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Het jaaroverzicht dat u gelijktijdig met InfoScoop 22 heeft ontvangen was voorzien
van een aanbiedingsbrief waarin, naar nu
blijkt, een foutief MDTN aankiesnummer van
onze kazerne was vermeld.

Het aankiesnummer voor Ede is 678. Onze
excuses aan die lezers welke door deze
onjuistheid ongemak hebben ondervonden.
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De periode augustus 1994 laat een
hernieuwde escalatie zien van het conflict
zowel politiek als militair als gevolg van de
Bosnisch-Servische opstelling ten aanzien
van het vredesplan van de contactgroep.
In deze samenvatting wordt de situatie van
01 augustus 1994 tot 30 augustus" 1994
behandeld onderverdeeld in: Republieken van het voormalig
Joegoslavië
Bosniê-Herzegowina:
*politieke aspecten
* militaire aspecten
*VN en EU
Balkan
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. De situatie_inJ<Croatia-bUjft stabiel. Mogelijk
kan de breuk Van Servië met de Bosnische
Serviërs ertoe leiden dat de Kroaten een
nieuw offensief zullen starten als de
Servische Krajina , niet meer wordt
bevoorraad. :. -. ^f
Kroatië heeft de toegang geweigerd aan de
.sinds de nederlaag van Abdic ontstane
vluchtelingenstroom uit de Bihac-pocket (210
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omac-pocket). Volgens Zagreb zijn de
voorzieningen voor opvang geheel uitgeput.

UNPA's/SERVISCHE
KRAJINA
Enkele crossingpoints in de sectoren zijn
onder bepaalde voorwaarden open voor de
VN.
De Duitse minister van Buitenlandse Zaken
Kinkel heeft gepleit voor een demilitarisering
van de door Serviërs bezette gebieden in
Kroatië alsmede de terugkeer van de
verdreven Kroaten aldaar.
Ten noorden van UNPA-noord zouden zich
concentraties van HV-tanks bevinden. Het
zou hier gaan om dertig tanks die zich op
een drietal locaties in de omgeving van de
grens bevinden. Dit zou door de SVK als
een duidelijk teken voor een aanval worden
beschouwd en een reden vormen om zware
wapens uit de opslagplaatsen weg te halen.
Als reactie op de ontwikkelingen in de
Bihac-pocket vinden er SVK troepen
verplaatsingen plaats, de troepen bewegen
zich richting de grens met de Bihac waarbij
men zich in de DMZ begeeft.

SLOVENIË
NTR

SERVIË
De Servische president Milosevic riep de
Bosnische Serviërs op het vredesplan te
aanvaarden, kennelijk in een poging verdere
sancties tegen Servië te voorkomen. Het
was de eerste keer dat Milosevic publiekelijk
zijn steun voor het initiatief uitsprak.
Volgens Milosevic zouden de Bosnische
Serviërs de Servische belangen verraden
door het vredesvoorstel af te wijzen.
Als reactie op de Bosnisch-Servische
afwijzing van het vredesplan verbreken
de Serviërs alle politieke en .economische
betrekkingen. De grens wordt gesloten voor
commercieel verkeer en alleen voedsel,
medicijnen
en kleding zullen worden
doorgelaten.
De vraag is of Milosevic echt meent dat het
vredesplan acceptabel is, of dat er een
andere bedoeling achter zijn houding schuilt.
Want er gaan reeds stemmen op om de
Serviërs te belonen voor hun opstelling. Op

voorwaarde dat
Servië de blokkade
maximaal handhaaft en dat internationale
waarnemers de afsluiting van de grens
kunnen controleren lijkt de internationale
gemeenschap bereid de sancties tegen de
federale Joegoslavische Republiek... te
verzachten. Milosevic vindt VN-waarnemers
bij de Bosnisch-Servische grens echter niet
acceptabel, en zegt dat de Serven zelf wel
in staat zijn hun grenzen dicht te houden.
Met het verbreken van de betrekkingen met
de Bosnische Serviërs begeeft Milosevic
zich op glad ijs.
De Servische
oppositiepartijen,
onder leiding van de
extreenrv-nationalistische Vojislav Seselj, en
de zeer invloedrijke Servisch-orthodoxe kerk
hebben zich tegen Milosevic gekeerd. Zij
beschouwen Milosevic als een verrader van
de Groot-Servische gedachte.
Wat de positie van het Servisch leger
betreft,
vervult
de Bosnisch-Servische
commandant (VRS), Ratko Mladic, die als
een marionet
van Milosevic
werd
beschouwd en van invloed is op de houding
van veel jonge Servische officieren (VJ), een
sleutelrol (zie Bosnië-Herzegowina politiek).

VOJVODINA
NTR

KOSOVO
Gedurende de laatste maanden zijn in totaal
21 etnische Albanezen gestorven in de
republiek Kosovo als gevolg van incidenten
tussen deze Albanezen en "controlling Serb
•government officials". Alhoewel het gebied
voor bijna 90% etnisch Albanees is, blijven
de Serviërs dit ontkennen en doen alles om
Kosovo
te isoleren o.a. door
grensoversteken onmogelijk te maken en
systematisch de

Albanezen onder druk te zetten het gebied
te verlaten.
,~

MACEDONIË (FYROM)
Internationale monitors stellen vast dat het
grensoverschrijdend
vrachtverkeer
terugloopt van 1200 tot 800 vrachtwagens
per week. ~...
Skopje geeft - t o e dat men het
handelsembargo breekt maar zegt dat het
hiertoe gedwongen wordt sinds Griekenland
een economische blokkade afkondigde

tegen Macedonië als gevolg van een geschil
over de naam van Macedonië.
Ten noorden van Macedonië is al langdurig
het derde Korps van de Serven (VJ) aan het
oefenen, wat de intentie van deze oefening
is, is nog onduidelijk.
_ .
_ : . • . •,
Macedonië heeft laten weten dat zij vindt
dat ze schadeloos moet worden gesteld
voor de geleden verliezen als gevolg van het
embargo tegen Servië, wordt aan deze wens
niet tegemoet gekomen dan worden de
aanwezige VN troepen in Macedonië niet
langer getolereerd.

