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BIJLAGE X (SIAPA DIA, WHO'S WHO)1)
Bijvoegsel 1Inlandse officieren van de militaire school.
Bijvoegsel 2(Aspirant-)officieren van KMA-Breda.
Bijvoegsel 3(Aspirant-)officieren van de Hoofd Cursus.
Bijvoegsel 4Aspirant-officieren van KMA-Bandoeng.
Bijvoegsel 5Inheemse officieren van gezondheid.
Bijvoegsel 6Aspirant-officieren van het CORO.
Bijvoegsel 7Aspirant-officieren van de Inheemse Militie.
Bijvoegsel 8Aspirant-officieren van de ML-KNIL.
Bijvoegsel 9Andere vooroorlogse en oorlogs-opleidingen.
Bijvoegsel 10De opleidingen van de SROI en het OCO.
Bijvoegsel 11Officieren van andere na-oorlogse opleidingen.
Bijvoegsel 12De reserve-legerpendeta en -legerpredikanten.

1)

De informatie in de volgende bijvoegsels is in hoofdzaak afkomstig
uit stamboeken, persoonsdossiers, archiefonderzoek en interviews.
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BIJVOEGSEL 1 BIJ BIJLAGE X: INLANDSE OFFICIEREN
*

naam (geboortedatum)

**

in werkelijke dienst (rang bij pensioen)

***

overleden vóór 17-8-'45? (overleden) [wel/niet bij skn RI]

*

1. ASMINO. (11-4-1891)

**

1-7-1910 (-)

***

? [-]
10-10-1913 inlands tlnt infanterie. Geplaatst bij diverse bataljons op Java. Ontslag niet op eigen verzoek per
29-1-1917.

2. HOLLAND SOEMODILOGO, Raden Bagoes (SOENDJOJO, Raden.). (12-6-1890)
1-7-1909 (kapt)
- (okt 1945) [+]
22-10-1914 inlands tlnt infanterie, 22-10-1917 inlands elnt, 31-7-1925 opgenomen in de ranglijst der Europese
officieren. Onderwierp zich 11-8-1926 aan het voor Europeanen vastgestelde burgerlijk- en handelsrecht, waarbij
hij de geslachtsnaam Holland Soemodilogo aannam onder toevoeging van zijn toenmalige titel Raden Bagoes. Juni
1927 aangesteld als wervingsofficier van de IIe Divisie. 27-9-1927 kapt. 31-7-1935 op verzoek e.o.. Kwam als
niet-reserveplichtig gepensioneerd officier bij de algemene mobilisatie weer in dienst. Sloot zich in oktober
1945 aan bij de strijdkrachten van de RI; werd kort daarna vermoord in of nabij Semarang. 18-9-1946 om redenen
van staatsbelang ontslagen bij het KNIL m.i.v. 17-8-1945.

3. KAWILARANG, ALEXANDER HERMAN HERMANUS. (4-6-1889)
1-7-1908 (maj)
+ (18-9-1944)
16-10-1911 inlands tlnt infanterie, 16-10-1915 inlands elnt, 20-3-1920 voldaan aan het aanvullingsexamen en
opgenomen in de ranglijst der Europese officieren. 9-12-1920 tot 7-12-1922 belast met de waarneming van het
bestuur over de Onderafd Madjene (Afd Mandar), ingedeeld bij 1e Garnizoens Bataljon van Celebes en Menado. 24-6-1926
kapt; 11-8-1926 zich onderworpen aan het voor Europeanen vastgestelde burgerlijk- en handelsrecht. 18-4-1928
tot 13-7-1929 verlof in Europa. 28-6-1930 tot 19-11-1932 over naar het 1e en 2e Garnizoens Bataljon van Sumatra's
Westkust en Tapanoeli (PMC-Tapanoeli). 19-11-1932 tot 25-8-1933 als commandant-9e Bataljon en -4e Bataljon op
Java. 25-8-1933 commandant-Subsistentenkader te Bandoeng. 16-10-1933 maj. Op verzoek e.o. per 31-10-1935.
Reserve-maj vanaf 1935. 3-8-1943 in Japanse gevangenschap. Verdronken bij Junyo Maru ramp.

4. MARDJANA, Raden. (29-11-1889)
1-7-1907 (kapt)
- [-]
12-10-1910 inlands tlnt infanterie, 7-7-1914 inlands elnt, 30-3-1918 voldaan aan het aanvullingsexamen en
opgenomen in de ranglijst der Europese officieren. Bij diverse bataljons op Java geplaatst. 22-11-1919 tot
12-5-1921 bij het Garnizoens Bataljon van Palembang en Djambi. 7-5-1921 kapt en terug op Java. Lid van de Volksraad
van 1924 tot 1927. 12-1-1927 tot 20-7-1928 verlof in Europa. 11-3-1931 met volmacht te Den Haag gehuwd met M.H.
de Wild. 28-2-1933 op verzoek e.o. Bij de algemene mobilisatie (8-12-1941) weer in dienst geroepen.

5. SANJOTO ADI, Raden. (7-4-1893)
1-7-1910 (kapt)
- [-]
10-10-1913 inlands tlnt infanterie, 28-3-1917 inlands elnt. Bij diverse bataljons op Java geplaatst. 14-11-1917
tot 7-2-1919 bij het 2e en 3e Garnizoens Bataljon van Atjeh en Onderhorigheden. 31-1-1919 te Sigli hertrouwd
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met J.A. Daniëls, terug naar Java (depot bataljons). 31-7-1925 opgenomen in de ranglijst der Europese officieren.
12-8-1927 bevorderd tot kapt. 27-6-1928 tot 11-6-1929 met verlof naar Europa, daarna bij het 2de en 3de Garnizoens
Bataljon van Atjeh en Onderhorigheden. Terug naar Java, 31-5-1933 op verzoek e.o., reserve-kapt. 19-3-1942 tot
19-4-1943 in Japanse krijgsgevangenschap. Meldde zich 10-6-1949 te Malang bij de assistent-resident en verklaarde
gepensioneerd te zijn en niet meer in staat tot dienen.

6. SANTOSA, Raden. (15-2-1890)
1-7-1907 (-)
? [-]
12-10-1910 inlands tlnt infanterie, 15-7-1914 inlands elnt. Geplaatst bij diverse bataljons op Java. Ontslag
niet op eigen verzoek op 9-12-1916.

7. SOEGONDA, Raden Mas. (24-7-1894)
1-7-1911 (maj)
- (28-11-1961) [-]
22-10-1914 inlands tlnt infanterie. Geplaatst bij diverse bataljons op Java. 24-4-1917 voldaan aan het
aanvullingsexamen en opgenomen in de ranglijst der Europese officieren. 16-6-1917 tot 17-2-1921 bij het Garnizoens
Bataljon van Timor en Onderhorigheden, daarna terug naar Java. 22-10-1917 elnt. 14-11-1924 tot 8-4-1926 bij
het 1e en 2e Garnizoens Bataljon van Celebes en Menado. 8-4-1926 tot 30-10-1927 verlof naar Europa, 28-7-1926
te Haarlem getrouwd met A.M. de Graaf. 27-9-1927 kapt. Geplaatst bij diverse bataljons op Java. 17-7-1935 tot
9-4-1936 verlof naar Europa. 28-8-1935 maj, commandant-9e Bataljon Infanterie. 30-4-1939 op verzoek e.o.,
reserve-maj en 11-12-1941 gemobiliseerd. Tijdens de Japanse bezetting was hij leider van de Timorese verzetsgroep
te Bandoeng, op 8-7-1943 gearresteerd door de Kempeitai. Zijn vrouw werd op 16-8-1945 door de Japanners
geëxecuteerd. 23-1-1946 reserve-lkol, 14-3-1946 adviseur voor Indonesische zaken bij het Hoofdkwartier-AG te
Batavia, diverse adviesfuncties o.a. bij Recomba-Midden-Java. 11-4-1946 de bepalingen voor Europeanen op hem
toepasselijk verklaard, 12-4-1946 hertrouwd met B. Godfried. 23-12-1949 reserve-kol infanterie titulair.
Verzetsster Oost-Azië 1942-1945 (KB dd 21-12-1949 nr. 10). 25-5-1950 e.o. als reserve-officier en definitief
overgegaan naar de weermacht van de RIS. Tewerkgesteld bij Mindef-RIS (Juridische Zaken).

8. SOEMARNO, Raden. (15-5-1893)
1-7-1910 (kapt)
- [+]
10-10-1913 inlands tlnt infanterie, 28-3-1917 inlands elnt. Geplaatst bij diverse bataljons op Java. 30-3-1918
voldaan aan het aanvullingsexamen en opgenomen in de ranglijst der Europese officieren. 3-7-1918 tot 15-7-1921
bij het Garnizoens Bataljon van Timor en Onderhorigheden. Daarna terug op Java en 17-1-1924 tot 1-9-1926 bij
het Garnizoens Bataljon van Palembang en Djambi. 1-9-1926 tot 24-9-1927 met verlof in Europa. 12-8-1927 kapt
en geplaatst op Java. 30-6-1935 op verzoek e.o. Opgeroepen bij de algemene mobilisatie (8-12-1941). Sloot zich
aan bij de strijdkrachten van de RI. 18-9-1946 om redenen van staatsbelang ontslagen bij het KNIL m.i.v. 17-8-1945.
28-1-1946 actief als commandant-6e Regiment (Poerwakarta). Eindrang lkol TNI.

9. SOEMOHARDJO, OERIP, Raden. (22-2-1893)
1-7-1911 (maj)
- (17-11-1948) [+]
22-10-1914 inlands tlnt infanterie. 24-4-1917 voldaan aan het aanvullingsexamen en opgenomen in de ranglijst
van de Europese officieren. 22-10-1917 elnt. 4-4-1917 tot 20-3-1923 bij het Garnizoens Bataljon van de
Zuider/Ooster Afd van Borneo; daarna diverse plaatsingen bij bataljons op Java. 11-6-1926 zich onderworpen aan
het voor Europeanen vastgestelde burgerlijk- en handelsrecht. Als elnt der marechaussee aangesteld tot
reserve-wervingsofficier van de IIe Divisie (Midden-Java). 27-9-1927 kapt. 20-7-1928 tot 13-7-1929 met verlof
in Europa. Daarna op Java. 25-1-1933 tot 27-7-1935 bij het 2e Garnizoens Bataljon van Sumatra's Westkust en
Tapanoeli. 27-7-1935 tot 19-3-1936 met verlof in Europa. 28-8-1935 maj. Commandant-2e Depot Bataljon; 19-5-1938
eervol ontheven van dit commmando en geplaatst als commandant-3e Depot Bataljon. 30-6-1938 op verzoek e.o.. Op
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8-12-1941 bij de algemene mobilisatie opgeroepen als commandant-Depot Inheemse Militie te Tjimahi. In Japanse
krijgsgevangenschap tot mei 1942. Door de republikeinse regering aangezocht de TKR te formeren. Vestigde 14-10-1945
zijn hoofdkwartier te Djokja. Chef staf weermacht onder gen Sudirman. 18-9-1946 om redenen van staatsbelang
ontslagen uit het KNIL m.i.v. 17-8-1945. 2-1-1948 ontheven uit zijn functie van chef staf t.g.v. Soeriadarma.
Oerip adviseur van het staatshoofd en van de minister van defensie, lid DPA (Hoge Adviesraad). Eindrang lgen.

10. SOEPAMA, Raden Mas. (15-3-1891)
1-7-1909 (inlands elnt)
? [-]
14-10-1912 inlands tlnt infanterie, 16-9-1916 inlands elnt. Diverse plaatsingen op Java. 7-4-1925 e.o. niet
op eigen verzoek.

11. SOERATMAN, Raden. (mrt 1891)
1-7-1909 (kapt)
- [+]
14-10-1912 inlands tlnt infanterie. Diverse plaatsingen bij bataljons op Java. 20-3-1920 voldaan aan het
aanvullingsexamen en opgenomen in de ranglijst der Europese officieren. 26-7-1920 tot 25-11-1926 bij het Garnizoens
Bataljon der Zuider/Ooster Afd van Borneo, daarna teruggeplaatst op Java. 25-11-1926 kapt. 1-5-1933 drie maanden
binnenlands verlof. 31-12-1933 op verzoek e.o., 17-6-1940 toegetreden tot de 'Reserve-korpsen van oud-militairen'
en 8-12-1941 opgekomen bij de algemene mobilisatie. Ging in 1945 over naar de strijdkrachten van de RI en werd
door Oerip Soemohardjo aangesteld tot commandant-Komandemen II/Midden-Java; werd niet geaccepteerd door zijn
PETA-ondercommandanten. 18-9-1946 om redenen van staatsbelang ontslagen bij de Reserve-korpsen van oud-militairen
m.i.v. 17-8-1945. Eindrang genm TNI.

12. WALANGITANG, BENJAMIN THOMAS. (11-11-1891)
1-7-1908 (maj)
+ (18-9-1944)
16-10-1911 inlands tlnt infanterie, 16-10-1915 inlands elnt. Geplaatst bij diverse bataljons op Java. 25-4-1916
tot 25-2-1918 bij het 2e Garnizoens Bataljon van Atjeh en Onderhorigheden. 19-3-1919 voldaan aan het
aanvullingsexamen en opgenomen in de ranglijst der Europese officieren. 1-12-1919 tot 16-10-1923 bij het Garnizoens
Bataljon van Palembang en Djambi, daarna bij het 1e Depot Bataljon op Java. 25-2-1925 tot 18-5-1927 bij het 1e
Garnizoens Bataljon van Celebes en Menado. 5-6-1926 kapt. 18-5-1927 tot 28-7-1928 verlof in Europa, daarna
plaatsingen bij bataljons op Java. 16-10-1933 maj. 3-11-1933 commandant-Garnizoens Bataljon van de Zuider/Ooster
Afd van Borneo. 31-7-1935 op verzoek e.o., reserve-maj. 1936-1938 commandant-Reservekorps van oud-militairen
in de Minahasa. Bij de algemene mobilisatie opgeroepen (werkzaam op DvO). Medio 1943 gearresteerd door de Kempeitai
en verdronken bij de Junyo Maru ramp.

13. WARDIMAN WIRJOSAPOETRO, Raden. (29-10-1890)
1-7-1907 (inlands kapt)
- [+]
12-10-1910 inlands tlnt infanterie, 15-7-1914 inlands elnt. Geplaatst bij diverse bataljons op Java. 1-12-1915
tot 1-12-1918 zich onderscheiden bij krijgsverrichtingen bij het Garnizoens Bataljon van de Zuider/Ooster Afd
van Borneo, Eervolle Vermelding (KB dd 24-6-1919 nr. 24). Geplaatst bij bataljons op Java. 7-5-1921 inlands
kapt. Volgde in 1922-1923 de waarnemerscursus en werd waarnemer-ML. 3-7-1924 op verzoek e.o.. Onderwierp zich
in 1935 aan het voor Europeanen vastgestelde burgerlijk- en handelsrecht. Sloot zich in 1945 aan bij de
strijdkrachten van de RI. 18-9-1946 om redenen van staatsbelang ontslagen bij het KNIL m.i.v. 17-8-1945.
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BIJVOEGSEL 2 BIJ BIJLAGE X: (APIRANT-)OFFICIEREN VAN KMA-BREDA
*

naam (geboortedatum)

**

in werkelijke dienst (rang in 1942)

***

overleden vóór 17-8-1945 (overleden) [wel/niet bij skn RI]

*

1. ALKADRIE, SJARIEF HAMID, Pangeran Adipati Soerja Maharadja. (12-7-1913)

**

27-9-1933 (elnt inf)

***

- (30-3-1978) [-]
2-8-1936 tlnt infanterie. Gelijkgesteld met Europeanen Ned. Stbl. nr. 281 dd 5-11-1937. Geplaatst bij 19e Bataljon.
30-3-1937 over naar 6e Afd mitrailleurs en infanteriegeschut-6e Regiment Infanterie. 31-5-1938 gehuwd met D.
van Delden. 30-6-1939 elnt. Diverse plaatsingen op Java en te Balikpapan. 28-2-1942 bij Staf Groep Zuid-IIe Divisie
(Java). Japanse krijgsgevangenschap, waaruit op 15-8-1945 te Bandoeng bevrijd. 5-10-1945 adjudant van de chef
generale staf. 19-10-1945 tijdelijk lkol. 28-10-1945 geïnstalleerd als Sultan Hamid II van Pontianak. 11-4-1946
adjudant in buitengewone dienst van de Koningin. 19-4-1947 tijdelijk kol, 7-11-1949 genm. 1-4-1950 e.o. terzake
van reorganisatie van het KNIL. April 1950 gearresteerd en in 1953 veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf
met aftrek. Vrijgelaten in 1958. Van 1962-1966 wederom in arrest.

2. DJATIKOESOEMO, Goesti Pangeran Hario. (SOEDJONO) POERBONAGORO. (24-8-1900)
9-9-1918 (-)
- (16-11-1948) [+]
Zoon van Soesoehoenan Pakoe Boewono X (22e nakomeling). 31-7-1923 tlnt cavalerie, geplaatst bij het 1e Eskadron.
2-8-1925 op verzoek buiten werkelijke dienst gesteld zonder bezwaar van den Lande. Bij GB van 13-8-1926 e.o.
op verzoek. Tijdens Japanse bezetting PETA-officiersopleiding. In Japanse gevangenschap. 1945 over naar de
strijdkrachten van de RI en commandant-Divisie X (Soerakarta)-TKR, inspecteur cavalerie, inspecteur-generaal
TRI, 1e militair secretaris president RI. Genm TNI.

3. KARTASASMITA, DIDI, Raden. (20-11-1913)
28-9-1932 (elnt inf)
- [+]
4-8-1935 tlnt infanterie. Geplaatst bij diverse eenheden op Java. 4-6-1938 elnt. 19-9-1939 bij het Garnizoens
Bataljon der Molukken, commandant van het peloton mitrailleurs te Ambon, november 1939 waarnemend
detachementscommandant Ternate, juli 1940 detachementscommandant te Boela (BPM emplacement op Ceram). 22-1-1942
opdracht uitgevoerd tot vernietiging van Boela. 25-1-1942 met detachement naar Ambon. 1/2-2-1942 Japanse landing
op Ambon, 3-2-1942 capitulatie. Krijgsgevangene tot eind maart 1942. Per prauw met gezin naar Java. Werkzaam
op bureau resident te Bandoeng, later wiskundeleraar te Batavia. 14-10-1945 genm TKR, formateur Divisie I. Van
januari tot 9-5-1946 commandant-Komandemen I/West-Java. 18-9-1946 om redenen van staatsbelang ontslagen bij
het KNIL m.i.v. 17-8-1945. Mei 1946 tot 21-7-1947 inspecteur infanterie. Mei 1947 eerste ontslagaanvrage. 31-7-1948
ontslag uit de TNI als kol. 10-10-1948 bij Nederlandse autoriteiten. Februari 1949 ambtenaar op Departement
van Volksgezondheid der Negara Pasoendan.

4. KOMENTAS, WILLEM JANSZOON. (26-12-1906)
26-9-1928 (elnt inf)
- (?) [-]
31-7-1932 tlnt genie, geplaatst bij het Bataljon Pioniers te Tjimahi. 31-10-1937 e.o. op verzoek, benoemd tot
tlnt infanterie en gelijktijdig bevorderd tot elnt. Geplaatst bij diverse bataljons op Java. 2-7-1940 bij het
Garnizoens Bataljon der Zuider/Ooster Afd van Borneo. 1-12-1941 overgeplaatst naar 10-6e Regiment Infanterie
(gemotoriseerde fuseliercompagnie). Bronzen Leeuw (KB van 13-12-1947 nr. 11). 18-3-1942 in Japanse
krijgsgevangenschap, kamp verlaten op 31-10-1945 te Bandoeng. November 1945 bij LOC-Bandoeng. 25-11-1945 bij
Inf I. 28-12-1945 tijdelijk kapt. 4-11-1946 over naar Staf B-Divisie (onderhoofd kantoor inlichtingen). 2-3-1948
over naar DCO te Bandoeng. 10-9-1948 tot 28-3-1949 ziekteverlof in Nederland. 28-3-1949 tot 1-11-1949 bij het
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Instructie Bataljon voor Indonesië te Kijkduin. 28-11-1949 ingedeeld bij het Korps MP als directeur der Militaire
Strafgevangenis te Tjimahi. E.o. op verzoek per 25-7-1950 en 29-9-1950 naar Nederland.

5. MAKATITA, VICTOR LUCAS. (30-4-1919)
15-9-1938 (cadet-sgt mil adm)
+ (9-4-1942)
15-9-1938 bij de KMA verbonden als militair voor zeven jaren. 15-7-1940 wegens opheffing van zijn betrekking
met wachtgeld, niet op verzoek. Trachtte via Zwitserland naar Engeland te ontsnappen en werd door Vichy-politie
gearresteerd. Te Dyon geëxecuteerd.

6. MARTAATMADJA, HIDAJAT, Raden. (26-5-1916)
23-9-1935 (-)
- [+]
Zoon van de wedana van Tjimahi. 31-7-1938 tlnt infanterie.Geplaatst bij het 4e en 9e Bataljon. E.o. op 31-10-1940.
Tijdens de Japanse bezetting kleine zelfstandige en employé bij de busdienst der vroegere Staats Spoorwegen.
In 1945 over naar de strijdkrachten van de RI. 1-12-1945 plaatsvervangend commandant-Komandemen I/West-Java,
kol-coördinator Divisie I/Divisie II, 1-7-1946 commandant-Brigade IV 'Goentoer'-Divisie Siliwangi, chef staf
en plaatsvervangend commandant-Divisie Siliwangi. Februari 1948 geëvacueerd naar Djokja, 2e waarnemend chef staf
weermacht (WKSAP 2), 4-5-1948 WKSAP 1. 26-11-1948 commandant-Sumatra (Tentara dan Teritorium Sumatra). 1950
kwartiermeester-generaal. Later o.a. 1-10-1965 onderminister voor PTT en Toerisme en ambassadeur in Canada (1966)
en Australië en Nieuw-Zeeland (1968). Lgen TNI.

7. MASJHOER, KANIDO RACHMAN. (13-10-1919)
25-9-1939 (cadet-sgt inf)
- (23-8-1985) [+]
Neef van Sjahrir. 25-9-1939 bij de KMA verbonden als militair voor zeven jaren. 15-7-1940 wegens opheffing van
zijn betrekking met wachtgeld, niet op verzoek. 15-5-1942 als krijgsgevangene naar Duitsland. 28-4-1945 bevrijd.
5-10-1945 in Australië, naar Malakka en 9-2-1946 gedetacheerd bij een Gurkha-bataljon in de omgeving van Soerabaja.
Ging - na overleg met zijn chefs - over naar de TRI. Geplaatst op het hoofdkwartier en tijdelijk bij de ALRI.
In 1950 hoofd Bureau Reglementen van Sectie G 6 der generale staf (SUAD 6). Eindrang bgen TNI.

