofdkwartier van de WO als bestemming,
Sveneens volgens een Indon. persbericht werd begin december te Ba-
tudjadjar een demonstratie door de cavalerie gehouden. Aan het .schijf-
sohietén dat veerd gedemonstreerd, werd deelgenomen door Stuart— ,
Panhard-, A1£K-, Sala<iin- en Perret-tanks. .
In een ïndon. persbericht werd toegegeven dat een groep militairen
in Atjeh zou zijn gedesertoerd, Het aantal deserteurs, allen ex-
volgelingen van de Dl/TI I, zou de 300 niet hebben overschreden, (Sioi)«
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50, MOBIELE BRIQ&jDE , .: .:- . . . " • • • • • { , . • . - . • •

, -Met inbegrip van de laatste verslagperiode werden tot nu toe 15 van
de minstens 28 Mobrigbataljons "bekend» Volgens oen Indonoai,sqh. .pers-, ,
"bericht zal uiteindelijk het aantal Mob-rigbataljons '3o s"tults bedragen».
Amfibische en cavalerie training /zou, .in het Mobrig trainingscentrum
te' Porong plaats vinden, Verschillende politie-officieren zouden " •
daartoe een negenmaandeli jkse opleiding in Quantico ontvangon. Onder-
wijl zouden in Pörong elementaire landingsoefeningen worden gehouden •
waarbij wegens gebrek aan materiaal gebruik wordt gemaakt van vissers-
prauwen voortgetrokken door motorboten, : .
De vijftien da a. bokende Mobrigbataljons

in Mobriggebied II '•••• i -.-203, 204, 205 en^206r'i •''••. -• .''
" III : 307 en 310, - : - ' : :'

11 " I V j 4 1 1 e n 414, : . " ; ' • •
"- " VI " : 619, ' • ' ' ' : , • • •

- 1' ' -: '•-' " • VII i 720, ' . ' •
-." -"." ' " ' VIH l • 822 en 823,

'-' V • » IX t 924 en 925,
" - :"• - . " • • • ' ' -X- s 1028.

Het Mpbrigbataljon 103/IV wordt thans niet meegerekend aangesien het'.
pen Bataljon van de oude_ organisatie betreft. Mogelijk1 is het batal*-"
jon reeds naar Midden-Java teruggekeerd, . ontbonden en overgegaan* in
een, .Mobrigbataljon-volgens.de nieuwe organisatie. ;Mobrigbat al j on
•(ISAM 1/61, bla. 3) ZQU. liie.ruit 'kunnen ai jn geformeerd,-

9t. AgLMARE' OPERATIES -^IH

a. SUMA'gRA ' " ' " : ' . , ' .. . ,'.. " • . •

In de 'maand december werden twee operatie B 'in het gebied van Suma/-
' "tra uitgevöerdi de operatie "KOPER" ten N", van Modsn 'en --de operatie
-"P^IÖliaKASM"bij Pakan Baru, De operatie "KOPSE" (de eenheden 'die
eraan deelnarjen werden in ISAM. 1/61 vermeld) vond plaats van 10 ;'
tot 25 .december. De. verliezen aan vijandelijke aijde waren*
60 man 'gesneuveld, 40 man doodgeschoten of verdronken, 26 man ge-,
vangen genomen' en 1 mortier, 11 geweren, zes boten 'van 40 ton met
dubbel© motoren en drie tongkans buitgemaakt. Varder werd oen
boot van 30 a 40 ton door de ATJRI vernietigd en zouden honderden (?)

. vijandelijke bivakken in de as zijn gelegd, Aan eigen zijde zou
Slechts .1 sten verloren zijn gegaan. 'Daar vele opstandelingen in
het kustgebied ten gevolge v.an. do acties de bergon in waren ge-
vlucht, zou do .operatie ih de" tweede v/eek ' van januari 1961 landin-
waarts worden voortgezet,.. -:.''.-.'" '."-. • -

•" (Het eerste deel .van..'.?) d.e operatie "PAHLTNGKAS" duurde van 11 tot
.18 'december. 3Je. plaatsen, Sungai • Ipuh en Ampalu in het gebied van
militair district 0_3ö6..sn Ta/bit Pandjang in het gebied van militair
district 0307 werden bezet» De. troepen die aan de' operatie-, deel-
namen waren in drie ocnheden-. ve,rdeeld'tv de GG<1" (twee cieSn van
bataljon' 132 en ..één cie van. batalj:ön.,435)j 'de GG 2 (Sên cie:':van '

. ...bataljon .446). en de GG 3 (,££n cie van bataljon 131 )«'• (Zie ook on— '•
der nKO])AJvl 3")« Gedurende de acties werden 15 man doodgeschoten
(waaronder een majoor van de Krijgèraad) en 13 man gevangen geno-
men, alsmede 4 gezinnen waaronder zich dat van de resident/ex-bur—
gemeester van Padang BACHTIAR bevond*
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b. BQRHEO.

In november v/aren drie pelotons van het 601 bataljon (Samarinda)
naar het gebied Tenggarong gedirigeerd voor operationele doelein-
den, Thans werden hoofdzakelijk aoties in het zuidelijker gelegen
deel van Z.O. Bomeo gemeld, ' Eind dacoribefc hadden • verschillende
vuuroontaoten plaats, "bij Beruaiig, Separl on- Punai met de troepen
van G«P. IBMJHADJAR (hoofd van de DI/TII in Borneo). Er zou aijn

• . goaign.aloqi'd, dat deae leider, die de rang van Kol, heeft, van
. . . . plan is om .naar Grogbt (Tanah-Grogot ?} op te rukken*

cv „NOORD. GBLEBES, " . . • .

