
ISAM 10/61

d-gd en.-c
tel bui eau

zaait GEHEIM»
no«:/

V S R K O H T Ï Ï INLICHTINGiiH S A M E N V A T T I N G .
s»c=:*=SB»==Ka;3;3:=s=;3ïe=Es*;==:3rs

' • • • : JTrV «OH/3211-0023

PütribuU». . .

Hoofdbur. Inl. Marinestaf ex. 1
EKNLO S'pore ex. 2 ' dtkv HBIM
C 2 - HK Korps Mariniers ex. 3 dtkv HBIM
G 2 - Gen. Staf ex. 4 dtkv HBIM
Hoofd MAHIIi VI NNG ex. 5
COSTHING QX. 6 - 7

110. Troepensterkte en - verplaatsingen ADBI (tot 22 mei 1961)»
KODAM 1/ISKANDAR HUJA (Militair gew. Atjèh).
Cdt,t Kol. MOHè JASIN.

Geen meldingen.

KODAM 2/BUKIT BABISAN (Militair gew. Noord-Sumatra).
Cdt.i Lnt. Kol. MA3JAF LUKCS.

Geen meldingen.

KODAM 3/17 AUGUSTUS(Militair gsw. Middon Sumatra).
Cdt.: Kol. SURJO SUMPMO.

bats. 440,442; oio GIPI.

Eind april geschiedde de aflossing van hot bat. 440/Diponegoro
(ISAM 10/60, blz.2) door hot bat. 442/Diponogoro(laatstelijk in M.Java,
ISAM 1/61, blz. 2). Hierna vertrokken 667 man van bat. 440 bonovona
een das. onbekende 177 man sterke oio GIPI van dit bataljon a/b van de
"BOGOTONTO" naar M.Java.

KODAM 4/SRIÏÏIDJAJA (Militair gow. ZUID Sumatra).
Cdt.: Kol. HARUÏÏ SOHAff.

Geen meldingen.

KODAM 5/DJMARTA RAYA (Militair gow. D.lakarta).
Cdt.i Kol. UMAR W. KUSU14AH.

Goon moldingon*

KQDAM 6/SILIUANGI (Militair gow. Wost-Java).
Cdt. i Kol. ADJI ÏBILaHIM,

RPKAD, Mobrigcio 5165.

Van mei 1961 tot jan 1962 zal de RPKAD oefeningen in het
parachute-springen houden op Margahaju (ISAM 8/61, KODAM 6, "jump cotir-
ses"). Daarbij zal gotWik vrordon gemaakt van twee DAKOTA's. Medio
moi werdon allo officieren geneeskundige dienst van de zestien mil.
gewesten opgedragen een opgave te zonden van doktoren, verplegers on

overig medisch-personcel, die zich geplaatst zouden willen aio» bij do para-
troepen of hot cdo. para-troepen van het RPKAD.
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Bind mei arrivoorde Mobrigcio 5165 met de "LAWAK" uit Morotai
in Djakarta (ISAM 8/61, KQDAM 6). Deze Mobïigcie ter sterkte van .200
man werd afgelost, door oen pol. vliogveldbowakingstroepen.

Twee cioe'n mil» poli "RAMADJA" van hot stam rog,mil«pol. zullo»
voor ton hoogsto 8 rand* in O.Java worden gedetacheerd,» .

KOPAM 7/DIPOMEGOEO (Militair gew. Midden'Java). • .
Cdt.ï-Kol, PRAÏKM) SEKSOSAMÜDRO. ' . •

bats. 440,442? oio GIPI, • .- .,-• . -•

Zoals ondor KODAM 3 vermeld, geschiedde oind april do aflossing
van bat. 440 door bat, 442, beide van do DIPONEGORO divisie. Eerstge-
noemd bat. koorde naar M.Java terug, sterkte 667 man. A/b van do
"BOGOWONTO" arriveerde tevens een cie GIPI (177 man) van dit bat. in
Semarang» ,

KQPAM S/BRAWIDJAJA (Militair gow. Oost-Java). .'-.: ;...
Cdt.s Kol. SÜRACEMAN. . . , . . . ;