8. MATULESSIJA, ADRIAAN PHILIP. (10-8-1900)
1-2-1918 (-)
+ (29-3-1926)
1-2-1918 aangekomen bij de tijdelijke leergang tot opleiding van cadetten voor de Cadetten School te Alkmaar.
30-9-1919 cadet-KMA voor de genie in Nederlands-Indië. 14-8-1924 tlnt.

9. NANLOHY, BENONI PEDRO ANTHONI. (29-12-1909)
29-9-1930 (elnt inf)
+ (18-9-1944)
31-7-1933 tlnt infanterie. 18-10-1933 gehuwd met S. Baron. Ingedeeld bij het 19e Bataljon. 27-4-1934 huwelijk
ontbonden. Bij GB van 3-8-1934 nr. 10 werden de bepalingen voor Europeanen op hem toepasselijk verklaard. 20-9-1935
over naar het Garnizoens Bataljon van Timor en Onderhorigheden. Op 2-12-1936 hertrouwd met A.E.A. Fellinger.
30-7-1936 elnt. Japanse krijgsgevangenschap. Verdronken bij de Junyo Maru ramp.

10. NANLOHY, MATHIJS. (3-2-1906)
26-9-1928 (elnt inf)
- (11-3-1994) [-]
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2-8-1931 tlnt infanterie. Gelijkgesteld met Europeanen bij Stbl. van 27-11-1921 nr. 717. Geplaatst bij diverse
bataljons op Java. 12-4-1934 over naar het 2e Garnizoens Bataljon van Sumatra's Westkust en Tapanoeli. 2-8-1934
elnt. 18-12-1934 over naar 10e Bataljon. 21-2-1936 tot 16-5-1939 marechaussee-officier. 18-6-1937 gehuwd met
J.A.A. Niels. 1942 ingezet bij Tangerang, trok aan het hoofd van een groep Ambonezen terug richting Tjilatjap.
13-3-1942 in Japanse krijgsgevangenschap. In kampement 15e Bataljon, begin oktober 1942 naar 10e Bataljon
(strafoverplaatsing wegens uitbraakpoging van Ambonezen), 30-1-1943 naar Glodok-gevangenis, 3-3-1943 naar Depot
Infanterie te Bandoeng. 15-9-1944 ingescheept aan boord Junyo Maru. Overleefde de Junyo Maru ramp en de daarop
volgende gevangenschap. 15-10-1945 gevangenkamp Logas (Sumatra) verlaten. Gezien zijn houding in gevangenschap
voorgedragen voor de Verzetsster Oost-Azië 1942-1945. 16-1-1946 kapt. Ingedeeld bij Inf I en Inf V. 4-3-1948
tot 11-10-1948 verlof in Nederland. Depot Infanterie te Buitenzorg. 6-4-1949 maj en belast met de functie van
Nederlands ondercommandant-Molukken. 25-7-1950 over naar de KL. Eindrang lkol.

11. POERBODIPOERO SOEMITRO, Raden Mas Toemenggoeng (POERBO SOEMITRO, raden mas). (3-8-1915)
14-9-1935 (elnt inf)
- [-]
Kleinzoon van Pakoe Alam V en neef van Pakoe Alam VIII. 30-7-1939 tlnt infanterie R.M. Poerbo Soemitro. Geplaatst
bij het 2e Bataljon. 6-5-1940 bij het 7e Bataljon te Tarakan. 17-6-1941 over naar het Garnizoens Bataljon van
Celebes en Menado. 27-10-1941 elnt. Japanse krijgsgevangenschap waaruit pas op 3-10-1944 ontslagen. Functie
aan het hof van de Pakoe Alam als R.M.T. Poerbodipoero. Gekidnapt, gevangenschap, huisarrest. 19-12-1948
teruggemeld bij Nederlandse autoriteiten. Ingedeeld bij AG en HKGS. 29-11-1949 kapt. Op verzoek met
recuperatieverlof naar Nederland. Over naar de KL. Eindrang lkol.

12. RüMEMPER, SEMEDT LODEWIJK. (10-9-1907)
26-9-1928 (elnt inf)
- (ca. 1985) [-]
2-8-1931 tlnt infanterie. Geplaatst bij het 9e Bataljon. 4-5-1934 tot 25-12-1941 over naar het 2e, 3e en 4e Garnizoens
Bataljon van Atjeh en Onderhorigheden en bij het Korps Marechaussee. 23-7-1934 elnt. 25-12-1941 commandant van
het gemengd marechaussee-detachement te Samarinda (Borneo). 15-8-1945 bevrijd uit Japanse krijgsgevangenschap
te Bandjermasin. 23-1-1946 tot 3-8-1946 ziekteverlof in Australië. Geplaatst bij Inf II. 11-11-1946 kapt. 20-2-1949
waarnemend commandant-Inf II. 5-5-1949 tijdelijk maj. Tevredenheidsbetuiging van de Clg i.v.m. actie in
Midden-Sumatra. 6-12-1949 over naar het HKGS. 18-4-1950 naar Nederland. E.o.

13. SADELI, SALEH, Raden. (31-12-1917)
15-9-1937 (tlnt inf in Europa)
- [-]
Zoon van de patih van Soemedang. 15-7-1940, na de bezetting van Nederland, tlnt infanterie en op non-activiteit
gesteld. 15-5-1942 in Duitse krijgsgevangenschap. 28-5-1945 bevrijd te Neu-Brandenburg. 14-8-1945 naar Engeland
en 27-11-1945 te Malakka. 3-3-1946 tot 3-1-1949 diverse functies in Nieuw-Guinea. 6-3-1946 elnt, 21-12-1948
kapt. 3-1-1949 tot 22-11-1949 ter beschikking van de hoofdofficier-leider VBs op West-Java en Bataljon Pasoendan
I. 25-5-1950 over naar de APRIS en op verzoek e.o.. Eindrang bgen TNI, daarna directeur Philips-Jakarta.

14. SALIM, ACHMAD, Raden. (?)
feb 1919 (-)
? [?]
Naar Cadetten School. Op de KMA verdacht van 'revolutionaire neigingen'. 26-5-1924 eervol ontheven van de
KMA-opleiding wegens dienstbelangen (inkrimping cavalerie).

15. SAMIDJO MANGOENWIRONO, Raden. (18-8-1908)
5-7-1924 (elnt inf)
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- (ca. 1987) [+]
Op 5-7-1924 te Meester Cornelis vrijwillig verbonden als aspirant-officier. 8-7-1927 sergeant. 21-7-1930 bestemd
voor toelating tot de KMA. 31-7-1933 tlnt infanterie. Geplaatst bij het 7e Bataljon en het 1e Bataljon. 31-7-1936
elnt. 15-7-1936 over naar het Garnizoens Bataljon van de Zuider/Ooster Afd van Borneo. Tijdens de Japanse bezetting
leraar aan een particuliere school. Ging over naar de strijdkrachten van de RI. Door ex-PETA ondercommandanten
niet geaccepteerd als commandant-Komandemen III/Oost-Java. Werkzaam op de Militaire Academie te Djokja en andere
militaire onderwijsinrichtingen. 18-9-1946 om redenen van staatsbelang ontslagen bij het KNIL m.i.v. 17-8-1945.

16. SOEARDJO TIRTOSOEPONO, Raden. (1904)
9-9-1922 (-)
- [-]
In opleiding genomen aan de Cadetten School en in 1924 naar de KMA. Werd als cadet lid van de PI en verklaarde
zich voorstander van een onafhankelijk Indonesië. Wegens 'communistische neigingen' van de KMA verwijderd. Tijdens
de Japanse bezetting werkzaam bij de politie, hielp Nederlandse gevangenen. Tijdens de Hoge Veluwe conferentie
in Nederland.

17. SOEBIAKTO, Raden, MANSFELT, JOHN. (3-7-1901)
1-2-1918 (kapt art)
- (28-9-1976) [-]
Zoon van een hoofddjaksa van Magelang. 1-2-1918 aangekomen bij de 'tijdelijke leergang tot opleiding van cadetten
voor de Cadetten School' te Bandoeng. 31-1-1919 bij de Cadetten School te Alkmaar en 30-9-1919 op de KMA. 14-8-1922
tlnt artillerie. Geplaatst bij diverse artillerie afdelingen op Java. 14-8-1925 elnt. 1-2-1931 negen maanden
verlof naar Europa. 26-9-1931 gehuwd met J.N.L.M. van Hasselt. 25-6-1936 kapt. 8-3-1942 tot mei 1942 in Japanse
krijgsgevangenschap. 23-11-1943 tot 13-5-1944 in arrest bij Kempeitai en 8-1-1945 tot 3-9-1945 door PID gevangen
gehouden. 1-10-1945 geplaatst bij chief Co AMACAB te Batavia. 8-3-1946 maj. 28-6-1947 commandant-Depot
Artillerie-KNIL. 14-7-1947 lkol. 1-3-1949 tot 21-3-1950 commandant-Opleidingscentrum Artillerie. 13-4-1950 naar
Nederland en 25-7-1950 e.o.. Nederlander bij de wet van 22-6-1951 (Stbl nr. 233).

18. SOEDIBIJO, MOHAMAD, Mas. (14-4-1908)
1-7-1922 (elnt inf)
- (ca. 1970) [+]
1-7-1922 te Meester Cornelis vrijwillig verbonden als aspirant-officier. 1-7-1925 sergeant eerste klas en leerling
Militaire School, 26-5-1927 toegelaten tot de KMA. 3-8-1930 tlnt infanterie. Geplaatst bij het 14e Bataljon.
29-10-1932 tot 23-9-1936 bij het Garnizoens Bataljon van de Zuider/Ooster Afd van Borneo. 3-8-1933 elnt. 23-9-1936
tot 1942 bij diverse bataljons op Java. Ging over naar de strijdkrachten van de RI. Bij de TKR aanvankelijk
commandant-Komandemen II/Midden-Java als genm. Hoofdofficier van speciale diensten bij Oerip; hoofd-POPDA tot
augustus 1946. 21-5-1946 directeur-generaal Mindef (later secretaris-generaal), 27/28-6-1946 in gezelschap van
Sjahrir te Solo gekidnapt. 18-9-1946 om redenen van staatsbelang ontslagen uit het KNIL m.i.v. 17-8-1945. Verliet
de republikeinse militaire dienst in 1948. Later particulier ondernemer.

19. SOEMIARTO, OTTO ABDUL RACHMAN. (11-11-1918)
sep 1938 (cadet-vdg inf)
- (10-3-1985) [+]
September 1938 bij de KMA verbonden als militair voor zeven jaren. 15-7-1940 wegens opheffing van zijn betrekking
met wachtgeld, niet op zijn verzoek. 15-5-1942 als krijgsgevangene naar Duitsland. Na zijn bevrijding e.o. m.i.v.
1-9-1945. Meldde zich mei 1946 te Djokja en diende in het Mindef. Na de Madioen-opstand verdacht van communistische
sympathie en in de RI gevangen tot kort vóór de Tweede Politionele Actie. Tijdens de Tweede Politionele Actie
gevangen door Nederlandse troepen. 29-12-1949 vrijgelaten. Eindrang genm. TNI. O.a. ambassadeur te Tanzania.
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20. SOERIADARMA, SOERJADI, Raden. (6-12-1912)
29-9-1931 (elnt wrn ML)
- [+]
29-7-1934 tlnt infanterie. Geplaatst bij het 1e Bataljon. 20-12-1937 overgeplaatst naar de LA als leerling-vlieger
en 16-4-1938 eervol ontheven van de opleiding. Instructeur aan de Vlieg- en Waarnemersschool-ML te Kalidjati.
Nam deel aan de luchtstrijd tegen Japan vanuit Samarinda II (Borneo). Bronzen Kruis (GB van 27-1-1942 nr. 1z).
16-1-1942 tot 23-2-1942 belast met het geven van een spoed bommenrichterscursus, daarna
commandant-luchtstrijdkrachten (CL) bij het Hoofdkwartier van het West-Java Commando. In Japanse
krijgsgevangenschap, daarna werkzaam bij de politie. Over naar de strijdkrachten van de RI en belast met het
oprichten van de luchtvaartafdeling der TKR. 9-4-1946 chef staf Angkatan Oedara-TRI in de rang van commodore.
18-9-1946 om redenen van staatsbelang ontslagen bij het KNIL m.i.v. 17-8-1945. Chef staf weermacht op 2-1-1948
(Presidentieel Decreet nr. 1/1948), waarbij deze functie werd opgenomen in het Mindef, tevens chef staf AURI.
Bood 1-5-1948 zijn ontslag aan als chef staf weermacht, hetwelk door de Mindef en de president niet werd
geaccepteerd. Eind mei 1948 werd chef staf weermacht weer onder Sudirman gesteld, Soeriadarma werd ontheven
uit deze functie. Hij werd op 22-12-1948 op Muntok geïnterneerd door de Nederlanders. Maakte deel uit van de
republikeinse delegatie bij de RTC. 27-12-1949 chef staf-AURIS. In 1962 ontheven uit zijn functie wegens
ineffectief optreden van de luchtmacht bij het Nieuw-Guinea conflict. Eindrang gen TNI-AU.

21. SOERIA SANTOSO, SARDJONO, Raden. (30-6-1898)
27-9-1918 (maj art)
- (27-7-1974) [-]
27-9-1918 aangekomen bij de Militaire School te Meester Cornelis, bestemd voor de KMA als cadet voor de dienst
in Nederlands-Indië. 30-7-1921 tlnt artillerie. Geplaatst bij diverse artillerie afdelingen op Java. 17-2-1922
elnt. Verlof naar Europa van 8-7-1931 tot 27-7-1932. 31-8-1933 kapt. 30-7-1941 maj, commandant-Commando
Luchtverdediging kustfront Batavia-Priok. Actief in het ondergronds verzet tegen de Japanse bezetters. 1-10-1945
tewerkgesteld bij chief Co AMACAB te Batavia als hoofd intelligence en loyaliteitsonderzoeken. Hertrouwde na de dood van zijn echtgenote - op 28-2-1946 met G.M. de Vos. 8-3-1946 tijdelijk lkol. 14-1-1948 lid Voorlopige
Federale Raad. 21-2-1948 tijdelijk kol. 9-3-1948 secretaris van Staat voor binnenlandse veiligheid in de Voorlopige
Federale Regering. 31-12-1949 op verzoek e.o.. Eindrang kol. Vertrok enige tijd na de soevereiniteitsoverdracht
naar Nederland. Keerde medio 1974 terug naar Indonesië, waar hij overleed.

22. SOERJOBROTO, TRENGGONO, Raden. (29-9-1905)
1-10-1926 (ritm)
- [-]
28-7-1929 tlnt cavalerie. Geplaatst bij diverse eskadrons op Java. 28-7-1932 elnt. Verlof in Europa van 3-2-1937
tot 12-11-1937. Huwde op 8-9-1937 J.Ch.E. van Heemert. 27-9-1941 ritmeester. Februari 1942 commandant van het
paardeneskadron Cavalerie 5. In Japanse krijgsgevangenschap van 8-3-1942 tot 31-5-1942. Meldde zich 15-9-1945
terug bij LOC-Bandoeng. 30-3-1946 maj. 19-7-1946 bij staf B-Divisie als adviseur voor inheemse zaken. 17-5-1947
tot mei 1948 ter beschikking gesteld van 2 Verkennings Regiment-KL (D-Divisie). 30-8-1948 commandant-Depot
Pantsertroepen/Opleidingscentrum Pantsertroepen. 29-9-1949 lkol. 11-4-1950 naar Nederland vertrokken. Op verzoek
e.o. per 25-7-1950.

23. SOERJOSOERARSO, SOEJARSO, Kandjeng Pangeran Hario. (25-8-1916)
7-9-1936 (tlnt inf)
- [+]
Neef van Mangkoe Negoro VII. 30-7-1939 tlnt infanterie. Geplaatst bij het 1e Bataljon. In 1940 naar het Bataljon
Vechtwagens. Oktober 1941 instructeur CORO-Inheemse Militie. Tijdens de Japanse bezetting bij de politie. Sloot
zich aan bij de strijdkrachten van de RI. Cadetten School te Malang. 25-5-1946 hoofd bewapening-Mindef RI. 27-3-1947
als kol naar Komandemen Sumatra (hoofd personeelszaken), tijdens de Eerste Politionele Actie commandant-Divisie
Gadjah. Medio 1948 terug in Djokja als hoofd bewapening-Mindef RI. Tijdens de Tweede Politionele Actie bij Divisie
Diponegoro (divisiecommandant Gatot Soebroto). Februari 1950 belast met scholing/reorganisatie pantsertroepen.
Later o.a. inspecteur cavalerie, directeur personeel-Mindef, militair attaché te W'ton en deken der
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textielopleidingen TH-Bandoeng. Eindrang genm TNI.

24. SOETOPO. (29-12-1905)
3-10-1927 (-)
- (ca. 1949) [+]
3-8-1930 tlnt infanterie. Geplaatst bij het 7e Bataljon. 19-8-1932 over naar het Garnizoens Bataljon van Palembang
en Djambi. 3-8-1933 elnt. 19-10-1933 over naar het 9e Bataljon. 3-8-1934 ontslag, niet op zijn verzoek. Van 1934
tot 1942 werkzaam bij een levensverzekeringsmaatschappij. Sloot zich in 1945 aan bij de strijdkrachten van de
RI. Inspecteur infanterie, 27-3-1947 naar Sumatra als chef staf Komandemen (genm). Na terugkeer op Java (januari
1949) bij Mindef. Werd later door Moeso-aanhangers ernstig gewond en overleed in het Nederlands ziekenhuis te
Semarang.

25. SOEWARDI, MEMET RACHMAN ALI. (12-12-1906)
1-7-1922 (kapt inf)
- [+/-]
Op 1-7-1922 te Meester Cornelis vrijwillig verbonden als aspirant-officier. 1-7-1925 sergeant eerste klas,
leerling Militaire School, 26-5-1927 toegelaten tot de KMA ondanks overwegende bezwaren van Clg H.L. LaLau.
3-8-1930 tlnt infanterie. Geplaatst bij het 11e Bataljon. Van 29-10-1932 tot 14-8-1936 bij het Garnizoens Bataljon
der Molukken. 3-8-1933 elnt. 14-8-1936 over naar Java bij het 15e Bataljon. 14-3 tot 7-7-1939 bij de Proefafdeling
Vechtwagens. 11-10-1941 kapt. 31-7-1942 tot 19-4-1943 in Japanse krijgsgevangenschap in het kampement van het
10e Bataljon en in de Glodok-gevangenis. Sloot zich later aan bij de strijdkrachten van de RI. Eerste directeur
der Militaire Academie te Djokja van oktober 1945 tot oktober 1948, genm. Daarna adviseur Mindef. 18-9-1946
om redenen van staatsbelang ontslagen uit het KNIL m.i.v. 17-8-1945. Gekidnapt te Djokja en zich op 1-1-1949
teruggemeld bij de Nederlandse autoriteiten en in Nederlandse krijgsdienst getreden bij de pre-federale troepen.

26. TJO KIEM TJWAN. (?)
1930 (-)
? [-]
Op de KMA afgekeurd wegens stotteren.

27. YOE PO SIOE. (12-12-1908)
26-9-1928 (kapt art)
- [-]
Gelijkgesteld met Europeanen bij Stbl van 2-12-1916 nr. 718. 2-8-1931 tlnt artillerie. Geplaatst bij diverse
afdelingen bergartillerie. 2-8-1934 elnt. 15-5-1936 tot 8-3-1942 bij de Pyrotechnische Werkplaats te Bandoeng.
2-8-1941 kapt. Van 8-3-1942 tot 15-8-1945 in Japanse krijgsgevangenschap, bevrijd te Moekden. 12-12-1945 in
Indië aangekomen, bij Depot Artillerie te Balikpapan. Voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding i.v.m.
zijn gedrag in gevangenschap (hooghouden van het moreel). 1-1-1948 hoofdbedrijfsleider-Centrale Munitie
Werkplaatsen. 15-11-1948 maj. 28-6-1950 in Nederland aangekomen met één jaar recuperatieverlof. 23-8-1950 over
naar de KL in de rang van maj technische dienst. Eindrang kol technische staf.

BIJVOEGSEL 3 BIJ BIJLAGE X: (ASPIRANT-)OFFICIEREN DER HOOFDCURSUS
*

naam (geboortedatum)

**

in werkelijke dienst (rang in 1942)

***

overleden vóór 17-8-1945 (overleden) [wel/niet bij skn RI]
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*

1. JAP TJONG, EDUARD PHILIP. (25-2-1894)

**

31-7-1911 (maj inf)

***

- [-]
31-7-1911 bij het Instructie Bataljon te Kampen. 4-10-1916 naar de Hoofd Cursus. 3-11-1917 tlnt infanterie.
23-5-1918 gehuwd met Z.A.S. Monsees, waarvan 3-11-1922 gescheiden. 11-4-1919 elnt. 24-12-1919 de hoedanigheid
van Nederlander verleend. Geplaatst bij de troepenmacht ter Sumatra's Westkust, 17-3-1922 over naar de troepenmacht
in Atjeh en Onderhorigheden (vanaf 18-4-1925 bij het Korps Marechaussee). Van 7-9-1925 tot 22-5-1926 verlof
in Europa. 7-2-1926 hertrouwd met C.J. Botermans. Enkele plaatsingen op Java. 2-12-1928 kapt. 22-4-1929 tot
juni 1932 over naar het Garnizoens Bataljon van de Westerafd van Borneo. Van 8-6-1932 tot 10-2-1933 verlof in
Europa. Diverse plaatsingen op Java. 12-7-1937 leider van het Korps Barisan te Pamekasan. 30-12-1938 maj. Op
verzoek e.o. per 30-11-1940. Tijdens de oorlog hoofd luchtbescherming van het KNIL-detachement Tjilatjap. Keerde
na 17-8-1945 terug naar Nederland.

