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', VAN DE REDACTIE
i Elnt P.W.T.S Menting
?
l
|
f

Voor u ligt alweer de laatste Info-Scoop van 1995.
In deze Info-Scoop treft u de volgende onderwerpen aan: Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het voonnalige
Joegoslavië van 27 november tot en met H december. De IFOR-k\vartiermakers zijn druk doende om de opvang van de hoofdmacht
voor te bereiden. Er moeten nog een aantal hindernissen worden genomen om uitzending in het kader van IFOR mogelijk te maken.
De belangrijkste gebeurtenissen in Angola gedurende de periode 23 november tot 06 decmber worden in deze Info-Scoop belicht
door Adj P. de Rooij.
Het Angolese vredesproces verkeert in een gevaarlijk stadium. Na een aanval op UNITA-gecontroleerde gebieden door het regeringsleger is UNITA gestopt met de demobilisatie van haar troepen.
l De ontwikkelingen in het Midden-Oosten worden belicht door SgtJ. van Sloun. In zijn artikel gaat de Sgtvan Sloitn onder meer in op
j de vredesonderhandelingen tussen Israël en Syrië. Het onderhandelingsproces met Syrië zou in gevaar worden gebracht indien
i Israël een groots opgezet offensief tegen Libanon zou uitvoeren als vergeldingsmaatregel voor de raketaanvallen vanuit Zitid\
j Door de Aooi P, Ruijs wordt in zijn artikel "LANDMIJNEN IN HET VOORlvfALIGE JOEGOSLAVIë'" uitvoerig ingegaan op het
l assortiment acm ANTI-PERSONEELSMIJNEN die kunnen voorkomen in het voormalige Joegoslavië.
l In de volgende Info-Scoop (uitgifte 11 januari 1996) zal een overzicht worden gegeven van de meest voorkomende ANTI-TANK1 MIJNEN die aangetroffen kunnen worden in het voonnalige Joegoslavië.
l Zoals aangegeven in de colofon is de Info-Scoop volledig samengesteld uit open bronnen. Indien er uwerzijds op- of aanmerkingen
l zijn over de inhoud van deze publikatie, wordt u verzocht contact op te nemen met één van de redactieleden van de Info-Scoop (zie
\
l COLOFON;
INFO-SCOOP Is een tweewekelijkse uitgave van 101 Mlpel
Adres: Simon Stevinkaxerne, MPC 41 A, Postbus 9012, 6710 HC Ede
Telefoon:
0318-683055
Redactie:
maj H.J. Jacobs, elnt P.W.T.S. Menting, sgtl A. Wever
l INFO-SCOOP wordt verzonden aan die instanties welke functioneel belang hebben bij actuele informatie
l De inhoud van de INFO-SCOOP is volledig samengesteld uit open bronnen. Overname uit deze publikatie is toegestaan mits
de bron wordt vermeld.

Commandant en personeel van
101 Militaire Inlichtingenpeloton
wensen u en de uwen

prettige feestdagen

en een voorspoedig 1996
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• GEBEURTENISSEN MET BETREKKING TOT VOORMALIG JOEl GOSLAVIË VAN 27 NOVEMBER T/M 11 DECEMBER.

degedeeld.

i

Terwijl de eerste Amerikaanse troepen
vanuit Duitsland per trein naar Hongarije vertrokken -hun uitvalsbasis
voor Bosnië, arriveerden op 4 december een groep hoge Amerikaanse
IFOR-officieren in de Kroatische
hoofdstad Zagreb. De eerste Duitse
militairen, 178 officieren, zouden een
dag later volgen, nadat het Duitse parlement daar toestemming voor gaf.
Nog in dezelfde week vertrokken de
eerste Duitse kwartiermakers naar de
Kroatische kust, waar in totaal 4000
Duitse IFOR-soldaten worden gestationeerd. De meeste militairen van het
Bundeswehr-contingent zullen zich
verdienstelijk maken op het gebied van
transport, logistiek en medische zorg.

GROEN LICHT VOOR IFOR ?
partij uit en riepen leuzen als 'Tudjman,
je had het recht niet ons te verkopen".
In deze samenvatting wordt de situa- Een tegen de regering gerichte toon is in
tie van 27 november t/m U december Kroatië hoogst ongebruikelijk.
1995 geschetst. De behandeling wordt
Kroatië heeft op maandag 4 december
onderverdeeld in:
bekendgemaakt nog voor het eind van
Kroatië
het jaar 42.000 militairen, -veertig
Servië
procent van de HV-strijdkrachten-5 te
Bosnië-Hercegovina Politiek
Bosnië-Hercegovina Militair
demobiliseren. Verder zullen de defensie-uitgaven sterk worden beperkt en
Noord-Bosnië-fïercegovina
Centraal-Bosnië-Hercegovina
het daardoor vrijgemaakte geld zal
Verenigde Naties/NAVO
worden besteed aan de economische
Europese Unie/ Het Internationaal wederopbouw van het land, zo werd
door een regeringswoordvoerder meMonetair Fonds
Elnt D.A.van Amerom.

