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103. Troepensterkte _j3_n __-_

J/ISK;AiroA_B_MPA .(Militair gewest Atjeh) , - • • -
Cdt.: Kol,. MÖH. JASlf. - -

bat, 436. ^ '

Het bataljon 436(E.I. 13j ISAM 2/60, KODAM 1), dat sedert begin
1960 in AtjehX'LhokpQumawe) was gedetacheerd, keerde begin maart in
Djocjakarta (H. Java) terug,

KODAM 2/BUKIT MIIISM
Cdt ,» Lnt. Kol", '

gewest Koord. Sumatra).

Staf RTP 01/SLW.f 5e bat. veldart.? bat. 324, 301 '3 pel. RPKAD| Mobr,cte
5117. .

Begin maart werden a/la van de "HONGKONG FIR" 600 man van de Staf
RTP 01/SLW (ISAM 6/61, KODAK 2) en artillerietroepen van vermoedelijk
het 5e bat. veldartillerie uit iïrd, Sumatra naar W. Ja-?a -afgevgerd,
RTP 01/SLW, dat .sedert begin. 1958 in Hrd. Sumatra heeft geageerd, zal
niet meer worden vervangen»' Eet plan om een nieuwe Staf voor RTP 01/
SLW'in december 1960 naar Sumatra te zenden (I3AM 1/61, KODAM 6) werd
niet ten' uitvoer, gelegd. Het laatste bataljon van de reg.gev, groep dat
nog in Sumatra verblijft, is het bataljon 324 (ISAM 1/61, KODAM 2) dat
momenteel op transport naar Java wacht,. Hot bataljon 301/"PRABU
KIMSMTAl-IG" (I3A1I 6/61, KODAM 2) van RTP 01/SLW werd in verslagperiode
afgevoerd. Zoals dus thans is gebleken, werd het bataljon niet afgelost,
Volgens een Indon. persbericht werd RTP 01/SL7; begin maart officieel
door de cdt. KODAM 6 ontbonden,
Zeer waarschijnlijk zijn ook het peloton.. RPKAD en .de Mobrigcie 5117 i»-
verslagperiode afgevoerd (ISAM 6/61 ).
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. - In verschillende meldingen, werd Lnt.Koi. MMTAP LUBIS (C.S. mil,
gew.) genoemd als/bdt, mil. gewest N rd. Sumatra. Als zodanig heeft hij
Kol. DJAMÏir GIUTJKGS' (ISAM 6/61) afgelost, die momenteel een opleiding '
in Pakistan volgt. Er zijft aanwijzingen,, dat Lnt.Koi. MANAF LUBIS als
cdt, mil, gew. zal.-aanbli jven. . . . . . : • '

Volgens een Indon. persbericht zoud.en dit jaar 9QOO( *) recruten
(nooddienstplichtigen) worden opgeleid voor het militair gewest/ Zij
zouden datt vrorden opgenomen in o, a. eenheden van de cavalerie, mil.
po.litie,' "RAIDERS" (voor de vorming. van een cie "RAIDERS"?).

KODAM 3/17 AUGUSTUS (Militair gewest Midden. Sumatral.
Cdt.: Kol. SURJO"SÖWBNO. '•

bats. 431, 432S 433/BR? bat. 130^ cie "BATDBRS11 $ bat. 434? 2e oie
2e "bat, pav,

In vorige verslagperiode werd een melding ontvangen over Let "bo-
staa'n van "bataljon B(anteng) R(aiders) 3.« Medio maart werd een cie
"BR 3"/433 genoemd. Reeds, geruime tijd Vekend zijn de bataljons 431/
"BR 1" en 431/"BR ?", die beide organiek' tot KODM1 7 '(RI 12') behoren .
Midden-Java sou thans over drie "MIIG!R"~batal jons bes.chikken. Vreemd
is het, dat hét bataljon 432 in de reeks "BANT3NG RAIDERS" v/erd ovorge-
slagen. Zoals bekend keerden het- battil'jon 43V"̂  1" en waarschijnlijk
ook 431/"BR 2" '(ISAM 1/61 , .KODAM 3') in H. Ja,V£t terug. Over het bataljon
433 is slechts weinig bekend. Medio1 maart vertrok een cie "BR 3"/433
ter sterkte van 180 man uit Tjilatjap (standpl', bat. 433) PW (verm, na
beëindiging verlof) naar Sumatra' bij de oorspronkelijke oenheid terug
te keren (mogelijk in Padang, ?ie ook ISAÜÏ 6/61, KODAK 3). 'Hieruit zou
men kunnen, afleiden, dat er opriieuv/ een; bataljon, naar M. Suraatra werd:
gedirigeerd, dat een "RA!DER1l-opleiding heeft ontvangen, Verdero mel-
dingen zullen echter worden., af gewacht," al vorens het gehele bataljon
in M, Sumatra te traceren,

. Evenals indertijd dg (opnieuw geformeerde ?•) bataljons 131 en 132,
werd in verslagperiode een melding -over' bataljon 130 "ontvangen. Waar-
schijnlijk is dit een onlangs opgericht bataljon (zie ISAM 3/61? KODAM
3! bats. .131, 1.32, HOI 1),.' Medio maart' werd n, l . bekend, dat bataljon
130 op 22 april 1961 gereed zou zijn, met de "unit training" ts Solo
(M.Java), T. a. v, de cie "RAIDERS" -voor KODAM 3 /door GS ADRI werd indör-
tijd een besluit uitgevaardigd, dat 'de mil, buitengewesten ieder een
(of meer ?) cie(8n) "RAIBiüRS" zouden krijge'n/ werd bepaald, dat het
personeel van het bataljon 130 zal worden betrokken. Verwacht wordt,
dat deze cie eind juni 1961 aa,l zijn geformeerd. De sterkte zal 1J1 man
bedragen ».

In april/mei zullen het bat-aljon 434(RI 12, KODAM 7) en de 2e OXQ
van het 2e bataljon cavalerie in Midden-Sumatra worden gedetacheerd,

KODAM 4/SRIWIDJAJA (Militair gewest, Zd.Sum_atral,
Cdt. J Kol. HARUN 50!L/iR. .

Van 27 tot 29 april zou te Palembang een vergadering plaats vin-
den van alle assistenten 1 van Sumatra. Op deze vergadering zouden o, at
het Politiek Manifest, de tapk van de TNI en de taak van hot apparaat
tot handhaving van de orde ter sprake komen». .
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KODAM 5/DJAKARTAJRAYA (Militair ggwest_. J Jakarta-) c ."'• • • . -
ÜMAR w.-KusuMAH, ' . - ' - . • ' " , . - • • - . .

'GARDE -bat. .' .. ' . • . ' • . .
; Volgens een Ind'on. persbericht vond eind febr. de overdracht van

het directeurschap over de' genie door Lnt. Kol. E. HARTAWAN aan Kol,
R, 'SOEDARTO ^plaats. Laatstgenoemde was van begin 1958 to't eind 19-59
reeds directeur van de. genie én'' nam hierna deel aan een-'cursus.

Medio april werd bekend, dat.de alg, staf ' ADRI.' had afgezien van '
het plan om GA.RD.üM)ataljons; te formeren. De militairen van de. reeds ge-'
formeerde GARDS-cie (dzz. onbekend) zouden naar hun oorspronkelijke een-
heden worden, teruggezonden teneinde' te worden opgenomen .in de -formatie
van 1. T)o,tt.lRAli)SESll(]) voor de' "alg. preserves ADRI". .
M. i. v. 1 juni 1961 zou. het GARDË-batal jon^Vorden ontbonden. en zouden '
ook de leden daarvan -worde n teruggezonden naar hun oorspronkelijke een-
heden, De mil,; van het bataljon die afkomstig waren van het cdo. oplei-i
dingen en oefeningen zouden echter overgeplaatst worden naar de RPKAJ5,

Volgens een Indon» persbericht werden het Mobr'igbat. 310 en de
Mobrigcie 51'24 in rort, resp. in Pakan. 3aru en Atjeh gedetacheerd. Mobrig-
cie 5.Ï-24 behoort tot Mobrigbat. 101 (waarover in- verslagperiode voor
het eerst melding werd gemaakt, zie ook ISAM 1/61. KODAM 6).

P van KÖDAM 5(zj.e ook ISAll 12/60, blz. 3) ' '

KODAM 'é/Ŝ fffANGI. (Militair „gew_e_B_t_ JLê l̂ av.̂
Cdt.: KOI,;ADJÏ IBRMIM, • ' . '. . . . . -
Staf RTP 01/SLWj art. 5 bat. 324?- "bat. 301 \. HPKADj Mobrigcie 5117»
bat- 513, bats. 313/3151 bat. GIPIj cie »&' /XPS&D-, Mobrigcie 51 65.

•Begin maart arriveerden 60.0 man van de Staf • RTP 01/SLV/ en artil-
lerietroepen van vermoedelijk het 5e bataljon veldart. uit Nrd. Sumatra
in West-J ava. Het laatste bataljon dat nog in Nrd. Sumatra- op transport
v/acht, is het bataljon 324. De Staf van het RTP, die niet meer zal wor-
den vervangen, werd te Bandung officieel 'door Kol» ADJI IBRAHIM-ontbon-
"den. .Voorts keerde het bataljon 301/"PRABU KIANSAÏÏTANG" en .zeer waarsch.
pok het peloton RPKAD en de Mobrigcie '511? (ISAM 6/61, KODAM 6) in
West Java terug,

Het bataljon 513 (Hl 18) blijkt pas in maart naar Oost-Java te
zijn teruggekeerd.. Begin maart vond ten overstaan van de cdt. KOREM

• BOGOR en de cdt. divisie SILIWMGI de overgave/overname, plaats van het
gebied Tanggerang van het bataljon 513 aan de bataljons 313 en 315
(beide RI 8). . . . .

Volgens een Indon. persbericht beëindigden 83 nooddienstplichti-'
• gen van de' IBM-DAYAK's (Bprneo) een inf.anterieopleiding van drie maan- :

'•: den aan het opl. centrum infanterie te Bogor. Hierna keerden zij a/b
: van de "PULAU SERIBU" naar W.Borneo terug, . ' . '•'

Ook de genie-pioniers krijgen een para-opleiding aan de opleidings-
school van het RPKAD in Batudjo4j.ar ( ISAM 12/60, blz, 4). Medio april
vertrokken 100 man van het bataljon genie-pioniers/KODAM 8- uit Surabaja
naar Batudjadjar om aldaar de " jump courses" te volgen. Medio maart
werd bekend, dat de vorming van genie-^paratroepen cf, het 'schema voor
de ADRI alg. reserves (zie ook onder ADRI-alg. ) voor-het jaar 1961 werd
overgelaten aan KODAM 6 en 8,
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Eind april' werd •••'do- eië "B'/.RPKAD, na haar aandeel in de 'operatie
"HASOHI" te hebben beSindigd, naar Surabaja c,q_, Bandung teruggezonden,
(voor'oper. "MA3ÖHI"t zie onder "Mil» operaties in- Indon /Mo,lukk<:!nM«.) •

. - . . - • , . , -. ; Medio april werd "bekend, dat de Mobrigcie .'51 65. (''sedert begin jan,
. ...op -Morotai) .naar. W, Java :zoü worden teruggezonden. .'

KQDAM- 7/DIPONEGORÖ .(Militair gewest .-Midden Java). ' . : . ' .•:* ' ' . . ' .
- • Cdt,; Kol. PRAHQTO REK3QSAMJDRO. . ' . -.. ' .' ', .. -,"•

" ;i:liat, 1'30j 436$ 433/BR 3| .434?.2e oie 2e bat» cav, j' bat* •453, • /... '

Begin, maart werd bekend, dat in KODAM 14 nj<rt 'het beschikbare aan-
tal instruotey.rs .en het bestaande acoofflodatie-vermb gen -Slechts , 600 re—

• oruten, 200 leerlingen v, d, school voor adsp, - onderoff * en 1,20 leerlin-
gen v. d. cursus voor pelotonscdt. konderl worden 'gekazerneerd -én bpgö-

• leid. I.v. hiermede, wag het nog. niet mogelijk^om in totaal 720. -man van
•••- de mil, gewesten Midden- en Oost-J ava te kazerneren en op te' leiden,

Begin -april- vrerd deze -"'eerste lichting algo reserves.AÏiR.I •" ; ingevolge
• een nieuwe beslissing toch. naar KO DAM 14 gezonden, V.w-ib,: dóze 720 man,

2ie : ook -onder "ABRI ALGWE^F'. " • • • • ' / • ..' •- . ; . • ' : • .':-^' "; _ . . . " ; .' > :; )•:.;
- Medio maart zouden, de militaire . gewesten M.-- en .Ö.^jav^.. gereed

zijn,' ora élk' 3000 man ex-1?lTÏ en hun jongeren,- dié zich ^n d;b .Regerings
troepen hebben overgegeven, op te leidden. Als.. legeringsplAa-Éseh werden
Djocja en Blora (M.-Java) aangewezen, ^Ih--'M-*'AJa^Jkpnd^;.6;p:;;Jï;(>jïtG'-'t0rmión

. 5 cie'én permesta-troepen vrorden gelegerd. Begin april vertrok de
-.i-J "HONGKONG FIR" uit Bitung ..met. 5 cieên van. de permesta. >a/b'*'(.z^e :öok on-

, , ' der "Mil, Oper,: in ÏTrd^ -Cel"), . - r . ' ' ; .'•'^^•' { > ! ' , ' '
Zoals, onder KODAM 3 vermeld, zou het bataljon "medio, april gereed

zijn -met de, "unit training" in Solo (M.Java), Waarschijnlijk is dit
:een' onlangs geformeerd bataljon, dat v;erd bestemd voor M.Sumatra. (ISAM
3/61, .KQDAM j),- ; : • •- l - - • • - ;;; - . : - . -1 '.'"