2. KASEGER, JAN. (28-7-1902)
17-5-1920 (kapt inf)
- (14-1-1951) [-]
Op 17-5-1920 zich vrijwillig verbonden als onderofficier voor zes jaren bij het leger in Nederlands-Indië, 5-8-1920
aangekomen bij het Instituut voor aspirant-onderofficieren. 19-2-1921 zijn lopend verband verbroken en zich
vrijwillig verbonden als aspirant-officier bij de infanterie. 15-6-1923 sergeant eerste klas en leerling Militaire
School. 20-5-1925 toegelaten tot de Hoofd Cursus. 29-8-1927 tlnt infanterie. Geplaatst bij het 7e Bataljon op
Java. Van 14-1-1930 tot april 1936 bij de troepenmacht in Atjeh en Onderhorigheden (vanaf 7-6-1932 bij het Korps
Marechaussee). 29-8-1930 elnt. Van 22-4 tot 26-11-1936 verlof in Europa. Geplaatst bij het 1e Bataljon op Java.
Van 3-12-1938 tot 7-2-1942 bij het Garnizoens Bataljon der Molukken. 30-6-1939 kapt. Japanse krijgsgevangenschap
van 7-2 tot 29-4-1942, met gezin per prauw naar Menado. Hier bij herhaling gearresteerd, laatste maal in januari
1944. Op 12-9-1945 bevrijd. November 1945 ingedeeld bij LOC-Menado. Onderdrukte in februari/maart 1946 een opstand
in de Minahasa en kwam daarbij in conflict met de Nederlandse resident. 19-5-1946 tijdelijk bevorderd tot maj.
Op 15-10-1946 met zes maanden ziekteverlof naar Nederland gezonden, het ziekteverlof verlengd met achttien maanden.
Na terugkeer in december 1948 geplaatst bij het Territoriaal- tevens Troepencommando Oost-Indonesië. April 1949
naar Java overgeplaatst. Op verzoek 31-3-1950 e.o. Te Menado gearresteerd door de republikeinse militaire politie
op 16-5-1950, verdacht van betrokkenheid bij een complot het Indonesische gezag omver te werpen. 2-9-1950 te
Jakarta op vrije voeten en daarna veiliggesteld. 3-12-1950 in Nederland aangekomen.

3. LATUPERISA, EDUARD ALEXANDER. (8-4-1902)
23-9-1920 (kapt inf)
- (29-7-1943)
Op 23-9-1920 te Meester Cornelis vrijwillig geëngageerd voor drie jaren bij de koloniale troepen zowel in als
buiten Europa. Geplaatst bij het 7e Bataljon. 19-2-1921 zijn lopend verband verbroken en zich vrijwillig verbonden
als aspirant-officier infanterie. 17-6-1921 sergeant eerste klas en leerling Militaire School. 23-9-1923,
23-9-1924 en 23-9-1925 gereëngageerd voor één jaar bij de koloniale troepen. 24-5-1924 naar de Hoofd Cursus.
24-8-1926 tlnt infanterie. Geplaatst bij het 16e Bataljon. Bij volmacht op 12-9-1927 te Den Haag gehuwd met L.F.
Hoeke. 24-8-1929 elnt. 18-1-1929 tot 15-2-1932 over naar het Garnizoens Bataljon der Westerafd van Borneo, van
8-12-1930 tot 27-8-1931 gezaghebber over de Onderafd Boven-Kapoeas (toelage van f 100,- per maand). Ontheven
van het bestuur. Van 15-2-1932 tot mei 1934 bij het 2e en 1e Garnizoens Bataljon van Atjeh en Onderhorigheden.
Van 6-5-1934 tot 7-2-1935 met Europees verlof. 20-5-1935 over naar het Technisch Bataljon (genie). 27-1-1939
kapt en geplaatst bij het 2e Bataljon Genietroepen. 26-7-1932 naar Nederland als toehoorder hogere krijgsschool.
15-7-1940 overgegaan bij de Opbouw Dienst. Actief in het verzet tegen de Duitse bezetter. 13-3-1942 gearresteerd
en op 29-7-1943 gefusilleerd op de Leusder Heide (2e OD-proces).

4. SAHULEKA, ELIZA. (?)
1921
+ (1924)
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Afkomstig van de Militaire School en in 1922 aangekomen op de Hoofd Cursus. In 1924 overleden op de Hoofd Cursus.

5. THENU, HENDRIK WILLEM. (14-12-1896)
11-7-1916 (kapt inf)
- (24-9-1958) [-]
Gelijkgesteld met Europeanen bij Stbl 1908 nr. 543. Op 11-7-1916 te Bandoeng vrijwillig geëngageerd voor drie
jaren bij de koloniale troepen zowel in als buiten Europa en als fuselier bij 1e Depot Bataljon. 30-8-1916 over
naar de Kaderschool te Magelang, 11-7-1917 sergeant. Over naar het 7e Bataljon. 1-7-1918 leerling bij de Militaire
School en 23-6-1920 toegelaten tot de Hoofd Cursus. 1-10-1921 adjudant-onderofficier-titulair, 4-9-1922 tlnt
infanterie. Geplaatst bij de troepenmacht van Sumatra's Westkust tot 28-4-1924. Op 1-9-1923 bij volmacht gehuwd
met F.E. de Witt. Van 28-4-1924 tot 28-11-1927 op Java bij het 10e, 11e en 12e Bataljon. 4-9-1925 elnt. Verwierf
een 'bijzondere tevredenheidsbetuiging' wegens verrichtingen bij het beteugelen van het verzet, bij beschikking
van Clg H.L. LaLau dd 11-7-1927. 28-11-1927 over naar 1e Marechaussee Bataljon. Van 6-2-1929 tot 19-1-1930 verlof
in Europa. Geplaatst bij het Garnizoens Bataljon van Celebes en Menado tot 8-9-1934. Daarna terug naar Java
bij het 13e Bataljon. 16-10-1934 kapt. Verlof in Europa van 9-6-1937 tot 28-2-1938. Geplaatst bij het 1e en 2e
Garnizoens Bataljon van Sumatra's Westkust tot juni 1940. Over naar Java bij het 9e Bataljon. In Japanse
krijgsgevangenschap. Overleefde de Junyo Maru scheepsramp van 18-9-1944 en de daarop volgende gevangenschap.
Na bevrijding bij LOC-Palembang. 25-4-1946 bij LOC-Bandoeng. Op verzoek e.o. per 30-4-1946. 17-9-1946 in dienst
getreden als reserve-kapt infanterie en ingedeeld bij 2e Bewakings Bataljon te Bandoeng. Veiliggesteld en 8-2-1950
naar Nederland vertrokken.

BIJVOEGSEL 4 BIJ BIJLAGE X: ASPIRANT-OFFICIEREN VAN KMA-BANDOENG
*

naam (geboortedatum) [in werkelijke dienst]

**

overleden vóór 17-8-1945 (overleden) [wel/niet bij skn RI]

*

1. AMININ. (4-5-1920) [2-7-1940]

**

- (jaren 1980) [-]
15-2-1942 cadet-vdg infanterie, februari 1942 ingedeeld bij het 15e Bataljon. Japanse krijgsgevangenschap van
8-3 tot 27-5-1942. Tijdens de Japanse bezetting stationschef te Djombang. Oktober 1945 tot februari 1946 in
de Republiek geïnterneerd. Meldde zich op 26-1-1949 bij de plaatselijk militair commandant van Soerabaja om
weer dienst te nemen. 14-9-1949 herscholing op SROI/OCO. 21-12-1949 tlnt infanterie. 3-2-1950 over naar Inf
XII te Den Pasar met bestemming APRIS. 25-5-1950 op verzoek e.o. ter zake van onvoorwaardelijke overgang naar
de krijgsmacht van de RIS in de rang van kapt. Overgeplaatst naar de generale staf (SUAD). Verliet als hoofdofficier
de TNI en werd docent aan de Universitas Indonesia.

2. ASKARI H., Raden. (4-10-1919) [2-7-1940]
- [+]
15-2-1942 cadet-vdg artillerie, te Soerabaja ingedeeld bij 3e Compagnie van het Bataljon 'Van der Locht' (naar
Madoera). Japanse krijgsgevangenschap van 11-3-1942 tot 11-2-1943. Over naar de strijdkrachten van de RI. 1945
chef staf van Divisie II (Cheribon) en stafofficier bij Komandemen I/West-Java. 1946 chef staf van Divisie
Siliwangi. 1-6-1947 commandant Brigade Tarumanegara van de Divisie Siliwangi. Februari tot juni 1948 geen
toestemming naar Djokja te evacueren. Augustus 1948 stafofficier bij Komandemen Sumatra. December 1948
plaatsvervangend militair gouverneur van Atjeh onder Daud Beureu'eh. 1950 directeur van de Leger Materieel Dienst.
Vervulde naderhand o.a. de functies van inspecteur artillerie, militair attaché in Bonn, commandant van het
Commando Luchtdoelartillerie en ambassadeur te Parijs, Madrid en bij de UNESCO. Hij huwde een zuster van zijn
jaargenoot A.E. Kawilarang. Eindrang lgen TNI.
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3. KARTAKOESOEMA, MOHAMMAD RACHMAT. (21-6-1920) [2-7-1940]
- (ca. 1973) [+]
15-2-1942 cadet-vdg infanterie. Tijdens de Japanse bezetting o.a. actief in de Seinendan. Over naar de
strijdkrachten van de RI. 1945-1946 in de staf van Nasution, diverse functies in Divisie Banten, Divisie III
(Tasikmalaja) en Divisie II (Cheribon), daarna chef staf bij directeur-generaal-Mindef RI. 9-11-1946 aangekomen
op Sumatra, waar hij o.a. de functie van chef staf van het Komandemen vervulde. December 1949 tot oktober 1951
bij Territoriaal en Troepencommando Noord-Sumatra (Tentara dan Teritorium, TT). Daarna werkzaam bij de generale
staf (SUAD). 1957 tot 1961 militair attaché te Parijs, diverse functies in hoge staatsorganen zoals
secretaris-generaal Nationale Defensieraad en lid van de Hoge Adviesraad (DPA). Eindrang lgen TNI.

4. KAWILARANG, ALEX EVERT. (23-2-1920) [2-7-1940]
- [+]
Cadet-sergeant in 1942. Leidde de ontsnapping uit Japanse krijgsgevangenschap op 20-4-1942 van een groep van
zeven Indonesische cadetten en week uit naar Sumatra, waar hij tweemaal werd gearresteerd. Keerde 9-10-1945
terug op Java en ging over naar de strijdkrachten van de RI. 25-10-1945 tot 31-1-1946 stafofficier Komandemen
I/West-Java. 31-1-1946 chef staf Regiment Bogor van Divisie II en eind april 1946 regimentscommandant. Augustus
1946 commandant van Brigade II der Divisie Siliwangi (omgeving Buitenzorg-Soekaboemi-Tjiandjoer). Hijrah februari
1948 per schip van Cheribon naar Rembang. Augustus 1948 naar Sumatra , 28-11-1948 commandant-Subterritorium
VII (Tapanoeli en Oost-Sumatra/zuid deel). 6-12-1949 commandant van TTSU (Noord-Sumatra). 21-2-1950
panglima-TTSU, tevens militair gouverneur. 15-4-1950 fungerend panglima-TT Oost-Indonesië, teneinde het
republikeinse gezag in Oost-Indonesië te herstellen (coup van Andi Abdul Azis en strijd tegen de RMS). 10-11-1951
tot 14-8-1956 panglima-TT III/West-Java, tevens commandant van de Divisie Siliwangi. Militair attaché te W'ton
tot maart 1958, toen hij zich daar afmeldde en zich aansloot bij de Permesta-opstand. Daarna zeer gerespecteerd
Indonesisch staatsburger.

5. KOESMAN, GERARD. (23-8-1923) [17-6-1941]
- [-]
Gelijkgesteld met Europeanen bij Stbl. van 8-11-1924 nr. 506. 24-12 1941 cadet-brigadier. 15-8-1945 uit Japanse
krijgsgevangenschap bevrijd in kamp Fukuoka 3 (Nagasaki) en overgebracht naar Manila. 29-11-1945 aangekomen
te Balikpapan en ingedeeld bij het Depot Artillerie. 11-2-1946 cadet-sergeant. 4-4-1946 over naar de IIIe Batterij
Veldartillerie. 13-6-1946 tijdelijk cadet-vdg, 16-10-1946 tijdelijk tlnt artillerie (met ouderdom in rang van
8-6-1944), 20-5-1947 tijdelijk elnt. 3-1-1948 tot 2-9-1948 recuperatieverlof in Nederland. Na terugkeer ingedeeld
bij het Depot Artillerie, later Opleidingscentrum Artillerie. 15-8-1950 in Nederland aangekomen en overgegaan
naar de KL als elnt. Nederlander bij de wet van 24-4-1953 Stbl. nr. 180. Eindrang lkol.

6. LIEM, HENRY OSCAR KING IN. (4-9-1921) [2-7-1940]
- [-]
Bij Stbl. van 29-9-1919 werden de bepalingen voor Europeanen op hem toepasselijk verklaard. 15-2-1942 cadet-vdg
infanterie, ingedeeld als sectiecommandant bij het 5e Bataljon. 15-8-1945 uit Japanse krijgsgevangenschap bevrijd
te Miyata (Japan). 20-9-1945 naar Manila overgebracht en 7-11 te Balikpapan. 5-12-1945 tijdelijk tlnt, 20-6-1946
tijdelijk elnt. 10-12-1946 tot 31-5-1947 adjudant van de Sultan van Pontianak. Daarna bij de Territoriaal tevens
Troepencommandant West-Borneo. 6-4-1948 tot 9-9-1948 recuperatieverlof in Nederland. Na terugkeer op Java bij
Inf II, Inf IV en Staf-X Brigade. 15-3-1950 'de Nederlandse nationaliteit herkregen'. 1-9-1950 naar Nederland
vertrokken. 25-7-1950 op verzoek e.o. wegens opheffing van het KNIL. Daarna zakenman.

7. LIM KAY HOEN, THEO. (27-6-1919) [2-7-1940]
- [-]
18-6-1937 (Ind. Stbl. nr. 370) de bepalingen voor Europeanen op hem toepasselijk verklaard. 15-2-1942 cadet-vdg
infanterie en ingedeeld bij het 14e Bataljon. 29-8-1944 vrijgelaten uit Japanse krijgsgevangenschap. 14-11-1945
ingedeeld bij Inf II. 24-3-1946 tijdelijk tlnt, 16-10-1946 tijdelijk elnt. 6-2-1948 vier maanden binnenlands
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recuperatieverlof. 18-5-1948 het verlof vrijwillig onderbroken en ingedeeld bij het HKGS te Batavia. 25-5-1950
op verzoek e.o. en onvoorwaardelijk overgegaan naar de weermacht van de RIS in de rang van kapt. Werkzaam bij
de Leger Materieel Dienst onder kol Askari. Eindrang maj TNI.

8. LUNTUNGAN, GERHARD FREDERIK. (9-8-1921) [17-6-1941]
+ (15-3-1945)
Gelijkgesteld met Europeanen bij Ind. Stbl. van 27-1-1942 nr. 19. 24-12-1941 cadet-brigadier infanterie. Ontsnapte
te Bandoeng uit krijgsgevangenschap, doch werd verraden. Weigerde op 13-5-1943 als krijgsgevangene in het kampement
van het Depot Infanterie te Bandoeng in Japanse dienst te gaan en werd afgevoerd. Ontsnapte in maart 1945 op
de Palau eilanden weer uit gevangenschap, werd gegrepen en op 15-3-1945 te Babelthuap onthoofd. Voorgedragen
voor het Kruis van Verdienste wegens moedig gedrag in krijgsgevangenschap.

9. MANTIRI, ANDRé HENRI. (1-10-1920) [2-7-1940]
+ (18-9-1944)
15-2-1942 cadet-vdg infanterie. Wegens moedig gedrag in krijgsgevangenschap voorgedragen voor het Kruis van
Verdienste. Verdronk bij de Junyo Maru ramp.

10. MOKOGINTA, ACHMAD JUNUS. (28-4-1921) [17-6-1941]
- (11-1-1984) [+]
24-12-1941 cadet-brigadier infanterie. Ontsnapte 20-4-1942 uit krijgsgevangenschap. Ging over naar de
strijdkrachten van de RI. 1945-1947 diverse functies, waaronder chef staf van Brigade III der Divisie Siliwangi
en adjudant van Oerip Soemohardjo. Februari 1948 commandant van het Corps Polisi Militer. 1950 hoofd van de
Komisi Militer in Oost-Indonesië tot de komst van Kawilarang.Hij had een hechte persoonlijke band met Soekarno.
Vervulde tal van hoge militaire en civiele functies zoals plaatsvervangend commandant van het leger tevens
interregionaal commandant van Sumatra (1964-1967), ambassadeur bij de Verenigde Arabische Republieken, Soedan,
Libanon en Marokko (1967-1970). Eindrang lgen TNI.

11. NASUTION, ABDUL HARIS. (3-12-1918) [2-7-1940]
- [+]
15-2-1942 cadet-vdg infanterie en ingedeeld als sectiecommandant bij het 3e Bataljon. Onttrok zich aan
krijgsgevangenschap. Tijdens de Japanse bezettin actief in de jeugdorganisaties Barisan Pemoeda, Seinendan en
Barisan Pelopor (plaatsvervangend bataljonscommandant) in Bandoeng tot eind 1944. Ging over naar de strijdkrachten
van de RI. 1945 stafofficier bij Komandemen I/West-Java, 11-10-1945 commandant van Divisie III (Priangan), mei
1946 commandant van Divisie Siliwangi. 26-2-1948 plaatsvervangend commandant van de mobiele strijdkrachten onder
Sudirman (wakil panglima besar APRI). 10-5-1948 (Presidentieel Decreet nr. 14) tevens chef staf-Operatif. Lid
Militair Strategische Raad (Dewan Siasat Militer). 8-10-1948 panglima TT Djawa. 27-12-1949 chef staf van het
RIS leger (KSAD). Na de '17 Oktober Affaire' legde hij zijn functie neer tot hij in 1955 weer werd aangesteld
tot KSAD. 1959 coördinerend minister voor defensie en veiligheid, tevens chef staf van de gewapende macht (KS
Angkatan Bersendjata, KSAB) tot 1-2-1966. 1966-1971 voorzitter van het Voorlopig Raadgevend Volkscongres (MPRS).
In 1972 legde hij zijn functies neer. Eindrang gen TNI.

12. PRAWIRA ATMADJA, ABDUL KADIR. (9-6-1921) [17-6-1941]
- (ca. 1991) [+]
24-12-1941 cadet-bigadier artillerie. Ontsnapte op 20-4-1942 uit Japanse krijgsgevangenschap. Ging over naar
de strijdkrachten van de RI. 1945-1947 stafofficier in de Divisie Siliwangi en artilleriecommandant in die divisie.
Nam geen deel aan de Hijrah, maar vestigde zich als wiskundeleraar in Bandoeng. Vervulde in 1949 weer militaire
functies zoals inspecteur der artillerie en AG. Eindrang genm TNI.
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13. SAMSOEDARSO. [2-7-1940]
- (sep 1948) [+]
15-2-1942 cadet-vdg militaire administratie. Ging over naar de strijdkrachten van de RI. Viel tijdens de
Madioen-opstand in handen van Moeso-aanhangers en werd gedood.

14. SATARI, ALIBASJAH MOEHAMAD, Raden. (17-8-1923) [17-6-1941]
- [+]
24-12-1941 cadet-brigadier artillerie. Neef van Didi Kartasasmita. Tijdens de Japanse bezettingstijd bij de
politie, na een PETA-opleiding. Ging over naar de strijdkrachten van de RI. 1945 adjudant van Nasution, december
1945 commandant van een houwitser-onderdeel. Tijdens de Eerste Politionele Actie commandant van de
luchtverdediging van het vliegveld Maguwo bij Djokja, daarna commandant van een bergartillerie-onderdeel. Tijdens
de Tweede Politionele Actie pelotonscommandant rond Tjiamis (West-Java). 1950 commandant van het Artillerie
Opleidingscentrum. Vervulde diverse hoge militaire en civiele functies zoals chef staf van het Nationaal
Strategisch Commando (KOSTRANAS) en ambassadeur in Ghana en Liberië. Eindrang lgen TNI.

15. SIMATUPANG, TAHI BONAR. (28-1-1920) [2-7-1940]
- (1-1-1990) [+]
15-2-1942 cadet-vdg genie. Had gedurende de Japanse bezetting contact met Sjahrir c.s. Ging over naar de
strijdkrachten van de RI. 1945-1946 hoofd organisatie op het Hoofdkwartier te Djokja. 2-1-1948 (Presidentieel
Decreet nr. 1/1948) waarnemend chef staf 2 (WKSAP 2) en 10-5-1948 (Presidentieel Decreet nr. 14) WKSAP 3. Dominerend
lid van de republikeinse delegatie ter RTC. 27-12-1949 chef staf weermacht (KSAP) tot 1954, daarna adviseur
van Mindef tot hij in 1959 zijn militaire functies neerlegde. 1973-1978 lid van de Hoge Adviesraad (DPA), 1959-1978
een van de voorzitters van de Indonesische Raad van Kerken, 1975 een van de voorzitters van de Wereldraad van
Kerken.

16. SOEPRAPTO, Raden. (24-8-1920) [17-6-1941]
- (1-10-1965) [+]
24-12-1941 cadet-brigadier artillerie. Ontvluchtte op 20-4-1942 uit Japanse krijgsgevangenschap. Ging over naar
de strijdkrachten van de RI. 1945 bij het Hoofdkwartier in Djokja, tot 1947 adjudant van Sudirman. Tijdens de
Tweede Politionele Actie chef staf bij divisiecommandant Gatot Soebroto (TT Midden-Java). 1950 hoofd opleidingen
en operatiën der generale staf (G2-SUAD). Hij vervulde belangrijke functies zoals deputy 2 Mindef/bevelhebber
AP. Hij werd bij de communistische coup van 30-9-1965 vermoord, lgen TNI, 'Held van de Revolutie'.

17. SOEPRIO, Mas. [17-6-1941]
- [-]
24-12-1941 cadet-brigadier artillerie. Ontsnapte op 20-4-1942 uit Japanse krijgsgevangenschap. Sloot zich in
1945 niet aan bij de strijdkrachten der RI en evenmin bij het KNIL.

18. SOERIO, RACHMAT, Raden. [17-6-1941]
- (1946) [+]
24-12-1941 cadet-brigadier artillerie. Ontsnapte op 20-4-1942 uit Japanse krijgsgevangenschap. Ging over naar
de strijdkrachten van de RI en in 1945 hoofd secretarie en adjudant van Oerip Soemohardjo. Hij stierf in 1946
aan malaria.

