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HOOFDSTUK l

1.1

Voorwoord.

In dit supintrep worden een aantal groeperingen dan wel paramilitaire eenheden beschreven die
voorkomen bij de drie strijdende etnische facties, de Serviërs, de Kroaten en de Moslims, ia de
conflictregio van het voormalige Joegoslavië. Het overzicht is een gezamehjk produkt van het
Bureau Contra-Inlichtingen, Militaire Inlichtingen Dienst en de Sectie Inlichtingen van de
Afdeling Koninklijke Landmacht/MID. Bij de opsomming en beschrijving van de groeperingen is
gebruik gemaakt van benamingen conform de internationaal gangbare en/of regionale/lokale aanduiding. In een aantal gevallen is tevens een afbeelding van de door deze groeperingen gebruikte
emblemen afgedrukt. Veelal betreft het hier reconstructies, die gemaakt zijn aan de hand van
beschrijvingen. Gezien de ondervonden beperkingen bij het verkrijgen van de informatie is het
niet in alle gevallen mogelijk gebleken een juiste organisatorische indeling of lokatie aan te
geven. Een aantal groeperingen is gemarkeerd met een *, hetgeen betekent dat deze groepen
slechts bij naam bekend zijn en nadere gegevens ontbreken.
1.2

Inleiding.

Sedert het begin van het conflict in het voormalige Joegoslavië zijn er, naast de (meer)
organieke militaire eenheden, tal van regionale en lokale splintergroeperingen ontstaan. Tot op
heden is er nog geen volledig inzicht in deze groeperingen. Bedoelde groeperingen existeren bij
de strijdende partijen, met een grote variëteit in sterkte, organisatie, uitmonstering, uitrusting en
bewapening. Door de vele enclaves, die als gevolg van de oorlog zijn ontstaan, opereren
dergelijke groeperingen vaak zelfstandig of in militair verband, waarbij een zekere mate van
zelfstandigheid kenmerkend is. Agressief en crimineel gedrag van leiders en groepsleden, waarbij
het persoonlijk gewin vaker een grotere rol speelt dan de militaire/ideologische doelstelling,
komt opvallend veel voor. De verbanden worden veelal aangeduid met speciale benamingen
(bijnamen) waarbij het ook voorkomt dat meerdere namen van toepassing zijn op eenzelfde
groepering.

SERVISCHE GROEPERINGEN/EENHEDEN

HOOFDSTUK 2
Servische groeperingen/eenheden
2,1

CHETNIKS (ook wel Tschetniks): De
historische benaming voor Servische
opstandelingen tegen de Turken, (Osmaanse
Rijk) heringevoerd tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Tegenwoordig worden in het
bijzonder de militante aanhangers van de
Servische Radikale Partij (Srpska Radikalna
Stranka) zo genoemd. Partijleider van de
SRS is Vojislav Seselj. De Kroaten en
Moslims gebruiken deze aanduiding als
scheldnaam voor alle Serviërs. In de volgende
paragrafen volgt een beschrijving van alle tot
de zogenoemde Chetniks behorende
groeperingen.

2.1.1

SESELJ MILITIA (Seseljevici): Dit is een paramilitaire groep met een geschatte sterkte van _+_ 900 man. Tijdens de gevechtshandelingen in KROATIË
had deze militie de reputatie van goed gemotiveerde en heldhaftige vechters.
De Seselj Militie werd opgericht en ingezet op initiatief van de voornoemde
Serviër Vojislav Seselj, tevens leider van de extreem nationalistische partij SRS
die streeft naar een GROOT-SERVIE. De leiding over de militie wordt

gevoerd vanuit 'de oorlogsstaf in BELGRADO. De militie-leden zijn goed
bewapend en herkenbaar aan hun bontmutsen met daarop een doodskopem-

bleera. Formele rangen en standen kent men binnen de Chetnikgroepen niet.
Andere aanduidingen zijn: "Getuid", "Seseljevici", "Dobrovoljci Srpske
Radikalne Stranke (vrijwilligers van de Servische Radikale Partij) en "Srpski
Patrioti" (Servische patriotten).
Volgens de Servische pers zou de Seselj Militia evenwel in mei 1994 officieel
opgeheven zijn. In BOSNDB-HERZEGOWINA zijn diverse andere gewapende
Chetnik-groeperingen aanwezig die gelieerd zijn aan de Seselj Militia. De totale
sterkte van deze eenheden wordt geschat op circa 5.000 man.
SESELI. Waarschijnlijk wordt hiermee de "Seselj Militia" bedoeld.
2,13

VLASKO GANG. Een Chetnikgroep, die opereert in de regio SARAJEVO,
VARES en DASTANSKO, die is genoemd naar haar leider Vlasko, en heeft
een sterkte van + 40 man. De groepsleden treden onder andere agressief op
versus VN-militairen en hulporganisaties ia de regio en kenmerken zich
daarnaast door hun felle anti-Moslim houding. De groep beschikt over drie
voertuigen, waaronder een terreinwagen, overgeschflderd in camouflagepatroon
en met een menselijke schedel op de motorkap. Het tweede voertuig is een
truck met 23mm vierling kanon en het derde voertuig is bewapend met een
37mm enkelloops kanon. De bende draagt traditionele zwarte chetnik
hoofddeksel met daarop het embleem van de Servische tweekoppige adelaar,
zwarte uniformen eventueel gecombineerd met camouflage jacks, de Servische
vlag op de rechter mouw en een zwart embleem met daarop een schedel. De
leider Vlasko is van geringe lengte (+ l^óSm) en verder herkenbaar aan tatoeages op beide handen, een hinkende loop en een groot, groen bronzen crucifix
op de borst. Hij draagt minstens drie pistolen of revolvers met zich mee. Alle
groepsleden dragen hun haar lang»
RAVNA GORA (Vlakke Berg)*.

