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INFO-SCOOP is een uitgave vai
101 Militaire Inlichtingenpeloto

Adres:
Simon Stevinkazerne,
MPC41A, postbus 9012,
6710 HC Ede.
Telefoon: 0318-683050/3073/3023
Redactie: Maj Hoefs, Elnt de Groot,
Red./Lay-out/Opmaak:Sgt1 Veenbrink
Sgt Kolster, Kpl Weidema en Kpl Hooper.

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 bron-
nen. Overname uit deze publicatie is
toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Indien uw adres is gewijzigd, gelieve dit
door te geven aan repro 101 MlPel.
(zie bovenstaand adres of telefonisch
0318-683023)
Op het Intranet zijn we o.a. te vinden op
de startpagina van de KL onder de titel
KL bladen of onder het volgende adres:

http://10.32.2.118/DGC/101 mipel/infoscoop

VOORWOORD

Voor u ligt de tweede uitgave van de Infoscoop 2002 met daarin
aandacht voor de gebieden waar eenheden van de KL zich op dit
moment bevinden of zich aan het voorbereiden zijn op een moge-
lijke inzet.
Naar het zich laat aanzien zal de KL bijdrage aan ISAF voorlopig
nog enige tijd aanhouden en zijn we het komende half jaar na-
drukkelijk aanwezig in FYROM (Macedonië) vandaar de keus
voor artikelen handelend over deze gebieden.
Gaarne wil ik u als vaste lezer van de Infoscoop uitnodigen om
ons artikelen toe te zenden over uw ervaringen in de uitzend-
gebieden zodat we naast achtergronden ook actuele zaken
kunnen brengen.

Ik wens u veel leesplezier.

WndC-101 Mipel
Majoor Th.C.H.M. Hoefs
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MACEDONIË

AOOI J.A.P. SCHUIJL/TLNT DRS. C.O.ZWART

De afgelopen decennia heeft Macedonië grote
etnische conflicten weten te vermijden.
Het maakte zich, door het diplomatieke optre-
den van de toenmalige president Gligorov,
zonder bloedvergieten los van Joegoslavië.
Ten tijde van de oorlog in Kosovo wist het, de
toenemende spanningen tussen de Slavisch-
Macedonische meerderheid en de Albanese
minderheid ten spijt, een confrontatie af te
wenden.

Toch ontkwam ook Macedonië niet aan bin-
nenlandse, etnisch conflicten, zoals die in de
afgelopen periode, haar buurlanden teisterde.
In dit artikel een omschrijving van de belang-
rijkste Macedonische politieke partijen. Is de
huidige regeringssamenstelling ('Regering van
Nationale Eenheid') in staat het conflict tot
staan te brengen of moeten de komende ver-
kiezingen voor een kentering zorgen. Vervol-
gens de etnische verschillen en de problema-
tiek waarmee de Internationale Gemeenschap
te maken heeft gekregen.

Is de inbreng van de internationale aanwezig-
heid in staat de uiteenlopende belangen van
de voornaamste bevolkingsgroepen nader tot
elkaar te brengen en kan men het vertrouwen
van zowel de Slavische als de etnisch-
Albanese bevolkingsgroepen winnen, om deze
netelige kwestie tot een goed einde te bren-
gen.

KERNGEGEVENS

Officiële naam: Former Yugoslav Republic of
Macedonia (FYROM)
Oppervlakte: 25.713 km2 (ruim de helft van
Nederland)
Demografie:naar de volkstelling van 1994 -
1,94 miljoen inwoners.
In 2001 geschat op 2 miljoen.
-66,6% Slavische Macedoniërs (overwegend
christelijk-orthodox)
-22,7% etnische of Macedonische Albanezen
(overwegend soennitisch) Een klein deel van
de Slavische Macedoniërs is moslim
-een klein deel van de Albanezen (voorname-
lijk in en rond Skopje) is katholiek.
-4% Turken
-2,1% Serviërs
-2,2 % Roma (zigeuners)
-1% Vlachen (een aan Roemenen verwante
bevolkingsgroep)
-1,4% overigen
Godsdienst:
-Christelijk-orthodox 67%
-Islamitisch (soennitisch) ongeveer 30%

Hoofdstad: Skopje (ca. 540.000 inwoners)
Grote steden:Kumanovo 135.000; Bitola
86 200; Prilep 71.900 enTetovo 65.300
Officiële taal: Macedonisch, nauw verwant aan
het Servisch en het Bulgaars Eerstgenoemde
taal wordt in het cyrillische schrift geschreven

POLITIEK

Hieronder een opsomming van de belangrijk-
ste politieke partijen, hun leiders en hun doel-
stellingen (voor zover bekend). De kleinere
partijen die momenteel in de 'Regering van
Nationale Eenheid' zijn opgenomen, worden
eveneens kort toegelicht. (European Forum
2001) De invloed van de politieke partijen op
de verhouding tussen de verschillende etni-
sche bevolkingsgroepen speelt een grote rol.
Met name de regeringspartijen staan voor een
dilemma: de Slavisch-Macedonische partijen
kunnen het zich, ten opzichte van hun
electoraaat, niet veroorloven teveel conces-
sies doen aan de eisen van de etnisch-
Albanese partijen, welke overigens voor een
groot deel ook worden onderschreven door de
Internationale Gemeenschap. Aan de kant rea-
liseren ze zich dat indien men blijft vasthou-
den aan hun nationalistische retoriek, zij niet
op de broodnodige (financiële) steun van de
Internationale Gemeenschap hoeven te reke-
nen. De Albanese politieke partijen hinken
eveneens op twee gedachten. De partij die in
de regeringscoalitie is vertegenwoordigd, de
DPA/PDSh van Xhaferi, werd met name tij-
dens de recente gewelddadigheden, door de
achterban verweten hun belangen te hebben
verkwanseld. Hiervan maakte uiteraard de et-
nisch-Albanese oppositiepartijen dankbaar
gebruik van. Edoch, om als gesprekspartner
bij de onderhandelingen met de Internationale
Gemeenschap te mogen deelnemen, is een
meer radicalere houding t.o.v. hun Slavische
partijgenoten, uit den boze.

PARTIJEN OP SLAVISCH-
MACEDONISCHE GRONDSLAG

SDSM

Engels: Social Democratie League of
Macedonia
Nederlands: Sociale Democratische Alliantie
voor Macedonië
Macedonisch: Socijaldemokratski Sojuz na
Makedonjia
Deze partij is de grootste Slavisch
Macedonische oppositiepartij en is voortge-
komen uit de LCY (Verbond van
Joegoslavische Communisten). Hun handelen
en optreden wordt als zeer voorzichtig en
omslachtig beschreven.
De huidige partijleider is Branko Crvenkovski,
die tijdens de vorige regeringsperiode onder
de populaire president Kiro Gligorov, als pre-
mier deel utmaakte van de coalitie SDSM-
PDP/PPD.
De oppositionele SDSM, die tot de Regering
van Nationale Eenheid was toegetreden, heeft
deze inmiddels weer verlaten. Een van de be-
weegredenen moet gezocht worden in het feit
dat zij, met het oog op de komende verkiezin-
gen, tijdens recente opiniepeilingen aanzien-
lijk in aanzien is gestegen en die mogelijke
kiezerswinst veilig wil stellen door zich van

deze regering te distantiëren.
De kracht van deze partij is de regerings-
ervaring, heeft de beschikking over een groot
aantal door de wol geverfde politie en tenslotte
kan zij bogen op de best gestructureerde partij-
structuur in Macedonië.