19. SOERIOSOEMARNO, Raden Mas. [17-6-1941]
- (1949) [+]
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Neef van Mangkoe Negoro VII. 17-6-1941 cadet-brigadier artillerie. Tijdens de Japanse bezetting werkzaam op
een suikerfabriek van de Mangkoe Negoro. Ging over naar de strijdkrachten van de RI. 1946 hoofd Sectie artillerie
van het Mindef RI. Hij werd tijdens de Tweede Politionele Actie om het leven gebracht door aanhangers van de
PKI nabij Klaten.

20. SOESATIO. [17-6-1941]
- (ca. 1970) [+]
24-12-1941 cadet-brigadier infanterie. Ontsnapte op 20-4-1942 uit Japanse krijgsgevangenschap en was in de
bezettingstijd werkzaam bij de politie. Ging over naar de strijdkrachten van de RI en in 1945
stafofficier-inlichtingen bij Divisie III (Priangan). Later bij het militair onderwijs en hoofd Sectie militaire
geschiedenis van het leger. Eindrang bgen TNI.

21. TAN GWAN DJIANG. (9-12-1920) [2-7-1940]
- (27-11-1984) [-]
Bij Ind. Stbl. van 19-6-1934 nr. 366 de bepalingen voor Europeanen op hem toepasselijk verklaard. 15-2-1942
cadet-vdg militaire administratie. 10-4-1942 uit Japanse krijgsgevangenschap ontvlucht en actief in het
ondergronds verzet. Op 16-8-1944 gearresteerd en 15-8-1945 uit gevangenschap bevrijd. Ingedeeld bij LOC-Batavia.
12-11-1945 ingedeeld bij het Ie Depot Bataljon en 16-11-1945 verzocht over te mogen gaan naar het wapen der
infanterie. 8-1-1946 ingedeeld bij Inf IV (Medan). 9-7-1946 tijdelijk tlnt infanterie, 15-2-1947 tijdelijk elnt.
3-9-1949 recuperatieverlof naar Nederland en 25-7-1950 over naar de KL als elnt. Als kapt met het Nederlands
Detachement Verenigde Naties naar Korea. Ca. 1954 e.o. uit de militaire dienst als tijdelijk maj. Verzetsster
Oost-Azië 1942-1945 (KB van 21-12-1949 nr.10).

22. TJHWA SIONG PIK. [17-6-1941]
+ (6-6-1945)
24-12-1941 cadet-brigadier artillerie. Ontsnapte op 20-4-1942 uit Japanse krijgsgevangenschap, maar werd
gearresteerd en op 6-6-1950 te Poedjon onthoofd.

BIJVOEGSEL 5 BIJ BIJLAGE X: INHEEMSE OFFICIEREN VAN GEZONDHEID
*

naam (geboortedatum) [in werkelijke dienst als ovg]

**

overleden vóór 17-8-1945 (overleden) [wel/niet bij skn RI]

*

1. Dr. APITULEIJ, HUBERTUS DOMINGO JAN. (8-12-1884) [4-7-1913]

**

? [-]
Geplaatst bij de Gewestelijke en Plaatselijke Geneeskundige Dienst (GPGD) van Atjeh en Onderhorigheden. Van
25-4-1917 tot 5-7-1922 bij de 4e Militaire Afd op Java (hospitaal te Tjimahi), bij de 3e Militaire Afd op Java
(Soerabaja) en bij de GPGD van Amboina en Ternate. 1-9-1920 ovg1 (kapt). 1-10-1921 lid van de gemeenteraad van
Ambon. 'Wordt beschouwd zich op 16-2-1921 te hebben onderworpen aan het Europese burger- en handelsrecht'. 5-7-1922
verlof in Europa, 1-10-1922 studieopdracht verstrekt voor ten hoogste twee jaren (tandarts). Verlof bij herhaling
verlengd tot 28-2-1926. Promoveerde 10-7-1925. Geplaatst bij de 2e Militaire Afd op Java (Magelang). 20-11-1929
dir ovg2 (maj) en op non-actief. Van 16-5-1927 tot 1935 lid van de Volksraad. 25-10-1932 dir ovg1 (lkol), bleef
op non-actief. E.o. per 30-7-1935. Bij GB van 4-5-1935 nr. 17 gelijkgesteld met Europeanen. Oprichter en leider
van het Moluksch Politiek Verbond, dat voor de Molukken streefde naar de status van een Nederlandse provincie.

2. ASMAOEN, Mas. (16-5-1880) [11-1-1908]
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+ (11-1-1917)
Ex Indisch arts. Zoon van de patih van Malang. Bij de wet van 24-7-1908 de hoedanigheid van Nederlander verleend.
2-12-1908 gehuwd met A. Punt. Geplaatst bij de GPGD in de 3e Militaire Afd op Java (hospitaal te Soerabaja).
Van 23-12-1908 tot 27-5-1915 geplaatst bij de GPGD van Celebes en Timor, de 3e Militaire Afd op Java, Sumatra's
Westkust, Zuider/Ooster Afd van Borneo en de 1e Militaire Afd op Java. Op 28-6-1909 werd hij bij een geneeskundig
onderzoek door een dwangarbeider in de linker borst gestoken. 27-5-1915 een jaar verlof naar Europa. 1-1-1916
ovg1. Overleden te Amsterdam.

3. Dr. BOENJAMIN, Mas. (4-7-1877) [12-3-1909]
+ (3-12-1921)
Ex Indisch arts. Studeerde medicijnen in Amsterdam en promoveerde op 9-10-1909 aan de Universiteit van Gent,
waar hij de graad van doctor in de medicijnen, chirurgie en verloskunde behaalde. Als ovg2 (elnt) geplaatst
bij de GPGD in de 2e Militaire Afd op Java (hospitaal te Semarang). Van 29-11-1910 tot 1-7-1919 geplaatst bij
de GPGD van Amboina en Ternate, de 3e Militaire Afd op Java, Celebes en Menado en de 2e Militaire Afd op Java.
12-3-1917 ovg1. Van 1-7-1919 tot 1-9-1921 ter beschikking gesteld van het hoofd der Dienst Pestbestrijding.
5-10-1921 een jaar verlof naar Europa wegens ziekte. Overleden te Amsterdam.

4. GO IN TJHANG. [1942]
- [-]
Reserve-ovg2. Van september 1937 tot december 1938 bevond hij zich in China als leider van een ambulance. Maakte
tijdens de Japanse bezetting deel uit van een verzetsgroep te Soerabaja. Werd in maart 1943 gearresteerd en
veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Verzetsster Oost-Azië 1942-1945 (KB van 21-12-1949 nr. 10).

5. HARDJOKOESOEMO Raden Mas. [28-9-1941]
? [?]
Afkomstig van de Geneeskundige Hogeschool te Batavia. Bij GB van 28-9-1941 benoemd tot ovg2.

6. HARJONO. [1940]
- [+]
Werd in 1940 beroeps-ovg2. Afkomstig van de Geneeskundige Hogeschool te Batavia. Volgde de republikeinse militaire
academie te Tangerang.

7. KAINAMA, HANOCH JACOBUS. (10-3-1905) [16-10-1945]
- [-]
Indisch arts (gynaecoloog) bij de Dienst Volksgezondheid sinds 28-8-1928. De bepalingen voor Europeanen op hem
toepasselijk verklaard bij GB van 8-11-1935 nr.11 (Ind. Stbl. nr. 535). Medische studie in Utrecht, 1940 chirurg
in gouvernementsdienst. 2-9-1945 via Engeland naar Australië. 16-10-1945 tijdelijk dir ovg2 (maj), geplaatst
bij Detachement-Melbourne, 1-2-1946 naar Nederlands-Indië vertrokken en geplaatst bij diverse bataljons.
12-4-1947 over naar het Troepencommando te Amboina als chirurg bij het militair hospitaal, later hoofd der
inrichting, tevens gewestelijk eerstaanwezend ovg-Molukken. 8-6-1950 naar Nederland. 25-7-1950 over naar de
KL. 13-10-1950 gehuwd met J. Bonner. Eindrang kol-arts.

8. KAWILARANG, JAN ALBERTUS JOHANNES. (10-10-1880) [11-2-1913]
- (12-6-1953) [-]
30-9-1901 Indisch arts. 11-2-1913 ovg2. Geplaatst bij de GPGD in de 4e Militaire Afd op Java (hospitaal te Tjimahi).
Van 15-9-1913 tot 23-6-1923 geplaatst bij GPGDn en hospitalen van Ambon, Malang, Tandjong Pinang en Soerabaja.
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19-7-1920 ovg1. Verlof in Europa van 23-6-1923 tot 15-9-1924. Bij GB van 1-11-1923 nr. 1a (Ind. Stbl. nr. 527)
de bepalingen voor Europeanen op hem toepasselijk verklaard. Na terugkeer geplaatst bij de GPGD van Sumatra's
Westkust. 16-2-1928 dir ovg2 (maj). Van 25-2-1928 tot 1-4-1931 geplaatst bij militaire hospitalen Tjimahi, Padang
en Weltevreden. 16-2-1931 dir ovg1 (lkol). Wegens ziekte een jaar verlof naar Europa. 28-7-1932 terug in Indië
en geplaatst te Amboina als gewestelijk eerstaanwezend ovg. 25-2-1933 op verzoek e.o. wegens overcompleet. Juni
1940 in werkelijke dienst geroepen en in zijn rang van ovg1 geplaatst bij het Rode Kruis als commissaris, standplaats
Batavia. Gedurende de Japanse bezettingstijd in 1942 drie maanden in gevangenschap, vervolgens in augustus 1943
in krijgsgevangenschap genomen. 1-12-1945 geregistreerd bij het LOC-Bandoeng. Echtgenote overleed in de Japanse
tijd, 25-9-1946 hertrouwd met A.I. Weijdemuller. 30-9-1947 op verzoek e.o. als reserve-officier (GB van 16-9-1947
nr. 13).

9. LAY MOEK FO. (21-7-1906) [16-5-1934]
- [-]
7-12-1932 gehuwd met A.C. Schimiczek. 16-5-1934 ovg2 en op verzoek buiten werkelijke dienst gesteld, 11-7-1935
in werkelijke dienst hersteld en geplaatst bij het militair hospitaal Weltevreden. Bij GB van 5-2-1936 nr.4
(Ind. Stbl. nr.49) de bepalingen voor Europeanen op hem toepasselijk verklaard. 29-4-1938 ter beschikking gesteld
van de inspecteur Militair Geneeskundige Dienst te Bandoeng en 24-5-1939 tot januari 1942 bij de Vlieg- en
Waarnemersschool te Kalidjati. Behaalde het Klein Militair Brevet. Japanse krijgsgevangenschap van 8-3-1942
tot 25-8-1944. 1-10-1944 geneesheer-directeur van het Chinees ziekenhuis te Bandoeng. Bijzondere
tevredenheidsbetuiging van de Clg (5-6-1946) wegens medische prestaties in krijgsgevangenschap. 31-12-1945 over
naar de medische dienst te Andir (ML). 29-1-1946 tijdelijk ovg1. 13-9-1947 tot 25-7-1948 ziekteverlof in Nederland.
Na terugkeer bij het Hoofdkwartier-ML te Andir geplaatst. 23-12-1949 tijdelijk dir ovg2. 1-2-1950
chef-Vliegmedische Dienst-ML. 27-2-1950 'Nederlandse nationaliteit herkregen'. 16-6-1950 ingedeeld bij de
Voorlopige NMM met bestemming Afd Luchtmacht. 25-7-1950 over naar de KL. O.a. adjunct-inspecteur-Geneeskundige
Dienst KLu. Eindrang kol-arts.

10. LEIWAKABESSIJ MATTHIJS PETRUS. (4-8-1880) [13-8-1914]
+ (7-4-1926)
Indisch arts m.i.v. 1-12-1902. Bij Stbl. van 1911 nr. 171 gelijkgesteld met Europeanen. 13-8-1914 ovg2 en à
la suite van de Koloniale Reserve, pas 18-6-1918 vanuit Den Helder - in konvooi - naar Indië vertrokken. Geplaatst
bij de GPGD in de 3e Militaire Afd op Java te Soerabaja. 18-11-1918 over naar de GPGD der Zuider/Ooster Afd van
Borneo te Tanah Grogot, 12-8-1920 terug naar Soerabaja en 11-11-1924 naar Malang. 13-8-1922 ovg1. E.o. op 10-3-1925
wegens ongeschiktheid voor de verdere waarneming van de militaire dienst. Overleden 7-4-1926.

11. LIE DJING JAN. (17-4-1911) [28-9-1941]
- [-]
Afkomstig van de Geneeskundige Hogeschool te Batavia. Japanse krijgsgevangenschap van 8-3-1942 tot 25-8-1944.
Bijzondere schriftelijke tevredenheidsbetuiging van de Clg (5-6-1946). 4-6-1946 werkzaam in het militair hospitaal
te Makassar. 22-7-1947 geplaatst te Koepang. 17-11-1947 tijdelijk ovg1. 13-12-1947 belast met de waarneming
van de staatsgezondheidsdienst in het ressort Atamboea (Timor). 6-4-1948 recuperatieverlof in Nederland, 16-9-1948
tijdelijk ter beschikking van commandant-KNIL Centrum tot 1-3-1949. Ziekteverlof bij herhaling met zes maanden
verlengd. 20-6-1950 op verzoek e.o. wegens lichamelijke ongeschiktheid ontstaan in en door de dienst.

12. LIE EK KIANG. (5-1-1912) [19-3-1941]
- [-]
Afkomstig van de Geneeskundige Hogeschool te Batavia. Op 1-5-1946 ingedeeld bij het LOC-Batavia, naar Inf I.
21-4-1947 tijdelijk ovg1. 23-4-1947 over naar de Riouw-archipel. 16-7-1948 over naar Inf II. 22-11-1948 ontheven
van zijn functie van bataljonsarts en belast met de geneeskundige verzorging van het Depot, de Infanterie
Kaderschool en het Opleidingscentrum Bijzondere Politie, allen te Tjimahi. Wegens langdurige dienst tien maanden
verlof naar Europa en 10-5-1950 in Nederland aangekomen. 31-5-1950 tewerkgesteld bij het militair hospitaal
van het KNIL Centrum. 25-7-1950 op verzoek e.o. wegens reorganisatie van het KNIL.
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13. LI TJWAN KIAT. (4-12-1890) [19-6-1922]
? [-]
Tijdelijk ovg2 op 19-6-1922 op voorwaarden van de door hem ondertekende acte van verband. Op voordracht van
de minister van Koloniën werd de benoeming ingetrokken bij KB van 28-7-1922 nr. 14.

14. Dr. LUMENTUT, HEINIG FREDERIK. (3-2-1884) [25-7-1910]
? [-]
Ex Indisch arts. Studeerde in Amsterdam. Behaalde in het buitenland de graad van doctor in de medicijnen, chirurgie
en verloskunde. Op 12-1-1911 gehuwd met M.E. Keller. Van 26-2-1911 tot 17-4-1914 geplaatst bij de GPGDn van
de 2e Militaire Afd op Java, Timor en Onderhorigheden en Celebes en Menado. Van 17-4-1914 tot 10-9-1918 ter
beschikking gesteld t.b.v. de pestbestrijding. Daarna bij het militair hospitaal te Batavia. 29-7-1919 vertrokken
met tien maanden verlof in Europa wegens acht jaar onafgebroken dienst. Het verlof werd bij herhaling verlengd
i.v.m. studieopdrachten röntgenologie en chirurgie. 25-3-1922 terug van verlof en boven de sterkte in werkelijke
dienst gesteld bij de militaire hospitalen te Soerabaja en Weltevreden. 2-10-1926 dir ovg2. 'Wegens zeer gewichtige
particuliere redenen' drie maanden verlof naar Europa m.i.v. 15-10-1926. Het verlof verlengd en vervolgens bij
voortduren ziekteverlof toegewezen. 21-1-1929 dir ovg1. M.i.v. 1-2-1930 e.o. op verzoek, wegens volbrachte
diensttijd. Pensioen naar de rang van dir ovg2. Lumentut was actief PEB-er (Politiek Economische Bond).

15. MADJID, ABDUL. (22-11-1894) [12-4-1926]
- [-]
Gouvernements Indisch arts m.i.v. 27-5-1918, 31-7-1923 e.o. uit 's Lands dienst. 18-12-1918 gehuwd met G.M.B.
de Lorme. Studeerde in Amsterdam. Gelijkgesteld met Europeanen (Stbl. van 1922 nr. 219). Tijdelijk ovg voor
vijf jaren m.i.v. 12-4-1926. Plaatsingen te Tjimahi, Padang Pandjang en Magelang. Op verzoek e.o. op 15-6-1931.
Nederlander bij de wet van 28-11-1951 (Stbl. nr. 512).

16. NOTOHATMODJO DARMASETIAWAN, Raden. (1911) [31-5-1940]
- [+]
Eerste KNIL-beroeps arts afkomstig van de Geneeskundige Hogeschool te Batavia. Geplaatst op de Mentawei-eilanden.
Werkte tijdens de Japanse bezetting in het militair hospitaal te Batavia, tot overplaatsing naar Madoera volgde
wegens zijn anti-Japanse gevoelens. Na 17-8-1945 was hij lid van het Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
en minister van Volksgezondheid in diverse kabinetten-Sjahrir. Hij ondertekende de motie van Didi Kartasasmita,
doch werd niet 'om redenen van staatsbelang' ontslagen uit het KNIL. Hij bleef politiek-actief en vertegenwoordigde
de republikeinse regering in tal van delegaties.

17. OEI TIAM GOAN. (31-5-1899) [8-2-1927]
+ (23-6-1945)
12-3-1927 gehuwd met G.G.G. Wernsen. Bij Ind. Stbl. van 17-4-1928 nr. 87 werden de bepalingen voor Europeanen
op hem toepasselijk verklaard. Geplaatst te Magelang. 14-12-1927 overgeplaatst naar Amboina en 14-1-1933 naar
Madjalengka. Van 5-9-1934 tot 9-6-1935 verlof in Europa. 8-2-1935 ovg1. Als garnizoensarts naar Kotaradja,
overplaatsingen na ca. twee jaar naar Tjimahi en Gombong. In Japanse krijgsgevangenschap overleden op 23-6-1945.

18. ONGKIEHONG, THEODORUS LEONARDUS. (21-2-1897) [1-8-1925]
- [-]
Studeerde in Leiden en Delft. Gelijkgesteld met Europeanen. 1-8-1925 militair apotheker 2e klas. Ingedeeld bij
het scheikundig laboratorium te Weltevreden. 18-10-1926 bij volmacht gehuwd met J.H. Korswagen. 22-12-1926 tot
20-4-1928 ter beschikking gesteld van hoofd Dienst Volksgezondheid als beheerder van de CBZ-apotheek. Van 20-4-1928
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tot 31-5-1933 bij de militaire apotheken van Makassar en Bandjermasin. Van 31-5-1933 tot 22-2-1934 verlof in
Europa. 31-3-1934 eerst aanwezend apotheker te Weltevreden. 1-8-1934 militair apotheker1. Werkzaam in het
scheikundig laboratorium te Bandoeng. Japanse krijgsgevangenschap van 8-3-1942 tot 23-8-1944. 5-6-1946 bijzondere
waarderingsbetuiging van de Clg. 12-11-1945 geplaatst bij het scheikundig laboratorium te Bandoeng, 1-5-1946
directeur aldaar. 18-5-1946 dir apotheker2 en 23-7-1947 tijdelijk dir apotheker1. Ziekteverlof in Nederland
van 29-8-1947 tot 1-10-1948. Geplaatst bij het Hoofdkwartier van de MGD te Batavia. 28-1-1950 'de Nederlandse
nationaliteit herkregen'. 6-9-1950 in Nederland aangekomen, niet overgegaan naar de KL.

19. ONGKIEHONG, TJONG PIET. (27-7-1906) [22-2-1933]
- [-]
Ovg2 op 22-2-1933 maar m.i.v. 31-7-1933 op verzoek wegens overcompleet e.o. zonder verplichting van terugbetaling
van opleidings- en uitrustingskosten. Op 15-10-1941 terug in werkelijke dienst als reserve-ovg1. Japanse
krijgsgevangenschap van 18-3-1942 tot 25-8-1944. 8-12-1945 naar Nederland vertrokken. 1-11-1946 op verzoek e.o.
Was gehuwd met mej Polak.

20. Dr. O-SIAU-DHAI. (8-8-1881) [7-1-1910]
? [-]
Bij de wet van 14-2-1907 (Ned. Stbl. nr.31) de hoedanigheid van Nederlander verleend. Studeerde in Amsterdam,
maar promoveerde in het buitenland. Geplaatst bij de GPGD der 1e Militaire Afd op Java (militair hospitaal te
Batavia). M.i.v. 2-12-1911 op verzoek e.o.

21. PELAMONIA, EDUARD ERNST. (28-1-1911) [19-3-1941]
- [-]
Afkomstig van de Geneeskundige Hogeschool te Batavia. 19-3-1941 ingedeeld bij het militair hospitaal te Batavia.
1-6-1941 over naar het Korps Marechaussee (Atjeh en Onderhorigheden). 15-1-1942 bij de hulpverbandplaats te
Medan. 28-2-1942 over naar het hospitaal te Taroetoeng (Sumatra). Japanse krijgsgevangenschap. Overleefde de
Junyo Maru scheepsramp van 18-9-1944 en de daarop volgende gevangenschap. Op 15-10-1945 het kamp Pakanbaroe
verlaten en geregistreerd bij het LOC. 10-2-1946 bij LOC-Billiton. 15-4-1947 tijdelijk ovg1. 10-10-1947 tot
14-2-1949 territoriaal eerstaanwezend ovg bij het Territoriaal tevens Troepencdo Bangka en Billiton. Twee maanden
ter beschikking gesteld van de divisiearts van de C-Divisie '7 december'. 15-4-1949 over naar I Infanterie Depot.
25-5-1950 op verzoek e.o. wegens onvoorwaardelijke overgang naar de krijgsmacht van de RIS. Stierf in actieve
TNI-dienst. Eindrang kol-arts.

