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KODAM 1/ISKAITPAR.IÏUDA (Militair
Cd-t. Kol.MOH. '

516? DBI.13. . ' ... ' '

Volgens plan zal Mobrigcie 516 binnenkort vanuit h«ri> standplaats
Bqgor (W. Java) naar Sigli (Oostkust Atjeh) worden overgeplaatst ter
aflossing van een 'dza. onbekends Mobrigcie, die in Kodam 2 (Medan) cal
worden geplaatst,.

Medio januari werd naast de reeds bekende DBI's ook het bestaan
van het Depot Bataljon infanterie 13 in 'Atjeh bekend. . 'r '

KOBAM .2/BUjĝ _BARI_SAN .(Militair gew. Nrd. Sumatra).
Cdt. Kpl, PJAMII, GIHTIHG, ' ' •

Staf BTP 01/SL?/̂  bat.. 3Q1 S peliRPKAD^ Mobrigöie 511?. . .

Volgens een indon. pet$bericht vertro.kken de cdt, KODAM 2 en .
Lnt.Kol, SUÏEQJO (instructeur AI)RI opl. centrum) medio januari naar
Pakistan om een opleiding aan de "Pakistan: Senior . General Staff College"
te volgen'. ' . . -

Volgens plan zullen de volgende., eenheden binnenkort uit Nrd.
Sumatra naar West Java worden teruggevoerd» de. af geloste Staf van RTP 61/
SLW (zie ISAM 1/61 , Kodam' 2), het bataljon 301/PRABU KIAHSAÏÏTANG
(sedert eind juli 1960 in Nrd. Sumatra.. zie ISAM 12/60, KODAM 2| 'door
een dzz. nog onbekend bataljon afgelost), het peloton RPKAP .{sedert
eind okt. 1960 in KODAM 2, zou om de 3 maanden worden afgelost, zie
ook ISAM 12/60 , KODiM 2) en de.Mobrigcie 5117. Zoals onder KODAM 1
reeds werd vermeld, zal voorts een daz. onbekende Mobr.igcie van Sigli
naar Medan v/orden overgeplaatst.
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KODAM '3/17 AUGUSTUS ( Mil Q^è. Midden Snmatra), ' ' "~'~ • •'
.Cdt /Kol; StfRJQ SUMPENÓ. . " • • . ' • •

3 bats. FSO IIjiTgeconib', bat"? bat. BR - 35 bat. 451; DBI IQMCOREM 32,

De in verslagperiode ontvangen meldingen over een aantal dzz, nog
onbekende bataljons laten vooralsnog niet toe om definitieve conclusies
te trekken. V.w.b. de drie onbekende FSO II bataljons(lSAM 3/61, KODAM 3)
is thans bepaald, dat zij naar Kodam 7 zullen worden teruggetrokken, '
Men is momenteel nog doends om de vervanging van deze bataljons te for-
meren. Medio januari werden 94 man van een onbekend" gecomb, - bataljon "
en 184 ma.n van vermoedelijk bataljon B(anteng) R(aiders) 3(?)uit
Midden Java in KODAM 3 gedetacheerd.

Volgens een Indon, persbericht vertrok het bataljon 451 begin jan,
onder cdo. van Lnt.Kol. JASIR Uit Midden Java voor oen detachering in
Midden Sumatra, ter aflossing Van een dzz-, onbekend bataljon (Mogelijk
bat. 448, zie ISAM 3/61)

Naast de reeds bekende DBl's werd' medio januari ook het bestaan
van het Depot Bataljon Infanterie 10 in Pandang bekendi

Verder werd het militair ressort 32/N.Wi Sumatra in Bukittinggi
getraceerd. De naamaanduiding "N. W, Sumatra" heeft betrekking op het
N,W, deel van KODAM 3* Reeds bekend was militaii1 ressort 31 (KOREM
RIDAR) met BK in Pakanbarui

' KODAM '4/.SBIWIDJAJA. (Mil">
Cdt.' Kol. HARUÏT SOHARi

bats. 141? 142; 143, 1.44? UT.
Volgens dzz, bekende gegevens beschikte het mil, gewest over zeven

organieke infanteriebatal jons: de bataljons "A t/m G", De laatste mei-
dingen dateren echter uit maart 1960 en het is- thans zeer aannemelijk
dat sedert -ge-ruime tijd enige wijzigingen zich- hebben voltrokken!
Evenals in KODAH 2 en 3 (zie ISAM 3/61.) zijn er sterke aanwijzingen
'dat de letterbataljons in cijferbat ;aljons zijn c.q, worden omgezet,
In verslagperiode werden n. l, meldingen ontvangen over het bataljon 141
( tijd fgd, cdt, Maj, BUDI ISMARDl)., het bataljon 142(tijd, wnd, cdt,.
Maj. DAWUD, dzz. 'bekend als cdt. bataljon :"Dn/KODAM 4), het^ bataljon
143(cdt, Maj, JUWONO EIAHTOWIHHARDJÓ),het bataljon 144(tijdé fgd. cdt,
Maj. HERIKJUL) en het bataljon U7(tijd. fgd. cdt. Maj. JOHAMES UTOMO)
in dit militair gewest.

Volgens een Indon. persbericht is Kol. HARUN SOHAR, odt. mil. gow,
begin januari van zijn ziekteverlof uit India teruggekeerd,

KODAM 5/DJAKARTA RAYA (mil. gew. D.lalcarta).
Cdt. Kol. UMAR W.KUSUÈl/iH.

cie "A" VBDD,

M.iv, 1 januari 1961 werd de naam van cie 81 van het 8ste bataljon
VBDD in Djakarta gewijzigd in"cie "A" Fixed regiment VBDD algemene
reserve bataljon I,"
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KODAM j6/SItDYAlTGI;:-(mi«'.-Gew> West Java), • • ' " . ' ' " ' " • . •
Cdt, Kpl, ADJI IB̂ iai-M-r": 'V'• "" V"'' . ' ;

BAT.5l35'32053273505lMobrigcie 516;Staf RTPO$fSLW$bat, 301|pel. RPKAE;
Mobrigcie 5.11.7.. - • . ., • . ,•

Ondanks het verzoek van de cdt, KODAM 6(zie ISAM 3/6l$Ködam 6)
werd bataljon 513 van R.I* 18 toch naar Oost-Java teruggenomen» •
Begin januari werd het vak "B" in militair ressort Baïvten... dóór "bataljon
513 overgedragen aan bataVion 320( zie ISAM 12/60, KODAM 6)« Het gehele
bataljon werd geconsolideerd in Rangkas Bitung. (W,Java) en ±9 hierna in
KODAÏI è teruggekeerd, . . ,

In Verslagperiode vterd een melding ontvangen over het bataljon 327/
BANTUKAj getraceerd in vak "A"/mil, ressort PRIABAR,.Het bataljon, dat ' V •
indertijd .wegens het ontbreken van nadere meldingen uit de~slagorde was
verwijderd, is het enige ontbrekende bataljon in de re.eks cijferbataljono
in KOPAJJ 5 en 6« Het bataljon werd thans weer in de slagorde opgenomen,

Het bataljon, 505 van R.I, 16, uit KODAM 8 in KODAM 6/KORM BAHTEN
gedetacheerd, zou aich in februari naar het operatier-gebied (?) begeven,

Mobrigcie 516 zal volgens plannen "binnenkort in Atjeh worden gêde-
tacheerdïi ter aflossing van een dzz. onbekende Mobrigcie, terwijl da
afgelost.e staf van RTP Q1/SLW,. het bataljon 301 van R,I* 10, een pel,
RPKAD en- de Mobrigeie 5117 ui"t Nrd. Sumatra zullen terugkeren ( zie ." ;

onder KQDAM 2) ... ' '
Volgens een Indon. persbericht werd in december 1960 de eerste

groep geslaagde cadetten (.135 raan) van de Nationale Militaire Academie
sedert de heropening in 1957> door pres. SUKARïTO in de rang van 2e Lnt,
gelnstaleerd, Deee. groep aou 12 infanterie-, 18 artillerie-,22 cavalerie-
en 83 bouv^undige officieren omvatten, die thans resp, gedurende .
4,8,8 en 12 mat?,nden een voortgezette opleiding zouden ontvangen,
Momenteel zouden op de lïat",. .Mil, Ac, 900 cadetten in opleiding zijn,
terwijl men in 1961 nog 300 leerlingen hoopt aan te nemen.

Volgens een Indon, persbericht geschiedde-eind-januari de overdracht
van de functie van chef staf KORM PRIABAS. door Ltn. Kol. SJAPEI
Ltn, Kol; SUHATJIAH (voordien cdt, oil. district Bandung), Ltn
SJAPEI zou hierna chef staf KORffi PURWAKARTA worden, ' • ...; .

Eveneens volgens een Indon. persbericht ving begin februari de 4a
lichting bij het Stocireg. Infanterie (SKI 3) in Bandung aan(640 learlingen»)

KODAg 7/JIPONBGORO (MU« gew. 'Midden Java).
Cdt. Kolf PRANOTO REKSOSABÜPRÖ' ' / - , . -•' . --

3 bats'. FSO II|"gepomb. :bat."5 bat,,BÎ 3 . bat, 451 ".; ,

"• Zoals, reeds onder. KOI>AÏ"Ï 3 werd. vermeld,' staat het vast, dat de drie
FSO II .bataljons uit M, - Suoatra .in 'KDDAM 7 zullen worden teruggatroeten.
De. eenheden die, deze bataljons zullen vervangen, zijn .echter nog'niet
geformeerd, ' ' •,' • ' . . "

Volgens een melding vertrokken me'dio januari 94 man van een dz'z'.
onbekend "gecombineerd bataljon" (zie mogelijk i.v. hiermee ISAJVI 1/61?
Artillerie blz, 9) en 184 man.van'vermoedelijk bataljon BR-3(?) naar
Padang. . . - • - ' . • ' ' •. • • • . : : •'-.'.' .. "n':--;:-.-

Begin januari vertrok (volgens een Indon. persbericht) het "bataljon
451 onder cdo. van Ltn,=Kol. JA.SIR uit Midden java naar Midden Sumatra
voor een detachering aldaar^ mogelijk ter aflossing van bataljon 448(
(ÏSAM 3/.61) .• : . • • •.., :
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Het batalon "A", dat organiek tot KODAM 7 '"behoort en 'sedert 19-56 in
KODAM 15 is gedetacheerd, werd omgezet in het cijferbataljon 453.
Eind maart zou. het bataljon naar Midden Java terugkeren( zie ook qndor
KODAM 15). , .

KODAM 8/BRAWIDJAJA (Mil, gew.Qos&-Java).
Cdt. l .Kol. SUBACBMAN. ,

Cie "F" CïMj team K, L. 5. 2 pels, VBDD? Mobri„cie 5160.; laat,
50355235513. ^ ' '

Met de "HONGKONG PIE" arriveerden eind januari de volgende afgeloste
eenheden uit KODAM 13: de cie "F" CPM, een team E. L,, 2 pelotons VBDD, -
Mobrigcie 5169 (uit KQDAM 15) en bataljon 519 van H.I. 1?.