2.1.5

RAVNA GORCI *: Waarschijnlijk Ravna Gora Jeugdorganisatie.

2.1.6

CHETNÏK UNITS OF KRAJINA. Algemene aanduiding voor alle mogelijke,
niet nader aangeduide Chetnik-groeperingen in de KRAJINA.

24.7

CHETNÏK VOLÜNTEE8S UNITS OF THE KRAJINA, Het opperbevel van de
Servische Republiek KRAJINA maakte in 1993 in de plaats GRACAC officieel
bekend dat er paramilitaire vrijwilligers-eenheden onder leiding van Cubrillo
"Rade" opgericht werden.
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Chetnik Units ofKrajina.

Overige Servische groet
12

ARKAN TIGERS.

machinepistolen en FN automatische wapens, verkregen van het Servische leger. Ia
ERDUT is een opleidingscentrum gevestigd, hoofd opleidingen is Radovan STOJICIC
"BADZA", die tevens verantwoordelijk is voor de opleiding van de Servische politie in
de regio.
De eenheid werd in 1991 ingezet in VUKOVAR en OSUEK, waar zij snelle successen
boekte tegen de Kroaten, met minimale eigen verliezen. In maart 1992 werd de eenheid
verplaatst naar het noorden van BOSNIË en voerde aldaar gevechts- en zuiveringsacties
uit in de steden ZVORNIK en BUELJINA. De Arkan Tigers hebben zich schuldig
gemaakt aan etnisch zuiveringsacties, tegen zowel de Kroatische als de Moslimbevolking.
Volgens de Servische pers zou de eenheid begin mei 1994 opgenomen zijn in de
reguliere legereenheden. De eenheid bevindt zich momenteel in de regio OSUEK.
Arkan (roofkat), is een alias van Zeljko Raznjatovic, een internationaal gezochte
crimineel, die eind jaren tachtig terugkeerde naar BELGRADO en daar een
'zakenimperium' opbouwde. Hij is een overtuigd aanhanger van de Groot-Servische
gedachte en een vazal van president Milosevic. In het Servische parlement
vertegenwoordigt hij de Servische gemeenschap in KOSOVO. Arkan heeft zakelijke
belangen in onder andere de regio ERDUT/OSDEK en is ondermeer betrokken bij de
handel in olie-produkten. Voorts beschikt hij over een soort lijfwacht, die hem en zijn

-\e

novici.

23

2.2.1

VOLUNTEER UNITS OF SERBIA AND MONTENEGRO: Mogelijk is dit één
van de vele benamingen voor eenheden van de "ARKAN MILITIE".

2.2.2

VUKOVAR SERBIAN DETACHMENT: Waarschijnlijk gaat het hier om
(oorspronkelijk) ARKAN soldaten die achtergebleven zijn in de regio
VUKOVAR.

DRAGAN MILITIA (Draganovici): Ia de gebieden van de Servische KRAJINA
manifesteert zich de militie-leider kapetaa Dragan, de oorlogsnaam van Dragan
Visiljikovic, alias Daniel Snedden. Deze keerde bij aanvang van de oorlogshandelingen
terug naar het voormalige JOEGOSLAVIË, na een langdurig verblijf in het buitenland.
Hij groeide op in AUSTRALIË, waar hij wordt gezocht voor illegale (criminele)
activiteiten. De Dragan-Militia bestaat uit 3000-4000 Servische nationalisten,
gecombineerd met buitenlandse huurlingen. De eenheid is hoofdzakelijk actief in
Kroatië en Dahnatië. Momenteel beschikt de eenheid over moderne opleidingsfaciliteiten in een kamp te GORNJA BRUSKA, (omgeving BENKOVAC), waar de soldaten na +_ 3 weken basisopleiding en 2 v/eken specialisten-opleiding hun rode baret
krijgen uitgereikt. Voor baïkanbegrippen zijn de "DRAGAN-soldaten" goed geschoold,
en prima opgeleid. De reden dat kapetan Dragan zoveel energie in de opleiding van
deze mannen steekt is, naar eigen zeggen, dat het mensenlevens spaart en dat een
gedegen training de soldaten rationeler doet denken en optreden tijdens het gevecht.
Als een soldaat met rationeel vecht begaat hij waarschijnlijk oorlogsmisdaden of deserteert. De DRAGAN-soldaten opereren niet in troepenverband (reguliere eenheden),
maar als individu bij andere eenheden in de rol van adviseur. Dragan is militair adviseur
bij het Ministerie van Defensie in KNIN en, naar eigen zeggen, werkt hij samen met de
regering in BELGRADO. Daarnaast schijnt hij de leiding te hebben over een speciale
eenheid die zich de Kninja Fighters noemt. Voorzover bekend heeft Dragan zich niet
schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden.

J

23,1

RED BEREIS: (presenteren zichzelf als "Captain Dragan's People"). Zij zijn
georganiseerd door de Servische MIP (Ministerie van Binnenlandse Zaken). De
eenheid kent een strenge discipline (= overeenkomstig Dragan's militie) en zijn
goed bewapend en uitgerust. Waar de eenheid verscheen verdwenen 'onbruikbare' vrijwilligers en andere ongeregelde groepen.

2.4

ARMED UNITS OF THE SERBÏAN DEMOCRATIC PARTY: Mogelijk worden hier
eenheden van de "DRAGAN Miï!TIAN" mee bedoeld.