: ' Het. .organiek tot KODAM 7 behorende batal jon 436 . (.'R.!,;.; 13), dat
•sedert begin 1960 in At jen was- "gedetacheerd, keerde -begin maart in
Djocjakarta terug, .' . j . - . ' • . ; '.• :-..'•••. ••>(

Medio maart vertrok. e en ei e - van het batal jon. 433/"BR 3" ter sterk
• ta van 180 man uit Tjilatjap naar M.Sumatra,, Onder "KODAM 3"-. is hierop

reeds uitvoerig ingegaan, ' ' • • '
- • . Zoals bekend zou het bataljon 453 per ultimo--, maart- in M.Java wor^

• den teruggetrokken. In mei was dit nog niet .-geschied, .daar. verschillen-
de eenheden van het bataljon bij 'operatie "MASOH'I" waren Ingezet, (zie

: onder Mil,: Oper, in Indon.) • - .;•-.-.-
In -april pf mei zouden het bataljon 434 (Rl 12) en, de 2e cie van

het 2e batal jon ,eav. in M.Sumatra worden gedetacheerd.
Volgens een Indon. persbericht werd' SUSUHIBTM PAKUBCMOITO de X11e

(NOOT: moest in mei 1946 gedwongen abdiceren. Sedertdien werd. zijn
• macht bepe-rkt tot het paleis.) van het' sultanaat Surakarta in maart ge-
ïnstalleerd tot int. kol., der Infanterie. - • ,

8/BRAWIBJAJA (Militair gewast OosWava).
Cdt. s Kolv SURACEMAÏT. • . ; ' " . .: - •: • '

bats. 504, ̂-̂  5-2'3, :5'P3,, 5t1„ 51.2§ RTP 2/19, 'ETP 1/1.7, ET? 2/18, bat.
759, bats. 505, 526, Mobrigcie 5273, 5111/411, 5165, bats. GIPÏ, GARUDA,

In verslagperiode is gebleken, dat het bataljon 506 (ex-"Y"/
RAIDERS) inderdaad bestemd werd voor aflossing van het bataljon 527»
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Begin' maart w.erd een aanvang gemaakt mat het transport van bataljon 527-,
Alvast een cie ter sterkte van 135'man. werd a/b van dé ULARA.T" naar O'.
Java teruggevoerd. De rest' van het bataljon volgde met de "DJAKARTA FIR".

Zoal s'bek'end, werd het' bataljon. 523 d.oor het bataljon' 503 afgelost.
Begin maart werd het afgeloste bataljon minus T cie (die reeds a/b van
de "TIRTAJASA" was teruggevoerd, ISAM' 6/61) door de "BATAN.G HARI" van *
Inoboto naar Surabaja verscheept. De cie -(146 man) die met de TIRTAJASA"
terugkeerde, werd .in Panarukan gelegerd. Het overige deel van het batal-
jon (679 roan-), dat medio maart in Surabaja arriveerde, werd in PandaSLn,
Situbpndo, Besuki en Asembagu gedisïoceerd.

Begin april w.erd het bataljon §11 (RI 16) a/b van de "HONKONG FIR"-
naar Nrd. Celebes vervoerd ter 'aflo'ssing van hot bataljon 512 (sedert
mei 1960 in Nrd. Cel.; ISAM 8/60, blz. 2), Laatstgeneomde bataljon keer-
de begin mei in O.Java terug. .

- Begin april vertrok een nieuwe Staf STP'2/19 met de "HONKONG FIR"'
naar Nrd. Celebes teneinde de Staf RTP"1/17 af te lossen. Staf RTP-2/19
zou eigenlijk Staf RTP 2/18 moeten aflossen,' doch aangezien deze ver-
volgens word bestemd om door een nieuw :basi3T*cdQ.\-t"ie-"jvïo-rden afgelost, werd
Staf RTP 1/17 afgelost. Laatstgenoemde Staf werd.met hetzelfde schip
eind april naar O.Java teruggevoerd..Dé'mogelijkheid bestaat, dat het '
aantal bataljons van RTP 2/BRAWIDJAJA in-de toekomst aal worden vermin-
derd (zie in verband .hiermede de nieuwe cdo-organisatie die onder KODAM
13 wordt vermeld,). Vermoedelijk eind mei zal Staf RTP 2/18 naar O.Java
worden afgevoerd» • . •

Begin maart werd een cie van 'bataljon 759. wet de "SAPUDI" uit
Surabaja naar Nrd..Celebes teruggevoerd. Zeer waarschijnlijk heeft deze

. cie een opleiding in O.Java beëindigd (zie ook ISAM 1/61, KODAM 13).
In april/mei zouden de 1e-en 2e cie/bataljon 759 naar KODAM 13 terug-
keren. .

In verslagperiode is gebleken, dat het bataljon 505 (R! 16) uit
V/,Java in KODAM 8 is teruggekeerd. Volgens 'een melding zou het bataljon
begin mei voor een detachering naar Nrd. Celebes worden verscheept, mo-
gelijk ter aflossing van het bataljon 526. Het terugnemen van dit ba-
taljon (ISAL! 6/61.,. KODAM 13) kon "in 'april niet plaats vinden, aangezien
er toen nog geen vervanger beschikbaar was, . .

Medio maart werd Mobrigcie 5273 met de "LA\7AK" uit Surabaja naar
Palopo verscheept ter aflossing van Mobrigcie 5111/411, die begin april
naar Malang (O.Java) werd t.erugg&voerd(zie' ook ISAM 3/61, KODAM 13)»
De detachering van deze Mobrigcie was ultimo febr, reeds verlopen.
Mobrigcie 5153 blijkt te zijn gelegerd.in Raha (Z.O. Celebes),

Medio april vertrokken 100 man van het bataljon genie-pioniers'uit
KODAM 8 naar Batudjadjar om. op de ppl. school van het RPKAD de "jump-
courses" te volgen. Medio, maart werd bekend, dat de vorming van. genie—
paratroepen cf. het schema voor de "alg. reserves ADRI" (zie ook onder
ADRI-algemeen) voor het jaar 1961 werd overgelaten aan KODAM 6 en 8.

Volgens een melding bedraagt het. aantal officieren voor het bat.
"GARUDA III" (ISAM 3/61» KODAM 8) 75 man, ' • ' .

Medio april werden 126 partisanen op het DBI 12 in KODAM 13 sym-
bolisch geïnstalleerd tot-recruut van de algemene reserve ADRI. Deze
126 man maken deel uit van een-toewijzing van 250 man. De installatie

' van hot overige aantal moet nog plaats vinden (zie in verband hiermede
ook onder"ADRI - algemeen" en ISAM 6/61, ICO DAM 8).
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"KQDAM g/MJLA- WARMAN (Militair gewest o,Borneo).
i KolV

' exémpl

bat, "TO.PÜM-": bats. 60'9, .601 en 508. ;" ' ' - ' / ' •'..'.'••*'•• . • '
' • . . , • ' ' ' . - , • • " • ' • . " ' • ' , " • ' ' - ( ' « ' . ' . ' - • '

In het •aflossingöscliëiïis, van het geveclitsbatal^Qn "TG.PUEA" (ÏSM ' .
6/61, "KOAHDAKAL") heeft e.en v/i jzi^ng plaats geliadi Een .pie 'van het
"bataljon 6P9 i»p.v« 6Qt .werd. gestemd pin' ' cie 4/tatal jon 50Q ' in Luxvuk • .
(geqtor M.Q'elOfceg) af' te l.osöen» Eind maaït werd een.dzz. onbekende öie
van .bataljon -609 pet de "LAWOjËQ" naar Lu-wuk/Koionedalei^vèrvoerd, Ha
debarkatie van .deze- cie, (141 man) werd cie 4/£atal;)on, 508 naar Menado
pvergebrachti Nog'niet alle ciéëh van bataljon 500 zijn naar Menado ver-
scheept. . . • . • : , - - . , . , . , , . - . • . . ••'••.<• .- -,•'•'-,..• i.. - • ) . , . . • • ^ ^ ' ^ - • • • • - • • ' •

KÖDAM :|0/LAMBOTQ. TOGKtJi^p: (Militair:
Kol, 'MQH. , . .

- "RAIDERS1̂  lïöbrigcie 548.8?: cie' 1/ë05, oie 2/508v ^ :'/. .

. Begin maart .werd een groep "RAIDERS" 'en .̂ ande-re -.mü, ter sterkte
van 80 man uit Bandjairmasin naar Sampi t overgebracht, He't is dzz, nog'.
onbekend of de' cie "HAIDBRS":-voor het öVérbriCdo. ter bè'sohikking staat
of dat elk gev/egt over.iên cie beschikt fc,q.+ .gaat beschikken, -Waarschijn
lijk is het laatste 'het geval. (ISM 12/60,. "KoiUDAJCAL11-) Als bijzonder-
heid 91 j vermeld, dat'het grootste deel der manschap-pen van het oude '
gev.ba.tal jon'; "TG.PURA". dat 'momenteel nog ;i'n .Palopo; verblijft, werd op-
genomen in de organisatie van de cie "EAlDBES". ' . . - • • • ' • •

• Volgens een' melding (medio maart) blijkt, de Mpbrigcie 5488 (laat-
stelijk in Pagat Barabai, ZdiCelebes) zich in Kolaka (Z,0» Celebes) te
bevinden. - . • • . ', ;, . • ,•

. Eind maart werd de Ie cie van bataljon 605 uit Bardjarmasin naar
Par^gi over.gpbracht ter aflossing va,n de 2e cie van bataljon 508, Cie l/
bat* 605 is 180 nlan aterk. '(ISAM" 6/61 , ",KOM5AKAL":).-' Aankomst pas eind
april-, . . ' • ' • - ' . ' : . ' • • .

Medio april vond de cdoi overdracht ovor.het nil. . geycest plaats
door Kol è HASA1T BASRI aan Lntf Kol. MOHAM<ïEI) JUSI .(voormalig C. S. mil.
gewf-Zd.Borneo). Eerstgenoemde blijft gedeputeerde voor "KOANDAICAL" .

KODAM 11/TILONGKA BILA. .? ( Militair gewest Midden Borneo).' ' ^ ' ' : ' ' ~ ' '

Cdti Lnt+ Kolé DHARSDNO. ' . . . . . ' ' "' j" ' W *•,': ..: Volgens , een melding ?o.i5. in .april de. overgave van de functie van
Chef :Staf milita:?.r. gewest 'plaat? vinden- door tnti Kol* .ÉRMAN ••lARIRUSTAMAlT
(krijgt een funpti.e iri:..KÓDM 13).' aan Lnt. .Kol, SOEGIONO '(ex-cdt. bat. 438).
• ' ; Begin maart : werden 80. man "RAIPSRS" en andere militairen uit
Baridjarmasin naar Sampit •overge'bracht* -

KODAI4 12/.yAETpJIJIG. PüRA- (ijllitair 'gewest West Borneo).
C.dt.i Eol, SÜDARlIp,. . ' 'i' ':' K ".''.'•' " ' • ; " : ' " '

Volgens een Indon. persbericht beëindigden 83 -nooddienstpliohtigen
van : de , IBAH'-PA. YAK ' s een drie maandelijkse inf, opleiding bij het opl,
centrxxm- in Bogor* Mét de "PULAII SERIBU" keerden aij naar W. Borneo terug,
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KQPAM. 1J/MERDBKA:, (Militair gewest Noor^ en Midden. Celebes). - ' . . \  '
Cdti! Kol. SUMDAR, , . ' ; ' , - , ' . . • . ' ' . • . - • • • . . - •

RTP 2/19, RTP 1/17, RTF 2/18§ tets. 527; 508, 523» 503, 526, 505, 511
•512? 1 cie bati 7595 "bats. £04, 605, 609, 758$ bts. ETP 1 + 2j 2e'bat.
RPKADj Kustart* • ; ' ; • ' . ' " . • - . - : •"

Ih verslagperiode werd het plan voor een odó-reorganisatie in
Nrdi Celeljo3 "bekend, dat op de volgende wijze ten uitvoer zal worden
gelegd» - .- . . . . : ' •

* '

1e Per ultimo april de vorming' van een; " St_af-odo militair ressort
M 4. Cel^ejbes" , welke .organiek zal ressorteren onder het mil* gewest
Nrd. Celebes,
I.v.tn, de veiligheidstoestand in het gebied Minahassa en in af-

' v/achting van 'de voltallige bezetting van personeel en materieel,
zal dit S'fcaf-'-.cctó. voorlopig eerst dienst dosn als "staf basis-
cdo Minahassa,",,. . .

2e. Dit "staf basis-cdo Minahassa" zal begin raei de taak van de Staf
Rl-P 2/18 BRAYi/IDJAJA overnemen. Bijgevolg zal de Staf RTP 2/18
zonder vervanging worden teruggenomen', m,u,v, de verbindingscie'
en het peloton, materieeldienst waarvoor het cdo, KODAM 8 voorlo-
pig nog voor de vervanging dient te zorgen, .....