Mobrig.} bats. 505, 528, 506; "HMADJA". .., .:-.i-.;-;

Eind april bleek dzz., dat do vier Mobrigcieo'n van Mobrigbat.
411/iCOBSKADI, getraceerd in Mobriggobied IV on gedetacheerd te Palopo
in Zd. Cclobos, nog steeds niet haar'sector Góröntaio waren overgeplaatst,
hotgoen roods in jan. zou geschieden (ISAM 3/61, blz, 7> ISAM 8/61 blz.
5), Mpdio_moi word do bovolhobbor KODAM .14 opgedragen om dozo ovor-
plaatsing uit te stollen*
Dozo Mobrigcio5n, voor wolko do tijdsduur van dotach02?ing is verstreken»
«ullpn thans door andere Mobrigcieo'n worden afgelost. Hot valt echter
to betwijfelen dat dozo voorgenomen overplaatsingen nog zullen vorden
uitgevoerd,

' Medio mei vertrok bataljon 50.5 a/b van de "DJAICARTA FIR" naar
Nrd, Celebes (Isam 8/61, blz. 5). ïïei bat. dat 840 man sterk is, loste

'-het bataljon 528 af, dat begin juni naar Java zal' terugkeren. Laatst-
genoemd bat. (R.!. 18) verblijft sedert juli 1960 in Nrd. Celebos
(ISAM 10/60, blz., 4).

Over het bat. 506 is in verslagperiode een .verrassende bijzon-
derheid bekend geworden. In ISAM 10/60, blz. 4 werd melding gemaakt
van transformatie van het bataljon "I" in hot bat. 506. Vó*<5r de trans-
formatie werd het bat. "Y" verscheidene malen hot bat. "Y/RAIDERS" ge-
noemd. Gezien hot feit, dat bat. "Y11, alvorens oorspronkelijk in okt.,
doch uiteindelijk pas begin jan. (iSAH :6/<54, blz,4). naar Nrd. Colebos
zou worden c.q.. werd gozondons oen RAID3R-oplGir>ing zou ontvangen(lSAM
10/60, bla. 4), word aangenomen, dat hot bat. 5°6 o»Q.« â"t* "Y" sinds-
dien als RAIDER-bataljon in Nrd3 Colobos dienst dood» Thans is echter
gebleken, dat hot bataljon in O.Java gp_cri. RAIDER-oploiding heeft gehad
en dat dit alsnog zal moeten geschieden. Medio mei word n*l« aangedron-
gen op oen spoedige terugzending van dit bat.(waarsch. in augustus 1961)
naar O.Java5 dit ±»vam. hot feit fiat bat. 506-op bevel van C/S ADHI
binnon zes maanden zal worden omgevormd tot een bat."RAIDERS" i
Modio mei werd dit Bat», dat dool' uitmaakte van RTP 2, ingedeeld bij
RÜP 1 en ingezet M j do operatie'PAÏÏDJOITG 1/RTP 1 tegen V.SUMUAL C.S.
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Volgens oen Indon» persbericht word .door de divisie Brawidjaja
in-Q*Jaya oon "oombat training centre" geopend'. O.a. do eenheden van
het bataljon GARUPA III zullen hier wórden opgeleid,

Medio mei word bekend, dat twee cioSnmil^ politie "RAMADJA"
van het etamrog, mil. pol. (¥.Java) in KODAM 8(rqsp. Surabaja on Madiun)
voor do duur van ten hoogste acht maanden zullen wordon gedetacheerd.
Wanneer accomodatie beschikbaar isj zullen, de beide cieSn recruten naar
het sttoregiraent wordon teruggezonden teneinde de opleiding voort te
zottqn* . ,

Volgens oen molding zullen vanaf medio mei besprekingen worden
gphouden omtrent do detachering van troepen uit O.Java in ïïrd. Celebes
(ifooti momenteel 11 gedetacheerde bats. in KODAM 13, wier aantal, mog.
zal wordon verminderd: do cdo-organisatio en permosta-overgaven modo
in dit licht te zien.).

Het voor R.I.-regering nogal voorspoedige verloop van de liqui-
datie van do Permesta-rebollen aal tot govol« hebben, dat in de toekomst
mot eon goringorinzot van troepen van oldors zal kunnen worden volstaan.