MONTENEGRO
Het parlement van Montenegro schaart zich
achter het verbreken van de politieke en
economische betrekkingen door Servië met
de Bosnische Serviërs en steunt het
vredesplan.
Verder eist het parlement opheffing van de
sancties zoals opgelegd door de
Veiligheidsraad tegen "Klein Joegoslavië",
waar Montenegro naast Servië deel van uit
maakt.

BOSNIË-HERZEGOWINA

BOSN1E-HERCEGOVINA
POLITIEK
De Bosnische Serviërs weigeren begin
augustus tot drie keer toe het door de
contactgroep opgestelde vredesplan van
'slikken of stikken' te aanvaarden. Het 'ja,
maar' van de Bosnische Serviërs, blijft in de
ogen van de contactgroep een 'nee', terwijl
een onvoorwaardelijk 'ja' was geëist. Verder
onderhandelen is dan ,ook geen optie voor
.de contactgfóëp.llll^ ^l£;* 2':.'..1'.'::'*:
Ook de druk van Servië en Russische
Federatie heeft de Bosnische Serviërs er niet
toe gebracht deze laatste kans op vrede aan
te grijpen. C Het Bosnisch-Servische
parlement verwerpt in Pale 'definitief' het
vredesplan en : besluit om op 27 • en 28
augustus een referendum te houden .waarin
de ^bevolking ,-vanrde 'Republika Sprska'
gevraagd zal worden dit besluit te steunen.
Volgens Karadzic zal 90 tot 95% van de

bevolking zich uitspreken tegen de
aanvaarding van het vredesplan.
De Bosnische Serviërs weigeren te zwichten
voor de druk van hun naaste bondgenoot
Servië. Hun leider Karadzic reageerde met
de mededeling dat rekening gehouden moet
worden met een totale oorlog, algehele
mobilisatie en rantsoenering
van het
voedsel. Zo heeft hij alle lokale autoriteiten
die onder zijn controle staan opgedragen
een algemene arbeidsplicht in te voeren. De
verplichte werkzaamheden gelden voor alle
burgers ongeacht religie of nationaliteit.
Daarnaast hebben de Bosnische Serviërs te
kennen gegeven geen hulpkonvooien meer
door te laten, tenzij men brandstof aan de
Bosnische Serviërs afstaat. De VN zegt hier
niet op in te zullen gaan.
Deze opstelling van de Bosnische Serviërs
heeft ertoe geleid dat met name de VS
gedreigd hebben het wapen-embargo tegen
de Moslims desnoods eenzijdig op te heffen.
De contactgroep-leden verzetten zich niet
tegen het opheffen van het wapenembargo
tegen de Moslims, maar vinden wel dat dan
de UNPROFOR troepen moeten worden
teruggetrokken. Er is inmiddels al een
e va c u at i e p l a n o n t w o r p e n .
Een
ontwerpresolutie over opheffing van het
handelsembargo is in voorbereiding bij de
Veiligheidsraad.
De consequenties van opheffing zijn niet
geheel duidelijk. Op de korte termijn zullen
de Moslims niet veel profijt van de opheffing
hebben, omdat het leger gereorganiseerd
moet worden voor het gebruik van zware
wapens. De Bosnische Serviërs zouden
kunnen reageren met aanvallen op of
gijzelingen van eventueel aanwezige VNsoldaten. Voorts zouden aanvallen op de
veilige gebieden Zepa, Srebrenica en
Gorazde en een hervatting van de
beschieting van Sarajevo door de Bosnische
Serviërs tot de mogelijke consequenties
kunnen behoren. Tenslotte zou Servië weer
over kunnen gaan tot het actief steunen van
de Bosnische Serviërs. J * v - : 4 - i - Qintdri ~ geeft ~dé~^Bosnische" Serviërs" tot
medio oktober de tijd om in te stemmen met
het vredesplan, 'anders zal bfnheri twee
weken het wapenembargo tegen de moslims
worden opgeheven.
De Bosnische-Serviërs zijn er dus wederom
in geslaagd een aanzienlijke hoeveelheid tijd
te 'winnen. *-'Hoe "dè^Sitüatië *zich" precies
verder gaat"ontwiklcelen"?ïs' nogr^bnduidélijk.
De Bosnische-Serviërs' 'weten *zicrf gesteund

a oor ae KerK en ook lijkt Karadzic de steun
te krijgen van het leger. Belangrijkste
indicatie hiervoor was het gezamenlijk
optreden van Karadzic met commandant
Mladic tijdens oogstwerkzaamheden.
Karadzic is niet de enige die aan Mladic
trekt. Geruchten gaan dat de Servische
president Miiosevic gesproken heeft met
Mladic. Tijdens deze bespreking zou Mladic
een functie in het Servische leger (vj) zijn
aangeboden. Indien Mladic op dit aanbod
ingaat hetgeen echter onwaarschijnlijk is,
zou hij bereid kunnen zijn Karadzic af te
zetten en diens plaats in te nemen.
De Bosnische-Serviërs proberen Miiosevic,
die van verraad aan de Groot-Servische
gedachte beschuldigd wordt, te isoleren.
Karadzic is op bezoek geweest bij de
Servische Krajina om steun te zoeken tegen
Miiosevic en het
Bosnisch-Servisch
Pariement in Pale heeft een resolutie
aangenomen waarin werd gesteld dat samen
met de Serviërs uit de Krajina geprobeerd
moest worden om alle Servische gebieden
te verenigen in één staat, Knezevina, het
vorstendom van Servische staten. Karadzic
zou premier van deze staat moeten worden
en Mladic minister van oorlog. Voer eind
augustus werd een vergadering belegd van
de Kroatische en Bosnische Serviërs in
Bosnisch Servië.