Zoals bekend, werd medio oktober de detachering vin het' bataljon
506 (ex» bataljon "Y"/HAIDERS in Nrd. Celebes door omstandigheden uit-
gesteld ( ISAM- 1/61, Kodfafl B;, Pas in (begin) januari, werd het bataljon
naar KODAM" 13 -gezonden. A. /b. van de "BATAIGHARI" werden cie 2, cia 3»
ondersteuningscie "B" en de stafcie vervoerd, terwijl de 1e cie a. b.
van de" ADRI. -II" embarkeerde. Bataljon 506, dat u.it 800 man bestaat,
werd thans bestemd voor aflossing van bataljon 52?( zie verdej* onder
KODAH 13).

Het bataljon 503 ( H I 1?) blijkt op een dzz. onbekend tijdstip uit
West-J ava ( zie ISA1A 12/60, KODAM 6) in Oost-J ava te zijn teruggekeerd.

. Begin februari • embarkeerde het bataljon a, /b. van de "DJAKARTA FIR" >'
oni het bataljon 523 in nrd. Celebes af te lossen. Begin maart arriveerde
een cie van bataljon 523 met de "TIRTAJASA" in Surabaja. In maart zou
tevens een cie van bataljon 52? in Oost-J ava terugkeren, • '

Zoals onder KODAJ'.'l6 vermeld, werd de detachering van het bataljon
513 in West-J ava beëindigd waarna het bataljon in Öost-Java terugkeerde,

E5n van de tv/ee nieuwe bataljons voor KODAM 15 ( ISAM 12/60, KODAM 8)
was begin januari bijra. geformeerd. Het tekort van 490 man dat nog be-
staat, zal. worden aangevuld' met personeel van. KODAM 8, (zie ook onder
KODAM 15). .

M.i.v, 1 april zal KODAM 8 volgens een melding partisanen uit
KODAM 13 in opleiding kunnen nemen. Elke lichting van 250 man zal dan
worden ondergebracht in Ambulu bij Djember.

Eind februari bedroeg het aantal militairen van de VBDD •- KODAM 8
in tptaal 2183 man (eind december 1960 2195 nan),

Medio januari .werd de cdt, van het'mil. . gev/. op het feit .gewezen,
dat het "inspectoraat territoriale zaken en volksdefeneiö" een staf-
lichaam is, dat ten dienste van da cdt. en in geen enkele cdo-verhouding
tot het.cdo. van het mil. gewest staat. •

KOAHDAKAL ( Overbruggingscdo, Bprneo). . .

'gev, bat. "TG, RJRA''5 bat. 5P8,

In de maanden januari en feliruari 1961 werd het niéuwe 'geveöhts-r
bataljon "TG, püHA" in sector M dden Celebes gedetacheerd ter vervanging
van het bataljon 508 dat in dezelfde periode naar de Minahassa werd
overgeplaatst ( zie ook ISAM 3/61, bl-z-', -6). •
De detachering van het gevechtsbataljon ( ook wel genoemd gev, bat,
"KALIMANTAN" ) werd ra. b, v. de schepen "LAWOTO", "LARAT" en "TAPATUAN" uitge»
en. geschiedde als volgt t . voerd
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a) een staf ci.eV gev.. bat* "TG* FÜHA" v (KODALI ' s 9,10,11,12)* uit;
Bandjarmasin naar Palu ter af lossing, van de 'staföie' "bat, 508.

li) e.en ei e/Lat*' 601 (KODAM 9) van Sama-rinda naar Luwuk ter aflossing.
v a n c i e 4/bat* 50& '; _ ' - - ' . . . •

c) een cie/bat'. 602 ('KODAM 12) van.Pontiaiïak naar Toli-Toli ter
aflossing van de cie. 3/bat« 508. -•••''• ' •

d) .. een cie/bat. 603-(KODAM 11 ) van Bahdjarmin naar Ponggala ^GT
aflossing van de. oJstcie"B"/bat. 508 '. '

e) een cie/bat. 604 (KO DAM 10) van Kota Baru naar Pc-aso ter aflos-
sing van cie 1/bat. 508

f ) een cie/bat. 605 (KODAM 10) van Bandjarmasin naar Parigi ter . ~*
aflossing van cie 2/bat 508. - • .

Zoals blijkt werd het gevechtsbataljon inderdaad uit zes ""basiscieffn" '••'
geformeerd.. Vermoedelijk eind maart zal een aanvang worden gemaakt met
het .terugtrekken, van het oude gevechtsbataljoh uit KQDAM 14» • ' '
Eind, februari v/ërd sector Midden-Celebes raet haar afdelingen officieel.
overgedragen door Ma j. MISTAK (cdt. bataljon 508) aan' Ma j. SOEKABDJI,
vermoedelijk cdt. van het nieuwe gev. bataljon. " ' . ' :

WARMAN. (lul. gew« Qost-Borneo). . • . '
Cdt. «.

Volgens een- sterkterapport bedroeg het aantal militairen in dit mll,
gewest 'over januari. 2788 man ( in december 1960 2451 man).
Zie verder onder . "KOMDAKAL". ", . - : . .

KOPA]\ 1Q/LMBUNG MAJTGKURAT (Mil. gew. .Zuid Borneo).
Cdt.t Kol, BA'S^Jf .BABRI. ' • '.- - .

Zie onder "KOAJTDAKAL"... ' _ • . . '

KODAM n/TILOKGKA BILA" (Mil. ge,w,. Midden Borneo).
CdtV: Kol.; EHABSOltO. ; i , " . .

In verslagperiode werd een melding ontvangen volgens welke het mi l»
een andere naam zou hebben n.l. "TA3ÜBÜN BUÏTGGAI". • • " ' '

Op 15 februari werd het cdo. over het mil. gew. overgedragen door
Lnt,Kpl.' EffilAU HABIEIJSTAMAK aan Ltn. Kol. DE'ARSONp'. ( tot oktober 1960.
wnd, gouverneur van de Nat. Mil. Academie 5 hierna", chef staf KOBAM 6),.

Vplgens een sterkterapport over de maand januari, bedroeg het aan
tal militairen in. dit pil*- gew. -1863 man. • , ' " . . - .:

Zie verder, onder -"KOA1TDAKAL1»..... ' " • , ; • " • ' ' • / " " ; • '

1 2/TANPJTOG PURA. (Mil. ,^ew. West Borneo).
Cdt.: Kol.' '

602, _.'• . .. .."• ;•.'; . . ' "' .. • . ; . . . : ' • ,

Yolgens^en bekendmakin.S'van dé cdt. bat. •602/"TAJIPJIJNG PURA" sou '
ra?i.v. 8 februari de omgeving van Kampong Tje'rme Sangga tl bi j . het vlieg--
veld Singkawang worden gebruikt voor vervolg^opleiding van da recruten
van bataljon 602 tot één totaal van 200 man per drie maanden,

Z ie verder ' ' " ""' ' " '
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KOPAtl-n/MERBBKA'CMii, gew.. Hrd. . en Midden .Celebes). .
Cdt.i Kol. SUNANDAR. ••..,.V " •

Hobrigcie'5165,5160?cie."F" CPM;bat.519,515,527,523,5035 cie 1602}
bat.506,512,521,'526,528,509,514,516,525,758,508, "TG.FÜRA".

Zoal$ in vorige'verslagperiode is gebleken (ISAM 3/61,blz, 6),
zouden de volgende eenheden in januari 1961 naar Java word'en teruggevoerd?

bataljoh 523
.cie "t1"' C£H '
team Rockct Launchers
2 -pels VBDD
Mobrigcie 5160,

f) bataljon 519
Naar eerst thans is gebleken^ werd het afgeloste bataljon 519 niet mat
de "MOROTAI" in.december teruggevoerd zoals aanvankelijk in ISAM 1/61,
blz, 6 werd verondersteld.
In de eerste'keilt van januari werd mobrigcie 5165 a/b van de "HONGKONG
FIR " uit Bitung naar ïlorotai doorverscheept ter aflossing van Mobrig-
cie 5,160, waarmee het schip een week later terugkeerde» Hierna werd de
cie "F" CPM in Gorontalo opgehaald. Na terugkeer in Bitung embarkeerde
bataljon 519» Dit bataljon had. medio januari het cdo. over sektör 5
(ISAM 12/60,blz. 10) en de "inventaris" met het materieel van het 'KAR
(verzorgings) peloton aan het bataljon 515 overgedragen. Tenslotte
embarkeerde het team R.L, en de 2 pelotons VBDD',' waarna de "HONGKONG
FIR" eind januari naar Java terugkeerde k

Volgens de oorspronkelijke plannen SBÖU bataljon 519 door het bö.ti.
527(aankomst Kodam-1^ begin dec.) worde.» afgelost(zie ook ISAM 1/6\
KODAM 8). Zoals eerst thans is gebleken, heeft de ze aflossing nië't
plaats gehad. Het bataljon 527 werd n.lé besteed als ''algemene resfrrVe"
voor het militair gewest,- sedert bataljon 516 medio oktober 1960 van
deze taak werd ontheven(zie ook ISAM 12/60,KODAM 13). Zoals bekend, asüu
het bataljon 523 worden afgelost door bataljon 515( teenkomst KOipA!.ï Ï3
begin januari , ISAM 3/6l,KODAM 8)̂  Ook nu pas is gebleken^ dat dezö
aflossing geen doorgang heeft gevonden. Het bataljon ̂ 15 loste n.lV
bataljon 519 af, zoals bovendien uit eerdervermelde odo-overdracht ia
gebleken» Het enige bataljon dat dus nog niet was afgelost, 'is bataljon
523 (sedert.februari 1960 in Nrd. Celebes). Het bataljon 503 uit Opst-
Java dat bestemd ward als aflosser van dit bataljon, arriveerde-medio
februari tnet de "DJAKARTA FIR" in Annirang alwaar het werd gedebarkeerd
yöor operationele doeleinden. Bind februari werd dit bataljon weer op-
gehaald in Ongkau(bij Ajaurang) teneinde in Inobonto te worden gedebar-
keerd. Eind februari werd tevens een aanvang gemaakt met de afvoer van
het afgeloste bataljon. Met de "TIRTAJASA" werd .1 cie van Inobonto naast
Surabaqa teruggevoerd. VTA beijin/inedio maart. .•• . . . . . . . ...
Onderwijl hadden twee pelotons van bataljon 523 eind januari nog een
aflossing uitgevoerd. De cie 1602 nooddienstplichtigen werd door de
pelotons vervangen en keerde hierna met de 1 BsippENAÏ?" naar Menado
terug (zie ook ISAM'1/61,KQDAM 13) '
Begin januari arriveerde het bataljon 506(ex-bataljon "r'/RAIDBRS) met
de "BATANOiARI" in Bitung. Een cie van het bataljon werd a/b van-de
"ADRI II" rvervoerd, die echter in de buurt van Aigureing op een koraalrif
liep, waarna de "ADRI IX'1 de troepen overnam. •
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Vliet''bataljon was- gedebarkeerd» werden de stafoiej de staf v.h.,.
bataljon,en de ostcie "B" te Airtembaga (Bitung), de 2© en 3e cie te
Madiun(?) en de Ie cie te Bitung.gedisloceerd, Volgens .een melding .
yan 20, februari werd het bataljon bestemd voor aflossing van hét bat»
527> dé ''algemene reserve"-." Volgens de oorspronkelijke plannen zou '
bataljon" $0'6'echier( als een extra gevechtsëenheid) vooy een operatio-
nele, taak van vier maandan(in het Kader van 'de "Full Scale Ojserations
II ") in Hrd, Celebes worden ingezét(lSAM 12/60, KQDAM 13)̂  Het is nji
dus mogelijk , dat men het bataljon 506 naderhand heeft bestemd voor
aflossing van bataljon 527.»- .Pit l laatstgenoemde bataljon verblijft paa
-sederj begin december.. 1960 in Nrd» Celebes en is derhalve nog lang niet
aan aflossing toe*
Volgens-; een. melding1 zal in maart sen begin worden gemaakt met het trans-
port .door alvast 1 cie van het bataljon 527 niet de "LARAT". naar Java
weg te voeren,».; . . .. . . . . . . ' .'..:., , • . • • . • • . . , . ,- . . .. ,