2.5

UNITED ROYALIST YOÜTH: Is een Servische politieke jongerenafdeling, die streeft
naar het herstel van het koninkrijk SERVIË. Aan deze vereniging zijn een aantal
gewapende militie's gelieerd, te weten: White Eagles, Dusan Silni, Serbian Falcons
(Srpski Sokolovi)* en Ravno Gorci*.
25.1

WHITE EAGLES (Beli Orlovi): Wordt gezien als de meest gediciplineerde
paramilitaire eenheid in Servië. De eenheid streeft een etnisch zuivere
Servische gemeenschp na. De sterkte wordt geschat op _+_ 10.000 man die
voorzien zijn van wapens uit de bestanden van het voormalige Joegoslavische
leger, zoals AK-47, lichte anti-tank wapens (RPG-7?) en Echte artillerie. Zij
dragon ocu lodo baiet met daarop een embleem vaa een witte tweekoppige
adelaar. Hetzelfde embleem dragen zij op de mouw. Sinds de aanval op
VISEGRAD in april 1992 worden zij beschwldigd van massamoord, verkrach-
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ting en executies. De White
EagJes voeren
wervingscampagnes uit in
het buitenland om vrijwilligers te recruteren voor
inzet in KRAJINA.

White Eagles.

2,52

DUSAN SILNI: Subeenheid van de White Eagles, die in 1991 'm. NOVA
POZOVA is opgericht. Acties worden uitgevoerd in groepen van 8-10 man. Zij
worden ook wel l Servisch Vrijwillig Mobiel Detachement (Prvi Srpski
Dobrovoljacki Leteci Odred) genoemd.

3,8,3

SERBIAN FALCONg (SrpsM Sokolovi)*:

2.6

WOLVES: Worden ook wel "The Wolves from Wolvetown" genoemd en vormen een
Servische groepering die voor het eerst werd gesignaleerd in de omgeving van KNIN
(KRAJINA). Hun basislokatie is in VUJCAK. De eenheid schijnt betrokken geweest te
zijn bij de etnische zuiveringen en de oprichting van concentratiekampen in de regio.
2.6.1

SPARE RIBS: Mogelijk een subeenheid van de "Wolves", opereren in dezelfde
regio.

2.7

PETA COLONA (Vijfde Colonne): Lange-afstandverkenners die optreden in het
vijandelijk achtergebied met als opdracht het verzamelen van informatie, het uitvoeren
van subversieve activiteiten en het plegen van terroristische aanslagen.

2.8

ORNEBURSK COSSACK DETACHMENT: Commandant van deze, uit Kozakken
bestaande, vrijwilligerseenheid is Aleksandr (Ataman) Georgijevic. De eenheid opereert
in KRAJINA.

2.9

PANTHER GUARDS: Ook wel Panther Brigade, Mauser Brigade of Tank Tigers
genoemd, is een Special Purpose Forces (SPF) eenheid met een sterkte van _+. 600 taan,
die opereert in de omgeving van BRCKO. De eenheid bestaat uit een infanterie-eenheid
(Mauser Guards) en een tankcomponent (Tank Tigers).

2JLO

SERBIAN ARMED FORCE (Srpsfce Oruzanje Snage, SOS): Paramilitaire eenheid die
zich schuldig gemaakt zou hebben aan de etnische zuiveringen in TRNOVA en SANSKI
MOST. Zij worden ervan verdacht in de periode van juni tot en met september 1992
betrokken te zijn geweest bij het uitvoeren van martelingen, plunderingen en executies
onder de moslim-bevolking.
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MOSLIM GROEPERINGEN/EENHEDEN
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HOOFDSTUK 3
Moslim groeperingen/eenheden.
3.1

MUJAHEDIN: Islamitische
militante fundamentalisten, veelal
afkomstig uit TURKIJE en het
MIDDEN-OOSTEN. Zij kenmerken zich door hun fanatisme en
moed in de strijd. In de volksmond
wordt de naam Mujahedin aan alle
moslimstrijders gegeven. Zij dragen
een variëteit aan uniformen, zijn
vaak herkenbaar aan hun
hoofddoek. Mujahedins zijn onder
andere ondergebracht in 7 (ABiH)
Infanteriebrigade, 8 (ABiH)
Infanteriebrigade en 305 (ABiH)
Infanteriebrigade. De Moslimregering tracht momenteel deze "buitenlandse" Mujahedin te lozen
vanwege hun wrede manier van
optreden die de Moslimregering in
discrediet brengt en die de
onderhandelingspositie en
geloofwaardigheid ten opzichte van
de internationale gemeenschap
schaadt. Met name de 7 (ABiH)
Infanteriebrigade heeft op dit
gebied een negatieve reputatie.
Volgens VN schattingen ligt het
aantal Mujahedin-strijders op ±
600 man. De Mujahedinleider in
Bosnië is momenteel Abu Maaz.
Velen zien de Mujahedin liever
vertrekken ook al omdat de
geloofsbelijdenis in Bosnië anders is
dan in de overige moslimlanden.
Vermoedelijk is het overgrote deel
van de Bosnische Mosiimbevolking
gekant tegen de vestiging van een
Islamiösche-fundamentalistische
staat in Bosnië.

.14.

32

33

7 (ABiH) INFANTERIEBRIGADE: Wordt ook wel 7ISLAMSKA brigade genoemd en
voert als erenaam Kata' is el Mujahedin. Op dit moment bestaat 7 Infanteriebrigade uit
3 bataljons, met een totale sterkte van _+_ 800 man. In de slagorde van het Bosnische
leger wordt de eenheid aangemerkt als een Special Purpose Forces-eenheid die veelal
wordt ingezet als stoottroepen. Zij staat onder direct bevel van de Generale Staf in
SARAJEVO en fungeert als een onafhankelijk optredende manoeuvre-éénheid. Ca.
10% van de eenheid bestaat uit buitenlandse vrijwilligers (Moslims). Mogelijk is een
aantal van deze strijders afkomstig uit JORDANIË, LIBANON of ALGERIJE. Een
belangrijke rol heeft 7 (ABiH) Moslimbrigade gespeeld bij de gevechten om VARES,
FOJNICA, VITEZ en KISELJAK. Subeenheden van deze brigade zijn waarschijnlijk
Coyotes, Black Swans en Vikicevici. In KAKANJ bevindt zich een SPF-eenheid met de
naam Plavo Soko (Blauwe Valk). Deze is ingedeeld bij het 3e bataljon van 7 (ABiH)
Infanteriebrigade met het hoofdkwartier in hotel 'Stretno' in KAKANJ.