BOSN1Ë-

HERCEGOVINA
MILITAIR
Er vinden ondanks het wapenembargo nog
steeds buitenlandse wapen- leveranties aan
alle partijen in het vroegere Joegoslavië
plaats. In totaal ontvangen de Serviërs voor
een bedrag van 476 miljoen dollar aan
buitenlandse wapens, de Kroaten voor 660
miljoen en de Moslims voor 162 miljoen. Door de voormalige Sovjet-Unie is voor 360
miljoen aan de Serviërs, voor 50 miljoen aan
de Kroaten en voor 20 miljoen aan de
Moslims geleverd. Door Duitsland is voor
320 miljoen aan de Kroaten en 6 miljoen
aan de Moslims verkocht. Saudi-Arabië
leverde voor 35 miljoen dollar aan de
Moslims.
; " "'"
In het algemeen valt een toename van de
gevechten in geheel Bosnië-Hercegovina te

constateren sinds de afwijzende reactie van
de Bosnische Serviërs op het vredesplan van
de contactgroep.
De beide strijdende partijen, ABiH en VRS,
zijn in alle bekende gebieden weer zeer
actief. Zoals de Posavina corridor, Ozrengebergte, zuidrand Dobojvinger m.n.
omgeving route Duck, noord-west van
Tuzla, omgeving Sapna-duim, in en rond
Sarajevo.

BIHAC-POCKET
Het Vijfde Legerkorps van het Bosnische
regeringsleger (BiH) heeft een belangrijke
overwinning behaald op de troepen van
Abdic. Deze Abdic is een steenrijke en
onder moslims en niet-moslims in het gebied
zeer populaire politicus en zakenman. 'Babo'
(vadertje) Abdic riep in september 1993 zijn
regio uit tot de autonome provincie WestBosnië.
Dit gebeurde na een conflict met de
Bosnische regering, die een vredesplan
wilde aanvaarden waar hij tegen was.
Sindsdien wordt hij af en toe gesteund door
de Bosnische en Kroatische Serviërs.
Vanuit de stad Bihac, in het zuiden van de
enclave, probeerde het regeringsleger de
rebellie van Abdic en zijn mannen tot een
einde te brengen.
Het V korps is opgerukt in noordwestelijke
richting en omsingelde de daargelegen
plaats Pecigrad, waar de 4e Brigade van
Abdic werd ingesloten.
Na een belegering van een week gaven de
800 Abdic-strijders zich over en werden
krijgsgevangen gemaakt. Voor Abdic bleef
als laatste bolwerk Velika Kladusa over wat
op ongeveer 15 kilometer ten noordwesten
van Pecigrad ligt.
Een totale zege van het V korps in de
Bihacpocket leidt tot het afsnijden van de
aanvoerlijnen via de enclave met de door de
Serviërs beheerste gebieden in Noord-Bosnië
en met Servië, en de kans is dan groot dat
de Serviërs een nieuw front zullen openen
tegen het V korps.
Vervolgens werd de 5e brigade (Abdic)
ernstig aangevallen door het V korps. De 6e
brigade (Abdic) vluchtte de grens met
Kroatië over en verplaatste zich richting
Veiika Kladusa. Ook zijn in'deze periode
grote groepen burgers (5000) de grens
overgevlucht richting Servisch Krajina. . Izetbegovic biedt de .troepen-"; van Abdic
amnestie aan als ze zich binnen een week

bij het Bosnische regeringsleger melden.
Abdic is bereid om met Sarajevo te
onderhandelen over een politieke oplossing.
In de derde week van augustus stelt Abdic
o.a. voor van de Bihac een door de VN
beschermd protectoraat
te maken,
daarnaast vindt overleg met het
regeringsleger plaats en wordt Abdic
opgedragen zich binnen zeven dagen over te
geven en zijn staat op te heffen. Abdic zegt
hier niet op in te willen gaan, maar er zal
wel vervolg overleg plaatsvinden. Voor dit
overleg valt het regeringsleger opnieuw aan
en geven Abdic resterende troepen zich
over. Abdic zelf is gevlucht naar de
Servische Krajina. Volgens de Volkskrant
(25 augustus) is Abdic uitgeweken naar
Knin. Het gerucht doet ook de ronde dat hij
zich elders in de Krajina ophoudt.
Na de val van Abdic zijn plusminus 25.000
inwoners op de vlucht geslagen uit angst
voor het Bosnische regeringsleger (BiH), die
in de strijd tegen Abdic de burgers van
Bihac niet heeft ontzien. Zij hopen via de
Servische Krajina Kroatisch grondgebied
(Kavalac, Sluny, Staro Selo en Topusko) te
bereiken, maar zijn zowel bij de Kraijna
Serven als bij de Kroaten niet welkom.
Hulporganisaties, zoals de VN en het Rode
Kruis, kunnen vanwege blokkades de
vluchtelingen niet bereiken met voedsel en
tenten. De watervoorziening is een groot
probleem. De wanhopige vluchtelingen
hebben gedreigd Kroatië te bestormen. De
Kroatische grenswachters hebben echter de
opdracht om de vluchtelingen desnoods met
geweld tegen te houden. De Bosniërs
hebben de vluchtelingen amnestie beloofd
op voorwaarde dat zij dienen in het BiH en
dat zij zich niet schuldig hebben gemaakt
aan oorlogsmisdaden. Het BiH heeft echter
het vuur geopend op de vluchtelingen,
waarbij volgens waarnemers circa twintig
gewonden zijn gevallen.