Voor dit overzicht is OM. gebruik gemaakt van de volgende periodieken:
Het Veluws Dagblad, De Volkskrant,
Het NRC Handelsblad, Algemeen
Dagblad, de Telegraaf, Amersfoortse
Courant, The International Herald
Tribune, The Times en Le Monde,
KROATIË
OOST-SLAVONIË
De vluchtelingen uit Oost-Slavonië
zijn kwaad. Volgens een peiling is 78%
van deze vluchtelingen ontevreden met
de uitspraken over het laatste stukje
Kroatië dat nog in handen is van de
Krajina-Serviërs. Tudjman, die in zijn
verkiezingscampagne nog aankondigde met de Kerst een kopje koffie te
gaan drinken in Vukovar, heeft in
Dayton ingestemd met een langdurige
overgangsperiode voor Oost-Slavonië.
ZAGREB
Dinsdag 28 november hebben honderden Bosnisch-Kroatische vluchtelingen voor het parlement in Zagreb
geprotesteerd tegen het Bosnische
vredesakkoord. De betogers beschuldigden president Tudjman van verraad. De demonstranten zijn 'laaiend'
omdat de Posavina-streek, waar voor
de oorlog een meerderheid van mosmilitairen laden op een basis bij het Duitse Mannheim vrachtauto's op een trein. De voertuigen
lims en Kroaten woonde, in Bosnisch- Amerikaanse
zijd bestemd voor de nieuwe vredesmacht voor Bosnië, IFOH. (Foto AP)
Servische handen blijft. Zij jouwden
parlementariërs van Tudjmans HDZ- NRC, 6 december 1995
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2. -Mihajlo Markovic, partij-ideoloog,
SPLIT
Ook in Split kwamen op 4 december 3. -Milorac Vucelic, voormalig hoofd
de eerste IFOR-militairen aan. In de van de Servische staatstelevisie en arKroatische havenplaats bevindt zich chitect van de nationalistische propade logistieke basis van de Britse troe- gandacampagnes in het verleden.
pen op de Balkan. De ongeveer hon- 4. -Radovan Pankov, de partijleider
derd soldaten van een verbindings- van de provincie Vojvodina.en
regiment waren vertrokken van de 5. -Slobodan Jovanovic, directeur van
Britse luchtmachtbasis in Bruggen het staatspersbureau Tanjug,
(Duitsland).
BOSNIË-HERCEGOVINA POLITIEK
SERVIË

Serviërs blijven voortduren. Servische
vrouwen hebben, -bijeen op een kerkhof in Sarajevo-, verklaard, collectief
zelfmoord te zullen plegen als zij worden gedwongen te leven onder moslimbestuur. De beruchte BosnischServische generaal Mladic deed nog
een 'duit in het zakje' door toe te zeggen dat zijn leger de Serviërs in Sarajevo niet in de steek laat.
Tijdens het bezoek van de Turkse premier Tansu Cüler in Sarajevo reageerde de Bosnische president
Izetbegovic op 28 november met de
mededeling: "Bosnisch-Servische
mannen uit Sarajevo die de stad tijdens de bijna vier jaar lange belegering hebben beschoten, bibliotheken in
brand hebben gestoken, en ziekenhuizen met granaten hebben bestookt,
zullen worden vervolgd. Hun vrouwen
en kinderen kunnen veilig blijven wonen in de Servische wijken van Sarajevo".

