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VAN DE REDACTIE
ElntP.W.T.S.Menting
Voor de meeste van ons zit de vakantie er weer op. Ik hoop dat u genoten heeft van die paar vrije dagen en dat
u de accu weer voldoende heeft opgeladen om er weer een vol jaar tegenaan te kunnen gaan. Aan ons
(personeel van 101 Mlpel) zal het niet liggen. Wij zullen ons weer maximaal inspannen om voor u de actuele
gegevens te verzamelen en deze te verweken in onder andere de Info-Scoop.
In de voor u liggende Info-Scoop treft u aan:
- Een overzicht van actualiteiten van de Balkanregio over de periode van 21 juni tot 01 september.
- De slotbijdrage van het bureau Inlichtingen Lucht over het "grijze" gebied van de "Passieve-/Actieve luchtdreiging
- Een artikel over (de noodzaak van) genie-inlichtingen en 101 Mlpel.
- Mijnen opspoor- en ruimmiddelen.
Na deze opsomming schets ik u in een beknopt overzicht de inhoud van de artikelen die u in deze Info-Scoop
zult aantreffen.
In het artikel "BALK UPDATE van de Smi (Gerard) Nieboer beschrijft hij de actuele situatie in de Balkanregio. De gemeenteraadverkiezingen zijn in feite de belangrijkste hot spots die in het kader van Dayton
vredesakkoord worden gehouden. Om deze verkiezingen goed te laten verlopen zijn er verkiezingsbegeleiders
aangewezen. Ook 101 Mipel levert een verkiezingsbegeleider. Zo is de Tint (Stein) Merks verzocht als
verkiezingsbegeleider op te treden. Hij is al eerder uitgezonden geweest en heeft toen voor een half jaar een
functie als tolk/vertaler vervuld.
De houding van Republika Srpska kan mogelijk de parlementsverkiezingen in gevaar brengen nu het zich
laat aanzien dat zij de contacten met de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)
hebben verbroken.
In een gezamenlijke bijdrage van de Kap (Bas) van Elk en de Aooi (Ad) Breurkens wordt aangegeven dat het
zeer moeilijk zal zijn voor de G2/S2 om een mogelijke luchtdreiging goed in te schatten. Zo zal onjuiste
informatie verstrekking onder andere kunnen leiden tot het meevoeren van onjuiste verdedigingsmiddelen.
De Genie Inlichtingen functionarissen van 101 Mlpel worden door Kap (Bas) van Elk aan u voorgesteld in
zijn artikel "GENIE INLICHTINGEN EN 101 MIPEL". Naar aanleiding van dit artikel zal in een volgende
uitgave van de Info Scoop de beide functionarissen zich aan u profileren.
Tot slot een artikel uit handen van de Smi (Jan) van Hoorn. Al eerder heeft u artikelen van hem kunnen lezen
in de Info-Scoop. Dit keer betreft het een artikel over het opsporen en ruimen van mijnen. De laatste ontwikkelingen op dit gebied worden door hem kort en bondig beschreven.
Zoals aangegeven in de colofon is de Info-Scoop volledig samengesteld uit open bronnen.
Indien er uwerzijds op- of aanmerkingen zijn over de inhoud van deze publicaties, wordt u verzocht contact
op te nemen met één van de redactieleden van de Info-Scoop (zie colofon).

COLOFON;
INFO-SCOOP Is een maandelijkse uitgave van 101 Mlpel
Adres:
Simon Stevinkazerne, MPC 41 A, Postbus 9012, 6710 HC Ede
Telefoon:
0318-683055
Redactie: Maj H.J. Jacobs, Elnt P.W.T.S. Menting, Sgtl A. Wever
INFO-SCOOP wordt verzonden aan die instanties welke functioneel belang hebben bij actuele informatie
De inhoud van de INFO-SCOOP is volledig samengesteld uit open bronnen. Overname uit deze publikatie is toegS'"-.;
staan mits de bron wordt vermeld.
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persoon - uitbrengen in plaatsen \\aar
zij nu woonachtig zijn Vooral uit KloinJoegoslavie kwamen tienduizenden
aanvragen binnen van kiesgerechtigde
giriiG Nicbocr
Servische vluchtelingen die uitgereYoor u ligt een overzicht van actu- kend hun stern wilden uitbrengen in
aliteiten en achtergrondinformatie de voormalige moslimgemeenten,
vpn <Je Balkanregio over de periode omdat ze van plan zouden zijn zich
'van 21 juni tot l september.
daar in de toekomst te vestigen. Toen
de rapporten over het verloop van de
dit overzicht is gebruik ge- registratie beschikbaar kwamen, bleek
jnaakt van diverse kranten en een zich in alle strategische moslimtijdschrift, zoals: NRC, Algemeen gemeenten een Servische meerderheid
Dagblad, The Times, Herald af te tekenen. De verkiezingsuitslag
fribune, Frankfurter Algemeine stond al ver voor de verkiezingen vast.
Zeitung, de Gelderlander, Nieuws- De gemeenteraadsverkiezingen aan
blad van het Noorden, Tubantia, Le weerszijden van de Dayton scheidsj/fonde, Elsevier, de Volkskrant en lijn, die als een grillige slang door het
de Telegraaf. Tevens is gebruik ge- land kronkelt en 50 van de 140 ge'•jnaakt van teletekst, journaal- meenten in tweeën deelt, zouden de
^eelden en actualiteitenprogram- gevolgen van de etnische verdeling
's van radio en televisie.
moeten legaliseren. Een goed en eerlijk verloop zou de voorbode moeten
IOSNIË HERZEGOVINA
zijn van een veilige terugkeer van de
2 miljoen vluchtelingen in een, op termijn, genormaliseerd land. Er zijn wat
* :GEMEENTERAADSde gemeenteraadsverkiezingen betreft
JRKIEZINGENOP13EN14
IPTEMBER
grofweg gesproken twee uitkomsten
Is het er nu naar uitziet gaan de denkbaar:
pneenteraadsverkiezingen op 13 en 1. De moslimvluchtelingen zullen op
^september door. Dat de verkiezin- grote schaal gebruik maken van het
i vier keer zijn uitgesteld is niet voor stemrecht dat aan hen is toegekend,
||ts. De gemeenteraadsverkiezingen terwijl wordt voorkomen dat er via
|n in feite de belangrijkste hot spots oneigenlijke registratiemethoden
in het kader van het Dayton kunstmatig Servische meerderheden
jjdesakkoord worden gehouden. Dat worden gecreëerd. In dat geval zulj|oord bepaalt immers, dat iedere len er in een aantal voormalige moslim|chteling en inwoner in beginsel zijn gemeenten op Servisch grondgebied
mag uitbrengen in de gemeente moslimburgemeesters en door moshij of zij voor het uitbreken van lims gedomineerde gemeenteraden
|oorlog in 1991 woonachtig was, worden gekozen. Het is niet te veririftelijk of in persoon. Het is te wachten dat deze uitkomst door de
torzien dat de Bosnische Serviërs Servische autoriteiten zal worden
i dergelijke inbreuk op hun etnische geaccepteerd en dat deze gekozen
pveringspolitiek niet zonder slag of functionarissen overeenkomstig de inzullen accepteren.Vanaf het ternationale regels, die voor vrije en
lent dat het verkiezingsproces, nu eerlijke verkiezingen gelden, op basis
;r dan een jaar geleden, in gang van aan hen toegekende mandaat aan
gezet, heeft zich rondom deze de slag kunnen gaan.
fpiale Dayton-bepaling een papie- 2. De internationale gemeenschap ziet
veldslag afgespeeld. Allereerst door de vingers dat de moslimkiezers
men geprobeerd het algemene via oneigenlijke registratieprocedures
uit te hollen door een uitzon- met mathematische precisie zullen
lïigsbepaling vastte stellen. Vluch- worden overstemd door Bosnisch
ten kunnen ook, als zij die wens Servische vluchtelingen die een befde registratie kenbaar maken, hun roep doen op, nog altijd van kracht
- zij het niet schriftelijk maar in zijnde, uitzonderingsbepalingen. In dat
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laatste geval is de Servische politiek
van etnische zuivering door de internationale gemeenschap gesanctioneerd. In beide gevallen dreigen de
gemeenteraadsverkiezingen een farce
te worden. Daarmee wordt het hart
uit het Dayton Vredesakkoord uit handen geslagen.
PLAVSIC VERWIKKELD IN
EEN MACHTSTRIJD