NOORD-BOSNIË-HERCEGOVINA
fn het door de Bosnische Serviërs veroverde
noorden van Bosnië hebben nieuwe
'etnische zuiveringen' onder de moslims
plaatsgevonden.
Honderden moslims,
voornamelijk vrouwen en kinderen uit Banja
Luka, Prnjavor, Bijeljina en Sanski Most
komen in Travnik aan. Uit Bijeljina zijn sinds
half juli 300 moslims gezet.
•
••••••
Volgens door UNMO's bevestigde berichten
is er een soort mobilisatie van de Bosnische

troepen (BiH) aan de gang in Tuzla. Alle
mannen van 18 jaar en ouder worden
opgehaald, geselecteerd en krijgen een korte
militaire training. Reden hiervoor is aflossing
van eenheden die al langejtijd .aan het front
zijn geweest. Bosnische .^troepen (BiH)
werden verplaatst in de richting van Olovo
en Kladanj. Intensieve beschietingen vonden
plaats bij Ribnica, het zuidelijk deel van het
Ozren-gebergte en de Possavina-corridor.
Regelmatig zijn er beschietingen van de stad
Tuzla. In de stad valt soms de stroom uit.
Het initiëren van gevechten in de Posavinacorridor (voor het eerst sinds een jaar) past
bij de Bosnisch Servische wens om de
corridor te verbreden en hier zoveel mogelijk
gebied te veroveren. Mogelijkerwijs zal de
BiH een poging doen om de corridor te
sluiten.
Langs de route Sarajevo-Tuzla vinden veel
BiH-troepenverplaatsingen plaats.
Vlasenica is door Bosnische Serviërs
gezuiverd van zijn Moslims. Alle 18.699
Moslims die er volgens de officiële
Joegoslavische volkstelling van 1991
woonden zijn nu weg, allemaal dood of
verdreven. De aanwezigheid van een
vermoedelijke voormalige JNA-eenheid wijst
erop dat de 'etnische zuiveringen' werden
gecoördineerd door de Bosnische Serviërs
en Servische autoriteiten in Belgrado.

SAFE AREAS OOST-BOSNIËHERCEGOVINA
GORAZDE:
NTR

ZEPA:

. : ..

NTR

SREBRENICA:
In de enclave was het rustig, afgezien van
de gebruikelijke schietincidenten. De
voedselsituatie verslechtert, , 1 1 augustus
voorspelde men dat binnen 5 dagen grote
delen van de_bevqlking geen voedsel meer
in voorraad zouden hebben. Tevens lijdt het
grootste deel van de bevolking aan luizen,
vlooien en ander klein ongedierte. Dit in
combinatie -met een slechte
watervoorziening,: de extreem hoge
temperatuur en het gebrek aan voedsel zal
leiden tot een zeer ongezonde situatie in de
enclave. ^Ook.^ is_*, erheen .^tekort a;aan
geneeskundige artikelen. Het op 15-8 voor
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net eersi sinas j i - / aangekomen konvooi
bij de Nederlandse manschappen voorziet
slechts kortstondig in de behoefte.

CENTRAAL-BOSNIË-HÊRCEGOV1NA
In de omgeving Kladanj-Olovo-Vares is het
zeer onrustig met zeer veel militaire
activiteiten. In het gebied Visoko/Vares
wordt over en weer zwaar beschoten met
artillerie- en mortiervuur door de BIH en de
BSA. Op 2 augustus vonden er in de
omgeving
Vares/Dastansko
zware
gevechten plaats, met in een half uur meer
dan
100 inslagen
van artilleriemortiergranaten. Vooral de Moslims hebben
hun troepen in deze omgeving flink
uitgebreid, een groot Moslim offensief wordt
dan ook verwacht. De gevechten lijken zich
te concentreren langs de weg OlovoSarajevo,
met name in het gebied
Vares/Dastanko.
Op 2 augustus zegt de BSA zich
genoodzaakt te zien wapens terug te halen
uit opslag depots omdat BIH nieuw offensief
is gestart in de richting van Visoko. Een
paar dagen halen de Bosnische Serviërs
enkele zware wapens, waaronder een tank,
twee pantservoertuigen en twee stuks
luchtdoelgeschut weggehaald uit een door
de VN-vredesmacht bewaakte opslagplaats
bij Sarajevo.
gin augustus heeft de BSA de eisen voor
toestemming van konvooien verscherpt.
Humanitaire/logistieke transporten moeten
worden gespecificeerd.
Voor
brandstoftransporten moet worden vermeld
voor welke eenheid deze brandstof bestemd
is en voor hoeveel dagen de voorraad reikt.
VN-eenheden zijn in het weekend van 6 en
7 augustus begonnen met een klopjacht op
Servische sluipschutters die zich hebben
verschanst in een aantal uitgebrande
flatgebouwen.
„
Onderhandelingen op het vliegveld van
Sarajevo; Moslims en Serviërs overlegden er
over heropening van de toegangswegen tot
de stad, die door de Serviërs zijn
geblokkeerd, over gevangenenruil en over
het beëindigen van de activiteiten van
scherpschutters. Overeenkomst werd alleen
bereikt over de sluipschutters. .
-,
In eerste instantie blijven in Sarajevo de
schendingen van het staakt het vuren en de

sluipschutteractiviteiten op een hoog peil.
De spanning is dermate hoog aan het
oplopen dat de situatie weer vergelijkbaar
wordt met de toestand van algemene
belegering, aldus generaal Rose. Een nieuw
sluipschutterbestand wordt half augustus
overeengekomen, UN (FRABAT), BSA en
BIH zullen samen patrouilleren. De naleving
van
dit
bestand verloopt wel naar
tevredenheid van de UN (FRABAT).
De luchtbrug naar Sarajevo is het grootste
deel van de maand dicht.

ZUID-BOSNIË-HERCEGOVINA
X

Tijdens de afgelopen periode hebben er
regelmatig incidenten plaatsgevonden
tussen de BiH en de VRS. De
demilitarisering van Mostar verloopt echter
voorspoedig. Het overgrote deel van de
eenheden heeft inmiddels de stad verlaten
en nieuwe hoofdkwartieren ingericht.

VERENIGDE NATIES/EUfiOPESE ÜPflE

VERENIGDE
NATIES/EUROPESE UNIE
Afgelopen maand heeft de VN met een
luchtaanval gereageerd op het weghalen van
zware wapens uit de opslag. Deze aanval
, heeft tot gevolg gehad dat de ontvreemde
wapens weer zijn ingeleverd. Commandant
Rose kondigde tevens aan dat ook de
Moslims konden rekenen op luchtaanvallen
als zij zich niet aan de verschillende
afspraken houden, dit moet gezien worden
als een kentering in de houding van de VN
daar dit soort dreigementen tot nu toe alleen
richting de Bosnische-Servjêrs waren geuit.
President Clïnton heeft aangekondigd dat
indien de Bosnische-Serviërs het
vredesakkoord niet accepteren hij desnoods
eenzijdig het wapenembargo tegen de
Moslims zal opheffen. De rnening over de
resultaten van zo'n opheffing zijn zeer
verdeeld. Zij varieert van "niet ideaal" en
"een definitieve erkenning dat de VN niet
bereid is militair in tej grijpen"'tot, "kan
nuttig zijn"." ~' """ ' \,7,TL~,;; j! .,,"'.. V : ,-.