VMRO-DPMNE

Engels: Democratie Party for Macedonian
National Unity Macedonisch: Vnatresno-
Makedonska Revolucionerna Organizacija-
Demokratska Partija za Makedonska
Nacionalno Edintsvo Nederlands: Interne
Macedonische Revolutionaire Organisatie -
Democratische Partij voor de Macedonische
Nationale Eenheid Dit is een radicale nationa-
listische partij, die de culturele eenheid van
de Macedonische natie voorstaat. De partij
heeft zijn historische grondslag in de IMRO,
een terroristische organisatie die in 1893 on-
der de Ottomaanse bezetting ontstond en
streefde naar een zelfstandige staat
Macedonië. De IMRO had als leus:'Macedonië
voor de Macedoniërs'. Deze beweging ope-
reerde aanvankelijk vanuit Bulgarije, doch
werd door haar gewelddadige optreden en deel-
name aan de moordaanslag op de Bulgaarse
premier Stamboliyeski (1923) uiteindelijk door
Sofia verboden. De huidige regeringspartij staat
voor een agressiever optreden tegen de
separatistische acties, die door de nieuwe
generatie van radicale etnische Albanese-
Macedonische leiders worden ondernomen. Dit
standpunt wordt overigens door premier
Georgievski en zijn Ministervan Binnenlandse
Zaken, Boskovski, volledig gesteund. Presi-
dent Trajkovski en de gematigde vleugel bin-
nen de partij lijken t.o.v. de radicale vleugel
o.l.v. Georgievski vooralsnog het onderspit te
delven.

VMRO-VMRO

Engels: Internal Macedonian Revolutionary
Organization-Real Macedonian Reform Option
Nederlands: Ware Macedonische Hervormings
Optie In 2000 stapte een zestal parlementsle-
den uit de VMRO-DPMNE om vervolgens een
eigen partij op te richten. Deze 'Ware
Macedonische Hervormings Optie' wordt ge-
leid door de voormalige minister van Finan-
ciën, Boris Stojmenov. De partij is voorname-
lijk op Bulgarije gericht en verwerpt de, in hun
ogen, te grote invloed van de Internationale
Gemeenschap op de Macedonische politiek.

DA

Engels: Democratie Alternative
Nederlands: Democratisch Alternatief
Macedonisch: Demokratska Alternativa
In 1998 richtte Vasil Tupurkovski deze partij
op en werkte vervolgens nauw samen met de
VMRO-DPMNE.
Dit resulteerde in dat jaar zelfs in een
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verkiezingsoverwinning. De ervaren politicus
Tupurkovski begon zijn carrière tijdens het
socialistische regime in het voormalige Joe-
goslavië.
Zijn aanvankelijk grote populariteit kalfde af
na zijn misstap met de erkenning van Taiwan.
Die erkenning was voor China reden om de
verlenging van het mandaat, de vredesmissie
in Macedonië UNPREDEP, tijdens de behan-
deling hiervan in de Verenigde Naties met een
veto te blokkeren.

LDP

Engels: Liberal Democratie Party
Nederlands: Liberaal Democratische Partij
Macedonisch: überalna Demokratska Partija
De politieke leider van de LDP is Risto Penov.
De partij is voortgekomen uit een samenwer-
kingsverband tussen de LP en de DR

LP

Engels: Liberal Party Nederlands: Liberale
Partij Deze partij stapte februari 1996 uit de
regeringscoalitie en verkoos de oppositie-
banken.
De partij is voortgekomen uit de Alliantie van
Hervormingsbewegingen uit de periode dat
Macedonië nog deel uitmaakte van de repu-
bliek Joegoslavië. Begin 1997 ging deze partij
op in de fusie met de DP waaruit vervolgens
de LDP ontstond.
De leider van de LP is Stojan Andov een in-
vloedrijk politicus die tijdens de presidents-
verkiezingen van 1999 nog tot een van de
presidentskandidaten behoorde. Andov be-
kleedt in de huidige regeringssamenstelling de
post van parlementsvoorzitter.

DP

Engels: Democratie Party Nederlands: Demo-
cratische Partij In het begin van 1997 is deze
partij samen met de LP een samenwerkings-
verband aangegaan (zie LDP).

ND

Engels: New Democracy Nederlands: Nieuwe
Democratie Macedonisch: Nova Demokratija
Deze partij ontstond nadat DA politici deze
partij verlieten (2001) na de politieke blunder
van Trajkovski (Taiwan) en een eigen politieke
partij oprichtten.
De huidige partijleider Slobodan Casule gaf als
verklaring voor zijn vertrek uit de DA, dat hij
zich niet met het besluit van Trajkovski kon
conformeren. Tijdens de vredesbesprekingen
in Ohrid (augustus 2001) en de politieke be-
sluitvorming omtrent het Framework Peace
Agreement (FWA) van 13 augustus, verklaarde
Casule dat zijn partij niet expliciet tegen dit
akkoord was, maar dat er enkele annexen niet
geheel naar de wens van zijn partij waren ver-
woord.

MAAK

Engels: Movementof Pan-Macedonian Action
Nederlands: Beweging voor Pan-Mace-
donische Aktie Een radicale nationalistische
partij die nauwe banden onderhoudt met de
VMRO-DPMNE en deVMRO.
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PARTIJEN OP ALBANEES-
MACEDONISCHE GRONDSLAG

PDP/PPD

Engels: Party for Democratie Prosperity Ne-
derlands: Partij voor Democratische Voorspoed
Macedonisch: Partia per Ptrosperitet
Demokratik Leider van deze partij is Imer Imeri.
De partij behoort tot de gematigde stroming
binnen de Albanees-Macedonische gelederen.
De partij verloor in 1997 aan invloed binnen
de etnisch-Albanese gemeenschap tijdens de
regeerperiode met de SDSM als coalitiepartner.
Dit tengevolge van het te laat en onvoldoende
reageren op het groeiende ongenoegen en toe-
nemende onrust binnen de Albanees-
Macedonische minderheid.
Een prominent partijlid is Haliti, een voorvechter
voorde Albanese belangen binnen Macedonië.
Tijdens de regeerperiode met de SDSM onder
premier Crvenkovski, was hij minister zonder
portefeuille.
De PDP streeft naar belangenbehartiging van
de Albanese gemeenschap door samenwer-
king binnen de Macedonische staats-
instellingen, grondwetswijzigingen om de inter-
etnische belangen te verbeteren en tenslotte
de erkenning van het Albanees als officiële
taal.

PDPA

Engels: Party for Democratie Prosperity of the
Albanians Nederlands: Partij voor Democrati-
sche Vooruitgang voor de Albanezen. De lei-
ders van deze partij waren Arben Xhaferi (ge-
matigd) en MenduhThaci (radicaal).
Het partijbestuur was in Tetovo gevestigd.
De partij behoorde tot de radicale stroming bin-
nen de Albanese gemeenschap, maar de ge-
matigde politici trachten door samenwerking
met de Macedonische politici meer begrip voor
de Albanese situatie te krijgen.Deze partij is
midden 1997 gefuseerd met de NDP tot de
DPA.

DPA/PDSH

Engels: Democratie Party of Albanians Neder-
lands: Democratische Partij van Albanezen
Macedonisch: Partia Demokratike Shqiptare
De partij is midden 1997 opgericht door het
samengaan van de PDPA en de kleine partij
de NDP. Deze nieuwe partij heeft zich radica-
ler opgesteld dan de PDP.
Toch heeft de DPA contact gezocht met de
PDP voor een mogelijke samenwerking in de
naaste toekomst. Onder de filosoof Arben
Xhaferi is de partij tot de Macedonische rege-
ring toegetreden teneinde op deze wijze de
belangen van de etnische Albanzen te behar-
tigen.

NDP

Engels: National Democratie Party of
Albanians Nederlands: Nationaal Democrati-
sche Partij Een Albanese minderheidspartij die
in augustus 1990 in Tetovo werd opgericht.
Na een fusie met de DPA/PDSh zetten de ach-
tergebleven leden de partij voort.
De NDP hanteert een radicalere partijpolitiek
m.b.t. de Albanese minderheid en streeft naar
een confederatie bestaande uit een etnisch
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Albanees (west-Macedonië) en een Slavisch
deel. Partijleider is lljaz Halimi.
Secretaris-generaal van de partij is Ibrahim
Bedredin. De partij wordt ervan verdacht
nauwe banden met het UCKM te onderhou-
den.

ANDERE PARTIJEN NIET OP ALBANESE
OF MACEDONISCHE GRONDSLAG
GEBASEERD

DPTIR

Engels: Democratie Party of Turks-lslamic
Path Nederlands: Democratische Partij van
Turks-lslamitische Beweging

SRM

Engels: Union of Romas of Macedonia De
partij die de belangen van de 2,2% zigeuners
(Roma's) in Macedonië vertegenwoordigt.