Biljana Plavsic

Radovan Karadzic

De president van de Servische Republiek in Bosnië, Biljana Plavsic, heeft
radicalen in haar eigen aanhang beschuldigd van pogingen haar af te zetten. De 67-jarige biologe, geldt als
een van de architecten van de etnische zuivering van Bosnië. Tot na de
ondertekening van het Verdrag van
Dayton was haar retoriek ronduit
ultranationalistisch. Volgens Plavsic is
Karadzic verantwoordelijk voor de
chaos en internationaal isolement van
de Republika Srpska en zet "een
coupe" tegen haar op. Plavsic werd
in de nacht van 27 op 28 juni door tegenstanders in de stad Bijeljinategen
gehouden toen ze vanuit Belgrado
wilde terugkeren naar Banja Luka,
waar ze woont en werkt. Ze werd tijdens de nacht opgesloten in een door
de politie bewaakt hotel en moest de
volgende dag militairen van SFOR
vragen haar naar het vliegveld van
Bijeljina te begeleiden, vanwaar ze
met een helikopter naar Banja Luka
vloog. Plavsic en Karadzic ruziën al
enkele maanden over met name de
mate waarin de Bosnische Serviërs
zich moeten houden aan het vredesakkoord van Dayton en over de relaties met Servië. Het conflict werd
groter toen Plavsic de minister van
Binnenlandse Zaken (en politie),
Dragan Kijac, ontsloeg wegens zijn
weigering mee te werken aan een
onderzoek naar corruptie op hoog niveau. De premier van de BosnischServische Republiek, Gojko Klickovic
heeft gepoogd dat ontslag onmiddellijk terug te draaien, wat niet gelukt
is. (Plavsic heeft op 21 augustus de
jurist Marko Pavic tot interim-minister benoemd). Maar de voorganger
van Pavic, Kijac weigert af te treden.
Er zijn nu twee ministers: één in Banj a
Luka en één in Pale. Plavsic, die de
afgelopen maanden door Karadzic in
een isolement is gedrongen zegt te
werken aan een rapport dat zal aantonen "wie er in de Servische Republiek eigenlijk de dienst uitmaakt". De
strij d draait om twee smokkelbedrijven
(bouwmaterialen, alcohol, brandstof
en sigaretten) die Karadzic leidt met
Krajisnic. De bedrijven beheersen de
economie van de republiek. De winst
gebruikt Karadzic om de lonen van de

Bosnisch Servische politie aan te vullen. Ze beschuldigde Karadzic van het
saboteren van de staatsinstellingen in
de Servische Republiek. De door
Karadzic beheerste televisie van de
Bosnische Serviërs beschuldigde
Plavsic daarop van het misleiden van
het publiek. Het leger van de Bosnisch
Servische republiek heeft zich achter
Plavsic geschaard in haar machtsstrijd (iints), gisteren gearreslcerd, Hl Slroo Drljiïa, gisteren gedood. De foln
aflconudg utt ncf bock'Ixire Tbr Netghbour'run de Ancr]lüiaDs«
met de heersende Servische Democra- Isjournalist
Peltr MaiS ' *
• - " _ _ > „ > '
* 'J
tische Partij (SDS). Ook SFOR heeft JVRC
zich aan de kant van Plavsic geschaard.
Het aantal wegversperringen en pa- duizenden moslims zijn gefolterd en
trouilles is opgevoerd om het Karadzic vermoord. Operatie Tango, was zorgen Krajisnik onmogelijk te maken zich vuldig voorbereid en werd uitgevoerd
met geweld van hun rivale te ontdoen. op bevel van NAVO-opperbevelhebber generaal Joulwan en de secretaSFOR VOEGT DAAD BIJ HET
ris generaal van de NAVO, Javier
Solana. Britse SFOR-militairen dronWOORD
gen met een smoes door
tot in het kantoor van
Kovacevic in het ziekenhuis van Prijedor en
rekenden hem in. Hij
verzette zich niet. De
arrestatie van Drljaca
liep mis: de voormalige
politiechef trok een
vuurwapen en opende
het vuur op de Britten
die hem wilden arresteren. Hij raakte een van
hen in het been. De Britten beantwoorden het
vuur. Tijdens het vuurgevecht werd Drljaca dodelijk getroffen. Op 14
The Times
juli is Drljaca in Prijedor
begraven, bijgestaan
Militairen van SFOR zijn in Prijedor door circa tweeduizend mensen. Onin de Servische Republiek, opgetre- der hen bevond zich RS presidiumlid
den tegen twee oorlogsmisdadigers. Momcilo Krajisnik. De Servische teOp 10 juli raakte bij "operatie Tango" levisie besteedde er aandacht aan als
een verdachte, Simo Drljaca dodelijk gold het een staatsbegrafenis. Een
gewond bij een schotenwisseling, en woordvoerder van de regerende sode tweede, Milan Kovacevic, werd cialistische partij van Slobodan
gearresteerd en is overgebracht naar Milosevic in Belgrado zei dat het opde Scheveningse strafgevangenis. treden van de Britse SFOR-militairen
Drljaca, ex-politiechef en de gevaar oplevert, waardoor de oorlog
anaesthesist Kovacevic, oud-burge- weer kan oplaaien. Het Servische parmeester, zijn de architecten en uitvoer- lement eist een onderzoek van de VN
ders van de ongemeen bloedige etni- om vast te stellen of SFOR de actie
sche zuivering van Prijedor en omge- heeft gecoördineerd met de autoriteiving in 1992. Zij zijn verantwoordelijk ten van de Servische Republiek. Vergeweest voor het opzetten en bestu- der heeft Rusland de SFQR-actie
ren van de kampen in de regio waarin veroordeeld en gedreigd haar troepen
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uit SFOR in Bosnië terug te trekken. voor zij n wederopbouw. De initiatief"Rusland draagt geen vcrantwoorde- nemers van de derde donorconfcrentie
, lijkheid voor de gevolgen van derge- voor Bosnië, de Europese Commissie
' lijke eenzijdige acties en zal dat ook en de Wereldbank, waren niettemin
niet doen, zo zei het ministerie van tevreden. Nederland heeft voor 1997
" Buitenlandse Zaken in een verklaring. nog eens 150 miljoen gulden toegezegd
;- De Russische regering zal hieraan voor hulp bij de wederopbouw van
'f gepaste consequenties verbinden Bosnië. De bijdrage volgt op de 200
l waarschuwde het ministerie.Terwijl miljoen gulden die het ministerie voor
f woordvoerders van de internationale Ontwikkelingssamenwerking in 1996
* gemeenschap hebben gesuggereerd uittrok voor Bosnië. Europese commissaris Van den Broek herhaalde in
| dat er meer arrestaties kunnen volBrussel dat de Europese Unie alleen
' gen.
financiële steun geeft voor Bosniërs
die willen samenwerken aan de weGRANAAT VERWONDT NEderopbouw en afspraken nakomen.
, DERLANDSE MILITAIR
'f Een Nederlandse militair van het Alfa- Daar vallen de Bosnische Serviërs,
j-team in Knezevo is op 23 juli ten zui- wat hem betreft, niet onder. Het her* den van Banja Luka gewond geraakt stel van de oorlogsschade verloopt
|,door een handgranaat. Een inwoner uiterst moeizaam. Vooral het gebrek
an de streek had deze naar hem ge- aan de medewerking van de
;ooid. De militair is overgebracht naar Bosnische Serviërs stuit op felle kri|iet militair veldhospitaal in Novi tiek. Van den Broek herhaalde dat
'ravnik. De gewonde korporaal werd onvoorwaardelijke medewerking aan
f Moor de handgranaat getroffen terwijl het Joegoslavië tribunaal een van de
f hij bezig was met het bergen van een voorwaarden blijft voor financiële
[tserrupsvoertuig, dat van de weg en economische hulp. Premier van
ras geraakt. De dader is inmiddels de Bosnisch-Servische republiek,
[gehouden. De Bosnisch-Servische Klickovic, keerde zich in Brussel hefiviele politieautoriteiten en de Ko- tig tegen de voorwaarden die worden
lijke Marechaussee hebben de verbonden aan de hulp. Hij zei: "dat
onderzocht. De dader werd ge- het bevoordelen van een partij in
steerd nadat lokale getuigen hem Bosnië Herzegovina het beste middel
isten te identificeren. Een tweede is om te verzekeren dat het vredesiwoner uit die streek werd daarop akkoord totaal mislukt".
eneens aangehouden met een handaat op zak. De lokale bevolking KABINET STUURT EXTRA MI;aat doorgaans goed om met de LITAIREN NAAR BOSNIË
federlandse eenheid. Toch is er in het Het kabinet heeft een versterkte comgemeen sprake van toegenomen pagnie mariniers, twee ploegen van
igen tussen de bevolking en de het corps Commandotroepen, een
nlandse troepen in heel Bosnië team van het Explosieven Opruimings
:govina sinds SFORoorlogsmis- Commando en drie Bölkow-helikopters naar Bosnië Herzegovina geigers oppakt.
stuurd. Zij worden tijdelijk uitgezonden in verband met de gemeenteraadsMILJARD DOLLAR VOOR
3DEROPBOUW VAN BOSNIË verkiezingen op 13 en 14 september.
i internationale gemeenschap heeft De uitgezonden militairen (250) zijn
123 juli voor het lopende jaar 1997 eind augustus gearriveerd en toege|,22 miljard dollar toegezegd voor de voegd aan de 1300 militairen die al in
pvederopbouw van Bosnië Herzegovina, Bosnië Herzegovina zitten. Na de
et streefcijfer was 1,4 miljard. De verkiezingen worden de extra uitge^22 miljard dollar moeten nog dit jaar zonden militairen weer naar Nederorden besteed. Het bedrag maakt land teruggehaald. Het besluit extra
el uit van de 5,1 miljard dollar die militairen te sturen komt voort uit het
NAVO-besluit om de SFOR-troepen
Qsnië in de eerste vijfjaar na de
ëindiging van de oorlog nodig heeft tijdens de verkiezingen tijdelijk met zes
fo-Scoop/nummer08/8 september 1997