.; Eind; januari was de dislocatie yan. het stafkwartier van de. resp*
bataljons .als v.plgt» , • . . . . . . - . ; . . . -. . . . . ' ' ; .

r . ;• > RTE-. .1. (Ataurang)i 512. te Motbling, 5.21-te. Araurang^ 523. teKo.taaaê*-
• ; '•.,". • • . . .bagu . ̂  52.$.. te Motoling.en 52̂  te Mpdqinding,
. . . RTP' 2 (Menado) t ?vy xe. Hatahan,| 514: te, Tpndano, 515 te

. . Kawangkoanj 5,16 te Menado, 525 te K&tiditah én
" - . . - . ; . : ' . . . ' . . . 527: :te £'Iënadp(alg, reserve)^
. Een ander .bataljon waarover veel verwikkelingen 2ijh ontètaaa, is

het bataljon J58-ii Dzz..was bekend.dat he.t bataljon organiek tot .KODAM
.13' behoorde. Zoals in .ISAM 10/60, KODAM 13 werd vermeld zou het batal-
jon-echter, in :de .toekomst in-KODAM 14.worde'n samengetrokken en weer

: (.evenals in 1959)-. opetatief en admin-istratief onder het overbr»cdo, I.T.
: Jcpmeii te vallen,; In juli/augusutus 196Q zou daartoe een aanvang /worden
gemaakt met de overplaatsing van het "bataljon ,en aóhtétfe.fenvolgens werden
eón cie en de, reSt .van het'bataljon .uit'Menado naar Dptiggala afgevoerd
iïi afwachting .van verd&r transport i Maar zoals eerst th.ans is gebleken^
.werd' toejadertijd slechts een gedeelte van dit bataljon naar Donggala
.verscheept. Het .overige deel embarkeerde pas begin januari 1,9.61 a/b van
de "BATANGïïARI" voor rechtstreeks transport naar Paloppoi .Zoals bekend,
vms- in november 1960 reeds een cie uit Donggala in Makassar- gearriveerd
(zie'lSAM 1/61, KODAM-13) k Het grootste deel van het bataljon , nU«
1500!man wacht dus momenteel nog in .Donggala op transport., d-?,t in twee

. groepen zou moeten'plaats vinden. Eind februari was de "HONfflCONö FIR"
hiervoor nog steeds niet ter beschikking» Op het stafkwartier van het
overbruggingscdo vond onderwijl de overdracht van het bataljonscdp.
plaats door maj. F.KABANGAÏT aan Elt. PSTERS, zeer waarsch, i'd-entie3c. aan
dzz-, bekende Elt.SAMBU JAKU PIETER, cdt cie 1 /"bat. 758 J. Volgens 'plan zal
het bataljon 758 worden opgenomen in.-de opleiding. vanTCODAM 14.»
;. '• In verslagperiode werd het bataljon 508 in sector Midden-Celebes
vervangen door het nieuwe gevechtsbataljon "TG.PURA" uit Kalimantan.
De posten van bataljon 508 in Paiu(stafcie),Poso(le, cie.)., Po,rigi(2e cie)^
Toli-Toli(3e cie), Luwuk (4e cie). en Donggala(ost cie "B") werden ov«r~
genenen door resp, de stafcie van gev. batal jon "TG.PtlRA" en ei een van de
bataljons 604,605,602,'601 en 603« DQ officiële overdracht vond eino.
februari plaats door Maj. MISTAR'(cdt. bat. 508/RI 16;. KODAM 8) aan Maj..
SOEKARDJT, vermoedelijk cdt. gev,bat. "TG.PURA", Overeenkomstig het
plan werd bataljon 508 naar de Minahassa.overgeplaatst, alwaar het in
Menado werd. getraceerd.

F. Maj. Karangan zou hierna de cursus "B" volgen.
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samenvat ting dar \aflossinflen, ' ' ' '

bataljon 527 "algemene" reserve" .(• z°u eerst "bat, 519 aflp'ssen)
bataljon 515 lost bataljon 519 af ( zou- eerst bat. 5?3 aflossen)
bataljon 503 lost bataljon 523 af . • .
bataljon 506 logt bataljon 527 af(?)
gev. bataljon "TG.PURA" lost bataljon 508 af,

Volgens een melding zullen Nrd. en .Midden Celebes een aanvulling
van 2000 man politie krijgen ter voorziening in het bestaande perso-
neelstekort,

Eind februari werden bij het bataljon 526 {RTP I ) .malversaties
ontdekt, waarbij door een deel der leiding onoirbare praktijken waren
bedreven/die overigens in. de annalen van de Indon. Landmacht wel vaker
zijn voorgekomen/ Verscheidene officieren en onder-officieren hebben
zich schuldig gemaakt aan smokkel en verduistering ten nadele van de
manschappen, die hierna insubordinatie pleegden door "disciplinaire
maatregelen" tegen hen te tref f en! «De hogere leiding in het militair
gewest heeft hierop zeer snel ingegrepen door deze officieren/O.off «
gevoegelijk naar elders over te plaatsen, terwijl e'en onderzoek naar
het -gebeuren werd ingesteld. De cdt* eie 1/bati 5.26 'ËltVIlQ-SLJADI werd
voorlopig Oet het batscdo. belast. Onderwijl werd Maj, JASIN ("cdt, ba-k,
523) opgedragen om de verhitte gemoederen in het bataljon 526 te kalme-
ren, De cdt. van het bataljon 503 dat eind februari het bataljon 523
afloste, zou deze taak van hem overnemen* Kapt, HARHADJI die zich op
het tijdstip van de ontdekking vermoedelijk voor dienst aangelegenheden
in Oost-Javi} bevond, kreeg als medeplichtige de opdracht om -voorlopig
niet 'naar-Nrd, Ceiebes terug te keren, •
Aan de hand van het ingestelde onderzoek zouden vervolgens maatregelen
getroffen worden tegen de volgende officieren: .1') 'Ma j, ABDTJL KADIR,
'edUbat. 526; 2) Maj, TOJIMAU, p.lv. cdt. bat. 526| 3) kapt. HABMADJI
cdt. stafcie bat.- 526 en' 4) Elt. HALIM SüTODJO, cdt. cie 4 bat, 526, '
Deze officieren werd niet de gelegenheid ontnomen om hun onwettig ver-
kregen kapitaal naar elders te verplaatsen, daar zij' dan zouden worden
r gealarmeerd1'. . '

Vo-lgens een melding zal Oost-^Java m. i. v. 1 april partizanen kunnen
ontvangen uit KODAM 13» Voor de keuring, bewapening en' standaarduitrus-
ting sal dit militair gewest echter zelf moeten zorgen. De opleiding.
zal dan in Oost-Java plaats vinden. Deze partisanen zijn mogelijk uit
Menado afkomptig (ISAM 1/61, KODM 13). • -

Over de GPST ("Gerakan Pemuda Sulawesi Tengali", ISAM 1/61, blz. 10)
werden in verslagperiode slechts weinige meldingen -ontvangen. In januari
werd" bepaald, dat de leden die ficcf gingen met' de verder afhandeling
door het'militoar gewest, volgens ae vastgestelde regels moesten worden
behandeld-, Toort» dienden de troepen die onde.r leiding stonden van
HERMAN PARltoj te v/orden vernietigd, behalve in het -geval dat zij zich
toch nog onvoorwaardelijk zouden willen overgeven. Volgens een Indon,
persbericht zou HERMAN PARIMO zich met 1 67 "volgelingen begin februari
aan RTP/ gebied 3/Palopo hebben overgegeven,
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KQDAH U/HASATODIfl (fel>. ̂ gtfy'.Zuid Ceïebes).
Cdt. l.Kol... MDI JHSüF AMIKv . , . " ' . - ' .

tlTG.PUEAM>. ''UDAYAÏÏA;1; -bat.' 758-5 tergart. ' ••••'.'.'/' ''.:." .'

Zoal s* bekend zullen de geV0chtsbataljonè'-'-''TG.RraA" /en "TjMYAHA11 .C'resp,
pok genoemd' "KALIïMNTAS11 en- "NU S A TENGGARA") ;uit het militair, «ewes't',- .: •' '•
worden afgevoerd (IEIAW 3/61 ,KODAM 14). De "beide ,gev, -bats'i die ver-"

;. rao0de}ijk eind maart zullen vertrokken, gullen wdrden vervangen door •
: • ' organieke eenheden, van. .K.ODAM 14» :.-.,. \ . • . ' , . . • ; ; ' ' • : , ; - . "t- '\ ':

Zoals ondor KODjyS 1 3 yerme ld,.', werd een .restant van.. het bataljon' 758
uit Menadofregin', januari naar. Palojpp overgeplaatst,. Het grootste deel

, ' van.h'et- bataljon wacht momenteel in DonggaLa op transport' naar Zd. Gelebes.
' Op-het 'stafkwartie.r van "KOAlTOAIT'-'tQverbruggirtgscdo, .post-Indon. )vond
eind februari dé overdracht van hét bataljonscdo. plaats:, door fflaj> F,

•'/:.. .KARANGAN( zoî  ' cursus "B" : gaan volgen) aan Elt. PBT3RS.*- Na''de%',co:ïisoiidatie
• •:'... •. •in.'Paiopo' aou bataljon 758 worden op'genomen in' de opleiding van het

;.;,' militair' gewest» - • '• .-• - ..•.,..
...Medio j'anuari .arriveerden. 1 50- man., van de berga'rtillerie uit Palopo

: . in MakasB'ar» Vermoedelijk behoren zij tot de batterij: : !'A" van het. 1e
. . , "bataljon bergartillerie en hebben geageerd in het öpeïatiöge bied', Palopo,

...; . -. •• Medio februari werd. de- 3e omleiding nooddienstpiibhtigen .te '.""..
IJattirowalie (KOE.3H SjljeSindigdi waaraan 70 man- hebben .-dèelgsnoinen.