8 (ABiH) INFANTERIEBRIGADE: Ook wel 8 EI Mujahid of Zuka Brigade, genoemd
naar de vorige commandant Alispago "Zuka". De eenheid is in oktober 1993 voor het
eerst in VISOKO waargenomen. Eén van de medeoprichters was de burgemeester van
VISOKO/BREZA, Kenan Jusufbasic. De eenheid is momenteel geloceerd in de omgeving van JABLANÏCA. Eén van de subeenheden is het Scorpions bataljon.
3.3.1

Het SCORPIONS bataljon: werd geleid door Nihad Bojadzic, "Zuti". Deze
eenheid bestaat uit circa 1500 man in de leeftijd van 20-30 jaar. Zij zijn
uitgerust met een samenraapsel aan wapens en uitrustingstukken en de discipline is zeer laag. Nadat de brigadecommandant "Zuka" half maart 1994,
kennelijk voorgoed, naar TTJRKLÏE vorfrok heeft NiLud Bojadzic het bevel over
8 Infanteriebrigade overgenomen.
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Black Swans
3.4

Scorpions
BLACK SWANS: (Crni Labudovi) SPF-eenheid, waarschijnlijk van compagniesgrootte,
bestaande int 50-100 man onder leiding van Hamza Ajanovic. De leden dragen zwarte
uniformen. Zij zijn gespecialiseerd in partizanenoorlogvoering en worden binnen de
Moslim gemeenschap gezien als elite. In de Servische media worden zij omschreven als
notoire criminelen. Waarschijnlijk is deze eenheid los gekoppeld van 7 (ABiH)
Infanteriebrigade. Eind april 1994 werd deze eenheid voor het laatst waargenomen in de
omgeving van LUKAVAC.
3.4.1

BLACK SWALLOWS: Een slecht gedisciplineerde, losgeslagen
Moslimeenheid die is gesignaleerd in de omgeving van FOJNICA. Zij dragen
zwarte kleding en hebben een zwart lint om de bovenarm geknoopt. De sterkte
bedraagt circa 200 man die bewapend zijn met hoofdzakelijk AK 47/74
machinepistolen, pistolen en handgranaten (Rambo-types).

3.4.2

ALBANSKO SANDZACKA: Mogelijke subeenheid van de Black Swans,
waarschijnlijk afkomstig uit KOSOVO. De groep opereert momenteel in de
buurt van KRESEVO.

3,5

VÏKICEVICÏ: Een paramilitaire eenheid uit SARAJEVO,
bestaande uit specialisten op allerlei gebied. Men
vermoedt dat zij door generaal DELIC (ABiH)
persoonlijk in de VITEZ-pockef: zijn ingezet om
BUSOVACA en VITEZ te veroveren, ongeacht de
verliezen.

3.6

GREEN BERETS (Zelene Beretke): Vormde eerder een
paramilitaire eenheid van het Patriottisch Moslim Verbond
(PL). Zij werden gezien als een goed bewapende,
gemorivp.p.rde tenheid die opgeleid werd door _+_ 200
voormalige JNA officieren. Zij beschikten over diverse
opleidingskampen, waarvan de belangrijkste ten zuiden van

Green Bereis.

MOSTAR lag. Mogelijk bestaan deze kampen niet meer. De benaming 'Green Berets'
wordt door Serviërs gebruikt als algemene aanduiding voor Moslimmilitairen. Deze
aanduiding moet overigens niet verward worden met de Kroatische paramilitaire
eenheid genaamd Commando-Obuka die eveneens wordt omschreven als Zelene
Beretke-eenheid).
3.7

GREEN BRIGADE (Zelena Brigada): Dit is
een kleine privé moslimeenheid bestaande uit
circa 25 lichtbewapende mannen, die in. de
omgeving van KAKANJ (ten noorden van
SARAJEVO) opereert. De groep wordt
aangevoerd door Vehbija Amitovic, de
houder van een lokaal restaurant, die
gespecialiseerd schijnt te zijn in het terroriseren van Serviërs.

3.8

GREEN LEGION (Zelena Legija): Ook wel
GREEN LEAGUE is een eenheid die sedert
juli 1993 in de MAGLAJ-pocket opereert. De
eenheid schijnt samengesteld uit Moslims,
Kroaten en Serviërs. Volgens niet bevestigde
berichten zouden ook circa 1.000
buitenlandse moslimstrijders, hoofdzakelijk
afkomstig uit PAKISTAN en
AFGHANISTAN, van de eenheid deel uit
maken.

3.9

PATRIOTIC LEAGUE (Patrioska Liga,
PL) Ook wel Bosnian Dragons (Bosanski
Smajevi) genoemd. De groepering werd in
juni 1992 in PRUEDOR opgericht door
een Kroaat, die zijn hele familie verloren
had bij een slachting door Serviërs. De PL
was oorspronkelijk bedoeld als interetnische groep, maar werd uiteindelijk een
Kroatische Moslirnstrijdgroep van
compagnies-grootte, die gespecialiseerd is
in guerilla-technieken. De sterkte wordt
geschat op 100-150 man. De leden zijn
herkenbaar aan een armband met het
opschrift "Allah Hua Akhbar" (Allah is
groot). Afhankelijk van de verkregen
opleiding worden zij ingedeeld in
landmacht-, luchtverdedigings-, sabotageen stedelijke guerrilla-eeaheden. Suites
de persoonlijke bewapening zijn zij
uitgerust met een onbekend aantal
raketsystemen afkomstig uit voormalige
JNA depots. Zij worden, of werden,
geleid door Asim Muhic ("Tendzhin"), een moslim luitenant uit de voormalige JNA.