bataljons te versterken. Mariniers uit
Doorn volgden in Stuttgart extra trainingen voordat zei eind augustus werden toegevoegd aan de "strategische
reserve" van de SFOR-troepenmacht.
Deze extra trainingen waren nodig om
deel te kunnen nemen in een internationaal arrestatieteam welke gevormd
is om oorlogsmisdadigers op te pakken. De operatie kost Nederland tussen l ,7 en 2,3 miljoen gulden.
VERLENGING VAN SFOR MANDAAT
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil dat Amerikaanse troepen
uiterlijk in juni 1998 uit Bosnië vertrekken. In de motie wordt de regering
vanaf dat moment de financiering van
het contingent onthouden. De motie,
die is bedoeld om de regering-Clinton
tot een snelle en duidelijke uitspraak
te dwingen, heeft weinig betekenis als
de Senaat er geen uitspraak over
doet. Over verlenging van het mandaat wordt al lang onderhandeld. De
Europese landen menen dat de breekbare vrede in Bosnië een langere aanwezigheid van SFOR vereist. Maar de
Amerikaanse minister van Defensie,
Cohen, heeft gezegd: "In juni 1998
komen de Amerikaanse troepen terug". Mohammed Sacerbey, de
Bosnische vertegenwoordiger bij de
VN, is ervan overtuigd dat SFOR ook
na volgend jaar juni in zijn land blijft.
De entiteiten in Bosnië worden opgeroepen de vredesakkoorden van
Dayton nauwkeuriger na te leven.
SFOR HELPT BIJ TERUGKEER
VAN VLUCHTELINGEN
m stilte helpen Amerikaanse militairen van SFOR, moslims en Kroaten
die willen terugkeren naar hun oorspronkelijke woonplaatsen rond
Brcko. In stilte, want de repatriëring
waarbij SFOR-militairen de vluchtelingen bescherming biedt, is niet formeel aangekondigd en is beperkt tot
een paar dorpen in de regio Brcko.
De militairen hopen eind augustus
2400 Kroaten en moslims te hebben
teruggebracht naar de regio, die nu in
Bosnisch Servische handen is. Het
mandaat van SFOR staat de vredesmacht eigenlijk niet toe assistentie te

Watch worden in de steden Bihac,
Velika Kladusa (waar Abdic vroeger
zijn hoofdkwartier had) en Cazin critici van de SDA "systematisch vervolgd". De SDA beheerst het bestuur
in al zijn aspecten, inclusief de politie.
De oppositie heeft geen toegang tot
de media en krijgt geen kans campagne
te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingenvan 13 en 14 september.
Aanhangers van de oppositie worden
uit hun banen gezet, gearresteerd,
mishandeld en zelfs gefolterd.
OVSE STEUNT VERKIEZINGEN
SRPSKA
De Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa (OVSE)
steunt president Plavsics idee om in
de Republika Srpska verkiezingen te
houden op 12 oktober. De OVSE vindt
zelf ook dat zij toezicht op de verkiezingen moet uitoefenen. De Deense
OVSE-voorzitter Lars Vissing heeft
dat op 21 augustus verklaard na een
OVSE-vergadering in Wenen. Ook
Rusland is voorstander van verkiezingen. Maar de Russen vrezen dat de
haviken in Pale toezicht door de
OVSE zullen gebruiken als voorwendsel om de verkiezingen te boycotten
en te doen mislukken, aldus de internationaal gezant in Bosnië, de Spanjaard Carlos Westendorp. Plavsic
heeft om een totaal toezicht van de
OVSE op de verkiezingen gevraagd.
PALE WEIGERT TOEZICHT BIJ
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Aanhangers van Karadzic in het
Bosnisch-Servische parlement hebben
op 26 augustus gezegd dat zij internationaal toezicht bij de gemeenteraadsverkiezingen komende maand zullen
weigeren. Het nationale parlement
schrapte de overeenkomst die president Plavsic met de OVSE maakte
voor de organisatie van en het toezicht op de gemeenteraadsverkiezingen, zei parlementsvoorzitter Dragan
Kah'nic na afloop. Westerse bemiddelaars zien de uitspraak van het parlement ook als een poging de internationale gemeenschap te dwingen onderhandelingen te openen over hoe de
verkiezingen in de Servische republiek