3e Na overname van bovengenoemde taak, zal het "staf basis-cdo ' Minahas-
sa11 tijdelijk de verantwoordelijkheid voor het huidige gebied van
•RTP 2 dragen, doch, deze zal later over. het gehele gebied llinahassa
worden uitgebreid, • . -'

4e Ook de staf RTP 1/17 BRAWIDJAJA zal worden teruggenomen. Het rail.
gew, O, Java zal echter voor de, vervanging ervan verantwoordelijk
blijven. . , ,
De ta?2: van de inf, bataljons en de ondersteuningseenheden uit

'. KODAIS Ö die in Nrd. Colebes zijn gedetacheerd', -'• aal ongewijzigd .
blijven, . ' • . - . • • . . '

5e Zodra de vorming vanhét "staf basis-cdo Minahassa "een feit is,
. krijgen de organieke eenheden van het -militair gewest, t, w, de

bataljons 702, 714 e" 759 do verantwoordelijkheid over een sektor
. of subsektor, • • " . . ,

6e T, b, v, het "staf basis-cdo Minahassa" c. q,. "staf?"ödo militair res-
sort' ¥,CelQbes" en-de organieke bataljons zal materieel worden
gezonden en zullen onderoff, en manschappen organiek bij dit staf
basis-cdo c, q. staf— cdo worden geplaatst,

Begin april -werd een nisuwe staf RTP 2/19 met de "EOMONG FIR"
naar Nrd* Cel. vervoerd en. arriveerde medio april in Amurang, Alhier
werd de etaf gedebarkeerd om- de staf RTP, 1/17 af ê lossen. Zeer v/aar-
schijnlijk aal de staf RTP 2/19 binnenkort worden gewijzigd in RTP 1/19.
Na ode-overdracht embarkeerde 'de staf RTP 1/1? a/b van de "HONEOIG PIR"
en werd naar Java teruggevoerd, • .
De staf RTP 2/18 .zal' in mei volgen, na door hert "staf basis-cdo Minahassa"
te zijn vervangen. Volgens. een melding komen in het gebied van RTP 2/18
practisch geen gevechten meer voor, N. a, hiervan bestaat de mogelijkheid,
dat het aantal bataljons van déze RTP in KODAM 13 zal worden verminderd.
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' . ' " . * . ' ' • • ' ' *•
• • • •.. . ' " • ' " • " " • '

. ''." ; . .. ' De af leasing ;van het bataljon 527 .door het bataljon 506 (ex-
.Y/MRAIDERS" ) kan worden "bevestigd. .In'maart werden resp, een cie en dé

. . '.•• ./f,- .rest. van. het afgeloste, bataljon met de .'''LAI'iAT"'̂ ' "IJJAKAETA FIE" -naar.
• Java'teruggevoerd.. . ' • . ' • ' . . . ; -- ;

"''•••'.•' .. '"."•• Begin .maart werd het bataljon. 523• (door., ."bat v 503 afgelost) minus
'." l ede (in vorige ve'rsl. . periode -teruggevoerd) a/b'van de "BATAlïG'HAHI"
• naaf Surabaja verscheept. - ' •. •.•/ . • - . • • • • • ' •

• - . ; _. ••" ' .Medio naart werd .LntkKol. ZAKARIA'oandidaat gesteld voor de func-
• ; : • .-. -, tio van cdt* bataljon 526. Hen werd" opgedragen on- de toestand in het

•bataljon te' "normaliseren11,. Het terugnemen van dit-bataljon kon in apr,
• .. . no.g. niet plaats vinden, daar er geen vervanger beschikbaar was. (zie ook

•; ; " "" I5AM 6/61^ KODAM 13)è Het bataljon 505 dat volgens een melding begin
mei in Nrdi Celebös sal worden gedetacheerd zal nogelijk bataljon 526
aflossen» . ' •

Medio april arriveerde het bataljon 511 met de "HONGKONG PIR" in
Amurang voor aflossing van het bataljon 512 (sedert mei 1960 in Srd,-
Celebes gedetacheerd) waarna dit bataljon naar Java terugkeerde»

Medio maart arriveerde een cie van bataljon 759 in. ïïrd, Celebes.
• • - ' • ' • • ' • • In apr./raei zouden, ook de 1e en 2e cie naar KODAM 13 terugkeren3 Zeer
. ' ; waarschijnlijk hebben zij een opleiding in Oost Java ontvangen (TSAF
''•' • •'• • -1/61, KODAM- 13),

Medio april werden 126 partisanen op het DBI 12 symbolisch geïn-
stalleerd tot recruut van de Malg. reserve ADRI", De install'atie van het
overige deel van 250 man moet nog geschieden (zie in verband hiermede
onder "ADRI-algemeen" en ISAM 6/61, KODAM 13),

.Nadat eind .febr. het gebied Midden Celebes door het bataljon 5̂ 8
aan. het gev. bataljon "TG.PURA" was overgedragen (TSATJT 6/61, blz„ 7),
vond het transport van eerstgenoemde bat. bij gedeelten plaats. Na in
Posso door cie 4 van bat, 604 te sijn vervangen, arriveerde cie i/"br.̂ ,
5.08 begin naart in Mena'do a/b van de "LARAT", Begin april arriveerde cie
4/bat. 508 uit Luwuk (door een cie/bat. 609 afgelost) in Menado, Cie 4/
bat-, 508 is 145 ma« sterk.' Begin aei arriveerde cie 2/bat. ^08 die in
Parigi door cie 1/bat. 605 werd afgelost, in Menado»

Eind maart vertrok de "DJAICARTA FIRn uit Makassar naar Palu/
Donggala -om het bataljon. 758 (ISAM 6/61, KODAM 13) naar Palopo over 4r-
brengen. Aangenomen wordt, dat het bataljon in april naar Palopo werd
verscheept. - '•

M.i.v, oaart 1961 was de dislocatie van het stafkwartier van ds
bats. van RTP 1 en RTP 2 als volgt j RTP 1.. 521- te Tumpaan, 512 te
Amurang, 528 te Motoling, 526 te Modoinding en 503 te Kotabagu,

RTP 2. 51.6 te Menido, 525 te Kanditn
506 teRenbofcen , 508 te Tomohon, 514 te Tonnnno, 5:5 te Kowangkoan en
509 te Ratahan.

Medio naart werd -de 'cdt. RTP 2 opgedragen om het mobiel cdo,
"IiiAHAKAM" te ontbinden .en de troepen v/eer Imn oorspronkelijke taaie te
laten vervullen,-nadat het 2e bat. RPKAD (para-cdo' s) in Laikit/Lïatuna-Vac
was geconsolideerd. De bats. cdt. zou hierna het cdor over het bataljon
overnemen van de cdt. RTP 2. Na de consolidatie zou het bataljon de
status van "alg. reserve van het rail. gew," krijgen. (De "TBO" in het
bat. zou zonder vervanging worden teruggeaonden). Eind maart, werd bekend.
gemaakt, dat het bataljon raedio mei 1961 uit het rail, gewest zou worden
teruggenomen (zoals bekend zou het bat. voor 4 and.-...in̂ KODAM 13 worden
gedetacheerd),. .
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• .. * .Da voedingssterkte over de maanden februari en maart.'l 9'61 be-
' - . draagt-als volgt (voor vergelijking gespecificeerd1 opgegi) j

februari

112 man
406 man

5.18, man

19632 man
' 205 man

750 man
1-00-man.

20687 man

1531 man
2843 man

227 nian
291 man
150 man
867 man
500 man
750'man

7159 man

A - rantsoehen;

verpleg. personeel
politie
partisanen

B — rantsoenent

MILITAIREN
patiënten
do ortrekkenden
pass./scheepsbein.

C - rantsoenen!

partisanen
T,B.O. ..
informanten
burgerpers,
psyas./scheepsbera,
werklieden
doortrekkenden
gevangenen
dragers
Troepen ANÖA DJANTAÏÏ

gaart

117 man
406 man

1109 man

1712 man

20652 man
205 man
700 man

21557 man

3303 man
278 man
244 man

273 man
340 man
650 man

1450 man
769 man

7307 man

Markwaardig is overigens het feit, dat militairen sedert februari B - rant-
soenen kregen toegewezen i. p. v. zoals gewoonlijk A •*• rantsoenen. •

Volgens een melding zou de kustart. in het mil. gew. sedert eind
april over 14 defecte kanonnen beschikken». 'Deze kanonnen souden naar de
PUSAT art, worden teruggezonden voor revisie. ' •

Begin maart werden de bewakingsposten in de haven van Bitung
door de ADRI teruggetrokken zonder voorafgaande kennisgeving aan de ALRI.
Reeds lang was overeengekomen, dat de ALRÏ deze posten zou overnemen.
Door gebrek aan KKOr .troepen was dit nog stepds niet geschied (zie ook

7/61,.

KODAM 14/HASAKüDDIN CMilitajr gewest Zuid^Celebes).
Cdt.t Kpl..:'AlIDI JUSUï1 AIvlIR. • . '

bat. 75Ö| Mobrigcie's 5273, 5111, 5486, 51535 gev. b.at, "TG.FÜRA11.

De rest van 'bataljon 758 (ISAM 6/61, KODAM 13) werd zeer waar-
schijnlijk in april van Palu/Donggala naar Palópo overgebracht. Medio apr.
word bekend, dat de opleiding. van het bataljon, die oorspronkelijk in sep-
tember 1961 zou pi «at s vinden, tot een later tijdstip werd uitgesteld.
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Pit besluit .werd genomen -i.iv. m, het bestatte plan voor opleiding dar al-
gemene reserves APRI en -met het oog pp het feit, dat de- administratie
van het "bataljon moest worden herzp.Qhi Gedurende de wachttijd z.ou. het
bataljon v.wtb» de- taktische be^^ftifig ter beschikking staan van cdt,

:KODAM 14 oq.' cdt. KOREM' 5/SAWmiGAPlKG« ' '• • - .
Mobrigpie £273 arriveerde eind' april te Palopo ter aflossing van

ligbrigcie 5.11 1 (Mpbrigbat. 411 ). Laatstgenoemde cie keerde begin april
naar Java- terug, • . ' . . '. •

Volgens een melding bevindt Hobrigcie 5488 (laatstelijk in Zuid-
Borneo) zich in .Kolaka (Z.O, Gslebes)i Mobrigcie 5153 (KQREM VI) werd in
Raha getraceerd. . , . ' ;

Onder '-'KODJiJiI 7" werd reeds over de "eerste lichting algi reser-
ves ADRI" geschrevehi Zie ook onder "A|)RI "-algemeen".

• • Medio 'maart maakte de gew, deputy '"KOAJIDAZAIi" ernstig bezwaar
tegen het feit, dat het oude gev,^ bati "TGiPUHA" (ISAM 6/61, hfdst*
"KOAmpAKAI»" ) nog steeds niet naaf Bornep was teruggpzonderi^ liedio mei v/as
hierin nog jïteeds . geen. veï-an'dering

KQPAII 15/PATpiURA (Militair gewest Moiukken en Irian Ba.rat)A
Cdt i i >nt. Kol,' BUÖIHÏv' ; •" Y ; ' ~ , , , . . . . , .

bat /453j ci e !1B»/IIP.KAI)5 Mobrigpie 5165. ' • ' ' , ' '

" In -mei was. bataljon 453 nog steeds niet naar Midden-Java terug-
gezonden, - Vers'ch,, -eenheden van het bataljon zijn bij operatie "JIA.SOHI"
ingezet, Volgens plan zou het bataljon ul.tiao maart in KODAM 7 worden
teruggenomen» . • ; . • . . ' • . . •

'-•'•.. Eind april werd de cie "B"/̂ ?̂ ]) uit de operatie "MASOHI" terug-
getrp'klcé» .en. naar ?f,Java teruggezonden,
: ' In verslagperiode werd bekend, dat Mobrigcie 5.165 OP Morotai naar
W.Java, zou worden' teruggenomen, '•"''" ' • .

V, w. b f de yerzorging van de. 3QO "vluchtelingen" uit HNG. (ISAM
6/61, "IRIAN BARAT ̂ acties") heeft CS ADBI de. yolgehde oplossing» zij
zullen worden aangewend als hulpkrachten vóór operationele doeleinden
(z.g« T,B»0T = Tenaga .Bantuan Qperasi) en te|dieneinde zal de intendance
van het mi l, gewest niet hun. verzorging worden belast,

Begin maart arrivèerdea. 227 nooddienstplichti gen van t̂ t DBI 7
te Djecnber in Ambon, . . . • ' '

100 adsp, politieagenten zullen uit Kei naar Soasiu worden ge-
transporteerd Voor opléidingj, nadat.de transportgelegenheld hiervpor is
geregeld. Nu het pol» commissariaat trian- Barat zal worden afgescheiden
van idem- Ho lukken, zal het een eigen 'politiecorps behoeven (zie ook ISAM
6/61, blz, 12). • ' - ' . . ' . .