Medio -februari arriveerden 82 man gevechtsgèniie uil; Palopo (oorspron-
..-. kei ijk afkomstig uit •.l"lHDAUDJüCMi"-)in Makassar. Met de "ANLI .PANGERMG"

.. . . werd deze ciè 'teruggevoerd en ia mogelijk afgelost, '• • •.
In jÈinüari -werd 'in Makassar een gewestelijk opbóuy/f onda . opgericht,

met" Kol,' JTJSUF-'én'Kor. RIVAl resp. al 3 voorzitter en. ;vice— voorzitter,
Ook werd het .bestaan van -een gew. opbouwbank bekend. Omstreeks dezelfde
periode had de cdt,. van hot •militair .gewest roeds één oproep' gericht
,tQt de' mansSn ge boortig. in Celebes, 'oni terug té keren. én. aie,e ;te,!;.helpen'
aan de opbouw van hun eigen gebied, .e, e. a, 'vóór het streven naar volle-

autonomie 'voor 'Zuid en Zuid Qost Cdlebes. ( j) " ' ' ' '' :

KOPAM- 1 5/PATIiIURA (Hil. :gew. Mol, en Ir,- ' Bar,;)-;
Cdt.: ': tnt.Kol.1' HJSIÏII. : '. ' \ • .. - ' • • . ; "- • ' ' •-..

'bats, 15^1, 15-2» 15-3,|. geV'.bat. "ÜDAYMA""?' bat. 453'! Mobrigcien .§1 65,
5 160 5 cie l'lB"/HïlKADi- cie '"GylGAK11 i ; .' . . :,

In verslagperiode werd het .'bestaan .van' drie niéuwe -bataljons gemeld:
de bataljons "15-1" ,"15-2H, ''15-3". -Sedert. : mei. 19 60 "was dz a,' reeds be-
kend, .dat in dit, •militair gewe s,t''.twe e - nieuwe 'bataljons -'zouden worden
.geformeerd. -Op 1 6 - en 17 juni 1 9'-6Q' werden daartoe besprekingen gehouden
op het hoofdkwartier .in Djakarta(£gaÈi "8/60fbla. 6), Vanaf' eind oktober
1960 zpu( een deel van ?"), het kernpersonèel voor de beide bataljons uit
Oost- Java worden bstrokkanClSAM 12/60,, -blz'/ 14).V,w,.b. 'officieren en
overig kader( niet zoals abusievelijk werd vermeld "kader, en overig pers,")
waren in totaal 392 man benodigd» • . • ' • . , . , - ,
In verslagperiode vrerd thans bekend, ..'dat- de vorming van êên van de -twee
bataljons begin januari in het eindstadium verkeerde. Voor dit bataljon
.waren aangewezen: raaj, SUWARTO(geslaagd op de' ;2e applicatiecursüs. I van
Oost-Java), alsmede 14 • cadetten. Het tekort dat dan bij dit bataljon
nog zou bestaan (t. w. 236 (?) off.'- en o, of f. en 254 minderen.) zou.

• maals?) worden aangevuld met personeel uit Oost^ava.
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Het is vrijwel z^ker, dat.dit bataljon bfttstq.au is uit het Detachement
"'1*, Dit detachement, dat uit ïtóoddienstplichtigen werd .samengesteld^
werd eind juli voor het eerst .getraceerd in KODAM 15(.ISAM'10/60, blz.

, 12) en was medio november betrokken bij de operatie :MENA-III" in de
Nrd, Molukken(ISAM 1/6t,blz. 11). Uit de dislocatie van oktoljor"f960
bloek*<rdeds, dat verschillende cieBn van'het detachement nog onder ,de
sterkte waren(lSAM- 12/60,.blz. 14; j" zulks i*v.rn, de formering van het
detachement tot aen bataljon zoals thans kon worden vastgesteld*
Als cdt. Detachement "V was Ó.zz* bekend Kapt, S.HALIWELA. Volgens een
nelding werd Kapt} 'S,HALlWEliA m.i^v, 1 maart 1961 benoemd tot tijd. wnd.
'cdt, bataljon "15>?"» Het is derhalve zeer aannemelijk, dat het bataljon
dat ontstaan is uit Detachement "1",;de nummering "15-2" heeft gekregen.
T*a.v4 de twee overige bataljons "15-1" en "15-3" bestaat de mogelijkheid
dat een ervan(het bat. "15-1"?) identiek is aan het bataljon 713, dat
dan als zodanig een nieuwe nummering heeft gekregen in-het kader van de
.reorganisatie. Bovendien was medio november bekend geworden, dat het -
bataljon nieuw personeel toegewezen zou krijgen teneinde dé oieën op or-
ganieke sterkte te brehgen(ISAM 1/61» blz. $)f
Mjiiv. 1 maart 1961 werd Kapt^ G.SOLEIMAN (dzz. bekend als 2e ags. chef-
staf KODAM 15) benoemd tot tijd. wnd. cdt. Bataljon "15-1"i Het andere
nog te -formeren bataljon zal dan. mogelijk het bataljon "15-3" .zijn, dat
vermoedelijk geheel uit nooddienstplichtigen zal bestaan^ Kapt. TJTOJO
werd Q»i.v, 1 naart 19&1 "tot tijd, vmd. cdt, van dit bataljon benoemd
.(dzz.' bokpnd als toegevoegd off. cdt. iKODAM- 15)« Overigens moet ernstig
rekening y/orden gehouden met de mogelijkheid dat de (ongebruikelijke)
nx^amering van voornoemde bataljons in de toekomst weer zal worden gewij-
zigd en vooralsnog tijdelijk van toepassing is, ,

Zoals reeds bekend was, zou het gevechtsbataljon "UDAYANA" opnieuw
i» het militair gewest Kleine Sunda .Eilanden worden geformeerd^ISjftil 3/61
KODA11 16) on vermoecle.lijk in Oost-Iridón, • te worden ingezet.
Medio januari werd YyYYYYybepaald? dat het gevechtsbataljon "UMYMA"
(ook genoemd " HUSA TEKGGAPvA11) in KODAM 15_ zou worden gedisloceerd ter
vervanGing van het -bataljon irA" /RÖI 1 DlPOÏÏEGOflO (divisie DJPONEGORO
in KODAII 7), Het v/as al geruime tijd bekend, dat bataljon "A"(ex-707)
dat sedert 1?56 in KODAI1 15.werd gedetacheerd, zou worden teruggetrok-
ken naar Midden Java (ISAM12/60, KODAM 7),- In verslagperiode werd thans
bekend, dat- ook dit(letter)jataljon werd omgezet in een cijferbataljon.
Het- bataljon heeft de nummering 453 ge^reSen en sluit dus aan in de
reelcs van cijferTbataljons van de ̂ divisie "I)IPOirEGOROl1(431 t/m 452)̂
Eind febrüari: ?;erd opdracht gegeven tot de detachering van het gevechts-
bataljon per ultimo maart 1961 terwijl in dezelfde periode het bataljon
453 naar Java zou worden teruggezonden. •

Begin februari 1961 was de dislocatie van het..bataljon 453 (R.0*1 i)
a l s volgt» . . " " ' . .

bataljonsodo» en stafcie (sterkte 160 man) .te Ambon,

Is cie(te AmVon) O.oiv. Elti DJUMlNO.
cie's cdo.'te Ambon
1e pel, te Ambon
(deel van het ) 2e pel, te Ambon
3e pel. te Kairatu(vak A/3 Ceram Barat)" als RESERVE pel,
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2e cie,(-in vak V'3 c*.*am Barat) o,c.v, Elt, ZAÊNI
. : , . : Cie's cdo te Kaira-fti . . '

. .. ' . te -pelptoft te.Kairatu ' "
( ('-r2. giroepen) te W^Selan

2e.peloton ( (-"2 groepen) te W.Metal ' . •
1 ( . (-2 groepen; te Hatusüa ..

. . . 3e peloton te Hatuaua ' •

3e cie (in vak B/3 Cerara:Barat) o.c.v. Kapt. Ö»SOB't1ARNO,
. cie's cdp te Eonitetu

1e peloton.-p-~i-
2e peloton te SUkpvrati

': ; 3e peloton ( (•*£ groëpeïi)te Sukowati
', ' ( (-1 groep ) te Honitetvu

" ' 4 0 'oië' (in' de 'Nrd» Folukken) o.c,v. Elt. SOBRAI»! HAJTOQKO.. '
cie's' ctlQ te DortoiaeXNrd,, Haltiahera)
1e peloton) geconbineerd in 1 eenheid, die K . .

."• ' • - - ' - - . . - 3e peloton) in 3.groepen werd verdeeld.» . , . • ' ,

1 groep te Daina op 'P.Doi (eü. N.Yan Halmahora.).,
. • • - . - - 1 groep te Dedeta op P,Dagaauli(eil» 'ZvWi van P.Pol)

'••-. • • . , . . - • . 1 groep te To"bo op P.Salc?jiggadek8(eil, Z.O^ van
--:;. . , ' . . . . : • . . . . . - : • : . . , : : . ' . i \ " '
: • • • , - - , , : 2 e peloton, t e

'KfB. 'Uit -een vergelijking;raet de dislocaties van e^nd
en eind oktober blijkt^ dat het $Q Pel*> Yan ie 1e cie het
2e pelè van dezelfde cie als reserve pel. heeft afgelost^
terwijl een groep/2e pel, van de 2e cie van V/,Metal naar

P.. pel4 Hatusua -«rerd ver plaat feti - fiat-.-lé̂ yan.. 4» 3«7&i?'
gecIislocQSpd> doch "bevindt ziqh vermbedeli-jk'. nog in
De 4e cie die Ifeatstélii-jk: ïa-ïtjad;lolc». werd getraceerd,,

, ' ••• ,haar het'Noordelijk deel van Halnaaherig.. ged4.rigee.rcL.in h0t Kader
van de operatie "MEWA III". • •