moeten worden georganiseerd

dedigen. Officieel is Plavsic als president van de Republika Srpska de
BRUG IN MOSTAR WORDT
uiteindelijke baas binnen het leger.
DOOR SFOR WEER OPGE
Maar nadat eerder de politie in Banja
BOUWD
Luka al niet meer naar Plavsic wilde
luisteren, kijkt niemand er
tog vreemd van op dat nu
ook het leger geen orders
meer aanneemt van de
president. Het feit dat het
leger zich nu openlijk tegen Plavsic heeft gekeerd, levert een gevaarlijke situatie op voor de in
Banj a Luka woonachtige
[president. Want het was
immers Plavsic zelf die
bijna een j aar geleden de
|van oorlogsmisdaden verdachte generaal Ratko
Mladic liet vervangen
door haar vertrouweling
Pero Colic. Dezelfde
Volkskrant
Colic leidt nu de muiterij
tegen Plavsic, en is overHongaarse SFOR-militairen gaan de gelopen naar het Pale-kamp .Toch beverwoeste Sanski Most brug in Mostar tekent deze nieuwe ontstane situatie
herbouwen. Op 21 augustus zijn zij niet dat er nu een acuut gevaar be-^*
naar Mostar vertrokken. De oever- staat voor een door het Bosnischverbinding gold ooit als symbool van Servische leger geleide staatsgreep;
de lange multi-etnische geschiedenis tegen Plavsic. De openlijke steun vanl
van de stad en de regio. De in 1566
door de Turken gebouwde brug werd
in 1993, tijdens de oorlog tussen de
Bosnische Kroaten en de moslims,
door de Kroaten verwoest. In de eerste fase van de herstelwerkzaamheden worden de in de Neretva gevallen restanten van de boogbrug boven
water gehaald. De 28 meter lange
brug bestond uit 456 steenblokken van
elk twee ton.
REBELLIE IN HET LEGER VAN
SRPSKA
Er is, nadat de politie in de RS niet
meer wilde luisteren naar Plavsic op
22 augustus, een tweedeling ontstaan
in het leger. In een verklaring heeft Pero Colic
Foto: Reutersl,
het hoofd van de generale staf van het
Servische leger In Bosnië, generaal De Gelderlander
Pero Colic, dat "enkele figuren het
legeren de republiek destabiliseren". SFOR en de VN-politie aan Plavsic;
Het leger doelt hiermee op presidente stuit op steeds fellere weerstand van
Plavsic en dreigt de Servische repu- Plavsics rivalen. De ruim 35.000 ma11
bliek binnen Bosnië "met alle beschik- van het leger staan onder strikte con"~
bare middelen tegen Plavsic te ver- trole van SFOR. Alle manschap?6
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en het materieel bevinden zich in de
barakken. En SFOR heeft al laten
vveten dat daar onder geen beding
verandering in zal komen. Zo hebben
de generaals toegestaan dat 92 van
, juin tanks werden vernietigd door
*SFOR, in het kader van eerder ge.niaakte afspraken over het verminderen van het wapenarsenaal. Het
gosnisch-Servische leger is opgedeeld
ju drie eenheden; het eerste Krajina
fjCorps in Banja Luka, het tweede
'ICorps in Bijeljina en het derde in
fcoca. Laatst genoemde twee Korpsen staan onder directe controle van
^ Pale. Alleen in Banja Luka heeft
'lavsic nog een flinke aanhang onder
ie officieren. De rebellie van het le|jer heeft meer een symbolische
'J?aarde en volgt als antwoord op acvan Plavsic en van SFOR om
llaradzic-getrouwe politie uit Banja
IjLuka te verjagen. Ook is SFOR begonnen acties te beramen tegen de
losnisch-Servische media, die op de
van Karadzic zijn. Volgens waar,ers worden de radio- en televisie:ndingen vanuit Pale gestoord. De
-zender SRT in het Karadzic-bolrk vergeleek SFOR met de Duitse
:ttingstroepen in de Tweede Weildoorlog. Ook werd de afkorting
OR veranderd in SS-FOR.
IO-PLAVSIC POLITIE NEEMT
)NTROLE OVER
langers van Plavsic namen op 25
bgustus de controle over in een politbureau van pro-Karadzic agenten
|Mrkonjic Grad. Ook verschillende
ere politiebureau's zijn eind augus! in handen van Plavsic overgegaan.
t bureau in Mrkonj ie Grad zou een
langrijke rol hebben gespeeld in de
öiokkeÜiandel waaruit de regering in
ile een groot deel van haar inkomi krijgt.

om Karadzic zijn macht te ondergraven in het oosten, rond zijn bolwerk
Pale. De Servische Republiek is nu
opgedeeld tussen beide rivalen. Er zijn
twee politiemachten, twee tv-stations
en naar het zich laat aanzien ook twee
legers. Het duurt misschien nog weken voordat Karadzic is uitgespeeld.
In die tijd zal hij alles in het werk stellen om Plavsic te dwarsbomen. Maar
op de lange termijn komt het gevaar
niet van Karadzic, maar van Plavsic.
Ze is een onbetrouwbare bondgenoot
bij de uitvoering van Dayton en de
renovatie van een multi-etnisch Bosnië
Herzegovina. Met haar heeft de internationale gemeenschap een
Trojaans paard binnen gehaald. Voor
Karadzic is het Servisch nationalisme
niet meer dan een excuus; voor Plavsic
een manier van leven. Als goede
Servische vindt ze dat Karadzic aan
de kant moet worden gezet, maar wil
ze hem niet uitleveren aan het Joegoslavië Tribunaal. In Sarajevo, wordt
het interne Bosnisch Servische conflict met grote belangstelling gevolgd.
De inwoners van deze stad, die nog
altijd zwaar is gehavend door het beleg en de beschieting door Bosnisch
Servische troepen in de oorlog, hebben weinig op met 'de primitieve boeren van Pale', zoals de Serviërs in
Sarajevo worden genoemd. Voor even
zijn de niet onaanzienlijke problemen
in het eigen deel van Bosnië
Herzegovina, de Moslim-Kroatische
federatie, naar de achtergrond verdwenen. Patriarch Pavle, hoofd van
de Servisch-Orthodoxe Kerk, probeert te bemiddelen in de politieke
crisis in de Republika Srpska. Er doen
ook geruchten de ronde dat de
Joegoslavische president Milosevic,
zich zal bemoeien met de machtsstrijd
indeRS.

INWONERS VAN BRCKO VERJAGEN AMERIKAANSE SFORVERSUS KARADZIC
de korte termijn bestaat het ge- MTLITAIREN
• dat de machtsstrijd escaleert of Aanhangers van Plavsic bezetten op
i verkeerd afloopt. Plavsic is aan 28 augustus politiebureaus in Brcko,
f winnende hand, ze heeft het wes- Bijeljina en Doboj. De verdreven
|ijke deel van de Servische Repu- Karadzic-aanhangers mobiliseerden
jfek bijna in haar zak en Karadzic is de bevolking met loeiende sirenes en
iwelijks in staat om terug te vech- via de radio. De woede van de opgeii. Maar het zal veel moeilijker zijn trommelde Bosnische Serviërs ont3-Scoop/uummer 08/8 september 1997
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laadde zich ook tegen de VN-politie
en SFOR. Met knuppels zwaaiende
Bosnische Serviërs verwondden in
Brcko twee Amerikaanse SFOR-militairen. De Bosnische Serviërs beschadigden ook VN-eigendommen.
SFOR slaagde er uiteindelijk in 58
International Police Task Force(IPTF) agenten te ontzetten. Vlakbij
Bijeljina, in het noord-oosten van
Bosnië, traden soldaten van SFOR op
tegen circa 30 Bosnisch-Servische
militairen. Deze werden ontwapend en
aangehouden. De internationale gemeenschap heeft, door de drang om
het Bosnische problematiek snel op te
lossen, nu een verkeerde en gevaarlijke koers ingeslagen. De NAVO
steekt zich in een wespennest en komt
door contacten met personen die niet
meewerken aan de Dayton akkoorden, in een kwaad daglicht te staan.
De NAVO verliest zo bij verdere onderhandelingen en operaties het recht
van onpartijdigheid.
KROATIË
TUDJMAN BEËDIGD ALS PRESIDENT
Franjo Tudjman is op 5 augustus
beëdigd voor een derde ambstermijn
als president van Kroatië. Tijdens de
ceremonie zei hij zich te zullen ver-