ZOATOAKAfr (Ovorbrugsingscdo• Bornoo).

bat, "RAIDERS".,bat. GIPI. ;

Bind april opende de gow. doputy voor Borneo de Kol. HADJI
HA5AB BASRI officieel do opleiding voor het bataljon "RAIDERS". Elk
ail. gewest van Borneo zal een (of meer) ció(§n) "RAIDERS11 voor dit bat»
leveren (ISAM 8/61, KODAM 10). Deze cioon zullen mog.(voor een deel?)
uit hot gov»bat IITG PURA", dat nog naar Bornoo moot worden teruggezon-
dont worden geformoord.

Het ovorbr.cdo zal een bataljon genie-pioniers naar Palopo zen-
den.

KODAM 9/MÜLA WARMM (Militair gew. O. Borneo).
i j cdt,t KOI. SVHARJO,

'/-•'* i • . Volgons een molding zullen 15 miljoen Indon's van Java naar
A/ \t gebied gelegen langs do vorbindingswog tussen Samarinda en Bslikpa-

KODAM 10/LAMBtJNG MANGKURAT (Militair gow. Zuid Borneo).
Cdf. i Lnt,kol. :MC?ïï. JtJSI

^Cdt.i.Lnt. Kol. DHARSOKO.

Volgens een sterktorapport ovor do maand april 1961 bedroeg
het aantal . militairen in dit mil. gow. 1710 man (in jan 1863 man).

KOPAM 12/TAUDJUNG PURA (jililitair -gew. West Borneo).
Odt.j-Kol. SÜDABMO. '-•'"

T.b.v. de battery luchtdoelart, "D" (ISAM 10/60, blz. 15.)
zal een kazerne worden gebouwd, kos-fcon 6 mil joon Rp«
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KODAM 13/MBRDEKA (Militair gów. :floord en Midden' golebo 3; «
i Kol.

2ó bat. RPKADi bats. 506,505,528,525? Mptoig j "RAIIMIS" a

Hot 2o bat. RPKAD-. (ISAM 8/61» bla. 8.) bevindt zich nog steeds
'in Hrd, Geloftes. -Volgens een laatste melding isjhot bat. mot bat„ 506
op operatic "Pa;adjong I". Laatstgenoemd bat. wordt waarschijnlijk in
aug. naar Q.Java teruggezonden i.v*m« do omvorming tot oon "Raiderbato"

Eind mei; arriveerde bat» 505 in Nrd. Col» tor aflossing van
/ bftt» 528, dat begin juni naar Java zal terugkerpru /

Hof/ bat» 525 van RTP 2 we-rd over de. naand mol als volgt gotra-
ocord» het cdo,, do sto.fc.le on cla' 1e oio te Kauditsn, 2e cie te Airmadidi
3e oie in Karegesan en de 4° °iQ °̂ Bitung»

; • Onder KODAM 8 word reeds • over de -yior Mo~bri.gcie5.n~ van Mobrig—
bat* 411 geschreven, die nog steeds niet in Nrd» Ooiebes werden gede-
tacheerd. :

Medio moi werd bekend^ dat- do KODAM1 s 13? 14» 15 °n 16 olk een
cie "Raidors" moeten leveren voor de vorming van-.&en bat» "Raidors" in
Oost-Inden. . . .

Medio mei bracht Gen. ITasutioa oon bozoek aan Nrd. Colebss i.v0mi
do permesta-ovérgaven"aldaar« Permesta—eenheden worden door hem "gein—

- • spocteerd"» '''•' •/•;' • •• ' •' ; •' • >Ui-'-

•f Is inmiddels gebeurd. Ge zi on do af el* datum van do zo IBAM "oz-r' .hier
het futarum gebruikt» .(elders..ook) ,, - • .