In verslagperiode werd de 4è cie (1Q3 dan) rnedio februari met de
; "KAEANGr.RAYA" naar Ambon teruggevoerd(:aie. ook onder "Mil. operaties in
'Indonesië"). Verder werd de oie "A" van het Detachement "1" (bataljon
"15̂ 2") uit rbtt (NrdV Halciaherar) teruggetrokken!en vervangen door i-j-
groep nooddienstplichtigen. Er zijn dzz. nog. geen aanwijzingen dat de
cie "'A" naar Aubon zal worden teruggevoerd. Evenals de 4e cie/bat. 453
keerden ook de cie "RAID3RS" en een mo.rtier,groep uit porume naar Ambon
terug. De detachering van de. cie "RAIDHRS" (126 man) in de Hrd'v Mölulcken
lic.p tot raedio februari,'
De Lïobrj-ö'cie 5165 loste begin januari Mobrigcie 51 60-af op Mprotai»
Medio föbruari werd echter door het cdo, militair districht "C" (Ternate)
bepaald, dat de Mobrig op Morotai zou worden teruggetrokken om elders
te wórden ingezetj mogelijk op Halmahera, Op Morotai bevond zich ook de
cie "B"/RPKAD dié sedert medio december aan de operatie "MEJIA III" in
dit gebied deel nam(lSAM 3/61} "Ml, Operaties in de Molukken"). Medio
januari keerde deze cie naar Ambon-terug én werd op rust gesteld daar
de helft der manschappen aan malaria leedt Aangezien dus ook de Hpbri£
naar elders zal worden overgeplaatst, zullen nog slechts de vliegveld-*
bewakingstroepen van da 1JJEÏ op het eiland overblijva».
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Eind december 1960 we yd bij. het Depot Bataljon Infanterie 11 in •
Ambo nL een basisopleiding infanter±e'be8lndig& .waaraan 379. adsp. nood*
dienstplichtigen deel •namen* Zij werden, benoemd ,tot. soldaat II - Hoad-*
dienstplichtige* Hierna, zouden dez'e nooddienstpliGhtigen voorlopig -als
tijdelijke aanvulling bij Detachement 'T' (bataljon "15-2") en bij DBI
11 worden geplaatst Cv»w«"b. I)BI 11 '. ter aanvulling van de' "demonstratie
cis"), Medio januari vertrok een cie van DBI 11 naar. Halmahera, mogelijk
de "demonstratie-cie" als tijdelijke aanvulling bij Detachement "1U,

Eind februari vertrok de "KARANG RAYA" uit Ambön om in Amahai, Baftda,
Tual, Elat, Dobo , Ii&rat, Saumlaki, Tepa en Wontèli ladsp, nooddienst plich-
tigan van de lichting 1.961 /l e "kwartaal op te halen. De opleiding van
de z e i 300 adsp, nooddieristplichtigen in het DBI 11 zou medio maart aan«r
vamgen. , 'L . '

M. i. v.' 14 januari werd de cie G.A.P. ({Jewapende Jongeren Organisatie;
zie ook IÖAM 12/60, blz. 15). ter sterkte van 1̂ 0 man zowel administra-
tief als organiek -bij het Detachement "1"(bataljon "15-2") ingedeeld.'
Bind v januari/b e gin februari arriveerden Kol, PIETSRS (voormalig bevel-
hebber militair gewest) in Badja teneinde deze G«A.P. te installeren»

'Begin februari- ging deze cie die thans "cie GAGAK"(Kraai) wordt genoemd,
op operatie naar Podiwang en Kao, alwaar zich nog twee pelotons Q.A.P,
aansloten. De cie werd in Badja vervangen door een peloton van cie "C"

Volgens een melding van begin maart bedroeg de sterkte van de alg;
politie in1, de Molukken over de maand december 1960 1065 man, uitgezon-
derd de- politie-stoottroepen. V. w. b. de pol. stoottroepen, telecommuni-
catie, waterpolitie en Vsrkeerspolitie bedroeg de 'sterkte regp» 42,29,
8 en 23 man. Het. Politiecommissariaat Irian Barat da't begin.febr.. nog
een afdeling was van het pol. commissariaat Molukken, zal vanaf febr,/
mr/fc. ervan worden 'af ge Scheiden. . :

•" De mogelijkheid bestaat, dat -een besluit van , eind oktober 1960,
uitgevaardigd door het 0-órlogsgezag in Maluku én Iriatt Barat volgens

. welke dit- gebied nog niet rustig werd. verklacird, voorlopig van kracht
zal blijven. Dit wordt n, 1. gebaseerd op a) de gevolgen der activiteiten

, van de permesta die nog :niet geheel zouden zijn verdv/enen en b) het
. regelmatig verschijnen: van buitenlandse ("hoofdzakelijk.;Nederlandse" ))
schepen, vliegtuigen en^onderzeeboten in dit gebied. •
,• Op grond van een, besluit van CS ApRI aou in januari de overdracht
van de functie van gewestelijk gedepaieorde voor Oost-Indon. (Momenteel
brig.' -gen.; JANI) iam Brig» Gen,: SAE5ÏHI "te4Makas3af plar;tS5vió.(len«;.
Begin februari v/as dit nog niet geschied. :

1 6/UDAYMA(Hil gew. Kleine Sunda Bil,')'; ' . •
Kol/SUMDI .- • • • . - . . . . . " r ' ' ' .

"UDAYANA"; bat. 453' . , . ' . ' ' . ' .
Zoals onder Ko dam 15 -vermeld, z.al een nieuw geformeerd geveohts-

bataljon "UDAYANA" 'per ultimo mrt. naar dit militai* gewest worden ge-
zonden ter aflossing van het bataljon 453(bat, "A"). In dezelfde periode
zal het oude gevecht sbatal jon uit Zuid-Ceïebes worden teruggenomen,

In. verslagperiode- is ..e.e>a« : over dë„ organisatie van het militair ge-
west bekend ge\vorden. Deze- organisatie die nog niet zo heel lang bestaat,
is i.v,m» het personeelstekort pas voor .'een deal gerealiseerd»
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'kODAM 15 .$.B ̂ rdeeld in' drie .iCOREM's (mil. ressort, cd.o Vs:==::z-èlfbe s turende
• gebieden ya'A de ,1e, -orde).,' die weer onderverdeeld zijn' in/2? KODIM's •

é(Mil', dis'trieV'c'dó'.s., = ẑ lf besturende ge "bieden van de 2e .orde) en die,
op hun b'e'urt' y;eei .ón'deryerdeeld 'zijn in 127 KATJlMATAür̂ s.̂ . BÜTEITERPRA ' s
(oloff. bela'st met t er r, zaJfcen- en volksdefensie) » • '. .»
Voor de drie KQRÈM's waren medio febr. 500 man(l08 off,, 159 o*of.f...en :
233 minderen) benodigd. Br waren echter slechts 39. man(l8 off*, 5 o.off̂ ,.
en 16 minderen) "beschikbaar* '; '
Voor de 27 KODIM's, waarvan er medio febr. pas 8 waren gevormd^ waren in
totaal 1283 mari(l89 off,, 648 o. of f., 446 minderen) benodigd» Het .a'antal
besckikbare perisoneel van 392 man was slechts voor de acht reeds 'gevorm—

' dé KOPIM' s 'voldoende» . '
Voof de 127 BUHÏERPRA's waren 508 man(38l ovoff.-en 12? minderen) beno-
digd, Hot medio febr. .beschikbare personeel van 67 man (18 o, off i en
49 minderen) wag niet eens toereikend voor de bezetting van de reeds ge-
vormde 29 BURTSfiPRA ' s . ' . •

: Aangeaien.nü reeds verscheidene malen om aanvulling van het personeels-
tekort werd verzocht en dit tot nu toe geen resultaat heeft opgeleverd,
bestaai de mogelijkheid, dat men éSn van de drie aanwezige bataljons in'
dit militair gsweit'zal gebruiken voor de uitvoering van de verschillen-
de taken die zijn opgelegd. Deze onlangs opgezette organisatie heeft n,l,
de realisering van de volgende taken ten doelt

de oprichting van het "Nationale Front", de oprichting van het
"Lichaam Ter Bevordering Van De Potentie Der Functionele GroeperihgenV '
de oprichting van het: l'Liqhaam Ter Bevordering Van De Organisatie Volks-
defensie" en de uitvoering van de werkzaamheden voor het herstel en de
opbouw van dëssa's, . • , • •

9t» ADR J -algemeen,

In verband met.de ontwikkeling van de situatie in de Kongo werden
de gew, gedeputeerden en de bevelhebbers der militaire gewesten eind i"
februari geïnstrueerd om op bijzondere wijze toezicht te houden op da
Belgische bedrijvenden voor de bewaking ervan zorg te dragen^

. De dienstplichtigen van de lichting 1959 ö-io na het volbrengen van
hun diensttijd ..medio 1961 naar de burgermaatschappij zouden terugke-
ren, zullen.(.voorlopig ? ) in dienst blijven tot een nader te bepalen
tijdstip. E.e.a. aangezien er geen vervangers zijn voor deze dienstplich-
tigen.

Verschillende Indon. persberichten maken melding van het gereedkomen
van een telecommunicatienetwerk tussen Djakarta - Ambon en verschillende
andere plaateen in de Molükken, Een groot probleem schijnt overigens de
elektriciteitsvoorziening te zijn. In Ambon zelf zou reeds een aantal
yan de gouvernementsdiensten ( hefmil.; hfd, kwart,, de marine , de lucht-
macht, de "BA1IK INDON.'1) met telex-ontvangers zijn uitgerust,

• • • ' . Volgens een Indon,. persbericht is .Gen,, Maj, R.HAJ., ABDUL KADIR (lid
van de "TJ.N. Truce Commission for the Coigo") medio januari, na zijn
terugkeer in Indonesig, in een mil. hospitaal overleden. Betrokkene
stond bekend als de "eerste Indon, soldaat-diplomaat".

Volgens een Indon. persbericht woonden de gedeputeerde voor'
KOANDASUM, brig, 'gen,. SOEPRAPTO en Kol. E.S...SASTRAPRAWIEA Cétaf- en
cdo. school ADRI') eind jan» de vlootoefeningen'^Te vloot) in de Pacific
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Begin 'februari; werd de <fr^c't ie van directer Van de Miï, Politie(CPM)
'door Kol; ROESLI aan Kol.- SÜDIRGO overgedragen» Laatatgenoënde waa:'
voorheen dé chef staf van Kol, ROESLI', do.e thans .werd toegevoegd aan
C.S. -'AERI./ • - . . - ' ' • , . • . - . ; . - . . • • •

'Militaire Operaties in IndonesiS,
a3: = =: = = = = =:;s = ±:=:= = ==^=: = 3:!E = =::x=:=:==i= = =!=

a)-:
Een- bende ter sterkte van ± 50- man- 0.1. v, een zekere SILALAHI DAWI W

--' plunderde eind januari het gebied bij Panlpahan(KOI>AM 2) en vluchtte
hierna in> de bossen ten Z. van Panipahan* Begin februari werd deze bende

• die zich toen in het bovenstropmgebied van de rivier Siakap bevond, van-
uit zee door de "LADJURU" beschoten, terwijl de Mobrigcie 5995/BANGERS

- en ALRI -troepen 4ft achtervolging inzetten. Eind januari werden vier
vissersvaartuigen in de Riouw-Archipel door 5 man in- een sloep beroofd

-van 1980 str. dollars» • • ' ''
..'•-•. Yplgen$ een Indpn. persbericht gaf de overgelopen- voormalige odt.'
• van het bataljon 142, ex^maj» ISKANDAR MARTA ViTIDJAJA zich met 51'mede-