zetten tegen internationale druk om
het binnen- en buitenlandse beleid van
zijn land te veranderen. Tudjman won
in juni met overweldigende meerderheid de verkiezingen. Volgens internationale waarnemers waren de verkiezingen oneerlijk omdat de staatsmedia de president voortrokken in hun
berichtgeving.
VEELBELOVENDE
TOEZEGINGEN DOOR LEIDERS
VAN DE MKF
Alle vluchtelingen in Bosnië hebben
het recht veilig naar huis terug te keren en zonder angst voor intimidatie.
Dat hebben de presidenten Tudjman
en de moslimvoorzitter van het
Bosnisch presidium, Izetbegovic, op 6
augustus in Split verklaard. De twee
leiders waren op aandringen van de
Verenigde Staten bijeengekomen. Na
hun bilaterale ontmoeting voerden
Tudjman en Izetbegovic overleg met
de Amerikaanse bemiddelaar Richard
Holbrooke. Holbrooke was op 6 augustus voor het eerst sinds de
Bosnische verkiezingen van september 1996 in voormalig Joegoslavië, De
speciale Amerikaanse gezant voor
Bosnië, Robert Gelbard, vergezelde
Holbrooke. Tudjman en Izetbegovic
beloven in hun verklaring de politieke
onafhankelijkheid van Bosnië
Herzegovina te versterken en een
overeenkomst over de toekomstige
samenwerking te sluiten.
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KROATIË WEIGERT DOCUMENTEN AF TE STAAN
Kroatië blijft weigeren het Haagse
VN-tribunaal voor de berechting van
oorlogsmisdaden documenten te overhandigen over de verdachte BosnischKroatische generaal Tihomir Blaskic.
Het tribunaal sommeerde de Kroatische
regering op 19 juli binnen vier weken
bewijsmateriaal over Blaskic te overhandigen. Het tribunaal wees eerder
geuite Kroatische bezwaren van de
hand en liet weten dat als Kroatië in
gebreke blijft, ministervan Defensie
Gojko Susak naar Den Haag zal worden ontboden om te getuigen in de
zaak tegen generaal Blaskic. In haar
reactie liet de Kroatische regering
weten alle wettige middelen te zullen
10

inzetten om een overhandiging van de
documenten aan het tribunaal te verh i n d e r e n . Volgens vice-premier
Ljerka Mintas-Hodak zijn de documenten geheim en is het recht van
Kroatië als soevereine staat te weigeren documenten af te staan die het
nationale belang raken. Het tribunaal
heeft eerdere Kroatische verwijzingen
naar het nationale belang van de hand
gewezen.

twee maanden moeten er dan verkiezingen worden gehouden voor zij n
opvolging als president van Servië. I n
de tussentijd zal de voorzitter van het
Servische parlement, Dragan Tomic
het Servische presidentschap waarnemen.

PRESIDENTSVERKIEZINGEN
OP 21 SEPTEMBER IN SERVIË
De door de socialistische partij van de
Servische president Slobodan
SERVIË EN MONTENEGRO
Milosevic gedomineerde regering
heeft volgens Tanjug besloten nieuwe
MILOSEVIC PRESIDENT VAN
acties tegen onafhankelijke mediauit
te stellen tot na de Servische presiFEDERATIE
De Servische president Slobodan dent- en parlementsverkiezingen van
21 september. De regering
buigt daarmee kennelijk voor
BUNDESREPUBLIK
JUGOSLAWIEN
zware internationale druk van
de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE, de Amerikaanse
regering en een internationale organisatie van JournaBOSNIENlisten. De staatsmedia in
HERCEGOVINA
Servië, die door het regime
Sarajevo °
worden gedomineerd, hebben
het exclusieve recht om in
heel Servië uit te zenden.
Maar er opereren ook talrijke
particuliere en vrije lokale radio-en televisiezenders. Eind
juni werden er 55 op last van
de Servische regering gesloFAZ
ten, omdat hun vergunningen
Milosevic is op 15 juli door het fede- niet in orde zouden zijn. De sluitingen,
rale parlement gekozen tot president die algemeen in verband werden gevan Klein-Joegoslavië (Servië en bracht met de komende president- en
Montenegro). Verwacht wordt dat de, parlementsverkiezingen, kwamen de
tot dusver grotendeels ceremoniële Servische regering op felle internatiobevoegdheden van dit presidentschap nale kritiek te staan. De oppositie parzullen worden uitgebreid. De socia- tijen zijn verdeeld over deelname aan
listische partijen van Servië en de verkiezingen, hierdoor kunnen de
Montenegro joegen zijn kandidatuur regerende socialisten van president
snel en met een ruime meerderheid Milosevic een overwinning boeken
door de beide kamers van het parle- De Servische Vernieuwingsbeweging^
ment. De 55-jarige Milosevic, die al (SPO) van Vuk Drascovic gaat ook
tien jaar een prominente rol speelt op aan de verkiezingen deelnemen on-'
het Joegoslavische toneel, is sinds 1990 danks een aangekondigde verkiezingstwee keer tot president van Servië boycot van de twee andere grote opgekozen. De grondwet verbiedt een positiepartijen, de Democratische Parderde ambstermijn. Milosevic is op 23 tij van Djindjic en de Burgeralliantie
juli beëdigd vooreen ambstermijn van van Pesic. Milosevic kan de verkie- ,
vier jaar. Milosevic heeft na zijn zingen van 21 september nu met ver-,^
beëdiging in het parlement omvang- trouwen tegemoet zien dankzij
rijke hervormingen en "vrede, voor- Draskovic. Tot juni leidde Draskovic
uitgang en welvaart" beloofd. Binnen metZoran Djindjic (leider van de De"
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trouwen tegemoet zien dankzij Vuk
Praskovic. Tot juni leidde Draskovic
jiiet Zoran Djindjic (leider van de
pemocratische Partij) en VesnaPesic
(leider van de Burgeralliantie) de
oppositiecoalitie Zajedno. Maar
Praskovic heeft Zajedno verlaten en
- leunt nu prettig aan tegen de Servische
Socialistische Partij (SPS) van dezelfde Milosevic die hij jarenlang zo
Icwaad heeft bestreden. Interne ruzies
binnen Zajedno leidden uiteindelijk tot
een breuk toen Drascovic zichzelf
jcandidaat stelde bij de verkiezingen om
Jïiet Servische presidentschap en zich
~niet heeft aangesloten bij de boycot
?,Van de verkiezingen door de partners
binnen Zajedno. Milosevic maakt hanïig gebruik van de breuk in de oppositie. Milosevic kan op 21 september
nog enige hinder ondervinden van
ïJDjindjic zijn Democratische Partij en
fan de ultra-nationalistische Radicale
partij van Vojislav Seselj. Meer reden
pt zorg heeft Milosevic in de andere
Jeelrepubliek van Klein Joegoslavië,
Montenegro, waar op 5 oktober een
rïiieuwe president wordt gekozen. De
achtstrijd tussen de huidige presi;ent Momir Bulatovic (fel proilosevic) en de Montenegrijnse preier Milo Djukanovic (fel antiïlosevic), die elkaar al maanden in
«n taaie guerrilla bestrijden, neemt
izarre vormen aan. Een zege van
ijukanovic op 5 oktober zou voor
ilosevic rampzalig zijn en de komend
iode zal hij alle zeilen moeten bij:en om de Montenegrijnen in het
;areelte dwingen. Door deze ontwike1

kelingen hebben de Serviërs (volgens
de Montenegrijnse minister van Handel, Branko Vujovic een economische
blokkade tegen Montenegro afgekondigd.