WEU/DONAU-missie

NEDERLANDSE VN-MILITAIREN

Om het embargo tegen de Serviërs kracht
bij te zetten vindt ook controle plaats van
het scheepvaartverkeer op de _rivier de
Donau. Met deze taak is de WEU/DONAUmissie belast. Door ieder konvooi aan te
houden en de verzegelde lading te
controleren probeert men om
smokkeltransporten over het water tegen te
gaan. Dat deze controle effect heeft kan
men opmaken uit de forse daling van
konvooien. Passeerde bij de start van de
missie nog zo'n 50 konvooien per dag,
tegenwoordig is dat aantal teruggelopen tot
een 5 per dag. Het gaat trouwens te ver om
dit resultaat volledig toe te schrijven aan de
missie, ook de gigantische bedragen die de
Servische douane vragen voor de doorgang
van een konvooi spelen hier vast een rol van
betekenis. Gesproken wordt van 20.000
dollar per duwbak hetgeen voor een normaal
transport toch al gauw op 100.000 dollar
komt, aannemelijk is dat er dan praktisch
onmogelijk sprake kan zijn van economisch
rendabel transport.

Er waren enige
problemen
met de
bevoorrading van Dutchbat. Als gevolg van
een tekort-aan;-rn,n. ~-feservedelen, -olie,
accu's is het onderhoud geminimaliseerd.

De g r o o t s t e problemen waar de
WEU/DONAU-missie bij de uitvoering van
haar werkzaamheden mee kampt ligt
meestal niet bij de duwbakken maar bij de
pusher. Om te voorkomen dat men olie aan
de Serven verkoopt controleert men de
brandstoftanks. Door gebruik te maken van
valse tankinhoudsopgaven of het bijvullen
van de tanks met water probeerde men de
WEU/DONAU-missie om de tuin te leiden.
Mocht dit in het begin nog gelukt zijn
tegenwoordig is de controle dusdanig dat,
men nagenoeg zeker weet dat hier geen
sprake meer van is.

De Nederlandse
bijdrage aan de
verbindingen is grotendeels beëindigd. Op 2
augustus keerden ca 140 personen (rotatie
V11) van het Vbdbat in Nederland terug.
Het restant van het Vbdbat is overgegaan in
1 NL VNCie Logbase ZAGREB/SPLIT.
Volgens een van de laatste Nederlandse
COMCENcómmandanten
aldaar viel de
samenwerking met niet-NATO-UNPROFOReenheden niet mee. Om een indruk te geven
van het communicatieverkeer
onderling:.."Telephone no workie workie".
Twee Nederlandse F-16 gevechtsvliegtuigen
hebben op 5 augustus deelgenomen aan de
aanval van de NAVO op Servische doelen in
Bosnië. Twee toestellen waren rechtstreeks
betrokken bij de actie. De overige vier
voerden een verkenningsvlucht uit. Alle zes
hebben evenwel niet geschoten.
VN dreigt naast de Serviërs nu ook met
NAVO aanvallen op moslims als beide
partijen niet ophouden elkaar te bestrijden
binnen de wapenvrije zone van 20 kilometer
rond Sarajevo.
Twee Nederlandse sergeanten zijn in de
omgeving van Sebrenica gewond geraakt.
De ene was bezig met het opruimen van
mijnen en raakte aan het gezicht gewond,
de' ander voerde een patrouille uit en raakte
dusdanig gewond dat een deel van het
linkerbeen moest worden geamputeerd.
Beiden zijn intussen teruggebracht naar
Nederland.

VN-INCIDENTEN
ERNSTIGE INCIDENTEN
Ais gevolg van discussies , rond het
vredesplan'en'de mogelijke opheffing van
het^ wapenembargo is de spanning tussen_de
VN-troepen en de strijdende partijen in
Bosnië opgelopen.--•—-'- —
-•*
Een Britse landrover reed in de buurt van
Bügojno bij hét zoeken van een alternatieve
route op een mijn, Hierbij vielen drie
gewonden, :?yan wie ^twee" ernstig. Het
voertuig liep aanzienlijke schade op.
''-'-'
Een Franse VN militair is dóór sluipschutters
om het leven gebracht.
'- ' -''"

Op 5 augustus hebben de VN en de NAVO
een beperkte ^vergeldingsactie uitgevoerd
waarbij 2 Nederlandse, 4 Amerikaanse, 2
Britse en " 2 """Franse "gevechtsvliëgtüigéri
waren betrokken. fDe enkele uren durende
actie werd uitgevoerd door de NAVO op
verzoek van de" VN-cómmandant in Bosnië,
generaal Rosë,' ha aandringen "''van 'de
Amerikaanse regering/Aanleiding voor'deze
actie was de diefstal van een "aantal zware
wapens Tuit een "öpsiagdëpotrvah de "VN in

ue uen vliegtuigen neoöen één
van de drie doelwitten uitgeschakeld, een
Servisch pantservoertuig m-18.
De operatie heeft er in ieder geval toe geleid
dat de Bosnische Serviërs de gestolen
wapens hebben teruggebracht.
De huidige tendens bij de strijdende partijen
in Bosnië is om de zware wapens uit de
wapenopslag-plaatsen van de VN (WPC's)
weg te halen zodra zij nodig zijn en deze
vervolgens na gebruik weer terug te
brengen.