-KODAM '16/UDAYAHA ( Militair gewest Kleine. Sunda Eilanden),
* "K01, ' ' " ' " '

Medio maart werd bekend, dat van 29 t/m 31 maart een werkverga-
dering in Pep, Pa s ar zou wordeïn gehouden door de secties I .(intell, ) der
mil, gewesten die ressorteerden onder KOAITDAIT. 'Deze- vergadering die
vervolgens werd. uitgesteld, 't'cit 6, 7> en. 8 april diende om tot een coör-
dinatie van deze secties te komen. Op de agenda sonden vermeld» 1e dagi
-CQSrdinatie- van;de doctrine "Politiek Manifest"/" ÏÏSPSK (ïï,B. : "Pol, Man.
off, verklaring van SUKABHQ, ddo. 17 augustus 1^59 betreffende de princi-
piële problemen der R, -.1» ged, de revolutie 5
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"ÜSDÉK"- _esèahtiBle: punten van 'het "Pol* Maft!/ t^w* de' constitutie van
1945» het :IndqSi .,,Sociêvlismê  geleide deraocïatie^ geleide economie en .
behoud van de 'ÏJadpn, nat'̂  waardigheid), '2e en' 3e d.agt voordrachten over
de CQBt.râ p̂ ychol.V oor^évoeritig, plannen voor 19 61». enz, '

Mét "betrekking tot. de ̂ organisatie van het rail. gevost 'waarover
in' vorige verslagperiode 'is geschreven;, ging CS APRI medio -april cvcooor'd
ao1i-dQ vorming der drie cdo's milé reöööttBn. Deze zullen als volgt wor-
den aangeduid». KÖREM 161 voor Bali, KOR» 162 vppr NUSA TENGGARA BARAT .
en KÖREJi 163 voor fnjSA 'i'ENGGARA TIMüR (naar arialqgie -j?an de orgi der
KORBÏ's. 1̂ 1 KQDBI 3, ft*lï.KORBl 31 en 32)'* . ' • > , - .

AJRI - a

Op een "begin feüruari gehouden vergadering werd basloten om de
19lO man| die na dé beëindiging vain de opleidingen. 1960 hun opleiding
nog niet hadden voltooid, te bestemmen voor de'"alg* reserves ADRI"
(y/aarvan in verslagperiode voor het Qèfst melding wordt gemankt"). Deze
1910 ttan Bevinden ai'oü op het opl^ depot 6 in KQDAM 8 (.600 man), opl.
depot 7 in KODAM 8 (700 raan)pen oplt depot 12 in KODAM 13 (2̂ 0 'man).
Vogrts zouden, in .het kader van de vorming van infanterie-ëenhedén alg.
fësj'èrves APRI, 1516 man. worden, toegevoegd aa.n "SE3AL" (mog^* opl* scholen
officieren ?) en 14169 man aan de opl, scholen voor onder-f officieren.
Dé , laatstgenoemde toewijzing wordt als volgt gespacificeerdi
Opl. depof ö in KOÏüQyi T e C3.60.man)» .

. vorbindingsdienst 1521 . , , . , - , . .
artillerie . -1065 .
cavalerie .. . 800
intendanco • - ' - ._ 819
•genie • ..49.0.0 .
transportdienst. 1000 . , - • , . . .
matprieeldienst 1800 .,,• i..,. !"'..'
mil,. politie . • ' - ; 350 . .. . •'.'
gedeputeerden APRI :.- . . 80
dir, adj, gen. 254
jur, diensi ; .60 's ' .
(:zeer waarsch. ) 1e lichting
alg. reserves ADRI KODAM 7

.+ KODAÏI 8' • ' ' 720

: 14169 man,

Tot het totaal van 14169 onn.is men gekomen door het aantal opgeleide
militairen ;( lichting 1?60 ?) ten getale van 13360 man te vermeerderen
met de 1910 bovengenoemde mil, en daarna dit totaal te verminderen met
800 man't.b^v. KODAIvl 5 en 300 man t. b, v. KOPM 15* Verder werd melding
gemaakt van 200 man die m, i, v. 1 april rechtstreeks haar de genie zouden
worden gezonden .om aldaar door het directoraat genie te worden opgeleid.
Volgens eeïi Indon. persbericht werden de "alg. reserves APRI" medio'
maart door . C/S APRI .geïnstalleerd» Brig* gen, SUHARTO, gewezen' cdt. TT 4
werd tQ"t corps cdt, van deze reserves benoemd. Pe ''alg. reserves ADRI"
zquden zijn gevormd teneinde aan het .tekort aan APRI - personeel tege-
moet te komen. .
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Van 18 'ij/ra 21 aj?ril zow doop «Jl« o4t**r -atiJL» ^g^w^t^n én alle • •
u^ö*ï.an dei cor^brV Cdq's, een vergadering' ih Tjibogo worden

belegd, waarop o«a* do volgende punten zouden warden behandeld!
(VfWib. de taak ass, i ) - de. uitvoering;, van het :óorl.-ge'zag".ëii .het inspft

•opperste .porl* gezag, do, Belgi phde.Memingeni cle sensus. 1' l andreform" en
dé 'situatie der gebieden?;:' (:viw*bY do ,taak van ass. 2) de yalksddfensie

-met ;inb8grip van burgerbescherming en^ natuurrampen,,; 'terrV, l'ogis'tiek. de
'al g, 'teseryes ADRÏ, brg*: en opleidingen? (v,w*bi de..-taakvvan' ass, 3j
voorbereidingen voor de vorijiingj. van , de gev/» n at i frónteh; (v.w'^b* de .taak
van aSs* 4) de ."reliabilitatie11 G<I;- reconstructie' en het •welzijn van het
leger, registratie -en ''soreening" ' van Veteranen, ,;. ' . » , . "

Volgens è'èn Indon* persbericht heeft -Kdl^ -SOEOANIDHÏ' een funct-i •-
bij het. overbruggingscdóè Sumatra gek-ragen, Betrökléen'é word in de func-
tie van. adji van de president tijdelijk opgevolgd door Lht» Kol.
J.SQEGITO (milè pol.).' : . : .. ,

• -Begin naart werd een nB-2.5" boimenwerper-yan' cle. -AVHI- tijdens 'de
landing- pp liet Vliegveld van Menado door dé, luphtcLoelartillerie van de
ADRI ,bé schoten . doch niet geraakt. De beschieting was het gevolg van een
mi iövér£|tand j 'aangezien' de opgave van de; 'routewijzigi-ng Voor'' het vlieg-
tuig-Miei; op ,tiqd wis ' doorgezowden, •• , . ' ' •' • ; " " • ' ; . ; '.• ' " ' , ' '

-', . 'V;:Médio .Éiaart" werd'Endeh op Plores door- éen: serio a'ards'Qhókken
getroffen ge.d, :TO minüteni Naar .schatting w-erd'ÖO^^v,^.^0',^^ ver\?oest,
De. bèvolkipgjvlUQhtte de bergen ihi Vzv bekend was er' SSn ctpde. Het e ••>"-•
tal .gewonden :is ónb'efcen.d» '. '-.'-. , : - - - : . ' • ; " ' " ' " . iV . . - - - .

. - . ' , .•';n-::-|Cedió' maart werden langs 'de gr.ojis-van ï>9rtugöö^-;;Ti.mö'r.''pam;^ü u^ca
.aang-e-troffen:,' waaryan de inhpud .tot de jeugd is. 'geriêh't' .Pia' zich, te la-
t en;' •regis t re ren voor de strijd voor de tot', stand kppiing Van :een "TOTI

K:;tlM; DILLY". ' ; / _ • • ; - • ' ; • "; ' . '/; , :' ' .., r. ' , . '
In mei zpu een cursus van ca« twee maanden aanvangen betr,

ll Sarapeii" en "forret'1 -tanks. De deelnemers zouden reeds tank-
monteur of leerling tank monteur moeten zijn. De cursus stond open voor
off. en o»off. materie el dienst van de m£l, gew, ïïrd, en Z.Suraatra, W, 3

ik, en' Q.Java. .• . • - ; ; - - , ' .
Eind april/begin mei maakte een Russische "vredes-delegatie"

verschillende reizen door Java en _Bali. :

; Medio vaei brach-t; de C.Si M)B.j per vliegtuig, een bezoek aan -Ur-di
Celebes (i.v.n. overgaven, van -Ferme st'«ir eenheden).̂  , ; ,. :•

Omtrent de activiteiten der P.K!,I. (Partaî Koraunis Indonesi^
werd in verslagperiode het volgende bekendt
In april werden 3 leden, vï̂ n dé' ' P.K.I. dpor het centraal comité van deze
partij: naar de ressprten van W, Java gezonden om voorbereidingen te tre^-
fen voor de vorming van brigades ''PEMBAÏT!3ÜÏÏAH" en bataljons PMIBMdJMM" ,
?eeds drie bataljons- "PSMBANÖJNAJJ" zouden in- de mil, ressorten BA1ITM
en-'DJAKAHTA/TJiKAIilPBK . zijn, geformeerd. Deze , bataljons zouden compacte
eenheden zijn'di'p' pnde r controle van de'P.̂ .I. staan én -ten alle tijde
als gevecht seenhed0n kunnen worden ingezet, waartoe zij alleen nog
alpeten, worden bewapend; De "-adsp. of f', voor deze bats. _zpy;den in.Tana'b
Abang'wprden .opgeleid» '.' . - - : ;• • ' . '.'".' t . - , . ' . . - '

In- P«K. ït-kringen ?ou vports "zxjri' bekend .gemaakt, dat men niet
accpord ging met de opdracht Van SUKABlfO . om' ''alle '.padvindersverenigingen
.in 5ên. organisatie samen te 'bundelen ('tót- de z.,gf "PRAMUKA" ) en. om alle
verenigingen gelijkende op - padvi«dersorg. te ontbinden. ,De _organi^atie
"PIOiriSB" , waarin adsp. ̂ kaderleden der '-?;K.I. zijn gegroepeerd, is <*'••
•dergelijke vereniging. • _ . ' • • - ' . ; " '• •' •
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Begin april vond op het secretariaat van Kot.P,K.I.-comité
Djakarta-wRaya in Djakarta een "plan-conferehtie" plaats,. Op deae verga-' •
dering werd een scheaa opgesteld voor de vorming .van "planning-bureau 's"
in de partijH3Ojpit£tDjakarta-Raya« Daarbij zou het .volgende aijn bepaald:'
a.) per ultimo april de vorming van een "planning-rbureau " in alle. partij"
coniit^'s, b) de leden ervan dienen een opleiding.te hebben genoten'op

.de cursus "kader»planwing" ged% 40 uren.,' o) -elke maand een "plan -
conferentie"V . • •

v̂a F fracties en ressorten van het P,K,I.«comité
V*-» • ' • " ' ' . ' ' ' '• . ' • . ' • ' - ' . . •

[05. IRIAN BARAT -r acties; ' . . . . .
— — ' ' -

M,b,tf 'het bataljon (Mobrig) "Rangers", dat de kern zal vormen
van het in oprichting zijnde "regiment IRlAN"BABAT"(zie óok'TSM 6/61,
"IÊ  BJtR») warden nadere bijzonderheden bekend» vanaf begin maart dienden
allp cdteu Hobriggebiedeh'(in totaal 10, het reserve'Mb.- gebied niet mee-
gerekend) twéé pelotons'té formerem óp basis van'de voorschriften voor 'de
vorming van een pel, "R.ange'rs", De twee pelotons "RAUGERS" dié'zoveel moge-
lijk .m.b,v, vrijwillegers moesten worden samengesteldj dienden uiterlijk
medio mei i ff 6*1 t-e zijn geformeerd. In totaal zullen dus 20 pelotons (=i5
cieBn *j*1 bat.) worden samengesteld. Een plan werd. opgesteld om de mil, die
tot h.et regiment "IRIAH BARAT" zullen behoren, te vervangen in de Mobrigge-
bieden, • ' 4 . . •

' • Volgens een Indon. persbericht werd door de bevelhebber KO'DAM 15
een "PASÜKAH PSNGGEtïPUR IRIAN. BARAT" :(ook genoemdi "West Irian Shock
Brigade") opgericht. De oprichting van deze "P.P.I'.B;" geschiedde naar aan-
leiding van de instelling van de Nieuw.Guinea Raad en de voorbereidingen
voor het ?apoea Vrijwilligers Korps,/ De installatie van'de "gevechtseen-
heid IRÎ AN BARAT"''von'd plaats in de stad Ambon, : .
WIJT piriTietfifouii jk bestaat er verband tussen de 300 "vluchtelingen" uit
S,̂ iG, en deze gevQOhtseenheid, Zoals onder KODAÏ1 15 vermeld, zullen de
300 "vluchtelingen" als hulpkrachten voor .operationele doeleinden (z»g.
T,B,0,) vrorden aangewend. De "P.tPrI.B," . zou zich ten doel stellen een lied.
infiltratie pp elk gebied tégen te gaan en de "kritieke situatie" op het
vaste land van IRIAN BARAT te'gemoèt f e treden. Voorts werd melding gemaakt

^ over de oprichting van een "reserve^cörps",
:> A . . • .Door het veteranenlegióen in Z.Borneo werd een verkl, uitgegeven,

dat 'er eëh gev, brigade voor IRBAR âl worden gevormd.
Sedert maart worden door de cdten. in alle mil. gew. opgaven in-

gediead vah Indon's die'ervaringen in HHG hebben opgedaan, dan wel als
"Heihp" (Indon. vrijwilliger in de Jap. tijd.) in K1TG dienst.hebben gedaan,