hen worden geheim gehouden om de
aanhouding te vergemakkelijken.
Deze verklaring kwam van Arbour
naai' aanleiding van de arrestatie van
de Dokmanovic op 27 juni. Dokmanovic
wordt verdacht in november 1991 te
OORLOGSTRIBUNAAL
hebben deelgenomen aan een massamoord op 260 Kroatische gewonden
OPTREDEN VAN SFOR GEEFT
uit een ziekenhuis van Vukovar. Het
HET TRIBUNAAL NIEUWE
tribunaal heeft meer geheime dagvaarMOED
dingen, aldus Arbour, die de bij de
SFOR-militairen zijn tot actie overgaan aanhouding van Dokmanovic geom gezochte oorlogsmisdadigers te bruikte methode vaker wil toepassen.
arresteren. Medewerkers van het tri- SFOR zou dergelijke arrestaties in de
bunaal lokten op 27 juni in nauwe sa- toekomst vaker kunnen verrichten.
menwerking met het plaatselijke VNgezag de vroegere Servische burge- LEVENSLANG GEËIST TEGEN
meester van Vukovar in de val. DUSKO TADIC
Slavko Dokmanovic reisde vanuit Aanklager Grant Niemann van het
Servië naar Oost-Slavonië voor een Joegoslavië Tribunaal heeft op 14 juli
onderhoud met VN-generaal Klein. Dusko Tadic veroordeeld tot twintig
Hij had, zo zegt zijn advocaat, een vrij- jaar gevangenisstraf. Hij is in hoger
geleide en was zich er bovendien niet beroep gegaan. Volgens de advocavan bewust dat er een aanklacht te- ten van Tadic moet het vonnis worgen hem liep. De VN-jeep die hem den herzien omdat de rechters geen
aan de grens ophaalde om hem naar rekening hebben gehouden met "de
generaal Klein te brengen, stopte bij relatieve onbelangrijkheid" van Tadic.
een benzinestation in Prijedor, waarop Aanklager Niemann stelde dat Tadic
18 gemaskerde en gewapende militai- vol geestdrift heeft meegewerkt aan
ren tevoorschijn sprongen en hem het folteren van niet-Servisch gevanovermeesterden en overdroegen aan genen. De VN-rechtbank acht Tadic
medewerkers van het Joegoslavië schuldig aan mishandeling van moslims
Tribunaal. Diezelfde avond zat m de concentratiekampen Omarska,
Dokmanovic in een Scheveningse cel Keraterm en Tmopolje. Tadic, vader
en las voor het eerst de aanklacht, die van twee kinderen, beging volgens
het tribunaal al sinds maart 1996 had Niemann bij de 'etnische schoonklaarliggen. Het internationaal tribu- maak' van zijn geboortedorp Kozarac
naal voor oorlogsmisdaden in voorma- de meest afschuwelijke misdaden telig Joegoslavië heeft een geheime lijst gen de moslim-bevolking.
van verdachten. Dagvaardingen tegen
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PASSIEVE -/ACTIEVE
LUCHTDREIGING
Gezamenlijke bijdrage van kap B. van
Elk en Aooi A.W. Breurkes
In navolging op de artikelen in de
INFO SCOOP nrs 03/97, 04/97 en
05/97 -waarin door Kap van Elk
werd ingegaan op de aspecten actieve en passieve luchtdreiging nu
de slotbijdrage van het bureau Inlichtingen LUCHT over het "grijze
gebied" van de "Passieve-/'Actieve
luchtdreiging".
De fase van Passieve -/Actieve
luchtdreiging speelt zich af na het
uitbreken van een conflict. Want
hierbij zullen de doelen, in kaart
gebracht tijdens de Passieve luchtdreigingsfase, onmiddellijk agressief worden aangevallen en uitgeschakeld. Ook zal de luchtdreiging
volgens dit scenario verlopen bij
een crisis tussen groeperingen zoals die b.v. plaatsvindt in het voormalige Joegoslavië en waaraan
onze krijgsmacht deelneemt.

(nog) niet aan toe zijn, is het gebruik
van "creatief gemodificeerde
(sportvliegtuigjes met b.v. een kist
handgranaten op de schoot van de
tweede piloot. Na het bereiken van het
beoogde doel smijt deze de handgranaten "naar beneden" en daarmee
wordt een soort van terroristische
daad gesteld ten aanzien van mensen
op de grond, ongeacht of dit nu militairen zijn of burgers van een groepering waarmee men in
conflict is. Dit laatste is
de reden waarom wij in
dit artikel over deze materie als laatste schrijven.

beheersingsoperatie. In het grootschalig conflict zullen de wereldmachten
gebruik maken van het hele scala van
"high tech'Vliegtuigen/helikopters
HORIZON, en "JOINT STAR",
voorzien van eveneens "high tech"
waarnemingsmiddelen. Een greep uit
deze middelen zijn Forward Looking
infraRed (FLIR), Side Looking
Airbome Radar (SLAR) en Synthetic
Aperture Radar (SAR). Zodra er voldoende gegevens verzameld zijn en
het besluit is genomen om de verkende
doelen te vernietigen wordt opnieuw
gebruik gemaakt van het hele scala
van "high tech"middelen om deze doe-

Passieve -/Actieve luchtdreiging is voorde meeste
landmacht militairen
blank terrein. Militairen
zijn van huis uit gewend AN-2 "Colt"
World Airpower Journal 26
aan een grootschalig conflict, waarbij een deel van het conflict len te vernietigen. Een goed voorbeeld
via een "lucht-oorlog" wordt uitge- van het toepassen van passieve-/acvochten met "high-tech" middelen tieve luchtdreiging zal ik hieronder
(o.a. de GOLF-oorlog). In de crisis- weergeven.
DE PASSIEVE -/ACTIEVE
beheersingsoperaties en bij lokale con- In de GOLF-oorlog hebben de gealliflicten, waar militairen tegenwoordig eerden tijdens de operatie "DESERTLUCHTDREIGING
naartoe worden gezon- STORM" deze passieve-/actievei
denalsb.v.UNMOc.q. luchtdreiging toegepast bij hetopspo-1
ECMM-waarnemer ren van Irakese luchtverdedigingsmidtreffen we landen en delen. De operatie werd op de volbevolkingsgroepen gende manier aangepakt. Op een baaan die niet beschikken sis ui Saoedi-Arabië werd een z.g.
over middelen om deze "package" samengesteld met de vol-^
grootschalige "high- gende typen vliegtuigen/bewapening.''
tech"oorlog te voeren. A-10, in deze rol bestempeld als
SF.260TP
Military Aircraft deel 2 Veeleer moeten we in "WART WEASEL", voorzien van
deze gevallen denken MAVERICK-raketten en bommen, FNaar de overtuiging van het bureau aan de situatie zoals hierboven ver- 4G Phantoms in de z.g. "Wild
Weasel" configuratie voorzien van
Inlichtingen LUCHT van 101 Mlpel woord.
"Highspeed Anti RadiationMissiles"
omvat de passieve -/actieve fase van
de luchtdreiging in de eerste plaats alle In het begin van fase Passieve -/Ac- (HARM's) en luchtverdedigings-j
elementen die we reeds genoemd heb- tieve luchtdreiging hebben we te ma- jagers. De volgende tactiek werd toe-a
ben in onze eerdere publicaties. Daar ken met incidentele verkenningen, gepast; de A-10's vlogen hun missie
komt vervolgens een heel scala van welke uitgevoerd kunnen worden met naar een bepaald doel/object. Zij wermogelijkheden bij, die het nagenoeg alle soorten voor handen zijnde vlie- den hierbij gevolgd door de F-4G Wild
onmogelijk maken om deze fase goed gende middelen. Het gaat te ver om Weasel. Als zij onderweg naar hun|
te definiëren. Enkele mogelijkheden al deze middelen op te sommen. Er is doel aangestraald" werden door de|
waar militairen die gewend waren in een duidelijk verschil in deze fase bij opsporingsradars van al dan niet on-j
het grootschalig conflict te denken het grootschalige conflict en de crisis- derkende luchtverdedigingsopstelling*
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en doken zij onder de radarhorizon om
aan de "lock" te ontkomen. Vervolgens werden de gegevens van de
radaremissie ingevoerd in de
electronica van de "Wild Weasels", die
deze informatie doorgaven aan hun
fHARM's en deze vervolgens lanceer|jen om de radars uit te schakelen. Al
|die tijd vlogen de luchtverdedigingsIjagers, als een "Combat Air Patrol"
t(CAP) boven de actie om voor een
^ongestoorde uitvoering van de missie.
Nadat de radarsystemen succesvol
waren uitgeschakeld kwamen de
-A-10's in actie om de vuurposities van
üde luchtverdediging en/of hun doelen
it te schakelen.

weersomstandigheden in het gebied
en dit dus maximaal zullen uitbuiten.
Ook zien we dat in deze situatie groeperingen slechts beschikken over geringe hoeveelheden vliegend materieel, wat soms zelfs door de inzet van
huurlingen, zoals b.v. in de laatste dagen van het bewind van Mobutu in
Zaïre, in de lucht gehouden wordt.
Tijdens de voortgang van het conflict
zullen de strijdende groeperingen
trachten moderne middelen te bemachtigen op de wereldmarkt om op
die wijze nog meer druk uit te oefenen op de andere partij c.q. de militairen van de vredesbewarende/-handhavende strijdmacht, immers de

brandbare vloeistof voorzien wordt
(worden) van een ontstekingsmechanisme en vervolgens boven een
belangrijk object van de tegenpartij uit
het vliegtuigje geworpen wordt. In een
crisissituatie hebben strijdende groeperingen "de luxe" dat "de bom" niet
tot op de meter nauwkeurig afgeworpen behoeft te worden om de gewenste (publiciteits)schade toe te
brengen.