22. Dr. RIVAI, ABDUL. (13-8-1871) [27-2-1909]
? [?]
1894 diploma Indisch arts, gouvernementsarts in Deli; gehuwd met Nederlandse, waarvan hij scheidde vóór vertrek
naar Nederland in 1899. Studeerde medicijnen te Amsterdam en behaalde doctorsgraad te Gent (medicijnen, chirurgie
en verloskunde). 27-2-1909 ovg2. 4-11-1909 gehuwd met B.A. Rautenberg. Bij de wet van 3 januari 1910 (n.g.)
de hoedanigheid van Nederlander verleend. Aangekomen in Indië 6-10-1910. Geplaatst bij de GPGD in de 4e Militaire
Afd op Java bij het militair hospitaal te Tjimahi. 28-1-1911 naar het militair hospitaal te Padang (GPGD van
Sumatra's Westkust). M.i.v. 27-1-1912 op verzoek e.o. Volksraadslid van 17-5-1921 tot 1925. Rivai bleef aanhanger
van de 'Indonesische Beweging'.

23. ROEBIONO KERTOPATI, Raden. (11-3-1914) [1-3-1944]
- (24-7-1984) [+]
Was gouvernements Indisch arts te Merauke en kwam 7-10-1943 aan in Australië. Ingedeeld bij NEFIS III. Op 1-3-1944
benoemd tot tijdelijk res-ovg2 in werkelijke dienst bij het Detachement-Melbourne, werd als arts o.a. ingezet
op Morotai. Met de NEFIS naar Java, kreeg verlof zijn familie in Djokja te bezoeken. Daar gevangengenomen en
later in republikeinse dienst. Codeofficier. Eindrang genm TNI.
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24. SIE TJOAN PO. [1-7-1946]
- [-]
Afkomstig van de Geneeskundige Hogeschool te Batavia. Reserve-ovg2, garnizoensarts te Menado. Omstreeks 1-7-1948
reserve-ovg1.

25. SOEKONTO, Raden. (23-12-1913) [eind 1940]
- [+]
Afkomstig van de Geneeskundige Hogeschool te Batavia. Eind 1940 gemilitariseerd bij het Rode Kruis en reserve-ovg2.
Na drie dagen uit Japanse krijgsgevangenschap ontslagen en onder Japanse supervisie tewerkgesteld als arts bij
de gemeente Jakarta. Eind 1945 maj-arts bij de TKR (Djokja Divisie). Tijdens de Tweede Politionele Actie divisiearts
bij Divisie III zuid van Semarang. In 1950 kol-arts, naar Atjeh en Medan, daarna te Jakarta i.v.m. overname
militaire hospitalen. Eind 1950 bij de republikeinse troepen op Ambon. In 1953/1954 studie röntgenoloog in
Engeland. Hoofd röntgenafd in het militair hospitaal te Jakarta.

26. TAN ENG DHONG. (11-9-1910) [19-3-1941]
- (1-5-1961) [-]
Broer van Tan Gwan Djiang- zie Bijvoegsel 4. Afkomstig van de Geneeskundige Hogeschool te Batavia. Gelijkgesteld
met Europeanen bij Ind. Stbl. nr. 366 van 19-6-1934. Ovg2 en ingedeeld bij het militair hospitaal te Batavia.
6-7-1941 over naar het Troepencommando Oost-Borneo (detachement Long Nawan) en 13-12-1941 over naar het 7e Bataljon
te Tarakan. Japanse krijgsgevangenschap van 13-1-1942 tot 14-6-1945. Tijdens de geallieerde operaties op Tarakan
leidde hij de ontvluchting van alle gevangenen naar de bevriende linies. Bronzen Leeuw (KB van 15-12-1958 nr.
41). 1-10-1946 over naar Inf XIII. 21-4-1947 tijdelijk ovg1. 6-4-1948 recuperatieverlof naar Nederland. Van
1-8-1948 tot 31-12-1949 tewerkgesteld bij het KNIL Centrum te Nijmegen in het militair hospitaal aldaar. 31-12-1949
op verzoek e.o..

27. THE BING TJIAUW. (4-8-1910) [27-11-1935]
- [-]
Bij GB van 27-3-1917 werden de bepalingen voor Europeanen op hem toepasselijk verklaard. Studeerde te Leiden.
18-6-1936 geplaatst bij het militair hospitaal te Weltevreden. 20-8-1937 over naar Toli-Toli, 7-8-1941 over
naar het militair hospitaal te Malang. 15-12-1941 ingedeeld bij de Dilly-expeditie. 11-12-1942 vanuit Timor
in Australië aangekomen en bij diverse compagnieën en detachementen ingedeeld. 11-4-1945 gedetacheerd bij de
Australische MGD op Bougainville (Salomons Eilanden). 3-11-1945 waarnemend hoofd MGD-Australië. 6-11-1946 in
Indië aangekomen en ingedeeld als bataljonsarts bij Inf V. 5-3-1948 ter beschikking van de basis-arts te Bandoeng.
5-4-1950 wegens langdurige dienst een jaar verlof naar Europa. 25-7-1950 e.o. op verzoek wegens reorganisatie
van het KNIL.

28. TJON AKIEN, SAMUEL WILLEM ARTHUR. (28-6-1881) [10-5-1912]
+ (29-11-1918)
Vader van Chinese landaard, moeder Nederlandse. Van 1-5-1906 tot 1-6-1910 tijdelijk districtsgeneesheer in
Suriname (van 4-7-1908 tot 29-4-1909 fungerend-ovg te Nieuw-Nickerie). 10-5-1912 ovg2. Op 12-6-1912 gehuwd met
A. Molenaar. 11-8-1912 aangekomen in Indië en geplaatst bij de GPGD in de 4e Militaire Afd op Java bij het militair
hospitaal te Tjimahi. Van 13-1-1913 tot 8-1-1916 over naar militair hospitaal te Batavia en te Moeara Teweh
(Zuider/Ooster Afd van Borneo). 8-1-1916 tot 2-3-1917 ter beschikking gesteld van de chef-dienst pestbestrijding,
op verzoek hiervan ontheven. Op 25-4-1917 geplaatst bij de GPGD van Atjeh en Onderhorigheden. 31-5-1918 weer
ter beschikking gesteld van de pestbestrijding en 29-11-1918 overleden aan de gevolgen van influenza.

29. TJON PIAN GIE, WALTHER HERMAN. (4-5-1911) [12-11-1945]
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- [-]
Was gouvernementsarts, Indisch arts-examen in 1935. Afgestudeerd te Amsterdam in 1939, vrouwenarts in 1945.
Gehuwd met H.M. Stroevenbeld. 12-11-1945 in Nederland in werkelijke dienst opgeroepen en uitgezonden als ovg2.

30. WIRJOKOESOEMO SOEBIAKTO, Raden. (6-5-1909) [9-3-1941]
- [-]
Afkomstig van de Geneeskundige Hogeschool te Batavia. 9-3-1941 ovg2 en geplaatst bij het militair hospitaal
te Weltevreden. 9-6-1941 over naar het Garnizoens Bataljon der Zuider/Ooster Afd van Borneo, in december 1941
naar Bandjermasin. Februari 1942 naar Java geëvacueerd en geplaatst bij het Legioen van Mangkoe Negoro te Solo.
Na Japanse krijgsgevangenschap (tot juni 1942) werkzaam als particulier arts. Meldde zich september 1947 bij
de plaatselijk commandant van Malang. 15-10-1948 weer in Nederlandse militaire dienst als ovg2 en geplaatst
bij het militair hospitaal te Batavia. 31-5-1950 e.o. op verzoek terzake van de reorganisatie van het KNIL.

BIJVOEGSEL 6 BIJ BIJLAGE X: ASPIRANT-OFFICIEREN VAN HET CORO
*

naam (geboortedatum) [in werkelijke dienst] {rang mrt '42}

**

overleden vóór 17-8-1945 (overleden) [wel/niet bij skn RI]

*

1. BADJOERI, ANDJOEN, Raden. (21-7-1918) [2-7-1940] {militie-vdg (CORO)}

**

- (7-2-1987) [+/-]
CORO 1940-1941, 18-4-1941 militie-adjudant (CORO), 28-6-1941 militie-vdg (CORO). Sloot zich aan bij de
republikeinse strijdkrachten. Oktober 1945 chef staf van Regiment 6 (TKR). April 1946 maj, hoofd Sectie III
(personeel en organisatie) van de Divisie Siliwangi te Soemedang. Mei 1947 bij rangsverlaging/reorganisatie:
kapt. Juli 1947 hoofd opleidingen der divisie te Garoet. 29-12-1947 gevangen door Nederlandse troepen nabij
Leles (West-Java). 10-12-1948 tijdelijk vdg-KNIL bij de hoofdofficier-leider van de VBs van West-Java te Tjimahi.
5-7-1949 bij reorganisatie over naar Bataljon Pasoendan II. 13-12-1949 bevorderd tot elnt bij verordening van
de minister voor veiligheid der Negara Pasoendan. 22-12-1949 tewerkgesteld bij het OCO (Opleidingscentrum voor
Officieren) te Bandoeng. 14-3-1950 als kapt in de APRIS. 1-1-1951 commandant van Bataljon 605, waarmee twee
jaar te Bandjermasin. 1967 pensioen, eindrang lkol TNI.

2. BASUKI ADIWIDJOJO. [2-7-1940]
- [+]
CORO 1940-1941. Zakte voor het sergeants-examen (15-11-1940) en werd van het CORO verwijderd. Eindrang maj TNI.

3. DJAJADININGRAT HARRIRI ISFAQ, Raden Mas. (22-6-1919) [2-7-1940]
- [-]
CORO 1940-1941. Zoon van Hassan Djajadiningrat, wilde cavalerie-officier worden, doch werd afgekeurd op zijn
lengte. Verliet als militie-brigadier (CORO) de dienst. Was op 17-8-1945 assistent-wedana van Tjengkareng nabij
Tangerang en bekleedde later functies in het bankwezen, bij het onderwijs en in overheidsdienst.

4. HARDJONO. [3-7-1941] {militie- sergeant1 (CORO)}
- [+]
CORO 1941-1942. Eindrang marsekal pertama (commodore) TNI-AU (Angkatan Udara).
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5. HARDJONO SAROSO. [2-7-1940]
?
CORO 1940-1941.

6. IRANTO. [3-7-1941]
?
CORO 1941-1942.

7. LOPULALAN, GIJSBERT PIETER. (6-4-1922) [3-7-1941] {militie- sergeant1 (CORO)}
- (6-5-1994) [-]
CORO 1941-1942. Maart 1942 krijgsgevangene te Bandoeng, via Batavia en Soerabaja op 18-5-1943 naar Rabaul (New
Britain) verscheept en daar 5-7-1943 aangekomen. Bevrijd door de Amerikanen. 18-9-1945 naar Hollandia vertrokken
en daar ingedeeld bij het Papoea Bataljon (1e Bataljon Hulptroepen) te Kotanica. 23-3-1946 over naar 173e
Compagnie-Troepencommando Hollandia. 30-3-1946 tijdelijk militie-adjudant (CORO), 31-7-1946 tijdelijk
militie-vdg (CORO). 9-10-1946 over naar de 4e Compagnie-Inf XX te Biak. 16-12-1946 tijdelijk reserve-tlnt en
commandant van de bewakingscompagnie (3e Vliegbasis), later plaatselijk militair commandant van Biak. 17-7-1947
tijdelijk reserve-elnt. 11-5-1948 met grootverlof. Wegens beëindiging van de dienst- en reserveplicht t.a.v.
het KNIL e.o. (KB 20-7-1950 Ned. Stbl. K310).

8. MANOEHOETOE, WILLEM. (14-5-1921) [2-7-1940] {militie-vdg (CORO)}
- [-]
CORO 1940-1941. Maart 1942 tot september 1943 Japanse krijgsgevangenschap te Tjimahi, oktober 1943 tot augustus
1945 te Yawata (Japan). 19-9-1945 het kamp verlaten. December 1945 weer in actieve militaire dienst te Balikpapan.
Tijdelijk reserve-tlnt infanterie, op 20-5-1947 tijdelijk reserve-elnt. Naar Nederland vertrokken.

9. MANUS. (?) [2-7-1940]
- [-]
CORO 1940-1941. Na enkele maanden van de opleiding verwijderd.

10. NASSUTH, GEORGE SIEGFRIED. (20-7-1922) [3-7-1941] {militie-sergeant1 (CORO)}
- [-]
CORO 1941-1942. 15-8-1945 in Siam uit krijgsgevangenschap bevrijd en ingedeeld bij de militaire politie aldaar.
21-8-1946 tijdelijk militie-adjudant-onderofficier (CORO). 23-9-1946 over naar de Materieel Dienst te Medan.
19-4-1947 tijdelijk militie-vdg (CORO), 24-7-1947 tijdelijk reserve-tlnt infanterie. 22-8-1947 grootverlof en
e.o. wegens beëindiging van de dienst- en reserveplicht t.a.v. het KNIL (KB van 20-7-1950 Ned. Stbl. K310).

11. PIRNGADIE, RUDY. (1917) [3-7-1941] {militie- wachtmeester1 (CORO)}
- [+]
CORO 1941-1942. Was tijdens de Japanse bezetting censor bij een Japans radiostation. 1945-1947
officier-verbindingen bij de Divisie VII (Malang), later bij het Technisch Bataljon van Regiment 14 (Bat Tehnik
Mesin). 1948-1950 logistieke functie en plaatsvervangend chef staf bij het Commando-Java (Markas Besar Komando
Djawa, MBKD). Tijdens de Tweede Politionele Actie hoofd van de Afd desa zaken-MBKD. Eindrang bgen TNI.

12. REKSODIKROMO, S. [2-7-1940]
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?
CORO 1940-1941.

13. SASRAPRAWIRA, SOETIRTO, Raden. (19-11-1920) [2-7-1940] {militie-vdg (CORO)}
- [+]
CORO 1940-1941. Ging over naar de strijdkrachten van de RI. 1946-1948 secretaris van directeur-generaal
AD(Landmacht) Soedibijo, later officier-toegevoegd aan chef staf Simatupang. 1953 naar de hogere krijgsschool
in Nederland. Militair attaché te Londen, hoofd opleidingen-SESKOAD (Sekolah Staf dan Komando AD). Vervulde
tal van belangrijke functies in de civiele sector en was ambassadeur in India. Eindrang genm TNI.

14. SIDIK BROTOATMODJO, Raden. (20-3-1920) [2-7-1940] {KV-vdg (CORO)}
- [+]
CORO 1940-1941, kort verband-vrijwilliger. Juni 1941 sectiecommandant bij het 5e Bataljon (Semarang), belast
met brugbewaking te Tjirandjang (tussen Bandoeng en Buitenzorg). Een jaar in Japanse krijgsgevangenschap, daarna
werkzaam bij de Landraad te Bandoeng, commandant van de Pemoeda Kehakiman (Justitie). 1945 chef staf van Regiment
9 (Padalarang), gevangengenomen door een Gurkha-eenheid en uitgewisseld. Commandant van Regiment 10 (Garoet).
1946-1947 commandant van de IIIe Brigade der Divisie Siliwangi (gebied Bekasi-Padalarang-Soebang), tevens
commandant van Daerah Militer VII. Verklaarde ten tijde van de Eerste Politionele Actie Poerwakarta en Soebang
open steden, waarop hij door divisiecommandant Nasution van zijn commando werd ontheven. Teruggesteld tot kapt,
hangende de uitspraak van de militaire rechter. Wachtte deze uitspraak niet af en verliet de TNI. Coördineerde
na de Hijrah republikeinse strijdgroepen en achtergebleven TNI in het Cheribonse. Keerde terug naar Bandoeng,
waar hem door de NEFIS stadsarrest werd opgelegd. Werkzaam bij de bagian hukum (juridische zaken) van de Negara
Pasoendan. Vervulde na mei 1950 een functie bij de spoorwegen (internationale betrekkingen).

15. SITANALA, HARRY. (19-5-1920) [2-7-1940] {militie-vdg (CORO)}
- (ca. 1978) [-]
Zoon van de bekende lepra-specialist. CORO 1940-1941. Overleefde de Junyo Maru-ramp (18-9-1944). September 1945
ingedeeld bij LOC-Medan. Februari 1946 over naar het DvO (Batavia), 15-3-1946 ingedeeld bij het Hoofdkwartier
van AG. 17-7-1946 tijdelijk reserve-tlnt infanterie, 15-2-1947 tijdelijk res-elnt. 31-7-1947 voorlopig
grootverlof en over naar het Ministerie van Sociale Zaken van Oost-Indonesië. 21-12-1949 opgeroepen in werkelijke
dienst als reserve-elnt en over naar het Bataljon Inf XII (Bali). 1950 overgegaan naar de APRIS in de rang van
maj. Verliet omstreeks 1954 de militaire dienst van de RI.

16. SOEJOTO, OTJE. (14-5-1922) [3-7-1941] {militie- wachtmeester (CORO)}
- (25-10-1977) [+]
CORO 1941-1942. Ging over naar de strijdkrachten van de RI. Werd 23-2-1946 (rang lkol) geïnstalleerd in een
adviescommissie ter herziening van de organisatie van het Mindef en van de legerstructuur, o.l.v. Didi
Kartasasmita. 1948 op Sumatra. 1950 in de generale saf (SUAD). Later o.a. werkzaam bij het nucleair centrum
te Bandoeng. Eindrang bgen TNI.

17. SOEPARAPTO, SOEBIAKTO. [2-7-1940]
?
CORO 1940-1941.

18. TAN, FREDERIK HENDRIK. (13-3-1920) [2-7-1940] {militie-vdg (CORO)}
- [-]
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Gelijkgesteld met Europeanen. Afkomstig van de Rechts Hogeschool te Batavia. Japanse krijgsgevangenschap van
8-3-1942 tot 29-8-1944. 26-11-1945 ingedeeld bij het DvO voor het volgen van een cursus militaire administratie
en in december 1945 bij het Hoofdkwartier van AG. 28-3-1946 reserve-tlnt der militaire administratie, 16-10-1946
reserve-elnt. 22-7-1947 tot 26-4-1948 ziekteverlof in Nederland. Zich m.i.v. 28-4-1948 verbonden als KV-officier
voor drie jaren bij het KNIL en ingedeeld bij het Hoofdkwartier van AG (tijdelijk elnt). 28-1-1950 i.v.m. de
reorganisatie van het KNIL het KV beëindigd op de dag van vertrek uit Indonesië. 17-3-1950 grootverlof als
reserve-elnt (KV).

19. TUPANG, ELIAS ERNST. (4-11-1914) [dec 1936] {reserve-tlnt artillerie}
- [-]
Wordt geacht Ambonees te zijn met Europese moeder. Eerste opkomst als militie-soldaat bij de kustartillerie.
Augustus 1937 militie-sergeant. September 1937 grootverlof. Mei 1939 herhalingsoefeningen bij de kustartillerie.
Alarmoefeningen te Soerabaja gekoppeld aan herhalingsoefeningen van een maand in oktober 1939, maart, mei, augustus
en december 1940. Juli 1941 reserve-officiersopleiding. December 1941 als reserve-tlnt in dienst.
Krijgsgevangenschap, 30-7-1942 in handen der Kempeitai wegens het verbergen van wapens. 15-5-1943 veroordeeld
tot tien jaar gevangenisstraf. 10-9-1945 uit de Tjipinang gevangenis bevrijd. Oktober/november naar Balikpapan,
Morotai en Ambon in LOC-verband. 12-1-1946 als plaatsvervangend commandant van de 162e M Compagnie naar Palopo
(midden-Celebes). 2-2-1946 tijdelijk reserve-elnt. 25-2-1946 tot 8-12-1947 bij diverse gevechtseenheden te Palopo
en Watampone (zuid-west Celebes). 22-2-1947 Bronzen Leeuw (KB van 7-1-1947 nr. 75). 22-3-1948 grootverlof wegens
beëindigen van de dienst- en reserveplicht en e.o. (KB van 20-7-1950 Ned. Stbl. nr. K310). Moest Indonesië in
1955 om reden van persoonlijke veiligheid verlaten en kwam op 13-3-1956 bij de KL in dienst met een lang verband.
Eindrang reserve-kapt bij de geneeskundige troepen.

BIJVOEGSEL 7 BIJ BIJLAGE X: ASPIRANT-OFFICIEREN INHEEMSE MILITIE2)
*

naam (geboortedatum)

**

overleden vóór 17-8-1945 (overleden) [wel/niet bij skn RI]

*

1. ADAM, VENTJE.

**

+
Kwam als krijgsgevangene op 5-7-1943 aan op Rabaul (New Britain) en werd gedood bij een Amerikaans bombardement.

2. AMIDJOJO SAROSO.
- [-]
De latere Mangkoe Negoro VIII. Diende niet in de TNI, maar kreeg de titulaire rang van genm TNI. (Volgens W.H.
Brabänder e.a., Officiersopleidingen KNIL in Nederlands-Indië, 1936-1950, 154 en volgens W.J. Umboh, brief dd
10-12-1990 aan auteur, was Mangkoe Soeroso bij deze opleiding ingedeeld, hij werd ambassadeur van Indonesië
in Zweden).

3. ASRAH, MUHAMAD.
- [+]
Eindrang marsekal moeda (genm) TNI-AU.

2)

Op 9-1-1942 werden alle aspirant-reserve-officieren der Inheemse
Militie bevorderd tot militie-korporaal.
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4. DARTOJO, Mas. (7-1-1917)
- [+]
1945-1949 officier-verbindingen, hoofd van de Sectie verbindingen van de Markas Besar en later van het
Hoofdkwartier van het Commando Java (MBKD). Eindrang bgen TNI.

5. DJATIKOESOEMO, Gusti Pangeran Hario. (1-7-1917)
- (1992) [+]
Zoon van Soesoehoenan Pakoe Boewono X (46e nakomeling). 1936-1939 studie aan de TH-Delft (1e deel propaedeutisch
examen) en aan de TH-Bandoeng. Tijdens de Japanse bezetting PETA-kapt te Soerakarta. 1945 commandant van Divisie
IV (Pekalongan-Semarang-Pati), 25-5-1946 gekozen tot commandant van Divisie V (Madioen-Bodjonegoro). 31-5-1948
chef staf landmacht (KSAD) in het Mindef RI. November 1948 gouverneur-Militaire Academie te Djokja als opvolger
van Soewardi. Tijdens de Tweede Politionele Actie hoofd 'burgerbestuur en guerrilla in naam van de Sultan',
voerde tevens de cadetten aan. 1950 hoofd-Directoraat opleidingen (Pendidikan) landmacht/hoofd Biro Pendidikan
Pusat op het Mindef RI. Vervulde tal van belangrijke functies, waaronder die van ambassadeur in Maleisië, Marokko
en Frankrijk (1963-1969); lid en plaatsvervangend voorzitter Hoge Adviesraad (DPA).