In maart werd de samenstelling van het hoofdbestuur van het
"Front Nasional" bekend. Als voorzitter van de verschillende gebieden wer-
den' genoemd», voor .At jehj ALIHASJIM? voor Nrd, Suraatras D.ÏT. AIDIT| voor
W. Sujaatrai Mr, ALI SASTROAMIDJOJOj voor Zd, Sumatra: A.il. HANAFI|. voor
Riouv* Prf SÓBBANDÈIOj voor Djanibit ABD, MADJIDj voor Djakartat gen.
MASÜTION}',vqor W.Javai AHEM ERNIHGPRADJAj voor BI.Java» brig.gen. SUWGKONO§
vopr QjJava* SUDjBJQj voor W.Bornëot M« KITItCCHARDJO'; voor H.Borneo j
TJILIK RBWTf voor Zd.Borneoj K.H. 'IDHAM CHALI; voor 0,Borneo» WAHTB V/ABAB}
Voor'Nrd> en M.Gelebest Lnt. Kplf DJUHA.RTONO; voor Z.,en Z.O.Celebesj
Kol, ANDI JTJSUPjvoor Balii Mevr, RATU.AMINAH EEDAJAT; voor W. deel KI.
Sunda Eil.i Mevr, SOEHARTO? vpor.O.T deel KI, Sxinda Eil. t HARTOJOj vóór
Molukkon eu ïrbar.i Lntf Kol. KAIILQHY en vopr Djocjakarta» prof. K.H, FATED
,MAKHOEF. " . ' ' • ' ' - ' . . ' '•'•"•. • • ' ' . '
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•-, Als ondardeal van 'de strijd om' ÏRIAN BARAT zou .gebruik worden '
gemaakt, van de Radio. Ropubl ik Indo hè sla -In Ambon, aangezien deze zen- '
der krachtig gejaoég.ib om- ift HÏTGf, Auètraliö . en;' Kw» Zeeland 'te worden
ontyj.ngen. Dit heeft IndonesiS kvuinett. opmaken n, 'a. v;- de.yérzoöken uit
Auaiirail8 en Hv/. Zeeland ps*p.t. graiaafjponplaten: programöia'sV

Op 5 april werd pp hei MSSpJüKA-plèin in Amhon èèniSlï.5Sli)'ERA-'bij- '.
eenkomst gfehoüiên als protest tegen de oprichtiHgya'rt de:ïr.G*R, De "bij-
eeukora^t, 'die y/erd geleid doo r k PAULUS MAlEpüR, een autpchiopn uit MG;,
asou door ca* 10*000 per'spnen ssijn bijgevroond. Piyerse anii-Ned, rede-
voeringQ» werden gohoudenV terwijl spandoeken niet leuzen werden mede-
ge1roer<i ^oalsi '*Wij wachten op het commando om 4.rian Barat te veroveren",
Bij de alüiting van de bijeenkomst werd één respluiie aangenomen wasr-
ih bij de Indon. 'regering o. w. word aangedrongen .de S. G^R. hoe dan ook
to ontbinden, I>v,m« dez? samenkomst werd door\d© oorlogsschepen van
de AI£I en de luchtaoeiart,/yan de ADBI; bij v/ij*e van mach-fe'svertoph van
t.6 't/i» ?3' uur oen l'Kanonade" Gfgegeyë^v(iIpOTt Öp'5 :epril:; bevond
sèheepaf\in4.--t " 5p!i -f12» 3*1. "zich in de haven ven' Arab'onr' *ie ISAM

io)V' . • • / . ' " ' . ' • ' -' " • " • ' • • • ' ' ' " ' " : - • > ' . • • ' " " V' •"•><'•.' '-.v. : -

106, KKO (mariniers)«

Een personeel srappprt per ultimo fabr. 1^61 yan de PTJSAT
KICO gaeft dé volgende sterkte cijfers weer t (personeel in vaste
) 33 officieren, ihc. art, en andere korpsen» 208 o* of f, .en

293 manschappen^Gursisten/leerlingent) 8$ man''pp de SEEAÏDIN II', 11-3
win op de SÈKS5AS' X, '1 1 man van de verb. dienst 'ÏI£, en 632 rebruten
ïéedieïist VIII; y «w. b. burger personeel 310 man en v, w, b, . do cursus
indootri»atie KKÓ'72
Begin maart v^erd melding' gemaakt over het bestaan: van, PAST! •? 2-.;(.mog.
PAS0KAK OPERATI?), PASTJ-2 vertrok medio maart per trein; en: is moge-
ïijk ean pefQneQnheid,(iie ift y.e»,bap.d hiermee, de yelddienstoefeniftg
van do TARWA . TSM 2/61, blz. ;15.) . . . • ' • - ' . - , . . . ^ . - ,
Uedio maart werd het'bestaan bekend van de ;KKOr-oe.fènèerihei'd'10.6, die'
deel uitmaakte van de "(ÏJGÜSGERAKAH1'(actie groep) 10 die is samenge-
steld uit verscfc,. AkRI-r-eenheden. ^ot cdt. van de oöfëneénheid 10.6

rd benoemd'de. Kapt*. KKO R.DJAPAR, . . ' " , '
Begin ma-art vond de overdracht van da volgende functies.plaatst de
functie van pff. y, adm, "PASIHKO" door raaj, ;S»5ISWQSOSÏÏARTO aan.Lnt«
adm, SOERADI inüijn kwalitiet van fgd, off, v, adm. van het 1e bat,'
KKO; de functie van cdt. stafcie(-tevens belast met onderhoud en aan.-^
g9l9genheden-betreffen.de. inwendige dienst van de KKO-Kazèrne Wonokitri'
door Kapt,- KKiO TAMZI^ -PRAWIEOSO.]iïr]XrOJp.'aan.;Ka.pt,. KKO OËMAR S, § ' de func-
tie .- van cdt, 'motor-transport ei e van PA3IHKO doorvKapt, TD., .. ' '
S.SQBIAHDI aan de yak off* 'Lnt, -1A.DI SOBDITO, • . • - , ; - ; ' ' ; ' : . i . ' • • , ' . . ' .'
M,i,v, '15 april werd de odt. KKO, Kql,f R,SO..MAD.I...bevorderd' tpt 'brig,
generaal.. ' .. ' ; : ; - r ' ; ; ; f - , ",• ' - - r ' : " , - ' . ' • ' - ' . •
Op 22 apr» vrerd. bij de pentr. dpl.,..jamphibiso,h KKO de.' scho.pl voor KKO
resèryéof.f* pfficiêel geopend met .dé opl;, van de'.eerste iiohtin,g(9
maanden),, Eind april v/erd .het bevel óver "PA'bTNXD", door ;lnt,. Kol-,
TOskiaAN.pvQrgedragén a?ji Maj, Boy, ,ZAvBII)IlT.(ziQ',o,ok ISML- 6/-61,.':"KKO").
Volgens oen Indon, persbericht ontving het KKO ampibisphe o.pl, oentrum
te Surabaja; ui t handen v£in de corpscdt. Kol, SUHADI haar vaandel,
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Medio -maart werden onderhandelingen gevoerd over do overgav.e van
300 man Til onder leiding van SULEIMAN GADING 'en ACWAD BAPEI. Daarbij .
lia,dden deze twee leiders een ontrnooting met de cdt. KODAM'1. Begin apr,
vond de overgave van 600 man Dl -rebellen plaats o. c. V* SüLEIMAN GA.DIHG' ' '

.1» verslagperiode v/erden diverse "benden in M.Sumatra gesignaleerd,
Medio april beleid een bende van 18 man zich op in Lawas, van waaruit zij
naar Manindjaiian ageerde. Voorts kwamen kleine groepen, variërend van '
3 "tot 15 tnan, zicb. aan ADRI-pósten overgeysn. Medio april gaven 15 "ben-
deleden van het voormalige bataljon 132(in apr. 1958 in opstand golcomen)
zich over.

t, JAVA

Begin mei vonden beschietingen door de AURI plaats in het militair
ressort Bogor(Ged9~coraplex),

o* 30IWEO .

K.>.»v» ordeverstoringen door een bende in de provincie M,Borjieo
werd dpor de gedeputeerde voor KOAÏTOAKAL bepaald, dat de regentscha'p-

P<m Nrd,-en 2id,Baritp voortaan tot de gebieden -behoren, waaraan militaire
steun wprdt verleend. Ook in andere streken v;erden versch. roofoverval-
len godaan.

d,

.t nagekomen bijzonderheden),

Zoals bekend, geschiedde begin.febr. de overgave van de "HANGU1TI"
trpepen van L.F» SAERANG, In vorige verslagperiode werd vermeld, dat
het opgegeven ' aojatal wapens (1003 stt) dat de troepen made brachten,
gedursnüö a<3 registratie als zeer voorbarig werd beschouwd. Achteraf is :
echter gebleken, dat dit door SAERANG persoonlijk aangegeven aantal wel
degelijk juist. was. De registratie leverde opi

1 S,T.B,(t9rugstl. vuurm.) 53 BRElPs
2 L.M.G,. - ' . ' ' ' " ' - 5 4 1 geweren
15 mortieren - 6 mm, • 3 oefengeweren
8 mortieren. - 8 mm» 227 STEN 's'

- 6 M̂ 23(vickers) ' " ' - 14'5 pistolen
• 2 seinpistolen

1003 totaal

V,w,b. de overgave van LIMUFGKEÏÏAS met $30 man en 189 gezinsleden, be-
droog het aantal wapens 243 st. t.w.i 2 STB.

; ' ' . ' 2 12.7
4 mortieren -8mm, •>
2 mortieren -6mm,
1 mortier .— 2inch,

; ' ' . 3 M - 23
51 STEN 'a •' .12 pistolen
18 BRiüN'a 148 geweren,
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De -verliezen aan e.igén aijds óvdr • ,febr^-r-(^.i<^olrf3AM 6/61, -.blz^ 17)
' wateïu :8. «EUÜ gesijoairöld, 40 ma» gewond. en' 3 -man gevangengenomen. Geen

" ' ". . , . . . - . . .
In de tweede week Van maart werd :de gehele .brigade "ANQA DJANTAN"' o, o. v*
"Lnt,Kol." LIMÜWGKMAS met de "ILKE1? in twee .. gedeelten van Kota Bunan ''.
naar Bi tung overgebracht en aldaar, in de '"W/iïIGURïlR"-.k:aafirne Belegerd.
I>e bendeleden ervan verkeerden. in sieoht'e.'.lichamslijfce- coMiiie terwijl
zij bovendien o M ge schoei d en slecht gekleed waren»'
Eind maart werden de' troepen van SABRANG en LIfflOTGKSWAS met -de "HONKQNG
FIR" naar O, Java afgevoerd(in totaal 5 cieën). Sij de groep jïan LAUEMS
SAEEANG bevonden zich o, a/ de volgende permesta-leiders» H, C. MAFTIEI,
voormalig bestuursambtenaar, 1CEM NAJOAN, voormalig TNI-Kapt„, A.ILHÜDI^
Voormalig tegent, AR'SÜMAIKÜ^ voormalig .districtshoofd, en verder ez-PPK-
leden (NOOTi PPKi PASÜKAK PEJCSELA KEADILAN = leger voor de verdediging
va» het' recht i bendewezen o*l*vi ANDI MAS3E) zoals HEIN KALANGI, cdt,'
"bat. MAHGOTI", JONNT PALSMPOTG, cdtp "cie A" en fiMHY Y/AWORUTU,
"combat 'Cl((pel?)| voorts.de ex-Kol. TAÏÏ HOEY( alias CÏÏE1T..HUI) die uit
Taiwan .afkomstig was, en de tl t* vlieger ARNO LD HUl'IPHRIES OSWALD (alias
SPARKS) van de'R.A*?V-* ^e^e twee buitenlanders waren laatstelijk radio-
talesrafist op .hét ' schip ."SEABIRD", dat in dec, ,1958. door de luchtmacht
tot zinken werd gebracht. Zij hadden zich^bij LAUEl^IS' SAERANG aange-
Slpteh/ . ' . ; • : , • • , i ' ' •' ' •

' • • ; • ' • • • . • . • • . i , • " . ' • - • ' . . . ' :
OPERATIE

'' 'Zoals reeds onder KODAM'-13 vermeld,, zou 'het. mobiel cdo, "MAHAKAM"
medio maart 'worden onübonden. De operatie, «"MAHAKAM" kan dus vanaf dat
tijdistip' als b»8indigd worden beschowvd,

OPERATIE « s " 5ADAR "/"PAUT JASILA iil^

' Volgens een Br2 melding is er een scheuring, ontstaan in de gele-
deren van de resten van de Permestabrigade..'999« GOAN, odt« permestabat.
2 (ISAM 12/60, Mil» Oper. In Nrd,. Cel.) zou zich n*l. hebben gedistan-
cieerd van '• LISANQAN (cdt, perm. 'bat, i). De cdt, .van KODAM 13 verwachte
naar aanleiding hiervan, dat CDAJT zich aan regeringszijde zou willen
scharen. De gelegenheid v/erd dan ook te baat '.genomen, om LAÜRENS SAERANG
met enkele "oombaf'-pelotons naar Tompasso Baru te dirigeren teneinde
GOAN c. S, 'tot' overgave -te bewegen. Mogelijk werd hiermede' de operatie
"PANTJASILA II" uitgevoerd (zie: ook ISAM 6/61, blz, 16).