De in licentie gebouwde Agusta MDD NH-500E kan bewapend met
raketten of 5.56 mm mitrailleurs behoorlijk zijn tanden laten zien.
Herkenning nr.4 -juli 1997
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Pilatus PC-7
eheel anders zal het toegaan in een
isisbeheersingssituatie. In de eerste
Jaats zal het in dit geval gaan om een
Snflict tussen twee of meer partijen
i een bestaand land, waarbij de miliire middelen al dan niet verdeeld
Hen zijn. Gezien de thans lopende
jnflicten in de wereld kan gezegd
gorden dat de luchtmachten van de
rijdende groeperingen niet voorzien
jn van middelen van een hoge
ihnogische kwaliteit, zoals JTARS en UAV's. In de wereld van
t waarnemen en verkennen gaat het
ier veeleer om het gebruik van "Eye
- mark I" in het gunstigste geval
>rzien van een veldkijker/nachtphtkijker. Ook het type vliegtuig beIrkt zich tot b.v. een PILATUS PC|of een AN-2 "COLT" of een helipter van het type AGUSTA NH>OE of "GAZELLE". Het grote
tfdeel, voor de gebruikers van deze
|iddelen is, dat ze bijna overal ongekunnen optreden omdat de pilobekend zijn met het terrein en de

wapenhandelaren in de wereld zijn
maar al te bereid om hun wapentuig
aan te prijzen en uit te laten proberen
in de praktijk. De middelen spitsen
zich doorgaans toe op moderne
waamemingsapparatuur, Unmanned
Aerial Vehicles (UAV's) en (geleide)
wapensystemen met een grote nauwkeurigheid en een op de opdracht afgestemde vernietingskracht.
Mocht er sprake zijn van noodzaak om
een "lonend" doel uitte schakelen dan
hebben de strijdende partijen voldoende middelen ter beschikking om
een actieve luchtdreiging in het conflict in te brengen. Opnieuw zijn we
als militairen geneigd om te zoeken
naar massale aanvallen met "high
tech" vliegtuigen/helikopters, echter
niets is minder waar in deze. Zo kan
een civiel vliegtuigje dat oorspronkelijk bedoeld is om leerling parachutisten af te werpen in enkele minuten een
desastreuze missie uitvoeren door dat
op een creatieve manier een of enkele 5 O-liter vat(en) gevuld met een
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INLICHTINGEN ASPECTEN
Met de hierboven geschetste voorbeelden is het natuurlijk voorde G2/S2 erg
moeilijk om deze luchtdreiging goed
in te schatten. In alle gevallen zal de
G2/S2 een analyse van de luchtdreiging moeten maken. Om de G2/
S2 daarin te trainen moet dit onderwerp opgenomen worden in de cursus voor alle S2-personeel. Daarnaast
is het bureau Inlichtingen LUCHT van
101 Mlpel bereid om het S2-personeel behulpzaam te zijn bij zijn planning en verdere training ten aanzien
van dit onderwerp.
Het optreden van de luchtmacht van
de vijand in een grootschalig conflict
kan een geweldige (gewelddadige)
invloed hebben op het optreden van
de grondtroepen; het is zelfs niet uitgesloten dat bij een succesvol optreden van de vijandelijke luchtmacht de
(eigen) grondoperatie mislukt (laatste
fase van het optreden van de
Egyptische landstrijdkrachten tegen
Israël in de YOM-KPPOER oorlog).
In een crisisbeheersingsoperatie dient
de eenheid in elk geval op de hoogte
te zijn van de mogelijkheden van de
strijdende groeperingen om de
"compound"commandanten een richt-
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lijn te geven voor de luchtnabijbeveiliging.

verdeling van vliegtuigen tussen de
strijdende groeperingen, beschikbaar-

In het grootschalige conflict is via de
nationale inlichtingenbronnen en de
militaire vakbladen goed mogelijk om
een inschatting te maken van het vijandelijke luchtpotentieel.
Anders wordt het bij een crisisbeheersingsoperatie; hier hebben we
te maken met veel factoren van invloed, zoals overlopen van piloten,

digingsmiddelen, zoals PRTL (brigadeniveau), kanon 40L70 + radarsysteem
(Lua afdeling) en HAWK/PATRIOT
(Corps- en nationaal niveau).
Bij een crisisbeheersingsoperatie hebben we de neiging om deze "dreiging"
maar te vergeten en stilletjes te hopen dat er geen "gek" zal zijn die middels een actie als hiervoor omschreven de (VN/SFOR)eenheid zal aanvallen. Het meevoeren van de luchtverdedigingsmiddelen en het effectief
gebruik ervan zal voor een groot deel
afhangen van de juiste informatieverWorld Airpower Journal 28
strekking van de G2/S2 aan de operationele commandant en van de inheid van "peut", beschikbaarheid van formatie aan de hogere politiek. Het
munitie en de restricties van het man- negeren van de luchtdreiging kan een
daat.
pijnlijke zaak worden voor op pad gestuurde militairen en kan een succesOPERATIONELE CONSEQUEN- vol voorbereide operatie geheel teniet
TIES
doen.
•l
In een grootschalig conflict zal op alle In deze is het beter te voorkomen
niveaus beschikt worden over de dan te genezen !!>
,
organiek toebedeelde luchtverde-
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GENIE-INLICHTINGEN
EN 101 MIPEL
Kap B. van Elk

Onder deze kop wil ik twee functionarissen van 101 Mlpel bij u in'tfoduceren. De beide Genie-Inlichigen functionarissen doen m sntie
langrijk werk voor andere groe'ringen binnen 101 Mlpel en voor
anderen die behoefte hebben
de gegevens die door beide
onderofficieren verzameld worden,
PRGANISATIE
^

leide genie-inlichtingen functionarisi (l x. Aooi Gn-verk en l x Smi Gnirk) zijn ingedeeld als "bureau Ge|e-inlichtingen"bij 4 MIgroep. Hisorisch gezien zijn beide runctionaris^:---"" 1 — +TT?T»T>OO _
^--ii

i— - - A W - x JL-— •**-*

V^

eniegevechtsgroep (oud). Het
iRDOC bestond uit 9 personen en
;ld een archief bij van het voormainzetgebied "de Noord-Duitse laagte". Tezamen met het gehele
IRDOC-archief, inhoudende de
iGID-mappen ,TWTSn, waterloopidies, etc., zijn uiteindelijk alleen de
bovengenoemde functionarissen
1994 overgekomen bij het in
,* ^j^ig. zetten van de organisatie i«>« de
naar de structuur van Multi Nainaal Korps en l Divisie "7 DecemDoor toedoen van G2-1 Lk
d) is in het realisatiememorandum
101 Mlpel de taak ondergebracht
het verzamelen, archiveren en
,eren van het TERDOC-archief,
,ans voor zover de gegevens releit waren. Bij het vallen van de
lur" en het later ontstaan van een
feteraal Duits/Nederlands Korps
de noodzaak van het "updaten"
het TERDOC-archief niet meer
% geacht.
archief wordt nu gevuld met: ge'technische gegevens van heel de
•*"3Bïeld (algemene) en de inzet gebiewaar Nederlandse eenheden zich
inden (uitgebreid), in een latere
Scoop wordt hier verder door
fee functionarissen op ingegaan,
for het verschuiven van de taken