3.10

ISLAMIC LEGlüN: Öroeperkg die bestaat uit radicale Islamieten van de Djihad. Fis,
Harnas en Hezbollah bewegingen. Zij voeren terroristische acties uit tegen hoofdzakelijk
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Servische belangen. Deze strijders, die vooral afkomstig zijn uit de Moslimgemeenschappen van LONDEN, BRUSSEL, PARUS en SOFIA, worden naar alle waarschijnlijkheid opgeleid in SUDAN. Bevelhebber van deze eenheid is Ahmed Sahib, een
voormalig officier.

3.11

MUSLIM DEFENCE FOJRCE: (Muslimanski Obrane Snage, MOS). Dit is geen
groepering maar min of meer een begrip of verzamelnaam voor radicale fundamentalistische huurlingen uit islamitische landen, waarvan het overgrote deel is opgenomen in 7
(ABiH) Brigade (zie punt 3.2) , Deze huurlingen ajn het minst genegen tot een
vredesovereenkomst te komen met Serviërs en Kroaten, Fen aantal kdsn heeft mogelijk
eerder gediend bij de Kroatische HOS (zie punt 4,2).

3.12

MUSLIM YOOTM ALLÏANCE: Dit Moslim jeugdverbond werd voor het eerst gemeld

in SARAJEVO in 1993. Hun opdracht was het uitvoeren van terroristische sabotageacties. Er zijn geen nadere gegevens bekend.
3.13

ISLAMÏC WARRIORS (Islamski
Ratnici): Een licht bewapende eenheid
met een sterkte van + 30 man. Zij
dienen als "body guards" van Ferid
Neimarhja, een zakenman uit de
omgeving van KAKANJ.

3.14

GÜERJLLAS: Naar verluidt een slecht
gedisciplineerde eenheid, die op
verzoek van elke willekeurige
brigadecommandant 'besteld' kan
worden voor het uitvoeren van
specifieke opdrachten. Volgens
betrouwbare bronnen zou de
commandant van de Guerillas van
Turkse afkomst zijn en de leden
dwingen tot het leren van de Arabische
taal. Mogelijk is dit een subeenheid
van 306 (ABiH) Infanteriebrigade in
de omgeving van HAN BILA.

3.15

SANSKA MÜHA: Terroristische
commando-éénheid in de BIHACpocket. Werkt mogelijk samen met 5 (ABiH) Korps.

3.16

KEMAL ATATÜRK*

3.17

LEOPARDS OF THE DRINA (DrinsM Leopardi)*
3.17.1 DRÏNSKIOBRANE*

3.18

AMERICAN MUSLIMS*

3.19

ARMED PRIVATE ORGANISATIONS: OMEGARCICA ZENICA* en SALCINOCICA
ZENICA *

3.20

305 (ABiH) INFANTERIEBRIGADE: Ook wel 305 Jajce (berg)brigade genoemd, komt
van origine uit de omgeving van JAJCE (ten zuiden van BANJA LUKA) en werd na de
val van JAJCE eind 1992, gestationeerd in de LASVA VALLEI. De eenheid bestaat nu
voor een groot deel uit vluchtelingen en is gelegerd in BILJESEVO (nabij ZENICA).
Zij dragen zwarte T-shirts. Men vermoedt dat de eenheid als reserve gebruikt wordt om
eventueel andere eenheden te versterken. De eenheid werd onder andere in januari '94
bij het VITEZ-offensief ingezet.

3.21

HANDZAR DIVIZUA' Bij deze eenheid zouden zich ook Albanezen bevinden. Zij staat
onder leiding vaa Berilo Senad. Volgens niet bevestigde berichten bedraagt de sterkte
circa 600 man. Zij zijn opgeleid door veteranen uit AFGHANISTAN en PAKISTAN,
en ziea zichzelf als nazaten van de SS-Divisie Handschnr, Deze SS-atmliaiü "Handschar"
(Kroatische nr 1.), was samengesteld uit Bosnische Moslims en werd ingezet in de
partizanenstrijd. Elementen van de eenheid zijn het laatst in april 1994 gesignaleerd in
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de omgeving van FOJNICA.
321,1 RED FEZZES:
Moslimeenheid
die herlcenbaar is
aan het hoofddeksel (Fez:
wijnrode muts
met een kwastje,
die door diverse
volkeren in de
BALKAN
gedragen wordt).
Mogelijk gaat het
hier om
eenheden van de
Handzar Divizija.

Handzar Divizija,
322

FJBHHEAD GANG: Militante, criminele bende onder leiding van Hanifa Prijic, "Paraga11
(geen relatie met Dobroslav Paraga van de Kroatische HOS), die zijn domein in de
omgeving van GORNJI VAKUF heeft. Zij worden verdacht van de moord op 3
journalisten op 27 mei 1993 en een aantal aanvallen op VNrkonvooien langs de route
TRAVNIK-PROZOR (route DIAMOND). Om arrestatie te voorkomen, heeft de bende
in juli '93 de omgeving verlaten, of is ondergedoken. In oktober '93 heeft Prijic, naast
het afhandig maken van twee landrovers en de persoonlijke bezittingen van een Brits
TV-team, ook 2 Mercedes-jeeps van de Nederlandse Marchaussee gekonfiskeerd. Prijic
zelf heeft laten weten geen enkele betrokkenheid bij deze voorvallen te hebben.

3.23

KRASHICI KRAJINA: Op 26 november '93 werden in TRAVNIK vijf mannen
gesignaleerd die een insigne droegen waarop een zwarte spin ia een geel veld stond
afgebeeld. Zij waren bewapend met Heckler & Koch MP-5K machinegeweren. Zij
zouden tot een speciale groep behoren gelijkend op de "Black Swans".