DPS

Engels: Democratie Party of Serbs in
Macedonia De belangrijkste politieke partij die
de belangen van de Servische Macedoniërs
behartigt. Partijleider is Dragisha Miletich.

POLITIEKE SITUATIE
EENHEIDSKABINET

Op zondag 13 mei 2001 stemde het
Macedonische parlement met een overweldi-
gende meerderheid in met een 'Regering van
Nationale Eenheid', waaraan de vier grootse
partijen van Macedonië deelnamen.
Deze coalitie was een laatste poging om te
voorkomen dat het geweld tussen de Albanese
rebellen en het Macedonische leger nog ver-
der zou escaleren en mogelijk op een burger-
oorlog zou uitdraaien. De regerende coalitie van
premier Ljubco Georgievski (VMRO-DPMNE)
en Arben Xhaferi, leider van de gematigde
Albanese PDsh (DPA), werd uitgebreid met
twee andere partijen: de radicalere Albanese
partij PDP (o.l.v. Imeri) en de Slavisch-
Macedonische partij, de Sociaal-democrati-
sche SDSM. Ook enkele kleine partijen parti-
cipeerden in de nieuwe coalitie. De SDSM le-
verde drie ministers waaronder die van Defen-
sie en Buitenlandse Zaken. Defensie komt in
handen van de gematigde Liberale Partij (LP),
Vlado Popovski. Verrassend was de benoeming
van Dosta Dimovska (VMRO-DPMNE) die tot
vice-premier (zonder portefeuille) werd be-
noemd. Ze zou haar partijgenoot, de gema-
tigde president Trajkovski in zijn strijd tegen
de nationalistische hardliners, tot steun kun-
nen zijn. De Albanese PDP/PPD eiste een
staakt-het-vuren voordat zij tot de nieuwe re-
gering zou toetreden. Dit werd in eerste instan-
tie door premier Georgievski, die een harde
lijn voorstaat, geweigerd. Onder grote interna-
tionale druk van het Westen en andere Bal-
kan-leiders besloot de PDP/PPD haar eis te
laten varen. De PDP/PPD is de tweede grote
Albanese partij in Macedonië en had een sleu-
telpositie bij de onderhandelingen. Georgievski
blijft premier en zijn partij, de VMRO-DPMNE,
behoudt tevens het Ministerie van Binnen-
landse Zaken (Boskovski).
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Met deze coalitie hoopt de regering de
Albanese rebellen te kunnen isoleren. Vervol-
gens zou door het aannemen van nieuwe wet-
ten (gelijke rechten voor Albanese minderhe-
den) een einde kunnen worden gemaakt aan
de ontevredenheid die onder deze bevolkings-
groep leeft.

SDSM UIT KABINET

Het vertrek van de SDSM ministers uit het
kabinet van 'Nationale Eenheid' betekent een
versmalling van het politieke draagvlak van
de regering-Georgievski, die toch al de groot-
ste moeite heeft om de orde in het land te
handhaven. Het vertrek uit de regering zal de
uitvoering van het akkoord van Ohrid, dat de
Albanese minderheid meer rechten geeft, be-
moeilijken. Een andere partij, de liberaal-de-
mocratische LDP, die ook in mei tot de rege-
ring toetrad, zal waarschijnlijk het voorbeeld
van de SDSM volgen. De SDSM zat met drie
ministers in de regering-Georgievski, de LDP
bekleedt een ministerspost. De sociaal-demo-
craten traden in mei tot de regering toe, met
het doel een einde te maken aan de gevech-
ten tussen het Macedonische regeringsleger
en Albanese guerrillastrijders.

De SDSM heeft steeds gezegd dat haar deel-
name aan de regering tijdelijk was. Zodra het
parlement zou hebben ingestemd met een wij-
ziging van de grondwet die de etnische Alba-
nezen meer rechten zou geven, zou de partij
weer in de oppositie gaan. Het kabinet ging
met de grondwetswijziging, die onder meer de
Albanese minderheid meer rechten zou verle-
nen, akkoord. Medio september 2002 staan
nieuwe verkiezingen in Macedonië gepland.
Westerse diplomaten die nauw bij de totstand-
koming van het akkoord van Ohrid betrokken
waren, hadden er bij de SDSM sterk op aan-
gedrongen in de regering te blijven. Dit om te
voorkomen dat de politieke macht vooral komt
te liggen bij de nationalisten (waaronder en-
kele prominenten uitdeVMRO-DPMNE).
De nationalisten zijn vooral uit op wraak op de
Albanese guerrillastrijders die eerder dit jaar
in het noorden en westen van het land voch-
ten tegen de Macedonische veiligheidstroepen.

Onderzoekers hebben recentelijk in het noord-
westen van Macedonië een massagraf geo-

pend. Volgens de Macedonische politie zijn de
begraven slachtoffers dertien Macedoniërs die
in juli door etnisch-Albanese rebellen werden
ontvoerd. Dat heeft het Macedonische pers-
bureau MIA gemeld. Volgens een anonieme
bron van de Macedonische politie werden in-
middels lichaamsdelen van zeker zes perso-
nen gevonden. Internationale media werden
door de politie niet bij het graf toegelaten. De
voormalige rebellen ontkennen elke betrokken-
heid bij de executie van de ontvoerde
Macedoniërs. De opening van het massagraf,
vlakbij de stad Tetovo, zorgt voor verdere span-
ning in de streek. Tien dagen geleden werden
drie Macedonische politiemannen gedood,
vermoedelijk door etnische Albanezen. De
slachtoffers waren door de korpsleiding naar
de plek gestuurd om het graf te beveiligen. In
de nacht van dinsdag op woensdag ontplofte
in Tetovo een bom voor het kantoor van de
EU. De onbekende daders konden ontkomen.
Er vielen geen gewonden. Causule is op ver-
zoek van de regering toegetreden tot de 'Re-
gering van Nationale Eenheid' en bekleedt de
post van Minister van Buitenlandse Zaken,
terwijl zijn partijgenoot, Giorgi Orovcanec het
Ministerie van Gezondheid kreeg toegewezen.
(Uit: Balkan Report - Radio Free Europe.
d.d. 04 december2001)

BENOEMING NIEUWE MINISTERS

Op 30 november heeft het Macedonische par-
lement de benoeming van vier nieuwe minis-
ters bekrachtigd. De posten waren vrij geko-
men na het recente vertrek van de sociaal-
democratische SDSM uit de regering van na-
tionale eenheid. De nieuwe ministers staan
bekend als gematigd nationalistisch en zijn
deels afkomstig van kleinere Slavische par-
tijen. Een opmerkelijk feit is de terugkeer in
de regering van de vice-voorzitter van de
VMRO-DPMNE en klankbord van premier
Georgievski, Dosta Dimovska, als vice-pre-
mier.
Dimovska, die lange tijd werd beschouwd als
een extreme hardliner, heeft gedurende het
afgelopen jaar haar toon enigszins gematigd
en gepoogd de handelingen van haar vroegere
protégé Boskovski in te dammen en daarmee
het succes van het akkoord van Ohrid te be-
vorderen. Vlado Popovski, afkomstig van de
kleine Liberale Partij (LP) van parlements-
voorzitter Andov, is ondanks ogenschijnlijke
aarzelingen van zijn kant benoemd als de
nieuwe minister van defensie. Ondanks de wijd
verspreide geruchten dat de voormalige mi-
nister Srgjan KERIM zou terugkeren op zijn
post, is Slobodan CASULE van de kleine
Nieuwe Democratische Partij (NDP) benoemd
als de nieuwe minister van buitenlandse za-
ken. Giorgi Orovcanec van de NDP tenslotte
is benoemd als de nieuwe minister van
gezondheidszaken. Op 18 januari legde de
gematigde vice-premier van Macedonië en
voorzitter van de veiligheidsraad (CMC), Dosta
Dimovska, haar functie als vice-president van
de VMRO-DPMNE neer.
Dit uit onvrede met de nationalistische
hardliners over de terugkeer van de
Macedonische veiligheidstroepen in de
Albanese meerderheidsgebieden aan. Ze blijft
vooralsnog lid van de partij, waar ze haar func-
tie liefst 11 jaar vervulde.
Hiermee verloorTrajkovski een bondgenoot die
de gematigde door de Internationale Gemeen-
schap gesteunde lijn kwijt.