van de KL van de z.g. "Algemene
Verdedigings Taak" naar crisisbeheersingsoperaties maakte het voor
handen hebben van genie technische
inlichtingen alleen maar belangrijker.
Allujc'wcl dit üog niet in alle kringen
van onze Landmacht is doorgedrongen.
Voor de vaktechnisch wat minder geschoolde lezer zal ik in enkele woorden trachten uit te leggen wat het belang is genie-inlichtingen. Genie-inlichtingen behelzen een heel scala van
gegevens met een bouwtechnisch kenmerk, zoals: status van een vliegveld,
inclusief zijn startba(a)n(en), zijn overige infra op het gebied van telecommunicatie en logistiek, status van wegen en bruggen in het gebied van (inlichtingen) belangstelling, openbare
nutsvoorzieningen (ziekenhuizen, water, elektra, gas en riolering). Ook
landmijnen (mine awareness), zowel
soort als gebruik, vallen onder de belangstelling van de genie inlichtingen.
Nu u weet wat onder genie inlichtingen verstaan wordt kan ik verder uitweiden over het nut en het gebruik van
de functie binnen 101 Mlpel. Zoals al
eerder door anderen is aangegeven is
101 Mlpel een inlichtingenverzamelorgaan van G2-1 Div. In sommige gevallen zelfs een verzamelorgaan voor
1 (GE/NL) Corps en MIDKL. Binnen 101 Mlpel worden beide genie
onderofficieren ook ingezet voor de
assistentie aan de Terreinanalisten van
2 MIgp en geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan personeel van 3
MIgp, dat lezingen verzorgd in het
kader van de voorbereiding op uitzending ten behoeve van SFOR.
De genisten van 4 MIgp dienen ten
behoeve van de ondersteuning van 2
MIgp zelf ook delen van een terreinanalyse te kunnen maken. Specifiek
zijn de taken gericht op het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens over: mobiliteit, infrastructuur,
bescherming en ammunition awareness.
Ten behoeve van 3 MIgp leveren ze
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goede bijdragen ten aanzien van "mine
awareness" in Bosnië-Herzegovina.
Zo verscheen van hun hand een bijdrage over de problemen met mijnen
die chauffeurs kunnen tegenkomen als
zij op weg zijn in Bosnië, Ook wordt
dikwijls de hulp ingeroepen van een
van beide bij (interne) discussies op
genie technisch gebied. Door bureau
Inlichtingen Lucht - 3 MIgp wordt
vaak de hulp ingeroepen bij het beschouwen van de status van vliegvelr
den, welke ten behoeve van oefeningen gebruikt worden. Hierbij is dikwijls de vraag : hoe lang is de startbaan, van welke constructie enz.
De stukken vernoemd in de gele
TERDOC-catalogus zijn nog steeds
op bruikleen verkrijgbaar.
U ziet, beste lezer, dat intern beide
genie inlichtingenfunctionarissen hard
nodig zijn. Hiermee is echter dit hoofdstuk nog niet afgesloten; ook extern
kan een beroep worden gedaan op de
kennis van beide onderofficieren.
Hierbij valt te denken aan: eenheden
van l(NL)Div, de (NL) eenheden van
l GE/NL Corps, andere ressorts en
van de andere krijgsmachtdelen. Door
overleg met de sie G2 kunnen zaken
als hiervoor omschreven worden uitgezocht en gerapporteerd.
Mocht u tenslotte behoefte hebben
om een van beide collega 's te raadplegen dan is dit ten allen tijde mogelijk. Zij zijn bereikbaar bij :
101 Mlpel
4 MIgp Bureau Genie Inlichtingen
Aooi P. Ruys / Smi J. v. Hoorn
Tel. *06 - 678 - 3024/3059
Fax *Q6 - 678 - 3025/3057 Normale/
Crypto fax
Werkopdrachten ten aanzien van Genie Inlichtingen moeten gericht worden aan C-101 Mlpel door tussenkomst van G2-1 Div "7 Dec". Het is
aanbevelenswaardig om vooraf contact op te nemen met de hierboven
genoemde functionarissen.
Zij zijn blij met iedere informatie op
genie gebied in de vorm van tekst,
foto's, videobeelden om het genie-archief te vervolmaken en "up to date"
te houden. Denk hierbij aan informatie over: bruggen, wegen, mijnen etc.
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MIJNEN OPSPOREN/RUIMEN
Smi van Hoorn
Het opsporen en ruimen van mijnen blijft ons nog jaren bezig houden. Voor sommige fabrikanten is
dit een lucratieve markt omdat er
wereldwijd meer aandacht en geld
aan wordt besteed. De laatste ontwikkelingen op het gebied van mijnen opsporen en vernietigen met
handzame apparatuur zijn de
hierna beschreven "GPR" en de
"LGH". De één spoort mijnen zonder metalen delen op en de ander
biedt een mogelijke oplossing om
snel struikeldraadmijnen te laten
detoneren.
"RADAR" MODIFICEERT
MIJNDETECTOREN
Coleman Aerospace Company
promoot zijn "Drop-in GPR Sensor"
(DIGS) als een modificatie op de standaard "Schiebel AN-19/2" (ook in
gebruik bij de Nederlandse genie-eenheden) draagbare pulsinductie
mijndetector. Het Amerikaanse leger
heeft er 15.000 onder de naam AN/
PSS-12. Door het toevoegen van de
"DIGS" ground-penetration radar
(GPR) is het tevens mogelijk mijnen
op te sporen zonder metalen delen.
De "DIGS" bestaat uit:
- een antenne-kop van 0,45kg met
daarin opgenomen een zend en ontvangst antenne, die in het midden van
de zoekplaat (AN-19/2 cq AN/PSS12) wordt bevestigd;
- een kast met elektronica van 2kg die
aan de koppel of schouderriem gedragen kan worden;
- een batterij met houder van l,8kg
die in de rugzak past of aan de koppel

kan worden bevestigd.
De "DIGS" kan op een standaard 13V
batterij, BB-590/UX oplaadbare nikkel-cadmium, 2 uur continu werken.
Er wordt een reserve batterij en twee
draagbare opladers bijgeleverd.
De "GPR" kan gelijktijdig met de
standaard pulsinductiespoel (metaaldetector) werken.

Jane's IDR 2/97
Als er een mijnachtig object wordt
gedetecteerd gaat er een audio-alarm
in de hoofdtelefoon van de AN-19-2.
"DREGGEN" NAAR MIJNEN

Jane's IDR 5/97

Launched Grapnel Hooks (LGH)
"mijnenruimapparaten" per maand
aan het Amerikaanse leger. De fabrikant heeft diverse verbeteringen aangebracht tijdens de achttien maanden
durende evaluatie. Het Amerikaanse
leger heeft de LGH in de standaarduitrusting opgenomen. De in Bosnië
opererende troepen hebben 360 exemplaren ontvangen.
De LGH uitrusting bestaat uit:
- de licht gewicht verpakkingsdoos;
- een enterhaak (dreg) met ingebouwde kogelvanger;
- verankering;
- trekkabel.
Het apparaat kan op elk standaard
geweer worden geplaatst. Zelfs
s'nachts, met beschermende kleding
of met een koudweeruitrusting is het
binnen 3 minuten te installeren. De
dreg 'Vliegt" meer dan 90m weg door
de uitwerking van granaatlanceer,
scherpe of losse patronen. Door het
terugtrekken van de trekkabel worden
alle mijnen, granaten of valstrikken
verbonden met een struikeldraad geactiveerd. Tijdens de testen werd een
effectiviteit van boven de 99,5 procent
gehaald. Tijdens
de Vietnamoorlog werd 46
procent van alle
mijnincidenten j
door het gebruik J
van struikeldraden veroorzaakt.
Ook na het gebruik van scherpe"
munitie kan dej
! LGH meer dan <
20 keer worden'
hergebruikt met
granaatlanceer-
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