6. GUNADI.
- [+]
Ging over naar de strijdkrachten van de RI. Was in 1950 kapt-instructeur aan het Opleidingscentrum voor officieren
(Pusat Pendidikan Perwira-AD, P3AD). Nam 1-6-1950 als maj-APRIS bij de Dinas Tehnik Tentara, het Technisch
Opleidingsinstituut (LTD 15) te Tjimahi over. Eindrang kol TNI.

7. HANDRITO.
- [+]
Eindrang maj TNI.

8. HAROEN-AL-RASJID.
- [-]
Werd lnt-adjudant van de Wali Negara van Pasoendan.

9. HASANUDDIN, MUSTAFA.
- [+]
Had aan de TH-Bandoeng gestudeerd. Diende onder Simatupang in de Sectie personeel en organisatie van het
Hoofdkwartier der weermacht. Verliet kort na de soevereiniteitsoverdracht de militaire dienst als hoofdofficier
TNI. Was een der oprichters van de Vereniging ter beoefening van de krijgskunde 'Yudha Gama'.

10. HASWIDI.
? [-]

11. KANDOU, JOHANNES BASTIANES. (22-8-1921)
- [-]
In Japanse krijgsgevangenschap, op 19-5-1943 naar de Palau eilanden afgevoerd (Babelthuap). Bevrijd door de
Amerikanen en 15-9-1945 naar een Amerikaanse basis overgebracht. 4-11-1945 ingedeeld bij LOC-Morotai. Met de
151e G Compagnie op 21-11-1945 te Makassar aangekomen. 1-5-1946 militie-sergeant (CORO) en 28-5-1946 over naar
C Compagnie-52e Bataljon (Kendari). 29-11-1946 tijdelijk militie-vdg (CORO). 31-12-1946 ingedeeld bij Inf XVII
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te Makassar als inlichtingen-officier. Functies bij Inf XVII en het Troepencommando Zuid-Celebes (hoofd
inlichtingen- en veiligheidsgroep). 13-8-1947 tijdelijk reserve-tlnt infanterie, 9-9-1948 reserve-elnt.
6-10-1949 naar Bali als commandant van de territoriale inlichtingengroep, 10-5-1950 plaatselijk militair
commandant te Den Pasar. Veiliggesteld en 15-8-1950 in Nederland aangekomen met een tijdelijke KL-status. E.o.
uit de militaire dienst.

12. KUSNO UTOMO WIDJOJOKERTO. (17-4-1919)
- [+]
Werd in maart 1942 te velde (Lembang) op grond van betoonde plichtsvervulling bevorderd tot militie-sergeant.
Tijdens de Japanse bezetting inspecteur van politie (pelotonscommandant-mobiele brigade), instructeur Keibodan.
Ging over naar de strijdkrachten der RI. 1945-1947 commandant-polisi militer bij het Regiment Tangerang,
plaatsvervangend hoofd polisi militer van Komandemen I/West-Java, chef staf van het Regiment Tangerang van Divisie
II (Cheribon), commandant van Regiment Tjiandjoer-Brigade II der Divisie Siliwangi en chef staf van Brigade
V (Cheribon) van die divisie. Augustus 1948 nam hij Brigade II van de Divisie Siliwangi over van Kawilarang
(na reorganisatie werd dit Brigade XII van de Divisie Siliwangi). September 1948 ingezet tegen de
Madioen-opstandelingen. Tijdens de Tweede Politionele Actie infiltreerde Brigade XII in 40-45 dagen naar het
gebied-Garoet (West-Java). In 1949 nam Kusno Utomo Brigade XVII (Brigade Peladjar) over in Midden-Java. In 1950
korte tijd basiscommandant van Padang, nam vervolgens het OCO over en werd directeur van het Pusat Pendidikan
Perwira AD (P3AD). Vervulde daarna belangrijke functies zoals commandant van het Commando onderwijs en opleidingen
AD, 3e plaatsvervangend commandant van het leger (financiële en civiele betrekkingen), 1967-1970 plaatsvervangend
commandant van het leger/interregionaal commandant van Sumatra, daarna ambassadeur in de Filippijnen.

13. LASUT, ARIE S.
- (1949) [-]
Afkomstig van de geologische dienst. Werd in de Japanse tijd hoofd van de geologische dienst te Bandoeng. In
1946 vertrok hij met het mijnbouw-archief naar Djokja. Bij de Renville-onderhandelingen was hij de olie-specialist
van de RI. In Djokja werd hij hoofd van de Afd mijnbouw en geologie van het Departement van Welzijn. Hij behoorde
tot de nationalistisch georiënteerde KRIS-groepering (Kebaktian Rakjat Indonesia Sulawesi). Na de Tweede
Politionele Actie werd hij door een Nederlandse patrouille uit zijn woning gehaald en geliquideerd.

14. LATUASAN, E.
- [-]

15. LIE TJIE WHIE, WILLY. (13-3-1918)
- [-]
Japanse krijgsgevangenschap van 8-3-1942 tot 25-8-1944. 4-9-1945 aangemeld bij de wervingscompagnie te Batavia
en ingedeeld bij de militaire kashouder van het garnizoen; april 1946 opleiding voor militair kashouder. 7-6-1946
militie-sergeant (CORO) der militaire administratie en geplaatst bij het Hoofdkwartier van AG. 7-10-1946 vdg
(CORO) en 1-2-1947 tijdelijk reserve-tlnt der militaire administratie, 12-9-1947 tijdelijk reserve-elnt. 2-6-1948
met grootverlof en werkzaam bij het Departement van Sociale Zaken. 25-7-1950 e.o. (KB van 20-7-1950 Ned. Stbl.
K310). Naar Nederland overgekomen.

16. MARAMIS, PIETER FREDERIK HENDRIK.
- [-]
Japanse krijgsgevangenschap, op 5-7-1943 op Rabaul (New Britain) aangekomen, daar bevrijd door de Amerikanen
en naar Hollandia overgebracht. Ingedeeld bij Inf XX als bataljons-inlichtingenofficier. 8-3-1947 van militie-vdg
(CORO) bevorderd tot tijdelijk reserve-tlnt infanterie, 16-10-1947 tijdelijk reserve-elnt. Trad later in de
civiele dienst der RI.
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17. MARTONO.
- [+/-]
Afkomstig van de MOSVIA. Was tijdens de Japanse bezetting assistent-wedana. Ging over naar de strijdkrachten
der RI. Diende als stafofficier (personeel en organisatie) in het Hoofdkwartier. Werd gevangen genomen en trad
in Nederlandse militaire dienst. Ging na de soevereiniteitsoverdracht over naar de strijdkrachten van de RIS.
Eindrang kapt TNI.

18. MASROM.
- [+]
Inlichtingenofficier in de TNI. Eindrang kapt TNI.

19. NOYA, RUDY GEORGE. (22-4-1922)
- [-]
22-4-1942 ontsnapt uit Japanse krijgsgevangenschap en ondergedoken. Begin 1946 opgeroepen voor de Nederlandse
militaire dienst, voorlopig afgekeurd. Begaf zich naar Nederland voor studie.

20. POERNOMO.
- [-]

21. RAHARDJODIKROMO, MOEDJONO SOEDARSONO, Kiai Hadji. (10-10-1920)
- [+]
Tijdens de Japanse bezettingstijd door de burgemeester van Tegal aangesteld tot directeur van drukkerij 'De
Boer'. Diende vanaf 1945 als personeelsofficier onder Simatupang. Oktober 1948 hoofd Sectie III (personeel en
organisatie)-MBKD (Hoofdkwartier van het Commando Java). 1950 personeelsofficier bij de generale staf (SUAD).
1951 plaatsvervangend chef staf van Divisie Brawijaya/TT Oost-Java. 1952-1956 militair attaché in Pakistan.
Vervulde daarna diverse functies in de militaire en civiele sfeer. Eindrang bgen TNI.

22. RAMPEN, SINGAL JOHAN PAUL. (1918)
- [-]
Op 9-3-1942 in Japanse krijgsgevangenschap, april tot augustus 1943 via Batavia en Soerabaja naar de Molukken
vervoerd en daar in 1945 bevrijd. Medio oktober 1945 ingedeeld bij LOC-Amboina, 8-2-1946 bij 'Eskadron Sornia'
(Morotai). Op zijn verzoek over naar Menado en 20-3-1946 bij de 149e Stafcompagnie. 6-4-1946 militie-sergeant,
17-9-1946 militie-vdg, 8-3-1947 tijdelijk reserve-tlnt infanterie en ingedeeld bij Inf XVIII te Menado. 10-10-1947
naar Nederland voor verdere studie. 5-11-1947 grootverlof.

23. SAMARDI.
[?]
Oud-leerling van de middelbare landbouwschool te Buitenzorg.

24. SASTRANEGARA, IBRAHIM.
[?]
In 1945 te Tjibadak (West-Java) vermoord. Broer van de vlieger Husein Sastranegara.

25. SOEAWAL.
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- [+]
Oud-leerling van de MOSVIA. Sloot zich aan bij de strijdkrachten van de RI (AURI). Studeerde daarna rechten.
Militair attaché in Burma. Eindrang marsekal pertama (commodore) TNI-AU.

26. SOEDJONO.
- [+]
Tijdens de Revolutie diende hij bij de polisi militer. Eindrang kapt TNI.

27. SOEDOMO, LEO.
- [?]
Na 1950 werkzaam bij het Deviezen Instituut.

28. SOEGONDO.
+ (maart 1942)
Sneuvelde in de omgeving van Lembang.

29. SOEWARGANA, OEDJENG.
- [+]
Volgde de Hollands-Indische Kweekschool te Bandoeng. Ging over naar de strijdkrachten van de RI. 1946 hoofd
van de Sectie intendance van de Divisie Siliwangi. Verliet in 1950 het leger en werd zakenman.Op instigatie
van Nasution eind jaren 1950 naar Nederland voor informele besprekingen, teneinde de mogelijkheid van een vreedzame
oplossing der Nieuw-Guinea kwestie te onderzoeken. In Nederland sprak Soewargana met Drees, Rijkens en Duynstee.

30. SOEWARTO.
- (28-9-1967) [+]
Afkomstig van TH-Bandoeng. Volgde in de Inheemse Militie de artillerie-opleiding. Ging over naar de strijdkrachten
van de RI. Tijdens de Revolutie coördineerde hij groepen Indonesische studenten. 1948 plaatsvervangend commandant
van Brigade XVII (Peladjar). Als commandant-SESKOAD (Sekolah Staf dan Komando AD) te Bandoeng formuleerde hij
de militaire doctrines van de 'Middenweg' (de rol van het leger in de maatschappij). Eindrang lgen TNI.

31. SOEWISMO.
[?]

32. TAEBLI.
- [-]
Werd minister van Landbouw onder Soeharto.

33. THOJIB.
- [?]
In de Japanse tijd docent aan een middelbare landbouwschool.

34. UMBOH, AUGUST DIRK. (27-3-1919)
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- [-]
In Japanse krijgsgevangenschap tot 19-4-1943. Ging in de Heiho , doch weigerde dienst na opname in een ziekenhuis.
Door een Indonesische arts afgekeurd voor de dienst, zodat executie hem bespaard bleef.

35. UMBOH, WILHELMUS JULIUS. (11-8-1917)
- [-]
Was ruim een jaar stadswacht te Soerabaja voor hij naar het CORO ging. Japanse krijgsgevangenschap vanaf 8-3-1942.
Op transport gesteld naar Ambon en vervolgens naar Saumlaki, Selaroe (voorbereidingen i.v.m. een Japanse aanval
op Australië) en tenslotte Toeal (Kei-eilanden). 16-10-1945 weer in de sterkte van het KNIL opgevoerd en ingedeeld
bij het LOC-Amboina. 17-11-1945 bij het 'Korps Batoe Merah' te Ambon. 6-4-1946 sergeant (CORO). 5-10-1946 bij
reorganisatie over naar Inf XXI te Ambon (sergeant-inlichtingen). 12-12-1946 tijdelijk militie-vdg (CORO),
8-6-1947 tijdelijk reserve-tlnt infanterie, 27-11-1947 tijdelijk reserve-elnt. 12-8-1948 met grootverlof,
werkzaam bij Recomba-Oost-Java en e.o. wegens beëindiging van de dienst- en reserveplicht t.a.v. het KNIL (KB
20-7-1950 Ned. Stbl. K310). Na de soevereiniteitsoverdracht in Indonesische overheidsdienst. Vestigde zich later
in Nederland.

36. WIRANATAKOESOEMA, MOEHARAM.
- [+]
Zoon van de wali negara van Pasoendan. Eindrang bgen van politie.

BIJVOEGSEL 8 BIJ BIJLAGE X: ASPIRANT-OFFICIEREN DER ML3)
*

naam (geboortedatum)

**

overleden vóór 17-8-1945 (overleden) [wel/niet bij skn RI]

3)

Niet met zekerheid kon worden achterhaald of de volgende inheemse
leerlingen van de RNMFS in de VS op grond van hun schoolopleiding
of anderszins tot de reserve-officiersopleiding werden toegelaten:
Arsil Sahoer Mohammed (sergeant-vlieger-waarnemer, 18 Sqn NEI,
4-1-1944 gesneuveld); Raden Adill (korporaal magazijndienst); G.B.
Gontha (sergeant-luchtvaarttelegrafist MLD, 18 Sqn NEI, 4-1-1944
gesneuveld); Hardjono (sergeant, naar Washington t.b.v. het
Nederlands-Indisch
gouvernement,
mogelijk
in
(aspirant-)officiersrang); Kwee Wan Tjoe (sergeant-luchtschutter,
18
Sqn
NEI,
4-1-1944
gesneuveld);
Liem
Ho
Gwan
(sergeant-luchtschutter, 18 Sqn NEI); L.J. Mailuhu (sergeant, naar
Washington t.b.v. het Nederlands-Indisch gouvernement, mogelijk
in
(aspirant-)officiersrang);
Mas
Soedarmin
(korporaal
administrateur); Mas Soegihadji (sergeant, naar Washington t.b.v.
het
Nederlands-Indisch
gouvernement,
mogelijk
in
(aspirant-)officiersrang).
Bij
de
RNMFS
waren
ook
een
aantal
inheemse
aspiranten-officier-vlieger van de KM ingedeeld. Voor zover zij
niet werden geplaatst bij ML-eenheden - zoals Basoeki Djatiasmoro,
Raden Darmanto en H. Moekardano - bleven zij hier buiten beschouwing.
Voor een overzicht van alle inheemse militairen op de RNMFS: zie
Ward, De Militaire luchtvaart van het KNIL
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*

1. ADI SOETJIPTO.

**

- (29-7-1947) [+]
Werd op 2-1-1941 bij de Vliegschool te Kalidjati in opleiding genomen, behaalde het groot militair brevet (GMB)
en werd bevorderd tot vdg KV-vliegerwaarnemer. Hij werd ingedeeld bij een afdeling tactische verkenners (VK.A.2)
en week niet uit naar Australië. Werd in 1945 commandant van het opleidingscentrum van de Angkatan Penerbang
(later AURI) te Djokja. Hij werd in een civiel vliegtuig door Nederlandse jagers neergeschoten bij het vliegveld
Magoewo (Djokja), dat naar hem is vernoemd. Lgen TNI-AU (posthuum) met de eretitel 'Bapak Penerbang AURI'.

2. ISWAHJUDI WIRJOMIHARDJO, Raden.
- (14-12-1947) [+]
Week uit naar Australië met de Vlieg- en Waarnemersschool. Ontving op de basis Mallella (Zuid-Austalië)
vlieginstructie. Aangeworven voor NEFIS-activiteiten en ingezet bij party 'Tiger II' naar Java, datum van laatste
contact 27-11-1942. 30-11-1945 als vermist opgegeven. Sloot zich in 1945 aan bij de strijdkrachten van de RI
(Angkatan Penerbang). Verongelukte bij Maleisië- tezamen met de ex-MLD-vlieger R.Abdul Halim Perdanakoesoema.
Het vliegveld Maospati van Madioen werd naar Iswahjoedi vernoemd.

3. KWEE TEK TJOE (KWEE TIK YOE).
- [-]
31-1-1942 militie-sergeant1 leerling-vlieger. Week als aspirant-officier met de Vlieg- en Waarnemersschool uit
naar Australië, ontving vlieginstructie op de basis Mallela. Vertrok 20-4-1942 met het ss 'Mariposa' uit Melbourne
naar San Francisco. Leerling van de Royal Netherlands Military Flying School (RNMFS) in de VS. 13-3-1943
gebrevetteerd (B25-opleiding). 15-3-1943 reserve-tlnt vliegerwaarnemer. 19-11-1943 overgeplaatst naar
ML-Australië. 15-3-1944 reserve-elnt.

4. LIE KOK HIAN.
+ (24-8-1944)
Week uit naar Australië met de Vlieg- en Waarnemersschool/VVC. 31-3-1942 militie-sergeant2 leerling-vlieger.
Leerling RNMFS in de VS. Ontheven van de 'advanced training' en 11-3-1943 diploma radio-mechanic, 28-5-1943
gebrevetteerd luchtschutter. 1-12-1943 reserve-tlnt van speciale diensten van de ML-KNIL en 26-12-1943
overgeplaatst naar Australië. Mei 1944 ingedeeld bij 18 Sqn NEI. 24-8-1944 vermist, vermoedelijk door luchtafweer
neergeschoten bij de Tanimbar eilanden.

5. LIEM YOE HIEN. (17-10-1920)
+ (30-5-1944)
Week uit naar Australië met de Vlieg- en Waarnemersschool als militie-sergeant1 leerling-vlieger. Leerling RNMFS
in de VS. 1-7-1943 gebrevetteerd luchtschutter. 10-12-1943 reserve-tlnt van speciale diensten van de ML-KNIL.
26-12-1943 overgeplaatst naar Australië. Mei 1944 ingedeeld bij 18 Sqn NEI. Bij een oefenongeval nabij Darwin
om het leven gekomen.

6. MANTIRI, R.
- (ca. 1987) [+]
Werd in 1941 verwijderd van de Vliegschool te Kalidjati. Was op 28-10-1941 ingedeeld bij de
reserve-officiersopleiding voor de Inheemse Militie bij het 1e Depot Bataljon te Bandoeng en 9-1-1942 bevorderd
tot militie-korporaal. Ging in 1945 over naar de strijdkrachten der RI (Angkatan Penerbang), leerling-vlieger
bij Adi Soetjipto. Hij vervulde logistieke functies in de AURI. Tijdens de Tweede Politionele Actie
plaatsvervangend chef staf AURI op Oost-Java. Eindrang maj AURI.
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7. MURKIDJO COKROHAMIPROJO, AUGUSTINUS, Raden. (28-6-1915)
- [+]
In oktober 1939 met vijf anderen geselecteerd om bij wijze van proef de opleiding tot KV-vlieger te volgen.
Na zes maanden vooropleiding bij het 1e Depot Bataljon te Bandoeng, bij de Vlieg- en Waarnemersschool te Kalidjati
in opleiding genomen als militie-korporaal leerling-vlieger, maar na drie maanden afgewezen. Toegelaten tot
het CORO 1940-1941, doch als militie-sergeant afgewezen. Sloot zich in 1945 aan bij de strijdkrachten van de
RI (Angkatan Penerbang), waarbij hij - na te zijn opgeleid tot vlieger - als stafofficier werkzaam was. Verliet
in januari 1950 de AURI in de rang van lkol en volgde een loopbaan in het bankwezen. Nam in 1953 de rooms-katholieke
godsdienst aan en kreeg de roepnaam Augustinus.

8. POERWONO, HARRY, Raden. (29-12-1920)
- (ca. 1985) [-]
Was in 1942 leerling-vlieger en week uit naar Australië met de Vlieg- en Waarnemersschool. 31-3-1942
militie-sergeant2 leerling-vlieger. Leerling RNMFS in de VS. 15-8-1943 reserve-tlnt vlieger. 8-2-1944
overgeplaatst naar Australië en ingedeeld bij 18 Sqn NEI. Huwde met een Australische. Diende in het tijdvak
1945-1950 bij de ML en ging in 1950 in de rang van kapt over naar de AURIS. Verliet vóór 1980 de militaire dienst.
Eindrang lkol AURI.

9. ROESLANNOEDANOEROESAMSI, Raden Mas.
- [+]
Neef van Sultan Hamengkoe Boewono IX. Week uit naar Austalië als aspirant-officier met de VVC. 31-3-1942
militie-sergeant2. Leerling RNMFS in de VS. Uit de RNMFS ontheven en tewerkgesteld te New York (Nederlands
Informatie Bureau) en San Francisco (radioberichtgeving naar Nederlands-Indië, The Voice of America) tot eind
1942. Januari 1943 naar Australië. Volgde de eerste cursus bestuursopleiding te Melbourne als extraneus. 1-1-1944
tijdelijk reserve-tlnt ML. April 1944 met detachement gidsen en tolken bij de landingen te Hollandia en Namfoer.
Commanding Officer NICA van mei 1944 tot februari 1945. Begin 1945 reserve-elnt en detachementscommandant-gidsen
en tolken op de Filippijnen en Leyte. 3-10-1945 te Batavia; toestemming gekregen om de situatie in het binnenland
te gaan opnemen. 20-10-1945 tot eind februari 1946 gevangene te Djokja en omgeving. Sloot zich aan bij de
strijdkrachten van de RI. 1946-1948 secretaris-generaal AURI. 1950 chef staf operatiën (SU III-AURIS), 1952
chefstaf AURI (KSU). Verliet in 1956 de militaire dienst in de rang van commodore; in functie bij Caltex.

10. ROMPIES, THOMAS FREDERIK. (13-8-1912)
+ (18-9-1944)
Gelijkgesteld met Europeanen. Gehuwd met H. Amesz. Behaalde de rang van reserve-vdg ML. Verdronk bij de Junyo
Maru-ramp.

11. SAMALLO, MARTINO.
+ (24-8-1944)
Was bij uitbreken van de oorlog leerling 6e klas ams, waardoor hij in de VS aspirant-reserve-officier werd. Bij
wijze van strafmaatregel tijdelijk uit de reserve-officiersopleiding verwijderd en opgleid tot
luchtvaartradiotelegrafist. Ingedeeld bij 18 Sqn NEI. Zou na beëindiging van zijn operationele tour weer in
opleiding worden genomen tot reserve-officier. Sneuvelde echter voordien - op 24-8-1944 - bij een aanval op
de Tanimbar-eilanden.