ZIENSWIJZE ALBANESE MACEDONIËRS

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van novem-
ber-december 1995, bleek dat de meeste
Albanese stemmen in het westen van de re-
publiek waren uitgebracht. Ondanks het feit
dat de Albanese moslim partijen in hun eisen
verschillen, hebben ze toch eenzelfde doel
voor ogen: hun fundamentele aanspraken en
het verkrijgen van de status van een constitu-
tionele natie voor Albanezen. De PDP wil ge-
lijke rechten voor een ieder in deze nieuwe
staat en heeft geen bezwaar tegen samenwer-
ken met de overkoepelende regering. De DPA
daarentegen vindt wat voor samenwerking dan
ook met de regering ondergeschikt aan hun
belangrijkste eisen: Albanees als officiële taal;
duidelijke vertegenwoordiging bij overheidsin-
stellingen; erkenning van de universiteit van
Tetovo (nu nog illegaal), het recht op het ge-
bruik van de Albanese vlag in steden met een
meerderheid van de Albanese bevolking en
autonomie voor het westelijk deel, waarin het
overgrote deel van de Albanese bevolking
woont. Zij streven naar een bestuursvorm zo-
als die in België gehanteerd wordt. Twee ver-
schillende groeperingen ieder met een eigen
regering en daarboven een overkoepelende
regering.

ANA ALIAS AKSH (NATIONAL ALBANIAN
ARMY)

Het 'Albanees Nationale Leger' - Armata Kom-
betare Shqiptare (AKSh) is een etnisch-
Albanese groepering die in het bergachtige
westen van Macedonië opereert en waarschijn-
lijk betrokken is geweest bij de meest recente
incidenten. De AKSh is gelieerd aan strijdende
groeperingen zoals het UCPMB in de Presevo-
vallei, met name door een gemeenschappe-
lijke politieke en financiële achterban. Het is
inmiddels bekend dat de AKSh al tijdens de
Kosovo crisis het toenmalige UQK met wa-
pens steunde. Verder steunde zij hun opera-
ties tevens met logistieke middelen waaron-
der het vervoeren van UQK-strijders naar
Kosovo. Tot nu toe heeft de AKSh o.a. de ver-
antwoordelijkheid voor de aanslag op een po-
litiebureau in Tetovo (11 jan. '01) voor zich
opgeëist. De extremisten in Macedonië heb-
ben de volgende eisen gesteld: -meer rechten
voor de Albanese bevolking in Macedonië; -
een nieuwe grondwet, met daarin gelijkstelling
van Slavische Macedoniërs en Albanezen; -
internationale bemiddeling. In tegenstelling tot
de guerilla's in Zuid-Servië verklaren ze na-
drukkelijk niet de intentie voor een 'Groot-AI-
banië' of aansluiting bij Kosovo na te streven.
Ze erkennen zelfs de Macedonische staat.
Op deze manier hopen de rebellen de interna-
tionale gemeenschap niet tegen zich in het
harnas te jagen. Ze stellen dat hun eisen te-
gemoet komen aan de eerder geschetste on-

Één van de groeperingen
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vrede van de Albanese bevolking. Van een
gemeenschappelijk streven door de Albanese
gemeenschappen in Montenegro, Macedonië,
Zuidoost Servië en Kosovo naar een 'Groot-
Albanië', lijkt geen sprake. Het Nationale
Bevrijdingsleger NLA dat nu in en rond Tetovo
en langs de grens met Kosovo actief is, eist
geen vereniging met de Albanezen in Albanië
en/of Kosovo. Het eist verbetering van de rech-
ten van de Albanezen binnen Macedonië zelf:
hoger onderwijs in het Albanees, het Albanees
als tweede staatstaai, toegang totoverheids-
banen, grondwettelijke gelijkstelling van
Albanese en Slavische Macedoniërs.

ONTPLOOIING VN-EENHEDEN

UNPROFOR

Op 11 november 1992 verzocht de president
van Macedonië de Verenigde Naties om inter-
nationale waarnemers in zijn gebied te ont-
plooien, dit i.v.m. een mogelijke aanval vanuit
de FRJ naar aanleiding van de gevechts-
activiteiten, die de FRJ op dat moment in
Bosnië-Herzegovina uitvoerde. Op 11 decem-
ber 1992 willigde de VN dit verzoek in.
Een bataljon met een sterkte van ca 700 man
en internationale waarnemers werden met
name in het grensgebied met het voormalig
Joegoslavië ontplooid.
De Scandinavische landen Noorwegen, Zwe-
den en Finland leverden gezamenlijk ca 400
man. Op 18 februari 1993 was het Nordicbat
(434) operationeel en nam de locaties over van
de Canadezen, die hier tijdelijk (sinds 7 jan
1992) waren gestationeerd. Het bataljon ope-
reerde langs de westelijke grens vanaf Debar
in noordelijke richting tot aan de Bulgaarse
grens. De grens zuid van Debar werd door VN-
waarnemers gecontroleerd. De VS participeer-
den (juni 1993) met een bataljon. Dit bataljon
werd langs de grens met de FRJ ontplooid.
Het neemt dus een gedeelte van het gebied,
waar Nordic was ontplooid, over. Eind maart
1995 bestond de troepenmacht uit ca. 1100
man.
Tegen de verwachting in was er van een drei-
gende houding van de zijde van de FRJ geen
sprake.

UNPREDEP

Op 31 maart 1995 ging UNPROFOR na aan-
name van Resolutie 983 over in UNPREDEP.
Er zijn dan 24 permanente en 33 niet perma-
nente observatieposten langs de grens met
de FRJ en Albanië geïnstalleerd.
Het mandaat werd diverse keren met volle-
dige instemming van Macedonië verlengd. Op
31 augustus 1998, eindigde het mandaat van
UNPREDEP edoch een nieuw mandaat werd
ditmaal door een Veto van China (door de han-
delsbetrekkingen die Macedonië met Taiwan
had aangeknoopt) geblokkeerd.

AMBER FOX -TASK FORCE FOX

Momenteel maken 14 landen deel uit van deze
door Duitsland geleide vredesmissie: België,
Canada, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Grie-
kenland, Hongarije, Italië, Nederland, Noorwe-
gen, Portugal, Noorwegen, Portugal, Spanje,
Turkije en Groot-Brittannië.
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DeTask Force Fox van brigadegrootte, bestaat
uit vier batalions, waarin de volgende landen
Frankrijk, Italië, Griekenland en Groot-Brittannië
met 4.500 man aan participeren.

COORDINATIERAAD MACEDONISCHE
ALBANEZEN BIJELKAAR

In de stad TETEVO heeft de eerste bijeen-
komst plaatsgevonden op 1 mrt 2002 van de
"Coördinatieraad van de etnisch-Albanese par-
tijen. In deze raad zijn de twee grote traditio-
nele etnisch-Albanese partijen PDSh en PPD
vertegenwoordigd, maar ook de PDK die is
voortgekomen uit het voormalige "Nationale
Bevrijdingslege f' (UCK [M]). Volgens de inau-
gurele verklaring beoogt de raad alle activitei-
ten van "het Albanese politieke blok" te coör-
dineren de voortgang in het vredesproces te
monitoren en het werk van de partijen in de
aanloop naar de verkiezingen later dit jaar af
te stemmen.
De raad heeft negen leden, waarvan er door
iedere partij twee worden benoemd.
De overige drie gelden als "c//recfe"vertegen-
woordigers van het UCK (M). Laatstgenoemde
groepering levert ook de voorzitter, BEKIRI,
een voormalig woordvoerder van het UCK (M).
Overigens wordt in de inaugurele verklaring
andermaal onderstreept dat de doelstellingen
van de Albanezen langs politieke en niet langs
militaire weg moeten worden bereikt.