324

CUPA: Moslim SPF-element in MOSTAR met connecties met de lokale maffia.

3.25

FATIH: Extremistische Moslim eenheid in de omgeving van SARAJEVO. Deze eenheid
bestaat uit buitenlanders, onder andere Turken.

326

THE DEVELS*

32J

POFALICI ODRED: Detachement uit POFALICI, een wijk in het noorden van
SARAJEVO. De eenheid is samengesteld uit uitsluitend vrouwen, voornamelijk studentes, accountants en administratief personeel, die vechten in ds omgeving vnn
.SARAJEVO. Zij dicueu allen vrijwillig en werken nauw samen met de reguliere
(ABiH) strijdkraclitea, maar gemeten een behoorlijke mate van vrijheid in handelen. De

vrouwen hebben geen militaire opleiding genoten maar hebben wel de reputatie van
moedige strijders en zouden gevechtservaring hebben opgedaan op het slagveld.

3.28

PATRIOTIC FRONT OF THE GOLDEN LILLIES*

329

MUDERIZ UNIT (Muderizova Jedinica): Deze "Eenheid van Muderiz", is mogelijk
geloceerd in KONJIC.

3.30

Financiering.
De Moslimstrijdkrachten zouden financieel worden ondersteund door de
Moslimgemeenschap in het buitenland. Er zou sprake zijn van grote bedragen zoals 4
miljoen dollar uit SAUDI ARABIE, 2.5 miljoen dollar uit PAKISTAN en IRAK en 1.5
miljoen dollar uit IRAN. Of het daadwerkehjk om deze bedragen gaat is (nog) niet
bevestigd. Het is echter zeker dat er geiden uit het buitenland worden binnengesluisd
ten behoeve van de Moslims. Naar verluidt zou de ISDB (Islamic Bank Por Development) hierin een belangrijke rol in spelen.
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KROATISCHE GROEPERINGEN/EENHEDEN
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HOOFDSTUK 4
Kroatische groeperingen/eenheden.
4.1

USTASHI: Algemene benaming voor ultranationalistische Kroaten. De letterlijke
betekenis is "de opstandigen". De benaming
werd tijdens de Tweede Wereldoorlog
gegeven aan Kroaten die met de Duitsers
collaboreerden. Kennelijk is er geen
specifieke groep die onder deze naam
opereert.

HOS (Hrvatska Obrambena Snaga):
Gewapende vleugel van de extreem rechtse
Ustashi partij HSP (Hrvatska Stranka Prava),
onder leiding van Dobroslav Paraga. Intussen
is vanwege diverse politieke conflicten de
HOS in Kroatië een verboden partij.
In 1992 heeft Paraga zijn activiteiten
naar Bosnië-Herzegowina verlegd.
Nadat de "broederschap"tussen de
Bosnische Kroaten en de moslims
beëindigd was, is een groot aantal
militairen overgelopen naar het
Moslim-leger. De overige HOSeenheden zijn voor een groot deel
opgegaan in de reguliere HVO strijdkrachten, waar zij met een hoge mate
van zelfstandigheid optreden. Sommige
HOS-eenheden zijn geloceerd in de
omgeving van CAPLJINA en
STRUGE. In maart 1994 was 13 HOS
bataljon geloceerd in DUVNO/TOMÏSLAVGRAD. De leden dragen
camouflage uniformen en zwarte leren
laarzen. De HOS streeft er nog steeds naar dat de UNPROFOR-eenheden Kroatië
zullen verlaten en ondersteunen de oorlog tegen de Serviërs in KRAJINA. Een aantal
extremistische acties van deze groepen zijn op eigen gezag uitgevoerd.
4.2.1

BLACK LEAGUE: Militie van de HOS, die wordt beschouwd als elite eenheid.
Zij werven hun militairen in Kroatië en het zuidwestelijk deel van BosniëHerzegowina. Formeel zijn zij gesubordineerd aan de HOS, hoewel dit in de
praktijk niet te merken is. Zij hadden/hebben (?) hun hoofdkwartier in
CAPLJINA, alwaar + 50 man gestationeerd zijn. De reguliere militairen,
alsmede de burgerbevolking vrezen deze eenheid die bekend staat om haar
geweldadige manier van optreden. Behalve- camouflage-pakken met daaronder
zwarte leren laarzen, dragen zij een zwarte baret.

4,2.2

BLACK LEGION (Crna Legija): Een Kroatische groepering uit de omgeving
van SISAK, gekleed in Ustashi-uaiformen. In deze eenheid hebben veel (+_
250) buitenlandse extremisten meegevochten, waaronder Duitsers, Fransen en
Italianen. De leider van deze eenheid is een voormalige JNA-officier. In de
periode 1941-1945 droeg een speciale eenheid van de Ustashi de naam Crna
Legija.
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BLACK TIGERS (Crni Tigrovi); Deze eenheid werd in opdracht van de Kroatische
president Franjo Tudjman op 7 september 1990 als anti terreur-organisatie opgericht. In
het begin bestond de eenheid uit 200 man en werd een elite politie-eenheid. De leden
zijn gespecialiseerd op het gebied van tankbestrijding en hebben een groot aantal
scherpschutters/sluipschutters. Door het paramilitaire karakter van de eenheid is het
mogelijk dat de officieren aan de officiersschool van het Kroatische leger opgeleid
worden.

4.4

FOREIGN LEGION (Legija Stranaca)*: Eenheid geformeerd uit hoofdzakelijk
buitenlanders.