12. SAMBOEDJO HOERIP.
+ (19-1-1942)
Destijds bekend tenniskampioen. In oktober 1939 bij wijze van proef met vijf anderen geselecteerd voor de opleiding
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tot kort verband-vlieger en 1-7-1940 aan de Vlieg- en Waarnemersschool in opleiding genomen. 1941 kort verband
vliegerwaarnemer en ingedeeld bij 1-VLG III (1e Afdeling van Vliegtuiggroep III), welke groep de Britten ter
beschikking werd gesteld. Zijn Glenn Martin bommenwerper werd boven Malakka door Japanse jagers neergeschoten.

13. SASTRANEGARA, HUSEIN, Raden.
- (26-9-1946) [+]
Werd in 1939 geselecteerd voor een opleiding tot kort verband-vlieger bij de ML, maar slaagde er niet in het
groot militair brevet te behalen. Sloot zich in 1945 aan bij de strijdkrachten van de RI (Angkatan Penerbang).
Verongelukte bij een oefenvlucht nabij Djokja, rang lkol. Het vliegveld Andir bij Bandoeng werd naar hem vernoemd.

14. SOEDJONO, MUHAMMAD, Raden Hadji. (8-1-1923)
- [+]
Kleinzoon van H. Samanhudi, de stichter en eerste voorzitter van de Sarekat (Dagang) Islam. Week uit naar Australië
met het contingent VVC-aspirant-officieren-vlieger. 31-3-1942 militie-sergeant2. Leerling RNMFS in de VS. Uit
de opleiding ontheven en tewerkgesteld te New York (Nederlands Informatie Bureau) en San Francisco
(radioberichtgeving naar Nederlands-Indië, The Voice of America) tot eind 1942. Begin 1943 naar Australië en
bij de Netherlands-Indies Government Information Service (NIGIS). Volgde de bestuursopleiding te Melbourne.
1-4-1944 reserve-tlnt van speciale diensten der infanterie (NICA). Tewerkgesteld als codeofficier op het
Nederlands gezantschap te Melbourne. Ca.één jaar dienst gedaan als NICA-officier te Biak en Jappen Eiland.
Ziekteverlof naar Australië. Begin oktober 1945 te Batavia. Kreeg toestemming zich naar het binnenland te begeven
en werd gedurende vier maanden gevangen gehouden in Djokja en omgeving. Sloot zich aan bij de republikeinse
luchtstrijdkrachten. Toegevoegd aan Adi Soetjipto en stafofficier van Soeriadarma. 1947 naar Sumatra, na het
verongelukken van Halim Perdanakoesoema (14-12-1947) plaatsvervangend chef staf-AURI voor Sumatra. Juli 1948
plaatsvervangend chef staf-AURI op Java. Vervulde daarna belangrijke militaire en civiele functies zoals
commandant van het Nationaal Luchtverdedigingscommando (1962-1966), ambassadeur in Syrië (1966-1970), lid DPR/MPR
(1971-1982, plaatsvervangend voorzitter in 1977) en voorzitter-Raad van Indonesische oelama's (Majelis Ulama
Indonesia, 1980-1990). In 1980 gepensioneerd als lgen TNI-AU.

15. SOEGITO DJAJENGMINARDO, Raden.
- (ca. 1987) [-]
Week met de Vlieg- en Waarnemersschool uit naar Australië. 31-3-1942 militie-sergeant2-leerling-vlieger. Leerling
RNMFS en 15-7-1943 reserve-tlnt-waarnemer. 8-2-1944 over naar Australië. 15-7-1944 reserve-elnt van speciale
diensten. Diende in de ML en ging in 1950 als kapt-waarnemer over naar de AURIS.

16. SOEJONO SOERJOPADIGDO, HUBERTUS. (31-8-1915)
- [+]
Werd in juli 1940 toegelaten tot de Vlieg- en Waarnemersschool te Kalidjati als leerling-vlieger. Behaalde het
klein militair brevet, bevorderd tot sergeant-aspirant-officier-leerling-vlieger. Verliet de opleiding en werd
aspirant-officier bij het CORO 1940-1941. 28-6-1941 vdg (CORO) en ingedeeld als sectiecommandant bij het 3e Bataljon
Infanterie; eind 1941 reserve-tlnt infanterie. Krijgsgevangenschap tot 11-2-1943, eind 1944 weer opgepakt en
21-8-1945 vrijgelaten door de Kempeitai. 1-11-1945 toegetreden tot de Angkatan Penerbang. Later, als lkol
TRI-Udara, commandant van de luchtstrijdkrachten te Malang en commandant-Maospati (vliegveld Madioen). Januari
1948 naar Sumatra als plaatsvervangend chef staf-AURI; midden december 1949 terug naar Java om Nederlands
luchtmachtmaterieel over te nemen. Zijn laatste functie was die van commandant van het Commando Opleidingen
der AURI. Verliet in 1953 de militaire dienst na een conflict met chef staf Soeriadarma. Eindrang commodore.

17. SOELISTIO, Raden.
- [+]
Werd in 1939 met vijf anderen geselecteerd voor de opleiding tot kort verband-vlieger en kwam 1-7-1940 aan bij
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de Vlieg- en Waarnemersschool. Behaalde het klein militair brevet. Ging in 1945 over naar de Angkatan Penerbang.
Verliet in 1948 de AURI als maj.

18. SOEROSO, Mas.
- [-]
Week uit met de Vlieg- en Waarnemersschool naar Australië en werd leerling RNMFS in de VS. 15-2-1944 afgevoerd
van de RNMFS, bestemming Washington DC t.b.v. het Nederlands-Indisch gouvernement. Als militie-korporaal
tewerkgesteld bij de ambassade en bij het Nederlands Informatie Centrum te New York. Had in 1944 de rang van
vdg.

19. TITALEY, PIETER ELIA DONALD. (25-6-1918)
- [-]
1-2-1942 ingelijfd als militie-soldaat en geplaatst bij de opleiding voor onderofficier-vlieger. Week met de
Vlieg- en Waarnemersschool uit naar Australië. Vertrok 20-4-1942 per ss 'Mariposa' naar de VS. 8-5-1942 ingedeeld
bij de RNMFS. Afgevoerd van de vliegschool en opgeleid tot bommenrichter, waarnemer en luchtschutter. 24-3-1944
in Australië en ingedeeld bij het NEI Personnel and Equipment Pool Sqn, 10-6-1944 over naar 18 Sqn NEI. 1-2-1945
militie-sergeant luchtschutter-ML, 1-5-1945 militie-vdg, 1-12-1945 materieelofficier bij het Hoofdkwartier van
de ML, 4-4-1946 tijdelijk reserve-tlnt ML (luchtschutter). 7-8-1946 ondercommandant van de Vliegbasis nr. 8
(Amboina). 16-10-1946 tijdelijk reserve-elnt. 1-1-1949 tot 1-2-1950 hoofd Sectie personeel en administratie
bij het Kantoor bewapening en technische dienst van het Hoofdkwartier van de ML te Bandoeng. Nam deel aan de
APRA-actie 22/23-1-1950 te Bandoeng. 22-1-1950 het Vliegerkruis toegekend (KB van 9-12-1949 nr. 25). 29-1-1950
in voorlopige verzekerde bewaring gesteld. 12-7-1950 bij vonnis van de krijgsraad te velde voor de KL- te Onrustveroordeeld tot één jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, wegens 'samenspannen tot opstand'. Gedetineerd
te Ifar (Nederlands Nieuw-Guinea). Sedert 24-7-1950 tijdelijke KL-status. 26-7-1950 i.v.m. reorganisatie van
het KNIL na de soevereiniteitsoverdracht, eervol uit de militaire dienst bij het KNIL ontslagen (KB van 20-7-1950
Ned. Stbl. K310). 23-1-1951 per vliegtuig naar Nederland vertrokken. Emigreerde naar de VS.

20. ULFI, TOEBAGOES.
- [-]
In oktober 1939 bij wijze van proef met vijf anderen geselecteerd voor de opleiding tot kort
verband-officier-vlieger. Werd 1-7-1940 bij de Vlieg- en Waarnemersschool te Kalidjati in opleiding genomen
als militie-korporaal leerling-vlieger en afgewezen.

21. TUHARI (DJOEHARI) SOERIADARMA.
- [-]
In oktober 1939 bij wijze van proef met vijf anderen geselecteerd voor de opleiding tot kort
verband-officier-vlieger. Werd 1-7-1940 bij de Vlieg- en Waarnemersschool in Kalidjati in opleiding genomen
als militie-korporaal leerling-vlieger en afgewezen.

BIJVOEGSEL 9 BIJ BIJLAGE X: ANDERE VOOROORLOGSE- EN
OORLOGSOPLEIDINGEN4)
4)
Alhoewel R.SOEBROTO en M.SOEROSASTRO eveneens in december 1947
bij het Korps Barisan Tjakra Madoera dienden, werd niet achterhaald
of ook zij in tijdelijke KNIL-dienst overgingen. Derhalve werden
hun namen niet in dit bijvoegsel opgenomen.
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*

naam (geboortedatum)

*

1. ABDOERAHMAN, Raden. (1903)
Elnt der Barisan van Madoera. Oktober 1942 uit Japanse krijgsgevangenschap. 31-10-1945 in republikeinse
gevangenschap. 17-5-1947 uit Madoera gevlucht en zich te Soerabaja gemeld. 27-5-1947 'zonder verbintenis voorlopig
aangenomen op de voorwaarden der vooroorlogse verbintenis in de rang van elnt bij het 1e Bewakings Bataljon
Soerabaja'. Ingedeeld bij het Korps Barisan Tjakra Madoera. 9-4-1948 tijdelijk reserve-elnt infanterie van
speciale diensten van het KNIL te rekenen vanaf 23-10-1946.

2. ABIMANJOE, Raden.
In Australië geplaatst bij NEFIS-III. 15-9-1944 voor de eerste maal ingezet achter de vijandelijke linies.
13-11-1944 tijdelijk reserve-tlnt. Juni 1945 leider party 'Parsnip' (naar Midden-Java); Abimanjoe na terugkeer
niet bij NEFIS III gehandhaafd.

3. AMMAR, Raden. (23-4-1917)
Elnt der Barisan van Madoera. Mei 1942 vrijgelaten uit Japanse krijgsgevangenschap. Maart 1944 tot 15-8-1945
politiek gevangene van de Kempeitai te Pamekasan. Mei 1947 tot 12-11-1947 in republikeinse gevangenschap. Ontvlucht
en in Nederlandse militaire dienst overgegaan. Als burger werkzaam bij NEFIS. 23-12-1948 reserve-elnt infanterie
van speciale diensten van het KNIL te rekenen vanaf 1-11-1947 en geplaatst bij de Inlichtingen en Veiligheidsgroep
van VB-Madoera. Diverse inlichtingenfuncties in Oost-Java. 30-11-1949 op verzoek e.o..

4. ASAD, MOHAMMED, Raden Pandji. (3-6-1902)
Kapt der Barisan van Madoera (gepensioneerd). 9-4-1948 tijdelijk reserve-kapt infanterie van speciale diensten
van het KNIL te rekenen vanaf 9-8-1947, wervingsofficier. 31-8-1949 op verzoek e.o.

5. ASARI, MOHAMMAD, Raden. (1901)
Kapt der Barisan van Madoera (gepensioneerd). 9-4-1948 tijdelijk reserve-kapt infanterie van speciale diensten
van het KNIL te rekenen vanaf 1-9-1947, wervingsofficier. 31-3-1949 op verzoek e.o..

6. AZIS, ABDUL, Raden Pandji. (18-7-1918)
Elnt der Barisan van Madoera. 1943/1944 compagniescommandant PETA. 1945/1946 kapt-verbindingen en
bataljonscommandant TKR/TRI. Meldde zich 20-8-1947 bij de Nederlandse autoriteiten en geplaatst bij het Korps
Barisan Tjakra Madoera. 9-4-1948 tijdelijk reserve-elnt infanterie van speciale diensten van het KNIL te rekenen
vanaf 15-9-1947. 30-9-1948 op verzoek e.o. teneinde in dienst te treden van de Negara Madoera.

7. AZIS, ABDUL, Andi. (19-9-1924)
Zoon van de Zelfbestuurder van Barroe, Afd Pare-Pare (Celebes). Was tijdens de Duitse bezetting in Nederland.
Trad 22-6-1945 in Engeland in Nederlandse militaire dienst, tijdelijk militie-sergeant infanterie,
para-opleiding. Standplaats Ceylon/Anglo-Dutch Section. Gedemilitariseerd en in opleiding voor inspecteur van
politie. 1-3-1947 in werkelijke dienst geroepen, in afwachting van zijn benoeming tot reserve-officier en van
nadere indeling bij het Hoofdkwartier-Grote Oost en Borneo. 8-3-1947 tijdelijk reserve-tlnt infanterie van
speciale diensten (vsd) van het KNIL, 24-7-1947 tijdelijk reserve-elnt en ter beschikking van de president van
Oost-Indonesië. Medio 1948 naar SROI-Bandoeng. Begin 1949 gedetacheerd bij diverse opleidingsonderdelen. April
1949 pelotonscommandant bij Inf XVI te Palopo en 5-1-1950 over naar Inf I te Makassar. 30-3-1950 over naar de
APRIS als kapt-compagniescommandant. Pleegde 5-4-1950 een coup te Makassar, welke geen politieke Oost-Indonesische
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steun verwierf. Meldde zich 14-4-1950 te Jakarta. Te Djokja veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Na zeven
jaar gratie. Was succesvol werkzaam bij een scheepvaartmaatschappij. Overleed 30-1-1984.

8. ISMAIL.
Ex-Barisan van Madoera. Tweede helft van 1949 voor herscholing naar de SROI. Ging na de soevereiniteitsoverdracht
over naar de TNI.

9. LEMBONG, ADOLF G. (ca. 1921)
Menadonees fuselier, m.i.v. 22-12-1940 bij de radiotelefonistenopleiding, daarna bij het 2e Eskadron Vechtwagens
te Bandoeng. In Japanse krijgsgevangenschap; meldde zich 6-9-1942 vrijwillig voor dienst te Rabaul. 6-5-1943
overgebracht naar de Filippijnen en 6-6-1943 ontvlucht. Zich aangesloten bij guerrilla's op Luzon tot 12-4-1945.
Bereikte de rang van elnt, commandant van 270 Guerrilla Squadron (ca. 300 man). Meldde zich in Australië. 23-7-1945
tijdelijk tlnt infanterie KNIL. 23-1-1947 op verzoek e.o. (lichaamsgebrek).

10. MANIK, MANUS. (7-7-1914)
Was tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. 6-6-1945 tijdelijk reserve-tlnt infanterie vsd en bestemd voor
de Anglo-Dutch Section te Ceylon. 15-3-1946 gedemilitariseerd, 16-3-1946 in werkelijke dienst bij het KNIL als
reserve-tlnt vsd. 15-8-1946 over naar het Troepencommando Sumatra. 16-10-1947 reserve-elnt. 16-6-1948 met
grootverlof en e.o. uit het KNIL.

11. MOEHNI, ABDOEL, Raden. (8-4-1907)
Kapt der Barisan van Madoera. Compagniescommandant bij de 5e Infanterie Depot Compagnie (Madoerese rekruten)
van 1e Bewakingsbataljon Soerabaja. 9-4-1948 tijdelijk reserve-kapt infanterie vsd van het KNIL te rekenen vanaf
24-8-1946. 25-7-1950 op verzoek e.o..

12. ONGKIEHONG, S.E. (1891)
25-10-1931 reserve-elnt infanterie (onbevestigd gegeven).

13. POETIRAY, DONALD WILLEM. (21-7-1922)
Was tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Actief in het verzet (opbouw van een 'escaperoute' door Frankrijk).
Gearresteerd en via gevangenissen van Fresnes en Compiègne als Nacht und Nebel Häftling maart 1943 in
concentratiekamp Buchenwald beland. 11-4-1945 bevrijd, zich aangemeld als ovw-er, Engelse officiersopleiding
(OCTU) en als Nederlands onderdaan-niet Nederlander tot reserve-tlnt infanterie van de KL benoemd en met het
Mitrailleur Bataljon der 2e (D-)Divisie naar Indië. Gedetacheerd bij Inf XXIII-KNIL. Tijdens de Tweede Politionele
Actie compagniescommandant bij het Bataljon Tjakra I. Na de soevereiniteitsoverdracht commandant van de
Verbruiksmagazijnen Materieel en Munitie te Soerabaja. 1950 over naar de APRIS en toegevoegd aan de chef staf
Angkatan Perang; o.a. tewerkgesteld bij directeur centrale opleidingen. Daarna hoofd van het Bureau organisatie
van de Generale Staf (SUAD). 1952 commandant van het Bataljon 330 der TNI en 1954-1956 commandant van het Bataljon
325. Vervolgens staffuncties in de Siliwangi Divisie. Verliet mede i.v.m. ziekte (opgelopen in het
concentratiekamp) de TNI in de rang van lkol TNI. Vestigde zich in 1971 in Nederland.

14. RIVAI, ABDOEL, Raden Pandji. (23-10-1908)
Elnt der Barisan van Madoera. 31-8-1941 e.o. wegens lichamelijke gebreken. Was op 8-3-1938 gehuwd met J. Akkerman.
15-5-1942 door een Japanse krijgsraad veroordeeld tot twee jaar en acht maanden gevangenisstraf wegens anti-Japanse
gevoelens. Meldde zich op 25-9-1946 met zijn personeel bij de Staf van de A-Divisie om dienst te nemen. 23-10-1946

403
ingedeeld bij de A-Divisie (Sectie inlichtingen). 11-6-1947 tot 16-1-1948 in arrest op verdenking van
goederenuitvoer naar Madoera zonder vergunning.; vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. 9-4-1948 tijdelijk
reserve-elnt infanterie van speciale diensten van het KNIL te rekenen vanaf 27-5-1947, ingedeeld bij het Bataljon
Tjakra II te Madoera. 12-2-1950 uit veiligheidsoverwegingen over naar het Troepencommando Noord-Sumatra en
3-7-1950 'veiliggesteld' en naar Nederland. 25-7-1950 e.o. wegens opheffing van het KNIL.

15. SEMAWI, ANTONIUS MAXIMILIAAN. (1-1-1903)
Ingenieur-landschapswerken-Verkeer en Waterstaat. Bij Stbl. van 10-2-1938 nr. 34 gelijkgesteld met Europeanen.
Gehuwd met C.E. Buijten. Februari 1941 gemilitariseerd, 22-3-1942 reserve-elnt van speciale diensten en ingedeeld
bij het Vernielingscorps van lkol Gortman. Japanse krijgsgevangenschap van 27-3-1942 tot september 1945.
17-10-1945 ingedeeld bij het LOC-Makassar. Belast met de reconstructie van de Dienst landschapswerken. 1946/1947
lid van het College van dagelijkse zaken der Zuid-Celebes Raad, minister van Verkeer en Waterstaat in diverse
Oost-Indonesische kabinetten. Januari 1948 lid van de Voorlopige Federale Raad en februari 1948 lid van de
Nederlandse onderhandelingsdelegatie met de Republiek. Maart 1948 secretaris van staat voor Waterstaat en
Wederopbouw.

16. SOEMOADI SOERIOWINOTO, Raden Hario. (9-7-1898)
Madoerees maar geen ex-Barisan-officier. 24-8-1946 in Nederlandse militaire dienst als tlnt-contactpersoon bij
de werving. Augustus 1947 bij reorganisatie over naar het Korps Barisan Tjakra Madoera. 9-4-1948 tijdelijk
reserve-elnt infanterie vsd van het KNIL te rekenen vanaf 24-8-1946.

17. TAHIJA, JULIUS. (13-7-1916)
9-2-1937 zich vrijwillig verbonden voor zes jaar bij het KNIL. 30-4-1937 leerling-vlieger te Andir tot eind
1937. 1938-1940 bij het Territoriaal Commando Atjeh en Onderhorigheden, daarna naar de Kaderschool. 11-2-1941
sergeant2. Begin 1942 escorte naar Perth. 7-3-1942 bij 18 Sqn NEI in Australië, 15-5-1942 over naar het
detachement-Melbourne. 1-6-1942 sergeant1 en 13-7-1942 met een dertien man sterke brigade geland te Saumlaki
(Tanimbar eilanden), aldaar krachtige afweer tegen Japanse landingsoperatie geleid. 12-8-1942 terug op Australisch
gebied. Bij KB van 21-9-1942 ridder MWO4. 25-9-1942 naar NEFIS. 14-1-1943 tijdelijk tlnt infanterie van speciale
diensten, maakte deel uit van de geallieerde Z-Force voor opdrachten achter de vijandelijke linies. 17-4-1944
tijdelijk elnt. 1-2 tot 17-2-1945 leider van party 'Firtree' o.a. naar Saparoea (Molukken). 15-10-1945 met NEFIS
te Batavia. 18-2-1946 adjudant-Clg. 2-4-1946 tijdelijk kapt. April 1946 adviseur lnt-GG op de Hoge Veluwe
conferentie; nam ook deel aan de Malino conferentie. 19-8-1946 lid van de Adviesraad van het regeringscommissariaat
voor Borneo en de Grote Oost; op non-actief gesteld. 26-8-1946 lid van de Raad van departementshoofdn. Hertrouwde
met Australische J. Falkner Walters. December 1946 als afgevaardigde van de Zuid-Molukken Raad naar de conferentie
van Den Pasar. Januari 1947 minister van Sociale Zaken in het Oost-Indonesische kabinet, daarna minister van
Voorlichting, oktober tot december 1947 Economische Zaken (kabinet-Warouw). Mei 1948 lid van de Oost-Indonesische
delegatie naar de federale conferentie te Bandoeng. September 1948 in opdracht van de lnt-GG naar Nederland
t.b.v. federaal overleg. Lid BFO-delegatie bij de RTC. 1950 bereid voorwaardelijk over te gaan naar de
strijdkrachten van de RIS. 25-7-1950 op verzoek e.o. wegens reorganisatie KNIL en over naar de APRIS als lkol.
1951 e.o.uit de TNI, werd o.a. president-directeur Caltex-Indonesia en adviseur van de president van de RI voor
oliezaken.

18. THENU, M.C.
Opzichter landschapswerken, reserve-tlnt genie. Eind 1941 geplaatst op het vliegveld Kendari II (Zuid-Oost
Celebes).

19. WAROUW, JOHAN HENDRIK. (15-5-1912)
Civiel ingenieur (TH-Bandoeng). 5-3-1936 gehuwd met E. Gabeler. 9-1-1942 in werkelijke dienst als reserve-tlnt.
8-4-1946 weer in dienst getreden en 17-5-1946 geplaatst bij de Territoriale Geniedienst van de Grote Oost als
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geniechef te Menado. 31-5-1946 tijdelijk reserve-elnt genie van speciale diensten. 18-6-1947 tot 27-3-1949
gewestelijk geniechef van Noord-Celebes. 8-1-1948 reserve-kapt. Over als burger-ingenieur bij de genie.