HUIDIGE SITUATIE

Ondanks het feit dat de ARM sinds 1992 wordt
gereorganiseerd is het in het algemeen nog
steeds een slecht getraind en onvoldoende
uitgerust leger. Dit wordt mede veroorzaakt door
de relatief gespannen politieke verhoudingen
en de slechte economische situatie. Tot op
heden heeft de reorganisatie weinig positieve
effecten opgeleverd. De sterkte van het hui-
dige leger wordt geschat op 15.000 militairen
(waaronder 40% etnische Albanezen), 60.000
reservisten en 7.500 paramilitaire politieagen-
ten.
De Albanezen zijn echter niet of nauwelijks
vertegenwoordigd in leidinggevende functies.
Zonder uitgebreide hulp, in de vorm van geld,
materieel en expertise van derden is
Macedonië niet in staat de voorgenomen reor-
ganisatie effectief door te voeren. De strijd-
krachten zijn in tegenstelling tot de intentie
(zie'Structuur1) zoals de zeer recente levering
van munitie door Bulgarije niet in staat
Macedonië langer dan enkele dagen te verde-
digen.
Zelfs voor het beteugelen van de huidige bin-
nenlandse onlusten zijn naar verwachting on-
voldoende middelen beschikbaar. Een marine
heeft het volledig landomsloten land niet en
de luchtmacht telt tien trainingsvliegtuigjes en
drie Russische helikopters (waarvan zeer re-
cent een heli is verongelukt).

STRUCTUUR

De president (Trajkovski) is tevens opperbe-
velhebber van de ARM. In vredestijd staan de
strijdkrachten onder leiding van een civiele
minister van Defensie, die gecontroleerd wordt
door het parlement. De hoogste militair is de
chef van de generale staf (CGS), die direct
verantwoording verschuldigd is aan de minis-
ter van Defensie.

- 6 -

GRONDWET

De Albanese rebellen hopen bij hun huidige
subversieve acties gebruik te maken van fric-
ties tussen de Albanese minderheid in
Macedonië en de slavisch-Macedonische
meerderheid. Wat betreft de verhouding tus-
sen de Slavische en Albanese Macedoniërs
belooft het een cruciaal jaar te worden. Hierbij
is ook de grondwet belangrijk. De Albanezen
beschouwen de preambule (inleiding) uit de
grondwet als een steen des aanstoots.
De preambule stelt dat Macedonië een staat
van het Macedonische volk is waardoor de Al-
banezen zich gedegradeerd voelen tot twee-
derangs burgers. De Slavische Macedoniërs
zijn het hier echter niet mee eens.
Zo zei de voormalige Macedonische president
Gligorov onlangs in een interview nog het vol-
gende:'De preambule van de grondwet is geen
normatief of wettelijk deel van de constitutie,
maar een historische tekst. Macedoniërs voch-
ten in het verleden voor een eigen staat, sa-
men met andere nationaliteiten die in
Macedonië wonen.
Geen enkele minderheid heeft problemen met
de grondwet, behalve de Albanezen. Ze willen
dat Macedonië wordt omschreven als een staat
van Macedoniërs en Albanezen. In onze grond-
wet staat dat de soevereiniteit van de staat
toebehoort aan alle burgers van Macedonië
en volgens de EU voldoet de grondwet aan-

alle Europese normen en waarden. •
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DE OORLOG OM GOUD, GELD EN GEBIED
DOORTLNT. H.D.G.T. OEY ENTLNT. DRS.
P.BROOYMANS

"War is the continuation of politics by other means" Karl von Clausewitz - Vom Kriege.

NATUURLIJKE HULPBRONNEN: EEN
MILITAIR PERSPECTIEF

Van de dagen dat galjoenen met zwaar bewa-
pende Portugezen en Spanjolen het ruime sop
kozen op zoek naar "El Dorado", tot gehavende
Tsjetsjeense rebellen in Grozny. Oorlog is
vaak niet meer dan een politieke belangen-
verstrengeling tussen partijen met als doel
persoonlijk gewin. Gewin van geld, macht of
terrein. Interessanter dan het doel is echter de
drijvende kracht. Achter zeven van de tien si-
tuaties is deze dezelfde, namelijk de politieke
implicatie(s) van het verwerven, behouden of
verliezen van natuurlijke hulpbronnen. In
dit artikel zal beknopt worden ingegaan op de
vaak onderschatte invloed van dit fenomeen.
Als eerste zal worden ingegaan op de definitie
van natuurlijke hulpbronnen zoals ze door de
2e Ml groep wordt gehanteerd en zal een lijst
van de meest voorkomende strategische mi-
neralen worden gegeven.
Vervolgens gaan we dieper in op de psycholo-
gische en geografische achtergronden van
(geo-politieke) conflictsituaties. Oftewel wat
beweegt een plaatselijke autoriteit geweld toe
te passen teneinde zijn politieke doelstelling
te realiseren Als laatste geven we een aantal
recente voorbeelden van conflicten welke pri-
mair door natuurlijke hulpbronnen geïnspireerd
zijn te weten Afghanistan, Sierra Leone en
Tsjetsjenië.

NATUURLIJKE HULPBRONNEN

In het Oudnederlands heetten ze gewoon delf-
stoffen. Met de hedendaagse modernistische
taalbeleving klinkt dit te basaal en worden ze
"natural resources" genoemd. In het gewoon
Nederlands wordt dit "natuurlijke hulpbronnen".
Vanuit een militair oogpunt zijn deze op ver-
schillende wijzen van primair belang. Minerale
stoffen kunnen enerzijds de reden zijn van een
gewapend conflict, anderzijds is er een aantal
dat onontbeerlijk is om daadwerkelijk te kun-
nen blijven vechten. Ook het secundaire be-
lang is essentieel. Embargo's, blokkades of
juist overproductie van een bepaald mineraal
hebben een dwingende invloed op conflict si-
tuaties. Vanuit dat oogpunt hanteren wij een
vrij ruime definitie.

Definitie: Natuurlijke hulpbronnen
(eng. Natural resources) is de verzamelnaam
voor alle uit de natuur gewonnen elementen
welke voor de mens op welke manier dan ook
van belang zijn.1

Hierbij moet men breder denken dan de voor
de westerse mens tot de verbeelding spre-
kende grondstoffen zoals goud , olie of dia-
mant. Energie uit wind (molens), water (kracht-
centrales) en aardwarmte (geothermale instal-
laties). Hallucinogene grondstoffen zoals pa-
paver, coca of hennep.
Water (schoon drinkwater). Bovengenoemde

voorbeelden zijn minder voor de hand liggende
natuurlijke hulpbronnen welke echter een grote
invloed op de wereldpolitiek / samenleving
hebben Daarnaast zijn er natuurlijk de klas-
sieke mineralen en metalen welke als grond-
stof dienen voor militaire producten of op een
andere conventionele manier van belang zijn.
Tabel 1 bevat een aantal voorbeelden en be-
schrijft de militaire toepassing.

Er is een direct causaal verband tussen na-
tuurlijke hulpbronnen en de politiek en dus,
volgens Von Clausewits, tussen natuurlijke
hulpbronnen en oorlog. Het ideologisch
gedachtegoed als basis voorde politiek heeft
in de afgelopen decennia plaats gemaakt voor
nationaal egoïsme.
Ging het tijdens de Tweede Wereldoorlog nog
om het bevrijden van de wereld van het
nazistisch juk, tijdens de Korea en Vietnam
oorlog had de boodschap al een extra dimen-
sie, namelijk het behouden van de westerse
vrije markt economie. Met uitzondering van
oorlogen op basis van geloofsovertuiging (
Israël en tot voor kort Noord-lerland) is er thans
vrijwel geen groepering of wereldmacht meer
die zich militair manifesteert zonder daar pri-
mair of secundair materieel voordeel aan te
ontlenen. Wat de situatie ook is, dit voordeel
laat zich vrijwel altijd meten, zij het soms ver-
dekt, in het verkrijgen van rechten of gunsten
met betrekking tot: natuurlijke hulpbronnen!