De, in oktober dza^ gesignaleerde operatie "SADAR", waarbveï in . ' '
ISAM 12/60, bla, 19 melding werd gemaakt, heeft ook de daarop vol*
gende 2 .maanden voortgeduurd. Dit kan. men aannemen aan de hand
van de bespreking van de operatie "SADAR" tussen de ohefstaf ADRI^
de cdt.;RTP 2, de chef staf KODAM 13 en de wnd, gouverüeur van Nrd.
en Midden Celebes, die in december plaats vond. Mogelijk was de

'"' '.operatie "QOJANG II" (30 okt. - 30 nov. ) een onderdeel ervan. 'Zeker
is, dat de operatie "SADAR" medio december werd beëindigd,
Zoals onder "KODAM 13" vermeld, arriveerde het 2e bataljon para-*-'
commando's begin januari in Nrd, Ce.lebeë, Volgens' do bestane plan-
nen zou de eerste operatie van dit bataljon worden gericht op het
Cdo, van IK 1 (Wehr-Kreise}, hét permestabatal jon' 11 te Gg. Dua

. .. /Sa-ndar'a (Klabat complex) i W. l werd n,l, geacht -sterk genoeg te
••/zijn om mot voldoende' Concentratie de posten en logistieke lijnen

der regeringstroepen met succes te kunnen .aanvallen. Bovendien
HOU WK 1' een basis van do Permesta voor strategische intelligence .

" worden*
De operatie die nu door het bataljon zal worden uitgevoerd, kreeg
de code-naaia : "liIAHAKAM11 en als een "nevenoperatie" bedoeld en als
bijdrage tot de psychologische oorlogvoering. Tevens heeft deze
operatie tot doel het bataljon van de -RPKAD gevechtservaring op
te laten doen,
De operatie "MAHAKAM" in Nrd Celebes. en de operatie "GANESHA III"
in Zd.,Celebes zullen in januari 1.961 gecombineerd en uitgevoerd
worden. • .
1-45 Permesta~leden, die te Telli Menado waren ondergebracht, aijn
door de cdt. van het militair .gewest op vrije voeten gesteld;

' ' ' •'- " , ' ,
ZUID CELBSBS. ' ' •

In januari zal in Zd,.0elébeb',de. 'operatie "GANBSHA III" (CANBSSA ?)
worden uitgevoerd, "die daa tevens met de operatie "MAHAKAM" in Krd,
Celebes zal worden geoombinjeerd, (de operatie, "CANESSA 2" vond in
juli/ augustus plaats). ; ' . .

Bendeaotivitbitgnj, In december werden verschillende bendeactivi-
teiten in Zuid-Celebes waargenomen* In het 2e militair ressort
ageerde een bende onder leiding van de DI/TII-maj, SALB in de
plaatsen Bubake en Tjirowali. Sen bende'o.l^v, een aekere BABANDA
werd in de kuststrook bij Lamasi (KOREK 3) gesignaleerd, terwijl
het geveohtsbataijon TANDJUÏIG PUEA succes boelcte door in KOSEM 5
30 man bij Sungai Balokasi gevangen te nomenw Verder aou de DI/TII t o
Palengu (bij Djeneponto) prauwen van ca, 150 ton bouwen; :
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Een bende o,l.v. de DI/TII KQ! ALIAT, bewapend mat 1 00 ̂ diverse •
wapens, legde eind december een hinderlaag voor een cqnvooi van

'do politie, dat op v/eg v/as van. S.indjai .naar Bontiiain,» Drie politie-
mannen en 8 burgers 'sneuvelden', daarbij»

Eerst thans is gebleken, 'dat :de cie :(AURl) para's- (l 3AM 1/61, bla«
11), ten re.chte de. oie '"B" RPKAH ls« Aanvankelijk -zouden deze cdo«
troepen rja -aankomst (medio december) op Ceram' tegen de RMS worden
ingezet, hetgeen echter ?/©rd uitgesteld tot een latere datum. In
plaats hiervan werd de oie ingescheept om op Morotai aan de ope-
ratie "MÏÏNA III" deel te nemen, die reeds, begin .november was be-
gonnen» • . ' . . , . . , - .
Gedurende de eorste 2 weken van januari zou de cie ".B" samen mat
twee pelotons van de cie.Sn VII en VIII vliegveldbewakingstroepen

""•'•• een operatie' bij' ï'jiu 'en' Sopi (Hrd. Mo rot ai J uitvoeren, als onder-
• ! - deel 'van' "MEEA III", ' • ' . " • . .' .' . :

•• Orideï-v/i jl' werd 'eind december, bij Tg. Djere (in -ïTrd* Halmahera) een
• • • actïë ingezet met deelname van een cie bestaande uit 1 -peloton

van oie "D'Ydetachoment 1 , (voor de "vernietiging") en- 2 pelotons
•"/van cie "C"/detachement 1 samen met 1 peloton van,. Mobrigcie 5-121
'.. (voor de afsluiting van de rebellen). De. in jammerlijke staat ver-
' •' -kerende bevolking (237 aielen) zou aich in. dit gebied hebben; sa*-

menge trokken/ _ .' ' " " . " " . ' - . - - , . .,.-'."•
;. In : 'de periode van 26: november t/m 19 december hebben zich. ,, _ als

-' j resultaat van de operatie "MENA .- 3", in totaal -264 Permesta-leden
\> met' 23 'wapens en oen radiöset.;.PRC-1'Ö overgegeven. De aohtervo.lging
h 'van do tiende o. l, v, KÜ1ÏOÏÏTOY düurdo eind december nog steeds- voort*

De Stafofficier inlichtingendiansi-t.-
van de zeemacht in ïïfed.ïïvf.Guinéa,

G.Th,, Verm'eülen.
LTZSD 1