BIJVOEGSEL 10 BIJ BIJLAGE X: DE OPLEIDINGEN VAN SROI EN OCO
*

naam (geboortedatum)

*

1. ABUBAKAR.
Madoerees, leerling 3e VB-cursus. Ging in 1950 als elnt over naar de APRIS.

2. ALI, Teungkoe.
Noord-Sumatraan, leerling 2e VB-cursus.

3. ARDIKOESOEMA, BOEHAR.
Soendanees, leerling 3e VB-cursus. Ging in 1950 als kapt-bataljonscommandant over naar de APRIS. Zijn bataljon
werd naar Makassar gezonden.

4. DJAJADININGRAT HUSEIN HIDAJAT, Raden Mas. (21-4-1928)
Zoon van prof. Husein Djajadiningrat. Aspirant-reserve-officier in de 3e SROI-KNIL cursus (Europese militie-klas),
die eind december 1948 begon. September 1949 cadet-sergeant op KMA-Breda en bestemd voor de 'Federale Troepen'.
KMA-promotie van 1951. Eindrang kol-TNI.

5. HAKIM, ABDUL.
Madoerees,leerling 3e VB-cursus. Ging in 1950 als elnt over naar de APRIS. Zou zijn gesneuveld in zuid-Celebes
tegen Kahar Muzakar (onbevestigd).

6. JAAFAR, Teungkoe.
Noord-Sumatraan, leerling 2e VB-cursus.

7. JANSEN SARAGIH.
Noord-Sumatraan, leerling 2e VB-cursus. Ging in 1950 als elnt over naar de APRIS.

8. KADAROESNO TJOKROATMODJO. (1-12-1924)
Javaan, leerling OCO. Eindrang genm TNI en directeur-generaal Transmigratie.

9. LATIF, ABDUL.
Madoerees, leerling 3e VB-cursus. Ging in 1950 als elnt over naar de APRIS.
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10. MUSKITA, JOSEF. (28-7-1924)
1-4-1947 ingelijfd als militieplichtige bestemd voor de opleiding tot reserve-officier KNIL. 29-8-1947 over
naar de Infanterie School 'Prins Bernhard', bestemd voor de SROI (2e SROI cursus, Europese militie-klas). 14-12-1948
militie-vdg infanterie, 15-3-1949 tijdelijk reserve-tlnt (8-8-1949 reserve-tlnt). Diende als
compagniescommandant in het Bataljon Tjakra I. In 1950 over naar de APRIS. Hoofd-operatiën bij de 2e fase der
gevechten tegen de RMS (na 2-11-1950). Vervulde belangrijke militaire en civiele functies zoals commandant van
de Strategische Reserve, chef staf van de landmacht, ambassadeur in Maleisië, lid DPA en adviseur van de minister
voor Research en Ontwikkeling.

11. NATAWIJOGJA, DAOED HYNGERSA, Raden. (15-1-1929)
Zoon van de regent van Tjiandjoer, bezocht de republikeinse militaire academie te Djokja tot de Tweede Politionele
Actie, opleiding niet beëindigd. Leerling OCO en als lnt moeda in 1950 over naar de APRIS. Eindrang kol TNI.

12. OESMAN.
Noord-Sumatraan, leerling 3e VB-cursus. Ging in 1950 als elnt over naar de APRIS.

13. PAAT, JOHN.
Menadonees, leerling OCO. Eindrang brig-gen TNI.

14. PRAANING, ADIMAMIET. (22-11-1920)
Telg uit het Buitenzorgs regentengeslacht Prawiradiningrat. 8-12-1941 ingelijfd als militie-soldaat bij de
Inheemse Militie. Japanse krijgsgevangenschap van 8-3 tot 8-7-1942. Meldde zich op 20-10-1945 bij het LOC-Batavia,
ingedeeld bij Inf II. 18-12-1946 over naar de SROI. 17-5-1947 tijdelijk militie-sergeant, 21-7-1947 tijdelijk
militie-vdg infanterie, 1-1-1948 tijdelijk reserve-tlnt infanterie. Diende o.a. bij Inf XXIII en Bataljon Tjakra
II. 6-12-1949 tijdelijk reserve-elnt. Veiliggesteld en 3-5-1950 naar Nederland vertrokken. 25-7-1950 e.o., in
augustus 1955 over naar de KL. (Nederlander bij de wet van 1-12-1954). Eindrang maj van speciale diensten der
technische dienst (lang verband).

15. RAZLI, Teungkoe.
Noord-Sumatraan, leerling 2e VB-cursus.

16. SINAGA.
Noord-Sumatraan, leerling 3e VB-cursus. Ging in 1950 als elnt over naar de APRIS.

17. SINAGA, ISARA.
Oost-Sumatraan, leerling 2e VB-cursus.

18. SIROD WIDJAJAATMADJA, Raden.
Soendanees, leerling 3e VB-cursus. Was ca. veertien maanden cadet aan de republikeinse militaire academie. Ging
als elnt in 1950 over naar de APRIS. Verongelukte als kapt.
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19. SOETOPO.
Leerling OCO (onbevestigd).

20. SULEIMAN.
Sumatraan, leerling 3e VB-cursus. Ging in 1950 als elnt over naar de APRIS (onbevestigd).

21. SUPARMAN, TJETJE.
Soendanees, leerling 3e VB-cursus. Ging in 1950 over als elnt naar de APRIS. Eindrang kol TNI.

22. TJONDRONEGORO SASONGKO, Raden Mas. (24-12-1924)
Zoon van de regent van Semarang. Diende in de BKR/TKR en was vóór de Eerste Politionele Actie cadet aan de
republikeinse militaire academie te Djokja. 23-7-1949 aangekomen op de SROI te Bandoeng. Eind november 1949
naar Nederland voor een beroepsofficiersopleiding; detacheringen op de Kaderschool en de SROI. September 1950
cadet-sergeant aan de KMA-Breda. Deze opleiding beëindigd doch op eigen kosten en niet als republikeins
aspirant-officier. D.t.v. Soeriadarma AURI-officier. Eindrang kol. Verliet de militaire dienst. Directeur
Aerokarto Indonesia. Overleed omstreeks juli 1990.

23. WAIRATA, ALBERT. (24-4-1927)
Ambonees, sedert 18-5-1949 als klerk bij het troependetachement van het Stafkwartier Noord-Sumatra. 4-10-1949
aangekomen bij het 1e Infanterie Depot bestemd voor de officiersopleiding der pre-Federale Troepen. 15-2-1950
opleiding tot aspirant-officier begonnen, 7-3-1950 geoefend soldaat. Wenste ontslag uit de militaire dienst
en vestiging op Ambon. 15-5-1950 e.o. wegens reorganisatie van het KNIL. Veiliggesteld en 19-12-1950 naar Nederland
vertrokken.

BIJVOEGSEL 11 BIJ BIJLAGE X: OFFICIEREN MET ANDERE NA-OORLOGSE
OPLEIDINGEN
*

naam (geboortedatum)

*

1. MANOPPO, DANIëL FRIDOLIN. (21-12-1916)
Juli 1940 ingelijfd bij de Compagnie Wielrijders te Batavia, juni 1941 militie-sergeant2. Alhoewel Menadonees,
eind mei 1942 tezamen met Javaanse en Soendanese militairen uit Japanse krijgsgevangenschap ontslagen. Bij
herhaling door PID en Kempeitai gearresteerd. Bevrijd op 27-9-1945 en tewerkgesteld bij de Nederlandse militaire
missie in Batavia. 3-6-1946 militie-sergeant bij het Algemeen Hoofdkwartier en 30-8-1947 over naar de NEFIS.
29-1-1948 militie-vdg, 7-10-1948 reserve-tlnt vsd. 1-6-1949 ontslag niet op zijn verzoek.

2. PASANEA, AGABUS FLORIS. (12-8-1903)
Gelijkgesteld met Europeanen bij Stbl. van 7-11-1939 nr. 654. 17-8-1947 tijdelijk reserve-kapt vsd bij de Dienst
legercontacten (Indonesisch adviseur van de directie, supervisie op de Indonesische voorlichting en opleiding
van Indonesische contact-onderofficieren; werd later hoofdredacteur). Eind 1948 vier maanden naar Nederland
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als leraar bij de opleiding van uit te zenden contactofficieren. Bereid voorwaardelijk over te gaan naar het
RIS-leger, maar daar niet toe overgegaan, aangezien bleek, dat hij daar niet welkom was. Veiliggesteld en 8-6-1950
naar Nederland vertrokken. 25-7-1950 e.o. wegens opheffing van het KNIL.

3. RüHüLESSIN, RUDY IVON. (22-5-1920)
Als tijdelijk sergeant infanterie (KL, ovw-er) in januari 1946 naar Indië. 1-10-1947 tijdelijk vdg (KL). Terug
naar Nederland en 1-6-1949 op voorlopig kort dienstverband (drie jaar) bij het KNIL naar de Dienst legercontacten
als tijdelijk reserve-vdg. 25-7-1950 e.o. niet op verzoek i.v.m. de reorganisatie van het KNIL. Veiliggesteld
en 30-7-1950 terug in Nederland.

4. SAHUSILAWANE, Z.J.
17-8-1947 tijdelijk reserve-tlnt vsd bij de Dienst legercontacten (adviseur en hoofdredacteur van het blad Saudara
Seperdjoeangan (Wapenbroeders). Aanvankelijk bereid over te gaan naar het RIS-leger, doch deze bereidverklaring
ingetrokken.

5. WANEY, P.A.
17-8-1947 tijdelijk reserve-tlnt infanterie vsd. Ging in 1950 over naar de APRIS.

BIJVOEGSEL 12 BIJ BIJLAGE X: DE RESERVE-LEGERPENDETA
EN -LEGERPREDIKANTEN
*

naam (geboortedatum)

*

1. AYAL, JOSEF JACOB. (15-10-1891)
Ambonees, vooropleiding de 'School tot opleiding van Indisch leraar' (STOVIL). Gelijkgesteld met Europeanen
bij Stbl. van 20-9-1920 nr. 693. 1-5-1946 tijdelijk reserve-legerpendeta gelijkgesteld met de rang van elnt.
Geplaatst bij Inf II tot 23-2-1948, daarna garnizoens-legerpendeta te Batavia. 31-12-1948 op verzoek e.o. en
ter beschikking gesteld van de Protestantse Kerk in Indonesië.

2. HATTU, AUGUSTUS PIETER. (19-5-1919)
Ambonees, vooropleiding STOVIL. 1-10-1949 tijdelijk reserve-legerpendeta gelijkgesteld met de rang van tlnt.
Belast met de geestelijke verzorging van Inf XIX. 20-5-1950 bij het troependetachement van het Nederlands Rayon
te Jakarta (o.a. voor de gedetineerden van de APRA-coup). 25-7-1950 e.o. uit het KNIL, tijdelijke KL-status.
23-4-1951 naar Nederland met Ambonese gezinnen.

3. KANSIL, WILSON KATEPU. (20-7-1914)
Sanghirees, vooropleiding Hogere Theologische School te Batavia (zesjarige opleiding). 1-2-1949 te Menado
tijdelijk reserve-legerpredikant gelijkgesteld met de rang van kapt. 28-10-1949 over naar Makassar
(troependetachement van het Stafkwartier Oost-Indonesië en Nieuw-Guinea. 25-7-1950 e.o. uit het KNIL, tijdelijke
KL-status. Veiliggesteld en 28-10-1950 naar Nederland. Bij aankomst in Nederland de tijdelijke KL-status ontnomen.

4. KAWALUSAN, A.H. (ca. 1906)
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Vooropleiding STOVIL. 1-1-1948 tijdelijk reserve-elnt legerpendeta bij het Basiscommando Batavia, daarna naar
Pare-Pare (Troepencommando Zuid-Celebes) en per 1-5-1949 naar de Riouw archipel.

5. KEILUHU, JACOB BENJAMIN. (23-10-1910)
Ambonees, vooropleiding school voor goeroe djoema'at. Van 25-9-1944 tot 1-2-1946 in NICA- en Amerikaanse dienst
als burger. 1-2-1946 bij de Dienst geestelijke verzorging, 26-9-1946 sergeant-majoor 'legerpandita' te Morotai
o.a. voor Inf XIX en Inf XXII. 21-5-1949 over naar Inf XXIII te Djember (Oost-Java). 1-9-1949 tijdelijk reserve-tlnt
legerpendeta. 21-2-1951 naar Nederland tezamen met Ambonese gezinnen.

6. KULLIT, L.O. (ca. 1912)
Vooropleiding STOVIL. 1-7-1946 tijdelijk reserve-tlnt legerpendeta te Balikpapan. 17-9-1949 gelijkgesteld met
tijdelijk reserve-elnt (ingedeeld bij Inf XIV).

7. LAKOESA, PETRUS. (27-2-1900)
Timorees, vooropleiding STOVIL. 1-8-1948 tijdelijk reserve-elnt legerpendeta te Koepang bij Inf XXII. 1-8-1949
gelijkgesteld met tijdelijk reserve-elnt.

8. LAKOESA, STEFANUS. (23-6-1915)
Timorees, vooropleiding STOVIL. 1-12-1948 tijdelijk reserve-tlnt legerpendeta.

9. LAWALATA, JOHAN. (27-10-1905)
Ambonees, vooropleiding school voor goeroe djoema'at. 1-7-1946 reserve-elnt legerpendeta bij Inf VII te Pangkal
Pinang. 4-9-1949 over naar Palembang bij Stafkwartier Zuid-Sumatra. 19-2-1950 over naar het Centraal Doorgangskamp
Jakarta i.v.m. zijn overgang naar het RIS-leger. 25-7-1950 wegens opheffing van het KNIL gedemilitariseerd;
tijdelijke KL-status. De bereidheid tot overgang naar het RIS-leger ingetrokken. 31-7-1950 naar het Doorgangskamp
KNIL te Semarang. 9-5-1951 naar Nederland tezamen met Ambonese gezinnen, bij aankomst de tijdelijke KL-status
ingetrokken.

10. LEIRISSA, ZACHARIUS. (13-1-1912)
Ambonees, vooropleiding STOVIL. 1-6-1946 tijdelijk reserve-tlnt legerpendeta te Hollandia bij Inf XX. 16-4-1948
over naar Inf XXIII te Djember. 1-4-1949 over naar Inf V. 17-9-1949 tijdelijk reserve-elnt. 20-1-1950 over naar
de Inf Kaderschool 'Prins Bernhard' te Tjimahi. overgegaan naar de APRIS.

11. MAMESAH, HENDRIK FREDERIK. (24-2-1916)
Menadonees, vooropleiding STOVIL. 1-1-1946 tijdelijk reserve-tlnt legerpendeta bij het Basiscommando Batavia.
2-12-1949 tijdelijk reserve-elnt. Overgegaan naar de APRIS in de rang van maj, laatste functie kepala pendeta
tentara (hoofd legerpredikant), kol-titulair.

12. MANUPUTTY, J.A. (1-8-1895)
Vooropleiding STOVIL. Gelijkgesteld met Europeanen bij Stbl. van 3-6-1936 nr. 239. 1-5-1946 tijdelijk reserve-elnt
legerpendeta te Medan.
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13. MATHINDAS, MAARTEN LUTHER. (29-3-1917)
Menadonees, vooropleiding STOVIL. 1-6-1948 tijdelijk reserve-tlnt legerpendeta bij de Infanterie Kaderschool
'Prins Bernhard' te Tjimahi. 4-5-1949 naar Inf I te Solo. 17-9-1949 tijdelijk reserve-elnt. 10-5-1950 overgegaan
naar de APRIS te Makassar.

14. METIARIJ, SEMUEL. (13-4-1917)
Ambonees, vooropleiding school voor goeroe djoema'at. 1-8-1946 tijdelijk reserve-tlnt legerpendeta bij Inf XVII
(Troepencdo Zuid-Celebes). 7-7-1949 garnizoenspendeta te Makassar. 26-2-1951 naar Nederland tezamen met Ambonese
gezinnen.

15. PATTINASARANY FREDERIK. (20-2-1911)
Ambonees, vooropleiding STOVIL. Gelijkgesteld met Europeanen bij Stbl. van 10-2-1931 nr. 37. 1-2-1949 tijdelijk
reserve-tlnt legerpendeta. 2-6-1949 over naar het Territoriaal tevens Troepencommando West-Borneo (Inf IX).
17-9-1949 tijdelijk reserve-elnt. Overgegaan naar de APRIS.

16. PESULIMA, DOMINGGUS SEMUEL. (5-1-1913)
Ambonees, vooropleiding STOVIL. 1-2-1949 tijdelijk reserve-tlnt legerpendeta bij het troependetachement van
het Stafkwartier Zuid-Sumatra en Inf VI. 17-9-1949 tijdelijk reserve-elnt. 21-7-1950 over naar Inf XXIII te
Malang. 25-7-1950 e.o. uit het KNIL, tijdelijke KL-status. 15-10-1950 over naar het Doorgangskamp Soerabaja.
10-4-1951 naar Nederland tezamen met Ambonese gezinnen. Bij aankomst de tijdelijke KL-status beëindigd.

17. POGALIN, S.
Op 17-9-1949 bevorderd tot reserve-elnt legerpendeta.

18. POLII, R. (1898)
Vooropleiding STOVIL. 1-9-1946 reserve-elnt legerpendeta, geplaatst te Batavia.

19. PORAWOUW, JOSIAS WILHELMUS. (2-10-1913)
Menadonees, vooropleiding STOVIL. 1-1-1948 tijdelijk reserve-tlnt legerpendeta bij Inf IX te Pontianak. 1-8-1948
over naar het 1e Infanterie Depot te Bandoeng. 30-9-1950 over naar de APRIS, laatste functie hoofd vlootpredikant
van de ALRI.

20. PURUKAN, JUSTUS DIRK. (25-10-1907)
Menadonees, vooropleiding STOVIL. 1-8-1948 tijdelijk reserve-elnt legerpendeta bij Inf XVIII te Menado. 23-4-1949
over naar Makassar en 8-9-1949 terug naar Menado.

21. RONDONUWU, A. (ca. 1911)
Vooropleiding STOVIL. 1-1-1948 tijdelijk reserve-tlnt legerpendeta te Semarang. 17-9-1949 tijdelijk reserve-elnt.

22. RUNTUKAN, ROBERT. (3-12-1908)
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Menadonees, vooropleiding STOVIL. 1-2-1949 tijdelijk reserve-tlnt legerpendeta, 17-9-1949 tijdelijk reserve-elnt
bij Inf III.

23. SAHETAPY, AUGUSTINUS ZADRACH. (17-8-1916)
Ambonees. 1-8-1947 tijdelijk reserve-tlnt legerpendeta bij Inf XIII te Semarang. 15-12-1949 tijdelijk
reserve-elnt. 28-8-1950 over van Balikpapan (Rayon II) naar het Doorgangskamp Semarang. 20-2-1951 naar Nederland
tezamen met Ambonese gezinnen.

24. SAHUSILAWANE, ABRAHAM SEFNAT. (11-9-1916)
Ambonees, vooropleiding STOVIL. 1-2-1949 tijdelijk reserve-tlnt legerpendeta. 31-8-1949 e.o. uit het KNIL, niet
op verzoek.

25. SAHUSILAWANE, COENRAAD ISAäC. (29-3-1912)
Ambonees, vooropleiding Hogere Theologische School te Batavia. 1-11-1946 reserve-elnt legerpendeta te Ambon.
14-1-1948 reserve-veldprediker gelijkgesteld met de rang van kapt, gerekend van 1-1-1947. Over naar de APRIS
als lkol-hoofd protestantse geestelijke verzorging. Verliet in 1952 de TNI.

26. SOUISA, AMOS. (1-4-1917)
Ambonees, vooropleiding STOVIL. 1-2-1949 tijdelijk reserve-tlnt legerpendeta. Sloot zich aan bij de RMS. Daarna
overgegaan naar de TNI in de rang van kapt-legerpendeta. Later hoofd protestantse geestelijke verzorging in
Komando Daerah Militer-Jakarta.

27. SOUISA, WILHELM. (16-10-1913)
Ambonees, vooropleiding STOVIL. 1-9-1948 tijdelijk reserve-tlnt legerpendeta te Soerabaja (Territoriaal tevens
Troepencommando Oost-Java). 15-10-1948 over naar Militair Hospitaal I te Batavia. 17-9-1949 tijdelijk
reserve-elnt. Sloot zich aan bij de RMS. Daarna overgegaan naar de TNI in de rang van kapt-legerpendeta. Later
hoofd legerpredikant van de Divisie Siliwangi.

28. TUMILAAR, PAUL. (5-1-1909)
Menadonees, vooropleiding STOVIL. 1-2-1949 tijdelijk reserve-tlnt legerpendeta, 17-9-1949 tijdelijk reserve-elnt
bij Inf II.

29. UNEPUTTY, JOHANNES. (2-12-1887)
Ambonees, vooropleiding STOVIL. Gelijkgesteld met Europeanen bij Stbl. van 16-8-1913 nr. 532. 1-5-1946 tijdelijk
reserve-elnt legerpendeta bij Inf V (na de Eerste Politionele Actie te Gombong). 26-7-1948 over naar het
hoofdkantoor van Dienst IIB (protestantse geestelijke verzorging van het Hoofdkwartier van AG) te Bandoeng.
27-3-1951 naar Nederland tezamen met Ambonese gezinnen.

30. WAJONG, DANIëL. (10-6-1913)
Menadonees, vooropleiding vijf jaar Theologische School te Batavia (volledige opleiding was zes jaar). 1-1-1948
tijdelijk reserve-tlnt legerpendeta te Menado (Troepencommando Noord-Celebes). 15-4-1948 over naar het
Troepencommando Riouw. 13-4-1949 over naar het Troepencommando Zuid-Celebes. 1-9-1949 over naar Inf XVI. 17-9-1949
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tijdelijk reserve-elnt. 1-4-1950 over naar Makassar (troependetachement van Stafkwartier Oost-Indonesië).

DJALALOEDIN THAIB, Hadji.
Mogelijk in april 1945 opgepikt op de Javazee en ingeschakeld bij de NEFIS III party 'Potato'. Enige overlevende.
20-8-1945 tijdelijk reserve-legeroelama gelijkgesteld met de rang van maj. 24-2-1948 ontheven uit zijn tijdelijke
rang.