PSYCHOLOGISCHE EN GEOGRAFISCHE
ACHTERGRONDEN VAN CONFLICTSITUA-
TIES

De invloed van natuurlijke hulpbronnen op con-
flictsituaties wordt door ons de "geo-politieke
implicatie" genoemd. Dit concept bestaat uit
een aantal factoren welke in combinatie met
eikaarde invloed van natuurlijke hulpbronnen
op conflict situaties weergeeft. Dit behoeft
enige uitleg. Met geo-politieke implicatie wordt
bedoeld welke waarde of belang er aan een
(grond)stof wordt gehecht in een specifieke

Tabel 1. Conventionele natuurlijke hulpbronnen
en toepassingen.

omgeving of situatie. Afhankelijk van het ge-
wicht van dit belang zal een het een dien-
overeenkomstige rol spelen in het politieke
besluitvormingsproces van een plaatselijke
autoriteit. De waarde die aan dit belang wordt
gehecht is afhankelijk van verschillende fac-
toren. De combinatie van deze factoren wordt
in deze "de implicatie" genoemd. Geo en poli-
tiek slaan op de factoren zelf. Deze factoren
zijn achtereenvolgens: de psychologie van een
conflict, de mineralogie van de stof, geografie
van het gebied en het politieke en staatkun-
dige voordeel van de plaatselijke autoriteit.

Zoals eerder genoemd hebben grondstoffen
direct een invloed op conflicten. Het is dan
ook noodzakelijk bekend te zijn met enkele
grondbeginselen van conflict psychologie. Elk
conflict van groot tot klein is onderhevig aan
en aantal wetmatigheden aan welke altijd vol-
daan wordt. Ze zijn achtereenvolgens: inten-
tie - positionering - overbrugging - aanval -
terugtocht. Of het nu om een simpele "straat-
roof" gaat, een "hostile corporate take-over",
of om een "militaire ambush" (vuuroverval), al
deze elementen zijn, al dan niet in deze volg-
orde, aanwezig in de verschillende stadia van
het conflict.
De relevantie in het kader van dit artikel zal ik
duidelijk maken aan de hand van een straat-
roof, het ultieme voorbeeld van het heden-
daags egoïstisch onderbuik optimisme dat ook
wel terug te vinden is bij sommige minder de-
mocratisch behepte (derde wereld) landen. Ten
overvloede: het gaat om het denkproces.
Welkom in de wereld van de straat, de afval-
emmer van de maatschappij. De enige over-
eenkomst met de geciviliseerde wereld is de
Staatsloterij: ook hier eten grote visjes de klei-
nere op, alleen dan anders. Overleven berust
ineens veel meer op kans en op het maken
van de juiste afweging dan op zorg. Een
afweging die in elk van de bovengenoemde
stadia weer terugkomt.
Een afweging die berust op de twee meest
basale drijfveren van de mens: het verkrijgen
van genot en het vermijden van pijn.

Metaal / mineraal | Karakteristieke eigenschap | Militaire toepassing

Aluminium
C :iiroom
Kobalt
Koper
Mangaan
Nikkel
Platina
Tamulum
Titanium
Wolfraam
Uranium
Olie
Niobium

Licht gewicht
Corrosie werend
Hitte bestendig
Geleiding
Hardheid en Taaiheid
Corrosie werend
Katalysator
Corrosie en zuur werend
Sterk, licht
Warmtewerend, hardheid
Radio actief
Energie
Zuur werend

Vliegtuig frames
Landingsgestel
Legering voor verbrandingsmotoren
Hulzen
Scheeps schroef en torpedo's
Assen, tandwielen.zuigers
Benzine, electronica
Pantser doordringend
Kogelwerende plaat, ruimte capsules
Bougies, electronica
Nucleaire aandrijving, wapens
Brandstof
Straal motoren, olie tankers

Tabel 1. Conventionele natuurlijke hulpbronnen en toepassingen.
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1. Intentie
Zonder intentie tot het ondernemen van actie
ontstaat er geen conflict.
Een straatpersoon neemt op grond van zijn
omstandigheden het besluit dat de meest ef-
fectieve manier om geld te verkrijgen is dat
van een ander af te nemen. Het feit dat hij/zij
hierbij gewond kan raken is geestelijk minder
pijnlijk dan werkelijk een baan zoeken. Boven-
dien weegt het genot van een baan niet op
tegen het genot van relatief snel geld. De in-
tentie is geboren.

2. Positionering
Iets toe eigenen dat een ander toebehoord is
een potentieel gevaarlijke zaak. Het is dus van
belang dat een slachtoffer wordt uitgezocht
waarbij de kans van slagen het hoogst, en het
risico het laagst is. Deze locatie moet in het
voordeel van de aanvaller zijn. Vanuit deze
positie wordt geobserveerd en de afweging
gemaakt of het volgende stadium reëel is.

3.Overbrugging
Om iets te pakken moet het binnen handbe-
reik zijn. De afstand verkleinen tot dit het ge-
val is, is een continu proces van analyseren
en afwegen: (threat evaluation).
Indien de mogelijke pijn groter lijkt dan het
mogelijke genot kan de actie nu nog worden
afgeblazen. Dit is de fase waarin U wordt aan-
gesproken op straat met de vraag of hij/zij" U
iets mag vragen?" en " Weet U hoe laat het
is?". Onderlinge afstand (1,5 meter).

4. De aanval
Dit is het werkelijke " spring uit de schaduw
met mes op keel" stadium dat door velen wordt
gezien als een op zich staande gebeurtenis.
U weet nu wel beter. Dit is het moment dat U
bij U zelf denkt "ja natuurlijk mag iemand mij
watVRAGEN".Tegelijkertijd vraagt U zich on-
derbewust af waarom de persoon in kwestie
het antwoordt van hééél dichtbij wil aanhoren.
Uw persoonlijke integriteits "bubble" is gepe-
netreerd. U bevind zich thans in de "Oh SHITI"-
zone. U wordt beroofd.

5. De terugtocht
Elke aanvaller blijft zich constant af vragen:
"Kom ik er mee weg?". Op korte termijn (de
aanval/het gevecht) en de lange termijn (heeft
dit aanvaardbare consequenties). Indien het
antwoordt op deze vraag negatief is zal hij/zij
in een van de voorgaan de fasen verstek la-

The World of Diamondsj

ten gaan. In ons scenario hebben grondstof-
fen voornamelijk in de eerste fase (intentie)
een grote invloed. Het psychologische aspect
van de laatste fase (de terugtocht) is gedu-
rende het gehele proces van belang. Omdat
minerale voorkomens direct het functioneren
van een land of gebied beïnvloedden, is het
een primair goed om te behouden, verliezen
of verkrijgen. De potentiële psychologische
en morele waarde die hiervan uitgaat is al vol-
doende om de intentie tot oorlog op te vatten.
De laatste fase is met name van grote invloed
op de psychologische besluitvorming.
Terwijl de tweede, derde en vierde stap aan-
wijzingen kunnen geven met betrekking tot een
op handen zijnd conflict is juist de vijfde fase
welke in een vroeg stadium altijd meespeelt.
Het kan zelfs de aanleiding tot escalatie van
een situatie zijn.
Simpelweg de realisatie dat "je ermee weg
komt" en de buit dus als het ware "voor het
oppakken ligt" is al voldoendel In de democra-
tisch minder bedeelde medelanden is deze
invloed groter dan in geciviliseerde maatschap-
pijen het geval is. Echter het feit dat in een
geciviliseerde maatschappij de absolute macht
niet bij een enkeling ligt, is geen garantie dat
een dergelijke realisatie niet een doorslagge-
vende rol zou kunnen spelen. Het is een van
de drijfveren welke NOOIT openlijk geventi-
leerd zal worden , maar welke onder het op-
pervlak wel degelijk een grote invloed heeft.