BALKAS

ALBANIË
Er is sprake van een oplopend nationalisme
dat zich richt tegen de 240.000 in Zuidwest
Albanië levende etnische
Grieken.
Daarentegen verblijven op dit moment
ongeveer 500.000 Albanezen illegaal als
economisch vluchteling in Griekenland. Deze
zijn goed voor 1 miljoen Us$ per dag aan
inkomsten in Griekenland die ze echter
meenemen naar Albanië.
Deze spanning komt tot uiting bij een proces
dat loopt tegen vijf etnische Grieken. De vijf
worden beschuldigd van spionage, verraad
en illegaal wapenbezit. Ze werden
gearresteerd naar aanleiding van een
huiszoeking die plaatsvond nadat bij een
grensincident vorige maand twee Albanese
grenswachten werden gedood door in
Griekse legeruniformen geklede overvallers,
aldus Albanië.
Griekenland dreigde met actie tegen Albanië
want men vindt het proces een farce.
Albanië reageerde hierop met het wijzigen
van de aanklacht.. Het proces verloopt
hierdoor een stuk minder gespannen. De
Griek die ^'eerst '_bekende heeft zijn
bekentenis ingetrokken, zodat nu alle vijf de
Grieken ontkennen. -SL:
Griekenland neemt met de situatie geen
genoegen, zo wil men een veto uitspreken
over 35 miljoen Ecu ontwikkelingshulp uit
een fonds van tie "EU en dreigt men de
500.000 Albanische vluchtelingen uit te
wijzen. Om deze dreigementen kracht bij te
zetten, heeft Griekenland als

"vergeldingsactie" reeds ruim 4000 illegale
Albaniërs uit het land gezet.
De spanning tussen Albanië en Griekenland
liep verder op als gevolg van een incident.
Een.._Griekse officier, heeft ..pamfletten,
uitgestrooid boven AJbianjë„waarin_geste!d^
werd dat de Albanese regering diende af te
treden. De Albaanse regering heeft deze
actie opgevat als een Griekse provocatie.
Volgens Athene ging het echter om een
zelfstandige, onverantwoordelijke actie.
De Albanese premier Berisha heeft met Max
van der Stoel gesproken over de gespannen
relatie tussen Albanië en Griekenland. De
premier-stelde voor onder supervisie van
o.a. het CVSE te onderhandelen, om tot een
acceptabele oplossing te komen.
Griekenland heeft te kennen gegeven hier
niet op in te gaan.
Los van de actie van de Albanese premier
heeft ook de Albanese minister van
buitenlandse
zaken Serriqi actie
ondernomen. Deze laatste heeft een brief
naar Den Haag gestuurd, waarin hij bij de
NAVO zijn beklag doet over de Griekse
houding. Dit beklag zal door het Europese
Hof van Justitie worden behandeld.
Een op de achtergrond meespelende factor
die de betrekkingen tussen Albanië en
Griekenland beïnvloed is dat Albanië de
Islam tot staatsreligie heeft uitgeroepen en
lid is geworden van de beweging van
Islamitische staten.

EINDE
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Rwanda. Een Jand waar op 6 april 1994, na
de moord op de presidenten van Rwanda
(Habyarimana) en Burundi (Ntaryamira), een
burgeroorlog ontstond. De strijd tussen het
regeringsleger en het Rwandees Patriottisch
Front (RPF) begon na de moord op leden
van de Tutsi-stam door de presidentiële
wacht. Na jaren van onderdrukking en
discriminatie door de Hutu meerderheid over
de Tutsi minderheid ontlaadde deze
spanning zich in een massale moordpartij;*****'
Het voormalig regeringsleger en Hutudoodseskaders moordden massaal Tutsi
bevolking uit in de hoofdstad Kigali. Het RPF
trok strijdend naar de hoofdstad Kigali
waarna zij hun opmars voortzette door de
rest van het \anó. Met de opmars van het
RPF begon ook de vlucht van zowel Tutsi's
als Hutu's die voor het oorlogsgeweld
uitweken
naar rustiger gebieden.
Voornamelijk Hutu's zijn gevlucht uit angst
voor vergelding. Naarmate de burgeroorlog
voortduurde nam de vluchtelingenstroom
toe. Op 23 juni trokken Franse para's de
grens van Zaïre over (Operatie Turquiose)
om een veiligheidszone, in het zuid-westen
van Rwanda, in te stellen. Deze veiligheidszone werd op 21 augustus overgedragen aan de VN-vredesmacht die in
oprichting is. De situatie heeft zich enigszins
gestabiliseerd en het RPF controleert nu
tweederde van het land. Inmiddels zijn
ongeveer één miljoen Rwandezen de grens
met Zaïre overgestoken. In Zaïre zijn
inmiddels
grote vluchtelingenkampen
ontstaan, de situatie in deze kampen is
rampzalig.

15 Juli - Uit angst voor het oorlogsgeweld is
in Rwanda een onafzienbare stroom Hutuvluchtelingen naar het buurland Zaïre op

gang gekomen. Het Rode Kruis spreekt van
een 'menselijke vloedgolf' van tienduizend
vluchtelingen per uur. De Hutuvluchtelingen-stroom wordt aangewakkerd
door propaganda van de regering die de
bevolking voorhoudt dat het RPF wraak wil
nemen voor de massale slachtingen die de
Hutu-milities onder de Tutsi-bevolking
hebben aangericht. Op de route tussen de
grensplaats Gysenyi en de betwiste stad
Ruhengeri vluchten Hutu's in paniek voor
het front uit;

regering
maakt geen sidrsk
20 Juli 1994 - Het RPF heeft de
burgeroorlog voor beëindigd verklaard en
heeft een nieuwe regering ingesteld. In
Kigali zijn twee vertegenwoordigers van de
Hutu-meerderheid, Pasteur Bizimungu en
Faustin Twagiramungu, respectievelijk als
president en premier beëdigd. Ook vicepremier Alexis Kanyarengwe, tevens
voorzitter van het . RPF, is een Hutu.
Ondanks de installatie van deze nieuwe
regering houdt de massale uittocht naar het
buurland Zaïrei .onverminderd, aan. Inmiddels
zijn 2,2 miljoen" Rwandezen, een 'derde van
de totale bevolking,, naar het buitenland
gevlucht.~Behalye1n het Zaïrese grèhsstadje
Goma, waar """inmiddels een miljoen
Rwandezen. ^verblijven, is 150 .kilometer
zuidwaarts een nieuw crisisgebied ontstaan.
Daar zijn bij ,Bukayu de afgelopen twee
dagen 400.000 Rwandezen neergestreken.