Het .is dzzi, gebleken, dat de operatie "SADAR" in bijzonder nauwe
betrekking staat tot de onderhandelingen tussen de verschillende par-
tijen, Pë mogelijkheid i's niet uitgesloten, dat deze operatie in feite

' da aanduiding hiervan is. Onderwijl voltrokken zich nieuwe wijzigingen
in hat Permest a-kamp. Medio maart ontstond er verwijdering tussen
KAWILARANG en V, SUÏ.IÜAL, In zijn kwaliteit van opperbevelhebber ont-
bond. KAWILARANG het "Korps alg. reserve permesta", dat onder cdo.' stond
van V.SUMJAL, -.De kern van dit korps, dat als strategische réserve- '
eenheid was ; geformeerd 'dooi"' SÜHIJAL, bestond uit de'- brigade 999, ver-
sterkt 'met' de bats, "ï" en "H" en de brigade "SIÏÏOMBAKJ", Thans werd '
deze reserve*-eenh0id organiek en tactisch onder cdo. van D,<T8SOMBA ge-
steld, -£aatst genoemde is"cdt, rnil, gew. Hrd, Celebes", Deze wijze van.
handeling zou het gevolg zijn geweest van het streven van KAWILARANG
om de invloed van V.SUMCTAL te beperken en de positie van D.J.SOIEBA te
versterken,
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.Bovendien koesterde KAWIL&RANG. de gedachte om zich inde nabije toekomst
uiteindelijk aan rageririgSBi.jd3.to scharen, " ' . ; . . .
Intussen voerde B» TUMBJ3MKA, wnd, gouverneur 'van Nrd, Celebés' onder- •.
handelingen met de permestaleiders ABE MANTIRI en LENDY TUMBÉLAKA (wiens

.v broer hij is)i Daar men hierbij niet tot overeenstemming'kon komen, werd
' | eon ontmoeting iaat A.KAtfÏLARANG gearrangeerd.. Deze blo.ek bereid te -zijn

om *ijn medewerking te.verlenen,, door MAKTIRI ,en LlTUMBELAKA óp te dra-
gêü de onderhandelingen met B.TUMBELAKA voprt te zetten, Aan de hand
.van deKO opdracht die door KAWILARANG schriftelijk was vast'gQlegd,word

>é '3 door het gew,. cdo, een communiqué' uitgegeven, 'welks inhoud melding maMct
^ya» het besluit van KAWiLARANG om, indachtig de duur(3 jr;) van de on- •

ö ^xlerlinge twist, het aaptal slachtoffers, de rust, de veiligheid enz. enz,
1 y- yói.iiv, 15 april 1961 met zijn, troapen en gezinnen in de schoot van het'

^mpa.derland terug te keren. Het gew,cdo, bepaalde hiermee zelf het tijd-
:ipf waarop de besprekingen uiteindelijk tpch tot een voor het gewest

gunstig resultaat Boudwi moeten leiden. J '
Terwijl de onderhandelingen voortduurden, werden alvast richtlijnen be~

• paald m*li«t* d.e normalisering, der permesta-rangen en de ordening der
J permestaVataljoris. Het grootste deel der rebellen liet zichreeds met'
het vooruitzicht pp de a,s. overgave hot haar knippen, KAWILARANG ver-

'--» aamelde de •vooraanstaande leden der permestaleiding in het complex
<j TAJICaCÜNEI 5ULXTUU,, Begin april verklaarde een optimistieche Kapt. SWARDI
j(pff» psychol, oorlogv., zie ook ISAM 6/61, blz, 17), dat het enige,
en vporaaévmste doel van operatie "GANBSHA III" (ISAM 6/61) bijna was •
bereikt, «aar verwachting op 4 april. In verband hiermede achtte hij
het noodzakelijk, dat de C,S, ADRI m.h.o, zijn bezoek aan Australië
'eerst «aar Menado zou reizen om d© officiSle overgaven luisteir bij te
! zatte», (JTOOTi gen. SASÜTIÖJJ begaf zich pas medio mei naar Nrd, Celebes>
! na het bezoek aan. AustraliS), Op de vooravond van 4 npril werd eeri bood-
schap va» NASUTION, gericht tot de zich nog in de wildernis bevindende
rebellou, via do R.R.I, Mena'do uitgezonden.
Op 4 april werd de. overgave van KAWILARANG c.q.. SOÏ/IB13S inderdaad een
fei't. In Lppana/Amurang verklaarde permesta Kolonel 30MA plechtig in
opdracht van gen. maj., KL/UYILABANG 'ten overstaan van twee aanwezige
permoBta-cieSn, een qie van de regeringstroepen, d,e gew, bevelhebber en
genodigden in .de schoot van de republiek te zijn teruggekeerd met
25,000 volgelingen en 0000 wapens. Volgens oen Indon. persbericht werd
S01CBA talegr» door NASUTION gelukgewenst met zijn terugkeer tot de re—
publiek*Wa de gebruikelijke beloftes én chauvinistische toespraken
w$rti dëz« plechtigheid besloten met een defilé. Vervolgens vond een
1»ijeenkomst van de mii, én permeota-leiders plaats, waarop werden bespro»'
ken: rayonering, corridors vopr het .wegverkeer, ;contactposten é'n "ïiasipn—
group", logistieke bases, het opmaken van een ndfminatieve opgave en de,
samonstellihg van R,O,I,. II, de aanleg van v/egen naar het binnenland en
de voortzetting van de strijd tegen de overgebleven groepen die w.e.iger-»
den zich óver te geven. Tevens werd door 30MBA aan al zijn troepen het
bevel gegeven .om pp te houden met vuren en de vijandelijkheden te sta-
ken» ïledip april vertrok een gezelschap p»l-.v, gen, maj, HIDAJAT (wnd. .
fisiu* yan nationale veiligheid) en'bestaande uit o,a, brig. gen, -JANI
(deputy 2 CSADRl), .twee buitenlandse attaché's (Y/.o, de'Amerikaanse),
verslaggevers en persfotograven uit DJakarta, naar Menado per Iljusin,
Aldaar werden KAWILABAJTG' en SQÊIBA vporgestéld aan het gezelschap.
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Yéw.fcé het personeelsbeleid t en aanzien van: periües,ta~ledon diö
zish ov.erga.veii, pard.en'do volgende ••bepailngën-vastgösteldi a) hun op*-
vanging Vindt plaats op basis van algemene amnestie^- "b) hun wordt do :

mogelijkheid geboden als militair ts'wprden' aangdrio'mén op >,asi's van -da
verhov-diiug vaa persoon tot wapen. als 1 i 1," c) de ex^lWI militairen'1
waarop dit laatafte. van toepassing is, worden na verhoog administratief
en rpgi/iiiatisf. ia.'hun porsplronkelijke rang aangesteld, zoals laatstelijk

'word besloten. Vervol gen s wordt TSKOÜ de istatus van dienstp?.ichti£e
' " ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ', . . . . . .

Qo.t TENGSS (I-SA» 6/61> Mil.' Oper^ in Nrd* Cel*} >lee}c SBioh •
de oyergegeyenen te Bevinden* Gedurende een onderhoud tassen TEUGB5,
Pdté "WK» Jll en ieodteniiTP 1 . en 2 werd overéengekonèn ^dat..yafiii^t Hot
V«VQorradi»gspvJ>t' Tgndano vah 25 aPri^ Vm "15 ^ei levenssmiddölon- lén
zakgeld s^njilen T/orden vertrekt aan/ de .arplgends eehh-'edcni ; : ' . • ' • . ' •"

bat, "X11 . voor 1800 ' pprspnen - • • . . . , '"*."
' ' ' " ' • • ' • • '

••'«00..
.

bat, KJC(K?) " 2 0 0 0 " ' • , , > . ' '
' Staf FPAP . : « • • . 600 , . ' ; / ' " • • ' • • > ' • • . ' ,,-Y , . ' . " ' • ' . ' .

liitvoering zqu(inet .terugwerkende kracht) op 9 osi; teginwen,.;
De operaties werden onderwijl voortgezet' tegw dd. ov' ' " '. . . .

t«v» 1) de groep 'van V^TJB SÜMUAL, verblijf houdende op de "berg
' ' " " '

ÏÏAÏDER- SUA£ 1 ó.c.v. PANTOW met 150 wcxpëns,'.
3) bat, i/999.o,c,vf LJSANGAlT^mot 200 wapens. .De .laatste twee
• eenheden behoren tot de hoofdmacht van SUMUAL.,én .gouden, ~J~

. op in het complex ïpmpaeo. Baru, ". • ' ..•" ' v ; V .
4) bat. 2/999 o«PtV. GOM m,et 350 wapens. Dit :bat,aljon vonali de

Q \n vaw-de;'PPK (zie elders) die reed's gedurende tien jakr
O . - koof t rondgezworven en thans .bezig- 'zou.kzijn zich bij . "
S) ' ' L, SAERAWG aan te sluiten. Houdt zich Z* van'-.Kota Mpbagu op»

5) baW.Ö'o'.ĉ v, BU1JAGIT met 200 wapens, .;.."
6; do rest van bat," <5'öet 100 wapens in Wuangaa en piageving, ,

V •
, Eind april arriveerde een koerier van de /bataljons. 1 en 2in

de "boodschap, dat zij voornemens war on zich over te geven. Hierna
do da overgave van -een deel va*i beide bats, , , - . ,/

n mei vond weer een overgave plaats, 'Een groep van het
n RMDïïRS o, p. v, MTIUS WIMPI werd door het "ba-É, 526

o»twap<?»4» Deze 'groep was 104 man sterk met 80. wapens, .
In april gaven zich 175 man ̂ et ?8 wapens van de z.g» "MAE3A C"

Brigade o,«j,v. v&$, LT3ÏJBÏTAIÏG over in Poopo(RTP 1).

Modio naart gaven zich 350 volgelingen van deMOMOO AJITJARULLAH
oror aan de poet van de Mobrigcie 5488 in sector B/Kolaka, *

Da r a sul tat en van da "beveiligingsacties door RTP. KILAT (dzz. On-
bekend) in Z« on ZO,-.Cele.bes over februari en maart «wajpfin» 125
l o don ga dood on 150 gevangenen,



ISAM Q/61 • ' - 19 - • ZE3R
. . Ëxempl,

In april gaf MaJ, Til JCCH SJARGA.WI zich met 825 volgelingen on gezins-
lede» in ïadjang (KORÏ&l 2) over,

De cdt» van KODAÏÏ 14 installeerde in Makassar 440 dienstplichtige
reciutan tot Soldaat TNI* Onder hen bovond zich een cie ex~DI/TII leden
o.o.v* KAÏÏAR MJANG, exé cdt 4 bat. 16 regiment IV/40.000 (zie ook ISAM
10/60, llii. Oper. in Zdt Cel.),

Medio maart werden Tjina en Labotjaflg in KOREM l aangevallen door
eert DI/̂ II bartde o.o^vi AiTJAPPI ter atarkte van 1 cie bewapend mot o,af
6 Bren1^! én 3 mortieren van 5« Na een gevecht van circa 2 uur trok de
bende zich terug. Eind maart word KAÜAR ijRJZAKKAR in XOREM 5 met 2 bats.
gesignaleerd»

Medio april gaveh zich 300 DI/TII leden en 500 gezinsleden over
aan 4e cdo-post van de operatie "BAPAI" in het gebergta Lompobaiang» '
KQKEM 1. .In april werd in KOREM 1/I£)MK)BATA»a in het postelijk berggo-
bied yah Lomppbatang de operatie "BADAt" uitgevoerd, Eind april werd
melding gemaakt van 1200 man die zich reeds hadden overgegeven in het
kader van date operatie,

644 leden van de G.P.S.T. in M,Celebes gaven zich over aan de cdt*
•Vak.gey.bat. '«TANDJUNG HJEA" In Poso,

Bagin mei vonden beschietingen uit de lucht plaats op Bone
Lalpaf Sampano, Keppo, Larompong, Lanipc, complex, Olang complex en
iiamangke complex ten N, O, van Palopo.

^ * Bij officieel besluit warden da volgende gebieden in de
Molukken als pnveilig besohoüwdi v«w,b, het operatiegebied i het W. daal
van Ceram en het N, deel van Haloahera en de omliggende eilanden; v.w^b»
..het consolidatiagabiedi het 0. deel van Ceram on het gebied van Middon
Halmahera.
• - • • . . .

Operatie MENA - III (nagekomen bijzonderheden) .

Eind april werd bekend, dat gedurende de operatie "MSHA »III" in
da Poz$$$jef£5 nov - 1° febr, 446 man, bewapend met 157 diverse wapens

" govangen genomen. De in Halmahera overgebleven en nog rondzwervende
banden waren vzv, bekend t 1} Ferme sta Lnt. Kol, KUEONTOI met 80 mant

bew, met 30 wapens in het Asimiro gebergte, (Boven Halmahara werden
pamfletten uitgeworpen die gerioht waren tot KU110NTOI met de vermelding
'dat SAERANG en SOMBA met meer dan 30,000 volgelingen waren teruggekeerd
in de schoot van de republiek), 2.) Elt. A,TAKALAIHHAJTG met het 'bataljon
"•HJKIT SRIBU" ter sterkte van 24 man met 18 wapens in het Woka-gabergte!
J) Kapt. LÏÏNCKONG met liet bataljon "BANAÜ" ter sterkte van 11 taan met

' 4 wapens in het gebergte Gamkaha, 4) Kapt» TAICBÜBIAIT mat 11 man van do
vpOMET"-beHde net 4 wapenai verblijfplaats onbekend, 5) Elt. SANOEa P

'10 wapens in het binnenland Kao,
Be 68 "echte" permesta strijders (ISAM 6/61, blz, 11 ) werden op

verzoek van het cdo. mil. gew, 15 overgedragen aan bat mi l, gew, 13»
Hat tTansport geschiedde por AUHI-vliegtuig,

P m«t cie 2 ter strekte van 24 maü met

_ . s..^. . n . . J.. - , . .De stafofficier inlichtingendienst
in ïïed.Meuw-Guinea,

LTZSD 1
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AANVULLING ISAM 8/61.