•• • strijders in V/,Sumatra over. Eind jan, zou zich eveneens ex-maj . SOFJAN
. . I1RAHIM( voormalig C, S, R«I, 4) met 9 anderen hebben overgegeven. Ook

van verschillende andere' overgaven werd me;ldihg gemaakt, • • • • • • • '

t) JAVA. ; • • • • ' - ' ' • . •
Medio jan, deed een bende tor sterkte van 60 man en bewapend -met %

(o, a,) 3 brens een overval op Kadungora( gelegen in het gebied van batal-
jon 305, militair ressort "PRIATENG"), Hierbij sneuvelden 2 man van de
TNI en de politie, terwijl de verliezen aan de zijde van de bevolking
9 doden, 4 zwaar- en 2 lichtgewonden bedroegen. Een dag later ageerde
een bende van 7 m̂ n in het gebied Pakendjeng, waarbij tien huizen èri
een moskee in de as vrerden gelegd,,, :

o) BORHEO, • '
Geen meldingen ontvangen* . . .

d) HOQRP-CEI.ËBES. . .
Eind december/begin januari ontstond een meningsverschil " tussen de

cdt', van ETP 2, Lntt Kol, SUTARTO SI GIT en het cdo, mil, gew, Merdeka
over de leiding en de te volgen taktiek in de operaties, die in Nrd,

" Celebes souden Worden uitgevoerd. Het cdo van het mil. gew,- bleek zich
• o. a. niet te Icunnen verenigen met het plan van de cdt, RTP 2 tot vorming

. van een " etriking f orce" m.'b.v. het bataljon 527 en het 2e bat. para-
commando's, De se • '-1 striking f pree" zou dan wórden gevormd teneinde de
operaties "SApAR" en "PANTJASILA" (zie elders) te kunnen "opvangen".
Het meningsverschil liep tenslotte zp' hoog, dat Lnt. Kol, SUTARTO SIGIT

• geen andere oplossing .zag -dan te: verzoeken, om van zijn functie van cdt'
RTP 2 te worden ontheven e'n vervolgens' uit actieve dienst te .worden -ont-
slagen met recht op pensiqe,n(met omschrijving, van redenen, dat hij door
de doorstane emoties : zowel moreel als. "professioneel" geheel "down" was.).
De cdt. KODAM 8 willigde 4i"t verzoek vooralsnog niet .in, doch begaf
zich naar N"rd, Celebes en droeg Lnt. Kol. SUTARTO- SIGIT op om zich in'
Menado bij hem te melden( medio januari). Eind januari bleek, dat offi-
cieel een verzoening tussen beide partijen zou hebben plaats gehad. De
feiten we zé-n echter anders-uit t- Lnt. Kol. SUTARTO -SI GIT werd afgelost
door Ma j, SAMPURN0 (C.S, RTP 2) 'die met het -oog op zijn nieuwe functie
werd bevorderd,- ''. • -. . . •- -
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V,z,v, mogelijk vta"isvpmui*t de-uiterst verwarrende situa't'ie een-
enigszins duidel'i'jfc b*ëè.lrd te . analyseren,'hebben de .volgende'operatie»
in Nrd, 'Celeb.es plaats ''gehad. Een bepaal de-'taktiek, -via, v* deze dan- zou'
zijn'gevolgd, buiten beschouwing gelaten,, kon.dzz. weinig onderling ver-
band in de operaties v/orden bespeurd, ' - ' .

In vorige verslagperiode werd dzz,. aangönonen̂  dat de operatie
"SADAR" medio december 1960 definitief zou zijn beëindigd» In verschil-
lende meldingen hierna werd echter nog gesproken over deze operatie, zo-
dat dzz, wordt aangenomen dat zij in de maanden jari,/febr, nog heeft
voortgeduurd. Mogelijk maken de andere operaties deel uit van de operatia
"SADAR". Bijzonderheden over deze operatie zijn dzz. onbekend.

Zoals in ISAM 3/61, Mil, Oper, Nrd, Cel. werd vermeld, zou de opera- -
tie "MAHAKAM" als "nevenoperatie" in de psychologische oorlogvoering^
tegen de rebellen moe.-ten bijdragen* In het Kader van operatie "MAHAKABP1
zouden worden uitgevoer'di Ie», .een; openlijke psychologische oorlogvoering.

Hierbij werden openlijk m,b,v. 'Muitte" en mogelijk ook "grijze"
propaganda/voor definities zie elders/ d,m,v^ hpofdz, radip en pers(zie

•"• ook eidersT"berichten tegen de rebellen verspreid over aahvallèiï uit
alle richtingen door eenheden van de KKO,RPKAD(par.a-coramandp's)^divisie

• "SILIWANGI" en divisie -"BRAWlDJAJA"i
N.J< De KKO ageerde eind 1958 en begin 1960 en ba-fel 330(divisie

"ÏILIWMGI1') in 1959 in Hrd* Celebes. Sedertdien weïden deze
eenheden niet meer in Hrd.' Celebes getraceerdi ' . '

. 2e, een bedekte psychologischerrooripgvpering»

Deze geschiedde voorn, n.a.vi de dood van permestaleidèf iT*WAROUW
in oktober 1960(ISAM 12/60,Mil.Oper.) die thans op bedekte wl̂ ze werd
uitgebuit, zonder er veel ruchtbaarheid aan te gevenf Opzettelijk had
men de dood van deze permestaleider in Menado nog niet bekend gemaakti
Deze manier van oorlogvoering die zeer waarschijnlijk d,m,v» geruchten
en insinuaties'(WARÓTJW werd vermoord door rebellen als represnille-
maatregel |). geschiedde, werd voornamelijk gericht tegen DAA1T KARAMOY

. (cdt.) l.o. perraestabatGÏjpn "D" en zou medio januari reeds hebben
geleid tö-b overgaven». ' . ;
U« E. .Witte propaganda i propaganda waarvan de bron en herkpmat.

duidelijk is vast te stellen»
Grijze propaganda» propaganda waarvan de bron'niet v;ordt

""•••' vermeld doch waarbij ook geen bijzonders
moeite tot geheimhouding is 'gedaan*

Insinuaties werden gelanceerd teneinde de'bestano tëgensitel-
, lingen?verdeeldheid,wan-troüwen en naijver

_ ' • . tussen en in de resp. vijandelijke kampen
• -' • TBIBULENG en TENGES te vergroten,

Operatie "MAHAKAM" vond plaats in het gebied tussen Likupang, Tatelu
en Bituhg in het noo.rdelijke deel van de Minahassa,. Het 2e bat, paracom-
mandp's ageerde, daarbij tegen WK' 1 in het Klabat-cpmplei, terv/ijl de-oie
nooddienstplichtigen 1 601 j 160'3,1611,1614 en een cie yan bat» 5"i6(divisie
"HRAWIDJAJA") aan landzijde voor de afsluiting zorg drofligen. JDaartoe
werden posten langs de weg tussen T.atelu en-Likupang bezet gehouden en
werden tevens de gebieden aan weerszijden van de'weg gezuiverd, -Medio
januari werd deze weg door een. detachement genie-pioniers weer geschikt
gemaakt voor pantserwagens. ;
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Teneinde- een •eventuele 'ontsnapping over zee te voorkomen, werden de.
. de permesta-troépen aan .Z9e,zïjde geblokkeerd door het. AIR! schip .'.'MOMARE11 • •
' (7Ü-6);, dat- daartoe, tuisen ?g,f?oöliigan en Str, Lembeh pp en -neer. hield.
'.In hei. gebied 'dat. werd aangevallen, bevonden 'zich drie vijandelijke bats*
"E", F" en"G". Volfcens een Indon, persbericht zou het medio jan» gelukt
zijn ota d.© hoofdkwartieren van dé bataljons "E" en "G" tö verpvëïen.
Tevens zouden de regeringstroepen er in dezelfde periode in 'geslaagd zijn
om de" sterkte" van het BK van "SWK - 1" onder cdo* van. 'AGCf!3 TUWAlDAlTsim
gelegen in de vallei tugsen de bergen Klabo,t en: Düa' Saudardj na zwWe
strijd te veroveren. In feite had de strijd rtiet zo*n gurtstig verloop
als-men had gehoopt, Eind januari ;bléek •Üijvoor'beeldj dat het niet gelukt
was om hot bataljon "F" te verslaan. . ' , ' - . - . '
Begin februari zou de permestalèi-der'L.PikSAERAliG Bieb. mét 60QO"comb>t-»
•tanten^'en 4000 "non combatt anten" in Langoan (̂ -» W i van nét Meer v. .Toiidano)
hebben overgegeven, hetgeen hét .gevolg zou si jh geweest va» operatie
"PAJITJASIJtA !",( ?)V Vaa deze overgave die een grote verrassing bleek te
zifjn voor. d$ leiding' van RTP 2> .werd ook in verschillende Indori. -pers-
beriohten melding gemaakt. De eenheden die ziek met 1003 wapen,s hadden
overgegeven, zouden dee-i uit maken van het permestabatal jon "MAKGUNI".
Toort^.aou t«^ivV deze raas s ao vergane ,feen pleohti-gheid zijn gehouden
waarbij. Kol. ÖUNAlïDAR( cdt.i KODAM Ij) tegenover de rebellen zou hebben
verklaard, dankbaar te 2ijn dat zij waren teruggekeerd en dat zij als
gevolg hiervan behoorlijk zouden worden behandeld. Later ie gebleken, '
dat men medio maart nóg bezig was me^b dé registratie van het .aantal wa»
•pèhs, waarbij ' tot uiting kwam dat he% genoemde aantalvan 1003 stuks zöer
voorbarig' wast Na deze oveijgave zou een aanvang worden gemaakt met de
operatie "PANTJASIM II" die dan zou worden gericht(met medewerking van

. SA'JBRANG) tegen AGUS.TUVVAÏDAlT p.q.* TSÏNGES C.S.(Klabat-oomplei).
Medio februari wérdenweer onderhandelingen gevoerd tu'g s en de beide -par-
tijen, De besprekingen die daarbij werden gehouden tussen de"wiyl« gouvejmeur
van Sfi-d. CQlebës,"BKOEJllt TÜMBELAKA en o. a. Kapt* .HABDJOKO (inteli. oxf*
t. d, v. de bedekte psychol. Oorl. voering) aan de ane zijde en .SOMBA aan
de andere kant vonden plafc-ta op de weg Jbuesen Pondang en Tumpafth(Bij
Amarnnè), Volgens af spraalc werden in verband hiermee binnen een straal
van vier kia, geen beschietingen gehouden» Daar men bij deze onderhande-
lingen niet .of slechts -fcen dele tot de gev/anste resultaten is 'gekomen,
zou eind februari een "final meeting" met SOMBA plaats vinden*

. Aangezien het" nog steeds niet was gelukt om de vijand in het RMBOKEN-
complez (ten W» van het Meer van Tondano) te vernietigen, werd een plan
opgesteld om in de tweede helft Van febr. het coiaplex te veroveren m«b-jjr»