AmerHcaaose hulpactie tewot *# gans
met de eerste vluchten
27 Juli 1994 - In het kader van de
Amerikaanse hulpactie 'Operation Support
Hope', vloog op 26 Juli een Amerikaans
vliegtuig van Californië naar het Zaïrese
Goma met aan boord een
waterzuiveringsinstallatie die per uur 91.000
liter aan schoon water kan leveren. Een
ander toestel arriveerde met tenten, voedsel
en medische hulpgoederen. De actie van de
VS vertoont veel overeenkomsten met de
actie 'Provide Comfort' voor de Koerden, nu
3 jaar geleden. Het is voor de Amerikanen
noodzakelijk om via Entebbe of Nairobi naar
Goma en het zuidelijker gelegen Bukavu te
vliegen, omdat in Zaïre vooralsnog te weinig
opslagcapaciteit is.
27 Juli 1994 - De Verenigde Staten sturen
duizend soldaten naar de kampen in het
oosten van Zaïre. Bovendien worden nog
eens drieduizend militairen gestationeerd in
Mombasa (Kenya) en Entebbe (Oeganda),
waar de Amerikaanse strijdkrachten
luchtbruggen hebben opgezet met de
noodgebieden.
Het vliegveld van de
Rwandese hoofdstad Kigali is inmiddels
heropend voor hulpvlucnten. Ook het
Rwandese wegennet zou openstaan voor de
hulpverleners die er verzorgingsposten
willen inrichten om de repatriëring te
vergemakkelijken.

stroom vhichtefegert dreigt
29 Juli 1994 - Er dreigt een nieuwe stroom
vluchtelingen als de Franse troepen die met
terugtrekking uit Rwanda zijn begonnen,
niet snel worden afgelost door VN-blauwhelmen. Frankrijk negeerde het verzoek van de
VN om pas te beginnen met de aftocht
wanneer de gehele VN-vredesmacht
aanwezig is. Van de 5500 blauwhelmen die
naar Rwanda worden gestuurd, zijn er nog
maar 550 ter plaatse. Nederland stuurt
personeel ter ondersteuning van de operatie
'Provide Care'.

Zaïre treft
2 Augustus 1994 - Zaïrese soldaten hebben
op het vliegveld van Goma voorraden voor
de bijna één miljoen Rwandese vluchtelingen
gestolen. Daarbij zijn hulpverleners' dii de
soldaten wilden tegenhouden bedreigd met
geweren.
Zaïre treft maatregelen om te voorkomen
dat haar soldaten opnieuw voedseltransporten plunderen. Tevens worden er
maatregelen genomen om de plunderingen
door gevluchte Rwandese soldaten te
verhinderen. Er zal een apart kamp worden
ingericht voor de circa 20.000 soldaten van
het verslagen Rwandese leger. Ook zal het
vliegveld van Goma worden afgegrendeld
met prikkeldraad. De bewaking wordt
opgevoerd en ook zullen er 's nachts
schijnwerpers worden ontstoken.

mei meewe oorfog..
29 Juli 1994 - De naar Zaïre gevluchte
Hutu-regering heeft gewaarschuwd dat het
een nieuwe burgeroorlog zal ontketenen, als
enkele 'eisen' niet worden ingewilligd, zoals
de -stationering : van vredestroepen in
Rwanda, repatriëring van de Hutu-troepen
en de ontwapening van de soldaten van het
RPF, dat de macht heeft overgenomen. De
interim-president van de buurstaat Burundi,
Ntibantunganya, v r e e s t dat het
stammenconflict overslaat naar zijn land.

2 Augustus "1994 .-"Nederland heeft een
vliegtuig met -materieel en personeel naar
Goma gestuurd. Het toestel had ondermeer
zes vrachtwagens ; zes waterwagens en
drie Landrovers aan boord, alsmede
hulpgoederen en noodrantsoenen. Tevens
v l o g e n er
17 man van de
watertransporteenheid mee. Zij zijn 3
augustus aangekomen. K
;".;,;; ^

4 Augustus 1994 - Vanaf Soesterberg
vertrekt een vlucht t.b.v. de waterzuiveringen en de geneeskundige eenheid. Voor
de vier tankwagens is vooralsnog geen
vliegcapaciteit, j- de .^chauffeurs „gaan
desondanks mee naar Goma. .

5 Augustus 1994 - De Nederlander Albert
Bron wordt al enige tijd vermist in Rwanda.
Gevreesd wordt dat de man, eigenaar van
een garagebedrijf in Kigali, is vermoord door
Hutu's. De man was al uit Rwanda
geëvacueerd, maar keerde terug om zijn
bedrijf te redden nadat hij de situatie weer
veilig achtte.

Bumaaitaira missie *tej>an:

helpen. Het „Japanse contingent zal
medische , voedsel- en drinkwaterhulp
bieden, tenten bouwen en sanitaire
voorzieningen aanleggen. De soldaten
mogen wapens dragen voor zelfverdediging.
Over één maand zullen de soldaten
vertrekken.

Zone te Rwanda onteer Ghanees
16 Augustus 1994 - Frankrijk heeft het
beheer van de veiligheidszone overgedragen
aan Ghanese troepen. In totaal zullen 600
Ghanese VN-militairen in de sektor
Gikongoro, die éénderde van de totale zone
beslaat, worden gestationeerd.