MINERALOGIE

Tijdens het gehele proces wordt constant een
kosten-baten analyse gemaakt, niet alleen
geestelijk maar ook economisch. In het geval
van natuurlijke hulpbronnen zijn de baten vaak
dermate essentieel dat in de geest van de
plaatselijke autoriteit enorme offers gerecht-
vaardigd zijn. Hierin wordt de minerale stof zelf,
van belang op het conflict. Hierin kan onder-
scheid gemaakt worden tussen de minerale
(on)zuiverheid en de mineraal inhoud. Mine-
rale zuiverheid Goud en olie hebben meer
waarde dan kopererts. De bereidwilligheid om
een oorlog te beginnen om olie is dan ook vele
malen groter.Totdat....het een kopermijn be-
treft met een zeer rijk (zuiver) erts of reserves
heeft tot in het volgende millennium. In dat
geval vertegenwoordigd een gebied een der-
mate grote waarde dat dit de schaal doet door-
slaan. Een ander voorbeeld is de ondergrondse
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kolenmijnbouw in Duitsland. Begin 70-er jaren
is in Nederland uit economisch oogpunt deze
tak van industrie rigoureus stopgezet. In Duits-
land is dit gefaseerd gebeurt hetgeen heeft
geleid tot de sluiting van 95% van de kolen-
mijnen eindjaren '90. Als gevolg van de dure
arbeidskrachten, de (dure)ondergrondse
winningsmethode en de hoogwaardige (dus
dure) arbeids en veiligheids criteria kostte in
de haven van Rotterdam een ton Duitse steen-
kool driemaal meer dan een ton Afrikaanse
kool.2 Toch blijft een beperkt aantal kolen-
mijnen met opzet in productie. Niet als ener-
gie voorziening maar als (strategische!) ga-
rantie voor de staalindustrie. Duitsland is van
oudsher een land dat hoogwaardig staal pro-
duceert. De staalkwaliteit echter is in grote
mate afhankelijk van de mineralogische zui-
verheid van de cokes (koolstof) Met name het
zwavelgehalte in combinatie met de
inkolingsgraad bepalen de kwaliteit van de
cokes. De Duitse kool is wat dat betreft van
dermate uitzonderlijk goede kwaliteit dat ze
direct aan de Duitse (en Nederlandse) hoog-
ovens geleverd wordt, onder andere speciaal
voorde edelstaal productie.

MINERAALINHOUD

Het onderwerp mineraal inhoud gaat eigenlijk
te ver voor dit artikel. Het wordt hier toch, zij
het beknopt, behandeld, omdat het de basis
is voor elke wetenschappelijke analyse van
een (on)bekend gebied. Alleen op die grond
kan gefundeerd een conclusie worden getrok-
ken hetgeen van belang is voor het operatio-
neel besluitvormingsproces.
De "Noord-Duitse laagvlakte poldermodel"
mindset werkt nu eenmaal anders in de woes-
tijn. De chemische elementen waaruit een
stof is opgebouwd bepalen in grote mate (sa-
men met de condities waaronder de stof is
ontstaan) de eigenschappen van de stof. Zout,
zand ,klei, allen hebben zo hun karakteristieke
eigenschappen en dus een karakteristieke in-
vloed op operationeel optreden. In Nederland
en Duitsland kan men de gemiddelde militair
weinig extra vertellen over bijvoorbeeld klei:
het is plastisch, veroorzaakt slip en kleef, en
bij droog weer is het net beton. Boerenverstand
en onderbuikgevoel gaan hand in hand door
eeuwenlange agrarische en militaire ervaring.
Wie heeft er op de kleuterschool geen klei-
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poppetjes en zandtaartjes gebakken? De re-
den dat klei zich zo gedraagt is echter niet bij
een ieder bekend. Aan de hand van een we-
tenschappelijke analyse van het mineraal klei
kan men de fysische eigenschappen vrij een-
voudig afleiden, zonder het materiaal ooit ge-
zien of ervaren te hebben. Klei is een che-
misch verwerings (omzettings) product van
een mineraal dat veldspaat heet. Door het
verweringsproces ontstaan zeer kleine deel-
tjes met een platte hexagonale structuur. 3
Deze plaatjes kunnen onderling water aan zich
binden en afstaan. Indien er (regen)water in
de bodem zit zullen de kleideeltjes water op-
nemen (zwellen). Doordat de deeltjes zeer klein
zijn wordt het geheel plastisch. De door het
water onderling veroorzaakte bindingen gene-
reren kleef. De plaatstructuur zorgt ervoor dat
de onderlinge deeltjes over elkaar heen
glijden:(slip). Diepere achtergrond gaat echt te
ver voor dit artikel. Gelukkig is de wetenschap-
pelijke conclusie in dit geval dezelfde als de
ervaringsconclusie, het gaat tenslotte om be-
kend gebied. Dit hoeft niet altijd het geval te
zijn. Met betrekking tot vreemde gebieden
wordt vaker dan eens autochtone ervarings-
logica (boerenverstand) toegepast, waar we-
tenschappelijke logica (analyse) gewenst en
vereist is.

Een "sebkha" in Irak is een voorbeeld van een
vreemd verschijnsel in een vreemd gebied dat
is opgebouwd uit bekende stoffen: zand, wa-
ter en zout. Het tactisch belang van de mine-
rale inhoud van zout is in Nederland niet echt
voor de hand liggend. Bij zout wordt meestal
gedacht aan het voor consumptie geschikte
keukenzout: NaCI. Dat dit niet in makkelijk
strooiende korreltjes de grond uit komt is niet
bij eenieder bekend, laat staan het verschil
tussen het begrip zout in de volksmond en de
chemische definitie van "een zout". Er is na-
melijk een genuanceerd verschil tussen de tri-
viale naam "zout" en de chemische definitie.
De definitie van een zout is de chemische bin-
ding tussen twee ionen. Zo zijn kunstmest,
gootsteenontstopper en roest allemaal voor-
beelden van een zout. Sommige zouten zijn
wateroplosbaar, sommige niet. Omgekeerd kan
er zout achterblijven als er water verdampt. In
woestijngebieden kunnen op die manier gigan-
tische zoutmeren, zogenaamde "sebkha's"
ontstaan. Deze zoutmeren gaan de westerse
verbeelding te boven en hebben een enorme
invloed op de mobiliteit van eenheden. Hier-
over meer in het volgende hoofdstuk. Van be-
lang voor dit hoofdstuk is te weten dat deze
sebkha's uit meerdere zoutmineralen bestaan
zoals calciet, gips, haliet (keukenzout) en
anhydriet (en dus niet uit "keukenzout"
alleen)iv. De "Kriegsgeologen" uit het Afrika
Korps en hun Engelse collegae van de "Royal
Engineers Geological Section" waren zich hier-
van terdege bewust, en Rommel en
Montgomery maakten dankbaar gebruik van
hun wetenschappelijke kennis. Zie
"Befahrbarheids karte LIBYEN 1942" op de
achterkant van deze Info-scoop.

GEOGRAFISCHE LIGGING

De geografische ligging van een gebied houdt
meer in dan de correcte volgorde van
coördinaten. Klimaat, reliëf, afwatering en bo-
dem verkeren in constant dynamisch even-
wicht met elkaar, bepaald door de locatie. Ver-
ander van locatie en de voorgenoemde ele-
menten zullen veranderen. Naarmate de af-

stand groter wordt zullen de veranderingen
extremer worden. Het is niet zo moeilijk in te
zien dat verscheidene zaken waaronder na-
tuurlijke grondstoffen in het ene deel van de
wereld een heel andere emotionele en mate-
riële waarde kunnen hebben dan in het andere
deel van de wereld.
Op het eerste gezicht voor de westerse we-
reld niet enorm relevante zaken zoals water
en met name de opgeloste stoffen daarin (zou-
ten) vertegenwoordigen elders een heel ander
belang dan in Nederland. Zo is in Oman een
liter water twee maal duurder dan een liter ben-
zine, en is zout (voor consumptie geschikt
"keukenzout", NaCI) in sommige delen van
Afrika een wettig betaalmiddel. Niet onlogisch
als men bedenkt dat zout essentieel is voor
het overleven in extreem warme klimaten.
Daarnaast is er een verschil tussen de triviale
naam "zout" en de chemische definitie "zout"
(zie boven).zoals al eerder genoemd wordt het
vermogen correcte conclusies te trekken moei-
lijker naar mate het inzet gebied verder weg
is. De al eerder genoemde Sebkha's hebben
soms een diameter van 60km of meer en la-
ten zich (ook in ontstaanwijze) op geen en-
kele manier vergelijken met het Vel u wemeer!