. een eenheid bestaaMe uit het bataljon 506, twee cieÖn vah Tültai'Öon 5̂ »
een cie van bataljoh- 5^5»e*i een cie van bataljon 514lop9ra;tie "GOJANG
III'!, Eie elders). Voorts had men nog een andet plan opgesteld, om in
de eerste week van maart het 2e .bataljon para- commando ' s uit "SWK-1"
terug te trekken :en. het in te zetten voor dey verovering van de vijande-
lijke basis ten 0. vah het Tondano meer. Dit laatste plan zou echter af-
hankelijk wordeft gesteld van de .resultaten der Besprekingen met SOMBA
pp de "finp.l meeting'V •
Begin maart werd bekend, dat Ï\LUMINGKÏÏWAS, cdti petmestabataljon "Q"
(brigade "ANOA DJANTAN1') reetis medio januiari dfnuv. een brief te kennen
had gegeven dat hij terügwïenöte te keren bij de Indón, strijdkrachten̂
Het bataljpn bevond zich in de omgeving van Kota Bunan, waarmee de ver--
binding reeds gsruiis© "tiM waB verbroken. Begin maart vond met mil.
eerbewijsiie overgave plaats aaA de cdt, KQDAM 13.
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Volgens opgave wa^-.dé juiste, .sterkte van het bataljon 630 nian en 189
' gezinsleden' 'én- be'droeg' het aantal wapens 243st, ' , . • • ' • ' . '
Met het oog op die psychologische oorlogvoering tegen de overig'e" rebellen '
gaf de cdt + mil. gew. officieel- de naam "Q-1" aan het bataljon t terwijl

tot brigade cdt.' werd "benoemd! • " . ' .

Onderwijl vond 'in de tweede helft van februari de operatie- 'GOJANG. III"
tegen het REMBOKSiï-complex plaats, Het doel van deze' operatie was i

-._§_) betere "beveiliging van : de weg Langoan-KawangJcöan ̂-Tomohon-Tondano
route, die om het. R^ffiOKBN-cpmplex heenloopt), Q) flankbeveiliging voor
het gebied Langoan( "bescherming" van het overgelopen bataljon van
L«SARftAKGj). j o) verbreken der verbindingen van de vijand tussen het ge-
bied ten O, en ten W. van» het Tondano-meer, d.)overeenkomstig kot "cOQpept!'P
de centrale leiding van de permesta, _e) het beheersen van het "SUPPLU"-
gebiód Passo(Z. van Renboken), Bind februari gelukte het OD de plaats
Sepboken te veroveren. Het vijandelijk gebied dat S\VK(Sub ViTehr 'Krelse) •
Lembean (een berg bij Tondanp meer) werd genoemd, zou daardoor bijna ge»
heel onder controle .zijn gebracht. Tot medio maart waren de resultaten
als volgt*. 265 permesta-leden die zich hadden overgegeven, 3 gevangenen,
1(1) man doodgeschoten en v.w.b* wapens 12 gewereïi, 7 autom.' geweren en
1 pistool. Overigens zou de periiiesta pogingen hebben ondernór4en om
Reoboken en orastreken weer ter heroveren en de v/eg Remboken-Tondano te
fkioielen. * • > ' • '

Volgens een opgave zouden dé (totale?) resultaiert en verliezen ovgr
de waanden januari en februari als volgt hebben bedrageni in jan, viw»bi
perrae^ta-leden 104,Eian gédoodt 9 cian fcwaar*- en 12 raan licht gewond, 2Q
man gevangen genomen en 78 man die zich overgaven? in totaal dua 223 mah„
Buitgemakte wapens i 2 SAR Brena, $ sten's c.q. THOMSOH's, 12 gewer̂ H. oli
4 pistolenf in totan.1 24 wapens. Aan eigenzijde zouden 4 man zijn ge-
sneuveld, 8 man licht gewond en 2 man gevangen zijn genooan. Er zouden
geen materiele verliezen zijn geleden. In februari zouden 11 9*. man zijn
gedood, !t5 dan zv/aar- en 8 man licht gewond, 138 man die gevangen WQJ>*
den' genomen en 249 <liQ' zich overgaven.} in totaal dus 529: aan «' Aan wapens
zouden 2 BAR breng, 11 sten's c,q., THOMSON-1 s, 19 geweren en 2 pistolen .
zijn buitgemaakt » in totaal 34 wapens. De verliezen over febr, aan eigen
zijde zijn dzz, niet bekend. • - ,

Over de operatie "MAHAKAM" is reeds hierboven geschreven. Deze ope»
ratie HOU zowel voor wat betreft de acties in het veld als de psycholo-
gische oorlogvoering j worden gecombineerd met de hier nog niét genoemde
operajie ' !> GANT3SHA III" . ( Zoal s thans is gebleken heeft de laatste opera-
tie uitsluitend betrekking op het oporatieterrein in Nrd.- Celebes en zou
derhalve niet in 2d, Celebes plaats vinden, naar werd aangenonan in
vorige verslagperiode )-f In hét Kader van operatie "GAÏÏBSHA III" werd
Kapt, SOïïKARKClbegin januari benoemd tot lid van de BKI (lichaam tot
coördinatie van intslligence werkzaamheden) en speciaal belast met de
openbare meningsvorming en publicaties. Dit betekende dat Kapt, SOEHARDI
kon beschikken over alle middelenvdie. aan te wenden zijn 'in een openlijke
psye-ho logische oorlogvoering. Medio januari bleek, dat men zeer tevreden
was over het verloop van operatie "GAMiljSHA III", waarin vier officieren
een dominerende rol toebedeeld hadden gekregen. Zij waren» Kapt, ARIS
MQ^KADAR die in de functies van Ass-1 van de chef staf KODAM 13' ©n voor-
zitter van de BKI de algehele leiding had|Kapt. SOENARDI die als hoofd
openbare meningsvorming en publicaties met de openl. psycïïol, oorlogv^
was belast en Kapt, HAHDJOKO, bijgestaan door Kapt. HOEDIONO A3DULLAH,
die vóór de bedekte psychol. oorlogvoering Trerontwooirddlijk was,

P van de operatie SADAR(j) fysieke druk uitoefenen op
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De openlijke •psychóipsischa oorlogvoering
SèJl£oqifcinhAimigsdi'ensten van- het mil, • gew-, , -'d®, prov. .Nrd». Cèlebes, de
gebieden van .de 2e. orde in de föinahassa':en de 'Radio Republik Iridonesia,
de Landsdrukkerij, de "public Tela'tion" van de politie en 'de pers.
Speciaal 't ,lit v, "GAÏÏESHS lil'! liet men een .eender (10 )KW)' van de R.R.I..
uit P/jakarta. overbrengen. . . • , • .- ,, . ' , - ' ,

De. laatste operatie Q.J.Q in verslagperiode we.rd gesignaleerd, was
. operatie "TERTÏB tV". Van deze operatie die in het gebied van RTP i (Amu-
rang) werd uitgevoerd, is slechts weinig "bekend geworden, De 'eerste fase
ving op 15 januari aan en. heeft vermoedelijk tot medio februari geduurd.
Zeker is, dat de 4 cieën en de ostcie van het "bataljon 521 daarin een-
belangrijke rol hebben gespeeld. Na "beëindiging van de eerste fase zouden
de vakken binnnen de seotpajl/bat, 521 (dat dus h.et bat, 528 heeft afgelost?;
ISAM 3/61, KODA1Ï 13) als volgt worden verdeeld. Het gebied van vak 2/
3HlEipa8ii.(N, van Amurang) zou vak 1/sector 1 v/orden. Het pas veroverde
gebied bij. en- om Ranpketangkua(2«0, van. Amurang) zqu vak 2/eeotor 1 v/or-
den,; terwijl vak 3 pas nader zou worden bepaald na beëindiging van fase 2,

9)
Volgens een melding voerden 40 volledige bewapende DI/TII leden: '

wsdio januari een landing uit op Pulsu. Muna(Z.O. ®elebes). ' '
. 'Medio januari ageerde de Mobrigcie 5153 in het noordel., gebied van"' •'

het eil. Butung tegen de DI/TII. Het schip "BUBARA"(ALRI) stèund"e vanuit
zee de acties door b. a. Tg.Lelamu en Tg.Loba te beschieten.

f) MOLUKKEN. ' ' ^ ', • ' . - - •' .
-In het Kader van de operatie "MSNA-III" ageerden de beid.e pelotons