Situatie in Sumndi verstedtterd
15 Augustus 1994 - Sinds oktober vorig
jaar ontaardden spanningen tussen de twee
etnische groepen in Burundi geregeld in
bloedige gevechten. Daarbij zijn inmiddels
tussen de 50.000 en de 100.000 doden
gevallen. De confrontaties hebben zich
vooralsnog vooral voorgedaan tussen het
leger, dat vooral uit Tutsi's bestaat, en
kleine groepen militante Hutu's. Hutu en
Tutsi-jongeren zijn al geregeld slaags
geraakt in Bujumbura. Hun operatie 'Viile
Morte' maakt van de hoofdstad Bujumbura
een doodsoord. De gevechten volgden op
de arrestatie van oppositieleider Mathias
Itimana, een Tutsi van de verzoeningspartij
(PRP). Hij werd beschuldig van opruiing. De
nieuwe Rwandese president - Pasteur
Bizimungu is op 13 augustus met zijn vrijwel
voltallige regering aangekomen in de stad
Kibungo vlak bij de Tanzaniaanse grens. Het
RPF wil met reizen~door het land het vertrouwen van de-bevolking winnen. Op 14
augustus bezochten drie ministers Kibuyé in
het .noorden * van de Franse zone om de
mensen een veilig gevoel te geven. .
18 Augustus 1994 - Japan zal 200 a 300
militairen sturen naar landen.die grenzen aan
Rwanda om de vluchtelingen uit dat land te

vertf eJdcen
naar Kigali
23 Augustus - Nederland heeft instructeurs
naar Rwanda gestuurd om een Zambiaans
contingent op te leiden tot chauffeur. Het
Zambiaans infanteriebataljon zal gebruik
maken van Nederlands materieel: 50
vrachtwagens,
25
Landrovers, 15
aggregaten en 10 keukenwagens. Tevens
wordt gereedgemaakt 2 Landrovers gewondentransport, 2 werkplaatsvoertuigen, 15
aanhangwagens en 16 mijndetectors. De
Nederlandse militairen worden op het vliegveld van Kigali gestationeerd onder
bescherming van Amerikaanse VN troepen.
In eerste instantie zouden de Zambiaanse
militairen hun opleiding in Nederland krijgen.
Zij krijgen nu hun opleiding in Kigali om zo
snel mogelijk in VN "verband "té"kunnen
opereren. •--• -•--- r —- ."----•--——-— _--.-..--.-..

buurt van Goma
- Goma;
250.000 vluchtelingen_-z_^__,—-__==^^,
- Kibumba (30 km ten noorderr^van
"Goma);
300.000 vluchtelingen
- Kataie (60 km ten noorden van
Goma);
300.000 vluchtelingen
- Sake (25 km ten noordwesten van
Goma);
onbekend
- Kituku (omg Goma);
30.000 Tutsi vluchtelingen
- Ndosho (omg Goma);
4200 weeskinderen
Deze gegevens zijn
augustus 1994.

bijgewerkt

tot

23

Onlangs zijn er gegevens vrijgekomen van
een nieuwe russische AA raket.
Deze nieuwe raket, welke voorlopig nog
geen officiële naam heeft afgezien van de
aanduiding 'rear firing missile', is gebaseerd
op de R-73 "(NATO aanduiding A-11
ARCHER).
Enkele karakteristieken van de raket zijn:
- Lanceringsgewicht: 115 kg
- Lengte
: 3.2 m
- Diameter
: 17 cm
- Vleugelspan
: 40.4 cm
Het is niet duidelijk of de raket ook voor
normaal gebruik, voorwaarts afvuren,
geschikt is, maar dit zou (n ieder geval een
aantal modificaties vereisen zoals de het
verwijderen van de staart-plug.
- De raket, die -met -de-kop naar achteren
wijst, wordt gedragen'aan een speciale rail
onder het vliegtuig. Gedurende de vlucht
van het vliegtuig zijn de stuurvlakken van de
raket vergrendeld en de uitlaat van de motor
is bedekt door een kegelvormige kap. De
vliegtuigen die met deze raket worden
uitgerust krijgen ook een achterwaarts
waarnemende radar. Wanneer de radar een
mogelijke dreiging detecteert worden de

relevante gegevens gebruikt om de raket op
het doel te richten. Het is niet duidelijk of de
passieve IR zoeker een 'target-lock' voor of
na de lancering maakt; er zijn echter
aanwijzingen die een 'target-lock' voor de
lancering suggereren.
De raket wordt niet gelanceerd volgens de
standaard procedure die voor IR-geleide
.raketten geldt (accelleratie op de
lanceringsrail op eigen kracht). De raket
wordt als het ware achterwaarts
afgeworpen door een kleine gas generator
of lading. Onmiddellijk na het afwerpen
wordt de raket nog voortbewogen door de
kinetische energie van het vliegtuig. De
raket vliegt dus nog een korte tijd in de
richting van het vliegtuig (staart vooruit).
Gedurende deze fase zijn de stuurvlakken
nog - vergrendeld en wordt de 'raket
gestabiliseerd door vier stuurraketjes. Als de
relatieve snelheid ten opzichte van de lucht
bijna nul is, wordt de staartkap afgeworpen,
de motor gestart en de stuurvlakken
geactiveerd. Hierna begint de raket zijn IRgestuurde pad naar het doel.
Het maximale bereik van de raket voor het
detecteren en uitschakelen van doelen ligt
binnen een kegel van 60°. Het verticale

oereiK van de raket ligt tussen de 50 en
13000 meter, terwijl de maximale reikwijdte
10 tot 12 km bedraagt (deze relatief
beperkte reikwijdte is een gevolg van het
feit dat de raket een beginsnelheid van O
m/s heeft).
Wat betreft het operationele gebruik geven
Russische bronnen aan dat de raket niet is
bedoeld voor gebruik door jachtvliegtuigen
maar voor bommenwerpers, transport en
patrouille vliegtuigen.
Het programma bevindt zich nog in een
ontwikkelingsfase. Enkele proeflanceringen
zijn al uitgevoerd vanaf een Su-27 Ranker
(jachtvliegtuig H), op snelheden zowel onder
als boven Mach 1.
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Afbeelding 1:
Werking nieuwe Russische raket
Bron: Military Technology

Bijlage 1

Aanatische
Gebied onder
controle van:

Bosnische Serviërs

Kroatische Serviërs
Mensen onder
de wapenen

Bijlage 2
Waterzuiveringsinstallatie van het Amerikaanse
leger die i n g e z e t w o r d t in de
vluchtelingenkampen van Goma en Bukavu.
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