KOSAM 14/HAa/JJÜDDIIT (Militair gow«_.Zuid-ColejbesJ,.'
Cdt»j Kol. ANDÏ' JUbüi*"JJÜLHo " " ~" '

"RAIDERS"

Evenals do mil» gewesten 13? 1.5 Qn 16 zal dit' mila gewest een
cio "Raidors" inootcn leveren voor do vorming van een bataljon "Raidors11
in Oost-Indon» < -••

In verslagperiode word voor hot eerst molding gemaakt over
oon niil» district in Z.oColobos mot o.en ei j f er aanduiding s KODIM 1401
(Dzz. bekend waron KODIM^s net eóii letteraanduiding, ISAM 8/60). Zoals
bekend werd in KODAM 3 (on thans ook in KODAM 15) oerder van een der-
gelijke nummering molding gemaakt- • • •• • '

T.b.v. de batterij luchtdoolart* '̂'ü11 (ISAM 10/60, bla. 15) zal
een fcazorne worden gebouwd? waarvan do kosten 10 miljooc. Rpn zullen
bedragen»

KODAM
Cdu»: lint* iCol» .büki_.̂ _.ü

dot. 1(152)? Mobrigcio 5165? bat» 453? "HAIDEHS"; bat. 706 ' nni , ÏÏAR ̂\. •

Eind moi werd oen deel van hot dot. 1 (bat.. 152) als volgt go-
traceord: cie A te '.Dorume

1 pel/cie C te Doita ' 2 rGgu's/cio D to Patjau
1 pel/cie G te Badja 1 pel/̂ oio E to Dorumo
1 pol/oio C te Asimiro 1 pel/oio ii) te Doita
1 pol/cio U to Posi opor<>odo te Dorume.
2 regu 's/oio L te Supu
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•Eind april wei d een deel van MobrigOie 5165. op Moi'otai als volgt
_̂ ̂ gêtracj&axdi .de cdo.post (tor sterkto van 24 man)' in- P̂ ruba'

25 man in Wajabula
24 man in Mira
25 man in Bores Besar. . '

Mobrigcio 5165 word eind zaai iaar Java teruggevoerd nadat zij
door een pel. vliegveldbow. troepen was afgelost,,

Voor de bouw van barakicon in Gomba(twoe), Kairatü(vier) , W.Selang
(een), Manusa (Twee), Rumbatu (oen) en Lohiatala (twee) t.b.v„ batE 453
word in tot. Rp» 360.000 verstrekt. .."-.-._. . .

Behalve do.mil. gewesten Nrd, Zd-Colebes en KI» Soendaei.landeny
zal dit milt gewest ook oen oie "Raiders" voor de vorming van oon batc
mooten loveren* Volgens een melding van vroegere clatum zou KCMM 15
wegons do late kennisgeving hieraan echter niet kunnen voldoen»

Zoals .bekend, zal het ba^. 453 door het gev.bat !!UDAYANA" (ook
genoemd gov. bat 4/UI>AYANA) worden vervangen, mogelijk ochtor pas nadat
het gov. bat. 3/UDAYAÏÏA (eindelijk) uit Zd»> Celebes is teruggenomen aan-
gezion do wapens van gov„ bat» 3 aan gov. bata 4 worden toegowezen3 et
gov. bat. voor KODAM 15 zal in zijn geheel gaa\ bestaan uit het batev706.

Begin mei werd bekend, dat het pol, KAR 3( bevoorrading of her-
stelling) van do matoarioGlslienst KODAM 16 eon opor. taak zal vervullen
in Coram. Daar KOBAM 16 (nog) niet over voldoende munitie beschikt, aal
mat. dienst KODAM 15 dit. pol» van do benodigde munitie moeten voorzien-

baar aanleiding van het feit dat twee pelotons ox-G,A.P«(lS/iJ/f
6/61, blz 12) zich nist, .iovrodon toonden met de hun verleende rangen,
stolde cdt. KODIM C aan do gow. odt. voer. om de gehole ox-G0A,P. naar

Ambon over te brengen ter voorkoming van mooili jkhodon0-
Ovor do vordolisg van het gewest in districten werd o, e* a* in

ISAM 1.0/60, blz. 13 vormpld. Begin, moi werd bokond, dat m. i. v. medio
mei do aanduiding KODIM 1503 voor de off. mi!,, distr, A van kracht zou
worden. In verband hiermee- werd voorgesteld dat elko BUTEE (aio i* v.
hiormce ook. ISAM 10/60, bls„ 10) eon vólgmaamor zou krijgon:

BODM T-1/A TUAL wordt dan BUTSBÏFEA 15031,
' BDHH-1.. . T-2/A/DOBQ wordt BUTSÏÏPRA ,15032 enz;,(TSAM 10/60 j blz. 13).