Een sebkha is een zoutmeer dat ontstaat door
water dat langzaam indampt.
Er zijn twee soorten, afhankelijk van de
ontstaanswijze. Dit zijn de inland sebkha en
de kust sebkha. De eerste wordt gevoed door
neerslag de laatste door de zee. Belangrijkste
element voor de militair is de begaanbaarheid.
Deze is afhankelijk van de grondwaterspiegel,
luchtvochtigheidsgraad en zoutconcentratie en
dus van de ontstaanswijze.
Zo kunnen sebkha's, welke op de kaart exact
hetzelfde worden weergegeven, variëren van
een keiharde perfect begaanbare vlakte tot een
volledig onbegaanbaar meer. In sommige ge-
vallen (bijvoorbeeld na hevige neerslag) kan
dit bij één en dezelfde sebkha binnen één dag
gebeuren. In het algemeen worden sebkha's
als onbegaanbaar aangegeven, maar door we-
tenschappelijk verantwoorde verkenningen
(Rommel's Befahrbarheitskarte is een goed
voorbeeld) kan de werkelijke staat worden
vastgesteld en een tactisch of zelfs strate-
gisch voordeel worden verkregen. Dit was ook
het geval gedurende de golfoorlog waar de
moerassige sebkha's langs de grens van Koe-
weit met Irak overdag in een paar uur (!) ver-
anderden in een hard gebakken oppervlak dat
zonder problemen meer dan 50 tanks in een
spoor kon dragen.v Dit was zelfs voor de au-
tochtone Iraki's die het gebied als NO GO had-
den geclassificeerd, onvoorstelbaar. De feiten
van wetenschappelijke analyse wonnen het
niet alleen van de gevoelslogica, maar ook van
een overmacht aan Irakese grenstroepen welke
in een enorme nederlaag werden verslagen.

DE PLAATSELIJKE AUTORITEIT

In elk westers land is het gezag verbonden
aan een functie met wettelijk afgetimmerde
plichten en bevoegdheden, zoals een burge-
meester, commissaris van politie of generaal.
In landen met een dictatoriaal, autocratisch of
revolutionair interim regime, zijn rechten en be-
voegdheden wat minder duidelijk gedefinieerd.
Boss, Top Honcho, Gefêh zijn meer gebezigde
termen, evenals "grote leider" (Mao - China)
en "De almachtige krijger die, vanwege zijn
uithoudingsvermogen en onbuigbare houding
om te winnen van overwinning naar overwin-

ning gaat met het vuur in zijn kielzog. (Mobutu
sese seko kuku ngbendo wa za banga - presi-
dent voormalig Rep. Congo). Daar dit nogal
vermoeiend en uitgebreid is, refereren wij in
dit stuk naar "de plaatselijke autoriteit". In elk
conflict is dit uiteindelijk degene die de beslis-
sing neemt of een strategie uitdenkt welke in
zijn eigen wereldbeeld past. Met name dit laat-
ste is van belang. Want hoewel oorlogen en/
of conflicten op het slagveld worden beslecht,
ze worden bedacht in de hoofden van hen die
beslissingen moeten nemen op grond van na-
tionaal gewin of verlies. Concreet houdt dit in
dat eer, gevoel of zelfs het simpele feit dat
men een mening is toegedaan een grotere in-
vloed op een proces kan hebben dan men uit
een logische redenatie zou verwachten. Met
name in Afrika, Zuid-Amerika of andere delen
van de wereld waar autocratische of dictato-
riale regimes 4 heersen is dit een realiteit waar
terdege rekening mee gehouden dient te wor-
den. Gezien het huidige en toekomstige De-
fensie beleid, waarbij veel intensiever in
vreemde (lees niet-westerse) gebieden zal
worden opgetreden is dit een punt om toch
even bij stil te blijven staan.

RECENTE VOORBEELDEN

Afghanistan bezit een aantal minerale
voorkomens (grote koper en ijzer reserves,
niet ontgonnen). Het ligt centraal in de
Kaukasus, waardoor het een ideaal land is voor
de doorvoer van olie naar alle windstreken.
Rusland in het noorden, China in het oosten,
Europa en het Midden oosten in het westen
en India in het zuiden. Beheersing van dit ge-
bied staat gelijk aan beheersing van de logis-
tieke lijnen welke invloed hebben op de ge-
hele olieproducerende wereld en dus op de
wereld economie. De "war against terrorism"
is niet alleen een gevoelsmatige reactie op een
onbeheersbaar incident, maar ook een verdekt
excuus voor het verkrijgen van invloed op dat-
gene dat deze wereld draaiende houdt: olie!.
De volgende "schurkenstaat" is wellicht Irak.

En wat was daar ook weer mee? Oh ja,
dat is zo ongeveer het episch centrum van
het vijandelijk olie-producerende Midden Oos-
tenl Hmmm Toeval?

Sierra Leone Is een voormalig Britse kolonie
met olie voorkomens in de kust regio en gi-
gantische diamant reserves in het binnenland.
Is al jaren in een burgeroorlog verwikkeld, ogen-
schijnlijk om tot een democratisch bestel te
komen. Waar het werkelijk om gaat is de be-
heersing en exploratie van de minerale
voorkomens. Beide partijen verrijken zichzelf
en financieren hun strijd door de oneigenlijke
exploitatie van deze voorkomens. Dit gaat ten
koste van de diamant handel en dus de vrije
markt economie die te lijden heeft van de vele
illegaal gemijnde diamanten. De diamant han-
del is voornamelijk in handen van het Britse
concern" De Beers". Dit uiterst machtige kar-
tel controleert 80% van de wereld diamant-
handel en reguleert de prijzen zodat een con-
stante vraag, aanbod en prijs wordt gecreëerd.
De Britse overheid vaart hier wel bij. De hu-
manitaire interventie ter bescherming van de
democratie in januari 2001 door het Britse
Parachute Regiment en Royal Marine
Commandos, is dan ook niet geheel toevallig.
Evenmin de mislukte wapenleveranties eind
'90-er jaren door de para-militaire "hulp organi-
satie" Sandline international. Een in Londen
gevestigd bedrijf gerund door voornamelijk
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schlkhi befahrtxxre Sffinufcte

voormalig britse officieren. De interventie heeft
rust in de regio gebracht, de bevolking kan
herstellen en de minerale bodemschatten kun-
nen door de internationale gemeenschap ge-
reguleerde ondernemingen geëxploiteerd wor-
den.
Tsjetsjenië De "Russian war against terrorism".
Algemeen bekend als een onafhankelijkheids-
oorlog. Wat minder bekend is, is dat Tsjetsjenië
een van de grootste (niet geëxploreerde)
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olievoorkomens van de regio in haar onder-
grond herbergt. Met deze voorkomens heeft
het land zelf de mogelijkheid om onafhanke-
lijk van "moedertje Rusland" te overleven. De
Russen daarentegen, zien een aanzienlijk deel
van hun staats inkomsten als sneeuw voor de
zon verdwijnen. Niet leuk voor de Russen. Het
conflict is geboren. Onafhankelijkheid, demo-
cratie en vrijheid worden zijn ook hier onlos-
makelijk verbonden met (het zwarte)GOUD,
GELD en GEBIED!.»

-10-

1 Hat woord belang is hier expliciet gekozen in plaats
van nut, omdat niet elke hulpbron, in de bredere ge-
(lachte, noodzakelijkerwijs een positieve bijdrage aan
de samenleving levert.
2 Prijs / ton Afrikaanse kool Inclusief transportkosten.
3 An introduction to the rock torming mlnerals. (c)Deer.
Howie & Zussman. 1992 .Longman Group UK Ltd. iv
Sedimentology, by M.R. Leader, published by Unwin
Hyman Ltd. London (c). 1988 v Military Geology in war
and peace, by James R. Underwood S Peter L. Guth.
The Geological Society of America. Inc. (c) 1998
4 Nb. dit is dus zo 'n 70 % van de wereld!