4.5

OTPOR: Dit is een begrip voor twee aan elkaar gekoppelde organisaties. Enerzijds
een geheime (verzets-)organisatie van de USTASHI die buiten Kroatië hulp biedt aan
personen die na de Tweede Wereldoorlog in het buitenland ondergedoken zijn/waren,
uit angst voor vervolging wegens collaboratie met de Duitsers. Anderzijds een
Argentijnse organisatie onder de dekmantel van een toeristen-buro. Het schijnt dat deze
organisatie betrokken is bij het recruteren en opleiden van Argentijnen, voor uitzending
naar Bosnië-Herzegowina, teneinde samen met de HVO te strijden. Zij worden in de
provincie CORDOBA (Centraal-Argentinië), in de omgeving van VILLA ALPINA,
getraind omdat de terreinkenmerken in dit gebied nagenoeg gelijk zijn aan die van het
inzetgebied in voormalig Joegoslavië. Circa 320 van deze Argentijnen, waarvan een
aantal van Kroatische afstamming, zijn inmiddels uitgezonden.
Van deze personen zijn er reeds 34 gerapporteerd als gesneuveld.

4,6

STELLA: Een criminele bende die hoofdzakelijk bestaat uit HVO-militairea en die
sinds maart 1994 opereert in het centrum van MOSTAR. Hun politieke richting is
onbekend. Zij schenden regelmatig het staakt-het-vuren en schieten zowel op Moslims
als op Kroateu. De laafsfp waarneming v/aa op 29 mei 1994.
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ZEBRA: Groep Kroatische militairen die in
de bergen nabij ZAGREB worden getraind,
Deze eenheid wordt geleid door een
"ZuidaMkaanse" Kroaat, die door de
plaatselijke bevolking als held wordt gevierde

4.8

APOSTOLI (Apostels): Een extremistische bende die, naar men aanneemt, uit
KAKANJ (juni '93) komt en momenteel opereert in de omgeving van K3SELJAK. De
eenheid bestaat uit circa 300 man die in de omgeving van DURI TOPOLE gehuisvest
zijn.

4.9

MATCJRICE: Naar verluidt komt deze extremistische bende uit de omgeving van
TRAVNIK, maar schijnt nu het terrein verlegd te hebben naar LEPENICA.
MATURICE is de naam van een gedode HVO-militair. Sinds de federatie tot stand ïs
gekomen zijn de MATURICE en de APOSTOLI verantwoordelijk voor terroristische
acties en vernietiging van moslim-eigendommen in de regio.

4.10

KINDER PELOTON: Extremistische jongerengroep die door diverse bronnen met deze
naam wordt aangeduid. Deze zogenaamde "religieuze" bende opereert in de omgeving
van PROZOR. Zij overvallen hoofdzakelijk hulpkonvooien. Naar het schijnt laat de
lokale (corrupte) politie dit toe in ruil voor een deel van de buit.

4.11

SPECIAL FORCES (SF): Ook wel Special Purpose Forces (SPF) zijn eenheden die
voor een speciale taak of taken opgeleid zijn. Zij worden gezien als elite-eenheden en
worden vaak in de voorbereidingsfase van een grootscheepse actie ingezet. Zij zijn
'specialisten' ia het intimideren van de burgerbevolkiag en het uitvoeren van sabotageen subversieve acties. Formeel maken zij deel uit van de reguliere strijdkrachten binnen
de organieke structuur van de HV en de HVO, doch treden ook op als zelfstandige
brigade of bataljon buiten de bestaande commando-structuur om. Binnen deze SPFbrigades/bataljoüs bestaaa een aantal poMe-eenheden die met speciale politietaken
belast zijn. Navolgend een aantal van deze Kroatische SPF-eenheden: Tuta Brigade,
Ludvig Pavlovic Brigade, Bruno Brusic Brigade, Vitezovi Brigade en de Kralj Trvtko
Drugi/Trvtko II. De HVO is bezig met een reorganisatie van de SPF-eenheden. Hier
wordt een nieuwe commando-structuur zichtbaar, die te maken heeft met de opgerichte
federatie van de HVO ea de ABiH (moslims). Hoe de uiteindelijke (re)organisatie
eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Het is echter zeker dat de eenheden gevuld gaan
worden met beroepsmilitairen en die Territoriale Verdedigingsregimenten (
Domobransfca Pukovaija) gaaa hetea. Navolgend "opvallende" subeenheden die in de
regio regelmatig vaa zich. doen spreken.
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Ludvig Pavlovic Brigade.

Kralj Trviko Dru&ITrvtko II.

4.11.1 TÜTA BRÏGADA: Mladen Naleticic, bijnaam "Tuta", is commandant van l
Special Forces Operational Group, alias "Tuta Brigade". Volgens geruchten zijn
zij begonnen als een gewapende bende die in januari 1993 in MOSTAR onder
leiding van Naleticic wraak nam op Moslims vanwege de dood van zijn zoon.
Tuta heeft connecties met maffia-structuren in de regio en is waarschijnlijk ook
betrokken bij de handel in drugs. Ook heeft hij buitenlandse (criminele)
contacten, onder andere in Duitsland. De eenheid wordt sedert mei/juni '94
aangeduid als het 'Kaznjenicka (Straf) Special Forces Battalion" en is geloceerd
op het DUGO POLJE-plateau nabij het BLIDINJE MEER (circa 40km ten
noordwesten van MOSTAR). Circa 80% van de leden is afkomsdg uit de HOS,
en ook veel ex-veroordeelden bevinden zich in deze eenheid.
4.11.2

JOKERI: Ook wel Jokeri Knights
of Black Knights genoemd, is het
4 MP-bataljon of een subeenheid
(compagnie) van het 4 MP-bataljon (VOJNA POLICUA),
behorend tot de HVO
TRAVNIKA Brigade. Deze MPeenheid is belast niet special©
politietaken en noemt zichzelf
"special secret police". De geschatte sterkte van de eenheid
bedraagt 20-30 man, variërend
vaa 17-30 jaar. Zij opereren
voornamelijk in de omgeving van
VITEZ, BUSOVACA en
ZENICA. De eenheid wordt
verdacht van extremistische activiteiten gericht tegen de Moslimbevolking. Minimaal is er sprake van
intimidatie/bedreiging van Moslims. De leden zijn herkenbaar aan bun lichte
bewapening, zwarts ovoralla met daarop een embleem met een joker, bivakmutsen (balaclava's) ea sjaals (bandana's).