*1
Distributie i

Hoofdbur. Inl. Marinestaf
E1INLO S'pore
G 2 - ÏÏK Korps Mariniers
G 2 - Gen, Staf
Hoofd Marid VI NNG
COSTRIHG

- l -

ZEBR GEHEIM.
Sxempl,

GM/3003-0023.

Ho-llandia, 30 mei 1961,

ex. l
ex...2̂  dtkv HBIM
ex. 3; dtkv HBIM
ex. 4.' dtkv HBIM
ex. 5
ex, 6-7.

Onderwerp: Aanvulling ISAM 8/61.
(Operatie MASOHl)

Als aanvulling op ISAM 8/61 Nr, GM/2943-0023 dd.

15 mei 1961 zij UHoogodolgëstïcnge in bijlage aangeboden

een overzicht van de operatie "MASOHl" in West Ceram over

de periode april •* 18 mei 1961, dat in genoemde ISAM dient

te v/orden opgonomon onder pt. 107.f.

f i

De stafofficier inlichtingendienst
der zeemacM in Ne d» NieuwriGuinoa,
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1°7. Operatie "MASOHI" ' • . • ' • '

(Aanvang 4 april 1961| verslag tot 18 nïei 1961.)

Nu de centrale regering erin is geslaagd om de Permesta op
Morotai en Halmahera gedurende de- operatie s -.'"KMA III" en "SADAR"
(medio nov. '60 tot medio febr. ' 61) grotendeels op te ruimen,
heeft het gew„ cdo, in verslagperiode met krachtige hand de R.M.S. '
(EEFÜBLIK MALUKU SELATAÏÏ) op Céram.'aangepakt. Zoals "bekend, werd be- :
gin-sept. 1960 een operatie tegen de R.M.S. op Earuku (eil, O. van
Ambon) ingeaet ( ISAM 12/60, Mil. Oper, in de Mol.)
Vermoedelijk omdat de plannen werden gewijzigd, werd deze operatie in
november afgebroken en werd de aandacht gericht op de Permesta in de
Nrdl. Molukken,' hetgeen resulteerde in "MEïïA III" en "SADAR", De eerst-
volgende operatie die eind mrt/begin apr. tegen de R.M.S.' op;Ceram werd
ingezet, geschiedde onder de naam "MASOHI" ('vermoedelijk genoemd naa?
de plaats MASÖHI bij Amahai)
De operatie' werd uitgevoerd in W, Ceram , waar het grootste deel der
R.M.S» sich blijkbaar ophield.

Operatie '-_terreji.nĵ  zeer bergachtig en moeilijk te doordringen wegens
de zeer dichte jungle (_+ 90̂  van Ceram). Berghoogten tot +_ 1000 meter,

. Gedurende de operatie waren de rivieren slecht-bevaarbaar, vanwege de
• doorstaande wëstmoesson. *• : '

l,) de cie "B"/RPÏO.D (medio jan. uit de operatie "MENA III"
teruggetrokken en in Ambon teruggekeerd» Operatie - co-
deaanduiding: cie "ÏTAG-A" (dran.v\ 7de ook ISAM 3/61,
"Mil, Oper0 in de Molukkeij")

2,) de cie "RAIDERS'' van het mil„ gew, (medio febr, na beëin-
diging operatie "MENA III1" op Halmahera in Ambon terugge-
keerd,,
Operatie - codeaanduidingen *.

.;. L cie. "TBApiSM}" (-ivild rund) en cie "HAIMAÏÏBRA. BA1TOSHG")

3») dis 1/453 (laatstelijk op Ambon getraceerd. Operatie -
codeaanduiding s cie "AttBOS 453").

4?) cie 2/453 (laatstelijk in Kairatu getraceerd. Operatie -
codeaanduiding s cie "1IORI" (papegaai)

5«J cie 4/453 (medio febr„ na beëindiging operatie "MENA III"
op Halmahera in Ambon teruggekeerd.)

6*) cie 1/713 (la^+'^tfili'ir in Raparua getraceerd),

7 = ) cio 2/713 (laatstelijk in Kaidobo getraceerd.. Operatie -
codeaanduidingen i cie "ELANG" (sperwer) en cie "HALHL4.-

' HERA - 2")t,

8.,) cie 3/713 (laatstelijk op Ambon getraceerd. Operatie -
codee,andu.iding % cie "HAÜ'IAESRA - 3i!) *

9,-) cie 4/713 (laatstelijk in Tuluhu op Ambon getraceerd.)



10.) cie 5/713 (laatstelijk in Piru getraceerd. Operatie -
codeaanduiding i cie "GAGAK" (kraai))»

11,) Mobrigoie 548? (laatstelijk in Tantui (Ambon) getra-
ceerd. Operatie •<• c ode aanduiding t cie "HA1MAHERA SRI-
TI") - • . • • ' : ' - . ' : ' • - •

.,.,",.. . : '_- . <" , .(.-

12.) Mobrigcie 5157 (laatstelijk in Amahai getraceerd),

13») Mobrigcie 5154 (laatstelijk in Paso'getraceerd).

Opdracht t a) Vernietiging van vijandelijke concentraties}

b) Het stabiliseren van de toestand in het gebied
teneinde een normaal bestuur mogelijk te maken.

O, De uitvoering.

Op 24 mrt. vond een inleidende actie plaats. De- cdt» bat,
453 en de cdt. subvak A/Ceram Barat begaven zich met ; het 3e pel* van
cie 4/453 a/b van de "SOKNY" en voeren van Kairatu na'ar Kamarian,
Twee uur later werd deze plaats bezet.

Op 4 apr. (D-day) ving de eigenlijke operatie aan 'met landin-
gen op de NW.kust van Ceram:

1. De oie "B"/RPKAD ging in Lisabata aan land en stootte door in Zdl.
richting tot aan de helling van de Gunung Aweh Bubui, alwaar op een
hoogte van 1100 meter werd overnacht. :

De volgende dag bereikte de oie W, Taoe. Hierop werden twee vijande^
lijke stellingen van de E. M. S. -leider SOU1DKIL aangevallen. Bijz.
ovar de?e aenval ontbreken dzz.

2, Pe cie "RAIDERS" landde te Murnaten en rukte in Z\¥. richting op.
Daarbij worden enige moeilijkheden ondervonden wegens overstromingen
in dit gebied. Dezelfde dag werd bivak Al1 opgeslagen. Op 5 apr, ar»

• riveerde de cie bij A2, waarbij 'vertraging' werd ondervonden door o-
.verstroming van do rivier W.Pana. Op 6 apr. bleek na aankomst bij de

. vijandelijke stelling A3» dat deze geheel' was verlaten. Van A3 werden
twee patrouilles uitgezonden: naar W.Lati (A4) en f/, "Nusua (A5).
Ook deza plaatsen waren verlaten. Vervolgens werden de stellingen van
de É.M, 5. Kapt. SOUI3A aangevallen (A6 en A7). Bijz. over deze aanval
ontbreken

3, De cie 1/453 ageerde vanaf de W. kust. Op 3 apr. arriveerden 81 man'
. van deze cie o, c, v. de cie 's cdt Int, DJUMIïfO uit Kairatu In Honite-
tu. Op D̂ -day vertrok een gedeelte van deze oie ter sterkte van 80 man
en 57 koelies uit Honitetu en bezette twee dagen later B1 zonder dat
het tot. een treffen kwam, (Deze eenheid beschikte over een mondvoor-
raad.die slechts voldoende was voor tien dagen» De cie 's cdt vestigde
da aandacht hierop.) De operationele sterkte van de gehele cie 1/453
bedroeg 120 man, n. l, 40 man met 20 koelios in sü"bvak B- 3 Ceram Barat
(Honitetu) en 80 man met 57 koelies op B1 . Hierop werd Hukuanakot'a'
bezet, waarna werd gepatrouilleerd binnen een straal van 10 Km.
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4« De cie 2/453 ging op D-day aan land bij W, Samu. In deze plaats en

in de omgeving werd een.zuivèringsactie uitgevoerd. Op 5 apr, te-'
. ' reikte deze cie Cl alwaar slechts drie man, gewapend met L.E» war-'

den waargenonen^ die in de richting van W. Kamal' vluchtten. De vol-
gende dag werd .vuu'rcontact gemaakt met een R.M.S. • post op 02, waar-
na de vijand vluchtte. De cie rukte verder tot 03,
(Cie 2/453. was niet op volledige sterkte. Op 9 apr, werd het 2e pel»

. cie 2/453;' uit Ambon mét de "KAHOBB"- naar Kairatu overgebracht om
•zich "bij de eenheid aan te sluiten.)
Vervolgens werden de stellingen van de R,M. S. Ha j, LI33ILOLO (C4) en
van de-Hjil..S« Elt..PATTIASZNA (05) aangevallen eh werd Rumberu bezet;
Hier moesten verdere orders worden afgewacht. Bijz, over deze aanval-
len zijn dzz, onbekend, '

5» Van cie 4/453? die nog geen acties had ondernomen (met uitzondering
van het 3e peloton) was op 6 apr. de dislocatie als volgt: het oie's
cdo, (10 man) in Kairatu, de vertegenwoordiging en het Ie gel. (49
man) in Ambon, op de posten Kamarian'het 3e pel. (37 man) en Suko-
wati (subvak B-3 Cerata Barat? 27 man) ,en Gimba (subvak B-3 Ceram
Baratf 10 man). Op 9 apr. werd het Ie pel, met de "KANOBE" uit Am-
bon naar Kairatu overgebracht. Op 19 apr, was de dislocatie als
volgt: het cie's cdo (12 man) te Kairatu, üe vertegenwoordiging (̂ 4
In Ambon, in Ka'm&rian 37'man, Sukbwati^ 28 man-, Gimba 10; man en het Ie
pel, (32man) in Kairatu,: . •

6« Cie 1/713 J Werd eerst later bij de oper. b'ötröMcen.'

7. Cie 2/713 s ageerde op 4 apr, vanuit Kaibobo om de .stellingen D1, DS,,
D3 en D4 van de H.M.S,.- Lnt.Kol.SÖPAiiMA aan to vallen en vervolgens
door te stoten naar W. Karaaï. Zie l?le;.5-.. ••-'.'

8. Cie 3/7l3s werd eerst later .bij de oper.. betrokken,

9. Cie 4/713J werd eerst- later bij de oper, betrokken,

•10. Cie 5/713 rukte op D-day'vanuit Piru naar El teneinde de actie van
de cie "RAIDERS"' te ondersteunen, Hierna zette de oie de actie

. voort naar Kav/a. ' ' • .

11. De'Mobrigcie 5487 agoorde op 4 apr. vanuit Taniwel en bezette Riring
In de omgeving werd gepatrouilleerd om'dit gebied af te sluiten en
verbinding-te kri-jgen met de cie "B"/RPKAD teneinde gezamenlijk "de '
operatie voort .te zetten.

12? De Mobrigcie 5157• werd zijdelings bij de .opera/tie betrolcken. Deze
cie, had tot taak de bezetting van de posten Tala en Latu, alwaar op,
beide plaatsen een groep van cie 1/713. v/as gelegerd, te vervangen
door een plus peloton, , . ,.

13» De Mobrigcie5154s werd evenzo zijdelings bij de oper. betrokken.
Op het .tijdstip van do aanval door de bovengenoemde operatie -
eenheden, bevond hot mobiele cdo. van de operatie "MASÖHI" zich in
Kairatu, van waaruit de aanval werd geleid. Deze operatie "MASOHI"
nam dus;'een aanvang met-inzet van zeven cieSn. ITaarmate de'tijd voort
schreed, zouden nog meer eenheden-worden ingezet.
Op 6 apr, arriveerde de bevelhebber van-het;militair gewest (Lnt.Eol,'

: BUSIRI) in-Kairatu om zich van de gebeurtenissen op de hoogte te stel
len. Op 14 apr, keerde hij-naar Ambon-terug,
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Het verdere verloop van de operatie was als volgt s
De cie "B"/RPKAD'maakte een doorsteek en arriveerde pp 14 apr. in Kairatu.
Vervolgens werd in de omgeving van deze plaats gepatrouilleerd. De cie l
en cie 2/453 "bevonden zich op 14 apr, nog op de resp, posten (ïïoekoeana -
Kota en Rumberoe) van waaruit in de omgeving werd gepatrouilleerd. De oie.
"RAIDERS" "bevond zich op 13 apr. "bij A8, alwaar gedurende -vi j f' minut en
vuurcontact plaats vond. De -vijand trok zich hierna terug.. Vervolgens .werd
cf, de .opdracht-het tempo van do cie vertraagd. Op A.9; werd op 500 meter
hoogte halt gehouden en werd in- de.omgeving gepatrouilleerd. Op 17 apr.
aou volgens plan hét vijandelijke complex ;|AMBOÏÏ.-2M .(A10-) .worden aangeval-
len en 'bezet. Deze actie 'diende geheim gehouden- te worden. Twee pels. van
cie. 2/713 zouden tegelijkertijd het geMed tussen de :bron van de W. Batu-
tate en de W. Meliïia afsluiten, terwijl het overige deel van de cie zoii
aanvallen in-de omgeving van D2. Vervolgens zou .een afsluitingsactie plaats
vinden in de omgeving van D3- De eenheden kregen de.opdracht om niet ten
O..van de rivier W. Aru te komen, aangezien het gebied aldaar zou worden
bestookt met mortiervuur door één der pels. van oio 2/713. Na verovering
van het complex diende de cie "RAIDERS" alhier stelling in te nemen, ter-
wijl ook cie 2/713 in Kpg.Baru (D4) nadere orders diende af te wachten.
Onderwijl was op 8 apr, een pel. van Mobrigcie1 5'5t met het ms. "AM 1"
naar Rumahkai overgebracht om deae plaats te. bezetten en het kus t geMed
in de omgeving af te sluiten. Op 11 apr, vertrok een pel, van de reser-
ve cie van bat. 713 naar Kawa om verbinding te krijgen met cie 5/713»
Het is dzz. onbekend welke van de drie reserve-cieën /713 het hier be-
treft. Het meest waarschijnlijk lijkt oio 3/713» w.iarvari daz. een pel.
in Murnaten (Nrd.Ceram) bekend is, dat naar Kawa zou kunnen hebben gea-
geerd. •' - , ,