vlle gveidbewakingst^oepen( zie ook ISLAM 3/61 $ "lii l. Operaties in de '
Molukken" ) 'begin januari tussen Tjiu en Sopi(Nr.d« Morotai), nadat zij
bij Titigoli waren geland/ Na Titigoli werd' Bere Bere'Ketjil bezet.
In dezelfde periode landde de' cie "B"/RPKAD bij Tg.Panggeo en kreeg vüur-
contact mot de vijand. Onderv/ijl slaagden de v]ie,gveldbewakingstroeperi
erin Tjiu eri Sopi te bezetten .zonder veel tegenstand. Terzijde hiervan
zij vermeld, dat medio januari een verzoek vre-rd ingediend voor de ver-
strekking van groene uniformen', en veld- en/of .jungle-schoenen daar de-
militairen die aan- de operatie "MBNA: III" deelnamen, in korte brróek
liepen en geen schoenen meer bezaten ,',De verstrekte schoenen die men
had gekregen, bleken niet waterbestendig te zijn en 'waren reeds volledig
versleten na twee maal ged. de operatie te zijn gebruikt. De toestand
op het gebied van kleding bij dé permesta en de bevolking is mogelijk
nog bedroevender. 'Eind januari werd t«b«v,.ide. përmeetaleden die zidh
hadden overgegeven dringend dm kleding verzocht teneinde "hun vertrouwen
te versterken". Medio januari gaven zich drie pefmesta-officieren, '.
twintig 'pemuda's 'ten 120 inwoners van Asimiro -aan de cie GAP(sie ook
onder KODAM 15) over. Daar Asimiro reeds was. ve'roverd. (ISAM '1/61, blz;f
12) betrof het waar schijnlijk inwoners die uit de bogsen naar hun wonin-
gen terugkeerden, . . . '"•.''• • •
Volgens een melding, van medio januari, zouden zich in totaal 284 'bende- '.
leden hebben overgegeven gedurende de- operatie "ËÉHA III". In Sopi
kwamen zich vier perciesta-officieren overgeven, xv.c. Kapt.' PAÏTDEIROTH ,
cdt. van ha t permesta-batal jon "MORO". Deze laatste officier verklaarde'
bereid te -'zijn om (natuurlijk indachtig zijn eigen hoof dj ) een zuiver- .
ingsactie te ondernemen tegen zijn volgelingen" die weigerden zich over :,
te geven. ' . . • •
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Eind januari zouden, 6Ö:pörme-staleden uit Sopi' worden, af gevoerd,, ;.h;etgeen
door weersomstandigheden"moest worden uitgesteld,.Omstreeks dezelfde '
periode vertrokken een'^poiótoh van de vliegveldbëwakingstroppen en een-
regu( overgelopen) permesta'.tezamen met de''.permesta-kapt, PANDEIROTH voor-
operaties in Nrd. Morotai,. Het operatie-gabied sterkte zich daartoe uit
over hot gebied waarin o.a, de plaatsen Tg.Sopi,Hapo,Libano,Gurungan en
Tjiu liggen. Reeds eerder (medio jan.) waren de cie "B"/RPICAD en de'
Mobrigcie 5160 resp, naar Ambon en Java teruggevoerd, terwijl v.w,b.,
Halmahera de 4e cie/bat, 453 en de cie "RAIDERS" medio febr, nabaSindiging
van operatie = '"MENA III" naar Ambon zouden terugkeren. De Mobrigcie
5165 op Morotai werd op. geen enkele-wijze bij de operatie betrokken.
Vermoedelijk heeft deze cie na het terugtrekken van de cie;;"B"/RPKAD •
slechts bewakingsdiensten verricht. Op Morotai zette de AURI dus zelf-
standig de operatie "MENA III" voort niet behulp"van de cieën VII en VUT,
Aan deze zijde was menvsn mening dat de overwinning in zicht was juist
nu men van ADRI-*zijde van verdere deelneming afzag. Na het terugtrekken
van de cie "B"/RPKAD werd de operatie "MENA III" op Morotai voortgezet
onder de nieuwe .naam"SADAR"» (Zoals bekend heeft ook een operatie "SADAR"
plaats'gehad in Nrd* Celebes, zie ook I3AM 6 /61 blz* 14 "en
ISAM 3/61-, Mij.. Oper* in Nrd, Celebes.) 'Hoewex operatie "SADAR" op Moro-
tai zuiver een AUHI—aangelegenheid was, wordt zij tóch vermeld, daar zij
±Ö feite een voortzetting is van operatie "MENA - III" op dit eiland.
Vanuit Sopi vertrok de operatie-eenheid(w.cn Kaptj PANDSTROTIl) per prauw
naar-Hapo» Deze dessa bleek door de bevolking en de permesta te zijn ver-
laten. Vervolgens .werd Libano veroverd, alwaar' .15 man zich overgaven.
Vanuit Libano werd met het schip fQiilNA" naar Tjiu gevaren,*
Begin februari werd t*b*v4 de beide ciee'n vliegveldbewakings-troepen
(totale sterkte 250 man) om verstrekking van. 300 stel caQoufla'ge-pakken
en schoenen verzocht^, daar do bestané uitraating t.g»vt .de'actïes in tiet '''
zware terrein volledig was versleten. Verder wer.d bekend^ dat de opërati^
in het westelijk deel van N.Morotai begin februari v/erdbeëindigde De •
plaatsen die men bezet hield, waren Sopi(2 regu's) en Tjiot, .1 regXi-),, Op
8 februari werden de regu's in Sopi vervangen door een peloton van Mobrig-
cie 5165. Onderwijl vertrok vanuit de vliegbasis een BB(barisan Bantuan =,
Hulpeenheid ?).ter sterkte van een peloton aangevuld niet een regü permes- .
ta(w.o. waarschijnlijk Kapt. PAHBBIROTH) met'het schip "MENA" om.de.
operatie "3ADAR" in het oostelijk deel van N.Morotai voort te zetten. De
eerste dessa's waartegen de acties werden gericht, waren•Tg.Tawakale .en
Tg,Lafau(?)« In Tg.Tawakale gaven .aioh over* een pomóctn.ci- • ;/<*r f,,t,ark.t̂
van 25 man en een groot aantal plaats'elijk'.aangev/orven jongeren. Ver- . •.
taoedalijk ondat zij verder van geen nut waren, werden Kapt. PAED3IROTH
en de drie andere permesta-officieren vervolgens naar DJakarta afgevoerd.

Over de operatie "MSNA III" op Halmahera werden in januari geen mel-
dingen ontvangen. Begin februari werd de vijand ter sterkte van 150 man
bew, met 60 st. vuurwapens onder cdo. van PARENGKOAN in het binnenland
van Kao (o,a. Ngoali) gesignaleerd, waarna de cie "G_A.GAK'1(ex-cie G.A'.P...
organiek ingedeeld bij Det, "1" zie onder KODAM 15) ra.h.v, twee motor-
bot en vanuit Badja naar Podiwang en Kao werd gedirigeerd voor een
"vernietigings'patrouille. In Kao sloten zich twee pelotons G.A.P9 bij de
hoofdeenheid aan. ' •
Volgens een melding zou begin febr. de verblijfplaats van KÜMONTOY(bende-
leider, ISAM 3/61 Mil, Op.) zijn gelocaliseerd. Medio.Febr» 'eindigde de
operatie "SADAR" op Morotai, Volgens opgave werden §n èptesraliéS'
permestastrijders en 479 jonge penaestavolgelingen gevangen genont^. •
Ook de"operatie "MSNA III" op Halmahera werd in dezelfde periode afge-
sloten*



ÏSAM 6/61 ' ' • . _ ' _ ' • . T L - 2 0 _ . / •. • ' . . - . ZEER GJÜH3IM ƒ • • ,
' " • • ' • • . . ' - ' • . '. . ' .Exempl. 'nos *^ • .
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Het "Nationale Froot tot bevrijding van Ii'ian • Barat" zal binnenkort worden
ontbonden en vervangen door eett hieuw, lichaam» "Het Nataiorïale Front".
Op de in begin jan. gehouden inleiden© besprekingen ward generaal NASUTION
aangesteld als een der'vice-voorzi-Eters, terwijl tot secr. gen. de min,
voor terr'. zaken en volksdefensie SUDIBJO werd benoemd. Daar" men-het niet
eens was over de verdeling van da overige zetels^ werd begin febr, in
Djakarta een nieuwe'vergadering belegd.
Eind januari werd ten dienste van dit "Nationale Front" e.m algemene
"leidraad'" uitgevaardigd, die uit 4 paragraven bestaat:

• • : 1e. De opheffing van het "Nationale Fronf'tot bevrijding van
' ' • Irian Barat" diende uiterlijk een mnd. na het van kracht

worden Van deze "leidraad"(23 jan,) te hebben plaatsge-
vonden.

2e. De secr, gen, van het "Nat, Front" werd opgedragen on de
voortzetting van het streven van hst "Nat, Front»tot
bevr» van Irian Barat" op ta vangen, v,z,vi het' de strijd
van de massa tot terugkeer van Irian Barat betrof,

3e De minister/C,S, ADRI werd opgedragen ora de voortzetting
van eerdergenoemde streven op te. vangen v.z,v» het de
mobilisatie, oefening, stc. betrof, ' .

4e Beide voornoemde functionarissen werden opgedragen hét
personeel van het oude lichaan- bij het nieuwe onder te
brengen of bij het departement ADEI3

De verzorging van de 300 "vluchtelingen" uit MTG(eind febr,) flreigt spaak
ie lopen. Aangezien de verstrekte fondsen van in totaal 2^--miljoen Rupiab.
reeds zijn verbruikt,'werden verscheidene pogingen ondernomen om-weer
financiSJe steun te krijgen. Als voorlopige maatregel werden eind febr,
rantsoenen en andere levenamÈddülnn op een voorschot uit een speciaal
fonds verstrekt» • • • ' • ' .

Zind jan.'.hield de tijd. fgd. cdt. van KODAM 15 voor R.R.I. Ambon een
rede, die nogal wat stof aan eigen zijde heeft doen opwaaien. Betrokkene
heeft daarbij uit monde van v.elen("wij") verklaard, gereed te zijn ; om
"de kwestie Irian Barat qnder ogen te zien", verschillende andere kern-
achtige uitspraken buiten beschouwing gelaten. Bij sen deel der samenle-

• ving in Oost-Indon. heeft deze rede onrust te weeg gebracht» .".üe..gewone
man" zou. zich thans afvragen welke voorbereidingen de strijdkrachten nu
eigenlijk hebben getroffen. "Het volk" zou daarbij'tot de volgende conclu-
sie zijn gekomen» " De landmacht liet van haar bestaan niets blijken,

de luchtmacht bezat op Ambon slechts een vliegveld
zonder vliegtuigen, terwijl de zeemacht(dientenge-
volge de "enige hoop") lang niet sterk genoeg was. "

In Opst-Java is men volgens een Indon. persbericht bezig met de vorming
van een nieuwe operatieve eenheid» het "Regiment Irian 3arat", De een-
heden ervan zouden voor een deel Worden betrokken van.de Mobrig, Daartoe
zou de kern van het regiment worden gevormd door een "bataljon (Mobrig)"
"RAHGSRS", 248 recruten voor dit bataljon "HANGERS" zouden momenteel een
5 maanden durende training ontvangen op het opleidingscentrum Porong van
de staatspolitie . (Tot nu toe werden volgens dzz. gegevens twee Mobrig-

-"RANGER.S" (5994 en 5995) en enkele pelotons "RAITGEES" getraceerd)„
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1QQJQCO. (mferinjers).. ' ' . • . ' • ' ,

Volgens een *mel.ding. omstreeks medio januari zou-een plan
tot splitsing van de PASKO (pasukan KKO) begin februari 1 j? 61 worden
gerealiseerd^ hetgeen 'inderdaad "blijkt te zijn gebeurd. Op 3 febr.

. vond de cdo-overdracht" plaats van het cdo over het bataljon I KKO
door Lnt* Kol. TOEKtRAN aan maj, MOCH. JOENOES, hetgeen tevens de
afscheiding van bataljon I KKO (Surabaja) van de PASKO inhield.
Hierna werd door Kol. SUHADI, cdt. KKO. het overgebleven deel van
de PASKO onder.de nieuwe naam PASINKO (Pasukan Induk Komahdo =
stamcontigent KKO) geïnstalleerd en onder cdo gesteld van Lnt, Kol.
TOEKIRAN. Volgens een Indon, persbericht hoopt men door deze af-
gcheiding tot een verbetering van de KKO te komen.
In Tarakan bevindt zich momenteel een gedeelte van het detachement
KKO KODAMR V, ri.l. in totaal 30 man,
Volgens een melding van 21 febr. zal een "sqaudron SPP/LCM" worden
gevormd, dat zal bestaan uit 25 SPP en 8 LOM met J6 man personeel;
terwijl de^mogelijkheid bestaat dat ook o,off* worden ingedeeld, die

de V,S. zï"3n opgeleid.

Hopt SOIt Geheel duidelijk is e.e.a. niet. Bij de ALRI is reeds
eensglïïÂ K/ijiip'Jgtp ~ squaclroiv amphibische schepen, terwijl
bij ;de JÜCO een Amphibische Cie bestaat. Waarschijnlijk,
is dit squadrom SPP/LCM een onderdeel van de Aiiiphibisohe
Cie. Wat SPP betekent, is dzz. nog niet bekend.

Do Stafofficier inlichtingendienst
van de zeemacht in
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