4,113

ZOPINCI: Is een subeenheid van
de Frankopan brigade. De taak
van de Zopinci is het
onderscheppen en afblokken van
vijandelijke eenheden, waarna de
hoofdmacht het gevecht overneemt. Zij worden geleid door
Kroaten die, als üd van het
Franse Vreemdelingenlegioen,
waarschijnlijk in de Golfoorlog
hebben gevochten. De leiders
dragen de bijnamen "Tot" en
"Zulu", en nemen alleen mensen
met oorlogservaring in hun
eenheid.

4.11.4

ALPHA FORCE: Subeenheid,
mogeh'jk compagnie, van de
Bruno Brusic (Elita Jedinica)
brigade met een sterkte van _+_ 30
man. De eenheid maakt deel uit
van de zogenaamde SPF. In maart
Jokeri.
94 werd melding gemaakt van een
"Alpha Force Dokac Brigade" in
de omgeving van SANTICI. De sterkte zou 8 man bedragen.
Dokac was een HVO-militair die in december '93 of januari '94 in de buurt van
SANTICI is gesneuveld en door de bevolking tot held werd uitgeroepen.

ZrinsM Bataljon.
Alpha Force.
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ZKINSKI BATALJON (Bojna Zriaski): Het Zrinski Bataljon is een SPFeenheid ter sterkte van 200-300 man. De kern van de eeaheid bestaat
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hoofdzakelijk uit voormalige (Franse) legionnairs en wordt gezien als Kroatische elite eenheid (Specijalna Postrojba). Oprichter van de eenheid is
Generaal-majoor Ante Zorislav Roso, ook een voormalig lid van het Franse
Vreemdelingenlegioen. Generaal ROSO zal mogelijk deel uit maken van de
nieuw te vormen gecombineerde HVO/BM staf in centraal BosniëHerzegowina. De eenheid is gesubordineerd aan het Ministerie van Defensie en
is al op diverse plaatsen ia Kroatië ea Bosnië-Herzegowina met succes ingezet.
4.11.6 WIEZOVI BRIGADA: Hetgeen
"Ridders Brigade" betekentDe
eenheid opereert in de regio
ZASELJE/VITEZ.
De financiering van deze
eenheden geschiedt deels door de
Kroatische regering binnen het
defensiebudget, deels voorzien
deze eenhden in hun eigen budget
door middel van afpersing, zwarte
handel en protectiegelden.

4.12
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HUURLINGEN
ledere oorlog in de wereld trekt avonturiers aan, die om idealistische en/of financiële
redenen mee vechten. Al vroeg in het conflict in het voormalige Joegoslavië werden
huurlingen van verschillende nationaliteiten ontdekt. Bij de Servische troepen vochten
onder anderen Roemeense en Russiche huurlingen. Bij de Bosnische Kroaten (HVO)
werden in 103 Infanteriebrigade onder anderen Engelse, Amerikaanse, Canadese en
Nederlandse huurlingen gezien, die in de winter van 1992 tot een "Internationale
Brigade" geformeerd werden. Of deze brigade nog bestaat en operationeel is, is niet bekend. Bij de strijdende partijen zijn nog wel huurlingen aanwezig, die in kleine
aantallen, soms op individuele basis, met deze eenheden optrekken.
4.12.1

GARIBALDÏ BATALJON: Eenheid
in Servisch KRAJINA, samengesteld
uit Italiaanse huurlingen,
waargenomen in de sector ZUID.

Amerikaanse huurling.

-31-

-ze-

HOOFDSTUK 5

De wapens die men aantreft in voormalig Joegoslavië zijn in hoofdzaak wapens die in gebruik waren bij
het voormalige JNA (Joegoslavische Nationale Leger), tot 1991. Het merendeel hiervan, en voornamelijk
de zware wapens, is in handen van de Servische eenheden. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat bij het
uitbreken van het conflict, het merendeel van het leger en de gemobiliseerde reservisteneenheden uit
Serviërs bestond.
In Kroatië, en daar waar de etnische Kroaten in de meerderheid waren, verviel de inhoud van lokale
kazernes en wapenarsenalen aan hen. Moslimstrijders deden in het begin veelal mee aan Kroatische
zijde, zij namen hun wapens mee toen de strijd in Bosnië oplaaide. Over het algemeen lukte het de
Moslims niet om aan zware wapens te komen. Produktie van wapens in de nationale wapenfabrieken
bleef op beperkte schaal doorgang vinden. Door het embargo zijn grondstoffen schaars en is legale
aankoop van wapens op de internationale markt niet mogelijk. De mogelijkheid blijft bestaan dat via
smokkel op beperkte schaal wapens het land binnenkomen. Vooral Moslims zijn afhankelijk van deze
wapensmokkel. Verder komen zij aan wapens door het buit maken ervan op tegenstanders.
In veel gevallen wordt bij rotaties het wapen overgedragen aan de opvolger (aflossing). Tevens vindt men
op verschillende plaatsen in Bosnië kleine wapen- en munitiefabriekjes die op beperkte schaal wapentuig
produceren. Men vindt ook veel zelfgemaakt wapentuig waarvan het gebruik niet geheel zonder gevaar
is. Verder ziet men veel, met name Duitse en Engelse, wapens uit de Tweede Wereldoorlog, die
(mogelijk) afkomstig zijn uit privé-verzamelingen.
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IX. -