Op 16 apr. werd het aantal eenheden dat deel ncn aan de operatie, vermeer-
derd niet een cie. Cie 4/713 werd van Ainbon naar Piru overgebracht, alwaar
het batscdo. zich reeds "bevond,

Op 10 apr, werd takend, dat de Mobrigcie 5437 veel zieken (malaria?) had.
Deze cie zou volgens plan op 20 apr, n-iar Demak(?) moeten afdalen. (iToot'j
Mogelijk wordt bedoeld KamaL. Er moet n.l. ernstig rekening worden gehou-
den met de _mogelijkheid, d-yfc deze Mobrigcie volge.ns plan vanaf de Nrd, -
kust dwarsdoor had moeten steken r.a.ar de ZW, kust (Kamal), hetgeen ook
geschied v/as met de cie '"B̂ /î PKAD. )„ Aan de opC.rucht van het operatiecdo,
"MASOHI" om een gedeelte der manschappen naar 'laniwel'terug te'zenden,
niet de zieken en aldaar levensmiddelen cp te halen, werd geen gevolg ge-
geven. De manschappen v/aren hiertoe namelijk niet in staat, daar. zij
volgens hun eigen verklaring r..iet meer physiek in staat waren om verder
te vechten. Op 20 apr, verliet Hobrigcie 5487 haar post en werd zeer
waarschijnlijk in haar geheel naar Taniwel afgevoerd. Hierna sijn geen
meldingen meer ontvangen, ITaar .-aanleiding hiervan werd aan het oper.cdo,
de suggestie gedaan om de reservecie Mobrig voor aflossing van Mobrigcie
5487 aan "te wijzen. Het is dzz. onbekend of de llobrigcie 5154 of 5157 &e~
ze aflossing ook heeft uitgevoerd, daar het bewijs ervan niet werd gele-
verd.
In deze periode werd voor liet eerst melding geraaa'ct van krijgsgevangenen.
Op 18 apr. arriveerde het ms, "SAIIG SUEJA" uit Aru. i^zeer waarsch, Aru)
in Kairatu met krijg3gev,j,ngenen die door de oie "LiAÏDKUS" varen overge-
dragen. Deze bendeleden wier rental vermoedelijk niet groot z;al zijn ge-
weest (zie ook overgaven elders) ~.verc.en -~ü~r"r^''. ?;>̂ ns naar Ambo n afgevoerd.



AAHTOLLIIG ISAM 8/61. '.' ZHJ35 'GEHEIM. '
exempl.no, i

"
Onderwijl vonden de eerste troepenaflossingen plant s..1 Op- 18 apr, arriveer-
de 2|- pel. .van cie 3/713 in W, Kamal on 'al daar ds oio. 2/71 3 af te lossen.
Laatstgenoemde cie had zich van D4 (Kpg.Baru) naar W. Kamal verplaatst,
De cie 3/7*13 werd hiermede voor het. eerst bij de .operatie • betrokken (zie
echter ook blz, 5» )* ' : • '••

Op 19 apr; werd opdracht gegeven aan.de,. cie "B"/RPKAD om zich in Kairatu
gereed te maken voor transport riaar Piru; Het oper.cdo. beoogde n.l. deze
cie vanuit Piru te laten ageren. Voorts zou cie 4/713 van Piru naar W. Kar-
mal worden overgebracht. Deze verplaatsingen werden echter voorlopig uit-
gesteld aangezien er geen transport beschikbaar was wegens het uitvallen' van
enkele schepen* De vertraging in de operatieplanneh. die bijgevolg zou op-
treden, in aanmerking genomen, werd besloten om de cie "B"/RPKAD uit de
operatie terug te nemen, (.N.B».; de cie "B"/EPKAD werd medio dec. 1960 voor
drie maanden in EO DAM 15 gedetacheerd. Medio mart, werd de. bevelhebber KO-
DAM 15 door C/S ADR'I opgedragen de cie per eerste gelegenheid naar W, Java
terug te zenden. Dit bevel werd gevoegelijk genegeerd). De cie werd eind
apr. via Ambon naar W. Java teruggevoerd.

Cie 1/4̂ 3 ageerde intussen op 18 apr. van Hukuanakota naar Hukuanakota Ke*»
-tjil..

: .

Over de reeds genoemde H, M. S. bendeleiders werden geen nadere meldingen ge— •
daan, m. u. v, SOUK)KIL," president der Republ, Mal. Selatan". Op 24 apr. wer-
den met behulp van een overloper pogingen ondernomen, om hem op te sporen '
an hem. te bewegen zich over te geven» Volgens de inlichtingen, die door de-
ze overloper waren verstrekt, zou SOUMOKIL behalve W.RANO (Z.W. van Riring)
•nog over een andere schuilplaats beschikken, welke op een afstand van ca,
drie uur gaans zou zijn gelegen. ,:

De operatie-eenheden bleven zich verplaatsen zonder dat het tot een treffen
op grote schaal met' de. vijand kwam. Op. 21 apr. trokken. cie 2 en 3/713 (ciq
4/713 kon wegens transportgebrek niet naar W, Kamal worden overgebracht, , zie
boven i plannen werden dientengevolge gewijzigd) van WJCarnal naar D5, alwaar.
een •verlaten, post. werd aangetroffen. De cie "RAIDERS" bevond zich op dat'
tijdstip op A11. Hieruit is af .te' leiden, dat het was gelukt, om het com—
..plex "AMBQN-2" te bezetten, van waaruit deze cie zoals thans blijkt, werder
ageerde,
'Op 21 apr 4. werd en andermaal , gevangenen van de cie "RAIDERS" naar Ambon afge-
voerd, Dit keer betrof he-fc gevangen genomen vrouwen van R. M. S. leden.
Cie 5/713 bleek zich op 23 apr. bij 32 te bevinden en heeft dus vanuit Kavra
hierheen geageerd. Op 23 apr, . zou -deze cie zich. naar het complex "AMBOÏf-S11
begeven onver dezelfde dag te • arriveren. • Door onbekende oorzaak gebeurde dit
echter niet? bovendien viel de verbinding van het batscdo met deze oio uit.
Onderwijl waren cie, 2 en cie 3/713 van D5 naar het complex getrokken, Cie
3/713 ging in stelling In kampung Baru (D4) terwijl cie 2/713 (niet de bats
cdt. ) in D3 zulks deed, (Noot: D3 en D4 maken deel uit van het complex
"AlvSBOÏI -2" als geheel). Van 24 t/ra 26 apr. kregen de operatie-eenheden
'vuursteun vanuit zee. Het ALRI schip "KEAPU" werd naar W, Geram gedirigeerd .
om vijandelijke objecten te beschieten in het kader van operatie "MASOHI"'
(zie kaart). De troepen in de omgeving werd opgedragen ora gedurende de be-
schieting dekking te zoeken. (Koot: bewapening "KRAPU" s l.Kn. v/7,5 ca'
(enkel), l mitr. v/ 40 mm (enkel), 2 rnitr, v/ 20 mm (enkel), 2 mitr.. v/ 20 mm
(dubbel/. Schietbereik £ 11 Km.
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De "beschietingen door de' "KRAPU" hebben blijkbaar weinig o£ geen succes'
gehad. Op 27 apr, werd verzocht om assistentie van twee batterijen berg-
ge schut a 4 kanonnen - 25 pounder. Al's toelichting werd gegevon,, dat artil-
lerie-steun noodzakelijk werd geacht, daar vele E. M. S. doelen moeilijk .
voor troepen te bereiken waren wegens de dichte begroeiing van .liet operatie*
terrein.' Daar" dit. gesclïut nirët̂ doór' ' KOANDAlT,,ko»-'worden"geïev9Bd, zal:,dit
mogelijk .geschieden door. 2,usat:Jlr-Éi'He:ri.e, -(

Vanaf 30 apr. zou bat-. 713 versterkt worden met twee mortier-groepen, ',
Peze twee groepen zouden met hun bewapening maar Piru worden gezonden,
Onderwijl werd weer een eenheid t. b. v, de. operatie ingezet.: op 30 apr,
werd een pel. van cie 1/713 met de cie 's cd-fc naar Piru verscheept.

De cie "RAIDERS" heeft vermoedelijk ook met ziekte te kanpen gehad. Op 2
mei werd alle nog resterende manschappen van deze cie opgedragen om aich
naar Arabon te begeven voor een rust van 7 dagen. Hierna zouden zij weer
ter beschikking van het operatie-cdo worden gesteld,

In. de tweede helft van april werden pamfletten boven het operatiegebied
uitgestrooid. Op 30 apr. kwamen 16 R. M. S. leden, na de oproep om zich over
te geve», zich -met 81 gezinsleden in Kairatu melden,

Van 4 "t/m 6 mei werd een actie in Imahatai en omstreken uitgevoerd door
twee pelotons van bat» 453» Zeer waarschijnlijk behoren deze pels, tot cie
2/453 (op 14/4 in Rumberu) die, dan naar Kairatu ageerde gezien de dislo-
caties n9!men cie 1/453 en cie 4/453 geen deel aan deze actie. Op 4 dei
vortrokken de boide pels. uit Kairatu naar Honitetu, Op 3 mei was de dis-
locatie van het bataljon 713 als volgt: het batscdo. te Pirui een ge-
deelte van de batsstaf. en de gehele stafcie op Ambonj een pel, /cie l'
op de posten Hulaliu en Pelau (beide Nrd» kust Haruku), een regu/cie l
in Kulor op Saparua, een reserve-pel/oie l in Piru (zie boven) en het
cie'scdo. in Saparua? twee pels/cie 2 en cie'scdo in D3> een reservepel
in Piru| een pel/cie 3 in W.Kamal, twee pels/cie 3 en sie'scdo/cie 3 in *
Piru (laatstelijk in D4 en moet derhalve in richting Piru hebben geageerd}
alhier werden voorbereidingen getroffen om op te rukken naai} Miami Baru =f
A3) } Qen pel/cie 4. en cie'scdo/cie 4 in Miami Lama, een peljjfcie 4 in Mohil-
na en een pel/cie 4 in Piru(cie 4 heeft dus vanuit Piru geageerd); cie 5/!
713 was op 3 mei op weg naar Lumoli, . .

De behaalde resultaten gedurende operatie "HASOHI" zijn gezien het aantal
ingezette eenheden, tot nu toe gering te noemen. Tot en met 3 mei waren
de resultaten als volgt:

Vijand: eigen verliezen:
9 man gedood. 2 man zwaargewond.
90 personen, die zich in 5 man lichtgewond.
Kairatu overgaven,
4 L. E, en l pistool met magazijn. .

Voorts werden enige bundels belangrijke documenten buitgemaakt (N.B. t .
men herinnerè zich het door Indonesië gelanceerde persber. over voor
Ned, compromitterend materiaal, dat op Gerara zou zijn gevonden). Schuil-
plaatsen en tuinen van de vijand werden vernietigd. Volgens een melding.
zou zich onder de gedode R. M. 3. leden o£,a. Kapt, LË3IV/AL,. QS. van R.M.S.
bat 4 bevinden,
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Op 8 mei warden "bij E2 twee R.M.'S.' ledon gevangen genomen. Een van hsn was
JONKER WEIRISAL, odt van oie 2/E.M.S. bat 3. *
Op 11 mei arriveerde de batscdt met twee pels.( oie l?) en tw«6 groe»
pen mortieren ("bat 713) in Piru (zie boven blz, 7 )•
Ben pel van cie 4/713 keerde op 12 mei uit F1 in Piru terug,'terwijl een
pel van oie 5/713 uit Luraoli in Piru. arriveerde.

De oie "RAIDERS" wag onderwijl van A11 naar Piru getrokken. Zoals bekend
zouden de resterende manschappen vanaf 2 mei naar Ambon worden overga»
plaatst. Op $ mei bleek echter dat de oie van Piru naar Kairatu zou wor-
den overgeplaatst. Op 14 mei ageerde de cie "RAIDERS" vanuit Kairatu naar
A12, alwaar 's avonds bivak werd opgeslagen.

Op 14 mei werd cie 4/453 als volgt gedisloceerdi het cie'sedo. en het Ie
pel. te Kairatu (44 man), de vertegenw. te Arabon (7 man), in:Kamarian 39
man, Sukawati 29 raan en in Gimba 10 man. :

Op 17 mei was cie 1/453 als volgt gedisloceerd: pel 2 in Honitetu (54
man), pel. 1 in Lohia Tala (36 man) en pel. 3 in Rumbatu Baru (39 man).
Vermoedelijk hebben de twee laatste pels. vanuit ïïukuaiïakota geageerd.