Voorts werd in verslagperiode molding gemaakt- van hot mi l c, dist.r,, 1501/
. Nrd. Molukkon (in Ternato), '1502/liddon Mol., 1504/ïïest Irian (in ¥eda)
on 1505/Ambon stad»
Uit o.Q.a. blijkt dat, d-o reorg8,nisatio c»q.ó organisatie der
14,15 en 16 gestalte beging te krijgen»

KODAM _1 6/UDAYMA (Mx.litair .gewcB;b Kloino
Cdt.s

Hot gcvechtsbat* 4UD̂ Ŷ -̂ j dat naar KODAM 15 zal worden godiri"
goord ter aflossing van. het bat. 453, aal uitsluitend gaan bestaan uit
het bat. 706 (storkto 1 staf oio, 1 ostoio,, 4 gQWo aioon on 1 res« oiajc

Evenals de KODAM1 s 13,14 on 15 moet. KOT̂ iM 16 een oio "iL'J'.DERS"
leveren voor do vorming van eon bat.. "RAIDERS11 voor O, Indimesio,,

'Het pol. HAR 3 (bevoorrading of horstelling) van do iaat. dienst
KODAM 16 zal eon oporationo'lo taak vervuilen in Coram»

Voor do batterij "K" luchtdoel art P zal oon kazorr-c van 10
miljoon Rp. wordon gebouwde
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Begt» nol word bekend, dat er oen voorlichtingskampagne zou
worden ingezet voor hot aantrekken van adspirant-cadetten voor de mil.
academie ADRI (300 man) en de technische academie ADRI (250 man) voor
hot leerjaar 1961.

Vanaf, begin mei «al door.de cdt» opl. depots en centr. gevochts-
opleidingen een sterkte opgave worden ingediend van carididaten alg.
reaorvee ADRI, die in opleiding zijn.

Blijkens een molding van begin mei is het hoofdkwartier van de
AftRI nog niet in staat voor de benodigde uitrusting te zorgen van hét
aantal cdo's mil. ressort in elk militair gewest» Do benodigde uitrus-
ting zal verstrekt moeten worden uit do voorraad of restantvoorraad
van hot mil» gow« o»q,. de afd. matorieeMidnst ter plaatse. Uit de V.S.
_»ftl materiaal komen dat echter uitsluitend bestemd is voor do to vor
alg, yeflwfv**JiDH 1961,

Het Hoofd Sectie Inlichtingen,
bij de commamdant der strijdkrachten
in

Inf.
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de stafofficier inlichtingen "bij de
commandant der strijdkrachten in
Nederlands Nieuw-Guinea,

uw kenmerk

onderwerp:

bijlagen :

uw brief van ons nummer
S.Marii
23584/117120

's-Gravenhage,

26 juli 19 61,

Referte Uw "Verkorte Isam" van 11 juli 1901.
nr OM/5211-002?:

Geef U in overweging Uw Isams te voorzien van
een aanduiding in de volgende geest:

"Alle informaties van deze Is&ns hekben een
evaluatie tot B3, tenzij anders vermeld".

Ik doe U deze suggestie naar aanleiding van uw
rapportage op bladzijde 3 onder Kodam 9, waar ïï de
transmigratie van Java naar Oost Bornco meldt van
niet minder dan 15.000.000 Javanen. Kennelijk is dit
een propagandabericht. De laoge graad van onwaar-
schijnlijkheid (of uitvoerbaarheid) maakt dat de
lezers van de "Isam" zioh zullen afvragen of de andere
berichten in het rapport vermeld eveneens van lage
evaluatie zijn.

ex.l SOI-COSTRING,
ex.2 M&RID.

Hoofd marine-inlichtingendienst,

A, E.J, Modderman
kapitein ter zee
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