SARAJEVO, HET HETE HANGIJZER !
De Bosnisch Servische leider Radovan
Karadzic eist een speciale status voor
de Serviërs in Sarajevo. "De vredesovereenkomst heeft een nieuw Beiroet
in Europa gecreëerd", zo zei hij in een
interview tegen de pers. "Alle mensen
zijn gewapend en ik zou niet graag een
incident zien met de NAVO", dreigde
hij. De Amerikaanse onderhandelaar
Holbrooke, verklaarde hierop dat er
niet opnieuw zal
SARAJEVO: SERVISCHE VOORSTEDEN EN WIJKEN
worden onderhandeld. "Dayton
was de parafering, Parijs wordt
de ondertekening.
Er komen geen
veranderingen
tussen Dayton en
ZUIVERING PARTIJTOP
President Slobodan Milosevic van Parijs", verklaarklein-Joegoslavië heeft de top van zijn de hij.
regerende socialistische partij van vijf
nationalistische dogmatici gezuiverd. De minister van
Eenjaar geleden al maakte Milosevic buitenlandse zaeen 'ommezwaai' en nam afstand tot ken van klein-Joede Bosnische Serviërs die het toenma- goslavië, Milan
lige vredesplan van de contactgroep Mflutinovic, verzeafwezen. De opvolgers van de vijf ont- kerde op dinsdag
slagen leiders zijn politici die worden 28 november in
geacht de nieuwe prioriteiten van een interview in het dagblad Politica: NRC, 28 november 1995
Milosevic te delen. Onder hen zijn de "We kunnen op de vredesconferentie
Joegoslavische president Zoran Lilic in Parijs over van alles en nog wat Charles Millon, de Franse minister van
en de minister van buitenlandse zaken praten, maar niet over de documenten defensie, heeft de Franse commandant
die in Dayton zijn geparafeerd". Met in de sector Sarajevo, brigade-geneMüutinovic.
deze reactie schaarde hij zich openlijk raal Bachelet, op 3 december naar
achter de westerse politici die maan- Parijs teruggeroepen. Hij had onder
De ontslagen dogmatici zijn:
l, -Borisav Jovic, voormalig lid van dag stelling namen tegen de pogingen meer 'en public' geëist dat de
het staatspresidium. Hij heeft onlangs van Karadzic om het akkoord van Bosnische regering met garanties voor
zijn memoires gepubliceerd dié duide- Dayton opnieuw ter discussie te stel- de veiligheid van de Bosnische
Serviërs over de brug zou komen. Ook
lijk maakten dat Milosevic zeer nauw len.
betrokken was bij het ontketenen van
baarde hij opzien met het verwijt dat
de oorlogen in Kroatië en Bosnië.
De protestacties van de Bonische naar zijn oordeel het vredesplan was

DINAR GEDEVALUEERD
Klein-Joegoslavië (Servië en
Montenegro) heeft de nationale munt,
de dinar, met ingang van maandag 27
november met 96,7 procent gedevalueerd. De nieuwe koers is nu 3,30
dinar per Duitse mark. De devaluatie
is onderdeel van een serie maatregelen
die verband houden met de opheffing
van de internationale economische
sancties tegen Joegoslavië. Ook zijn
de invoerrechten verlaagd en de export
vrijwel vrijgegeven. De sancties hebben een verwoestend effect gehad op
de Joegoslavische economie. Ruim de
helft van de industrie van het land ligt
stil, Volgens schattingen is een derde
van de beroepsbevolking, ca. 700.000
mensen, werkloos.

Info-Scoop/nummer 22/13 december 1995

afgedwongen, om de kansen op
herverkiezing van president Clinton te
vergroten. De Franse president,
Chirac, bepleitte op 4 december "het
wegnemen van tegenstrijdigheden" in
het vredesakkoord over Bosnië, vóórdat het wordt ondertekend. Waarschijnlijk sloeg zijn pleidooi op de status van de Servische wijken van
§arajevo. De leiders van de vijf betrokken wijken hebben op dezelfde dag
een referendum uitgeschreven over de
status van hun stadsdelen. Het wordt
op 12 december gehouden, twee dagen voordat in Parijs het vredesakkoord zal worden ondertekend. De
inwoners van de wijken krijgen één
vraag voorgelegd: "Aanvaardt u het
statuut van Servisch Sarajevo zoals
dat in het akkoord van Dayton wordt
geformuleerd?" De uitslag staat volgens waarnemers al bij voorbaat vast:
dat wordt een overweldigend 'NEE'.
Over de Franse deelneming aan IFOR
is inmiddels, na uitlatingen in regeringskringen in Parijs, in Bosnië' consternatie ontstaan. De Bosnische regering liet weten mogelijk te vragen
om vervanging van de Franse troepen
die in Sarajevo worden gelegerd. "Wij
kunnen het Franse leger niet meer vertrouwen", zei minister Mulatovic.
"Wij geven er de voorkeur aan dat de
Amerikanen in Sarajevo het vredesplan beschermen, want met hen kunnen wij er zeker van zijn dat de akkoorden van Dayton in hun geheel
worden uitgevoerd". De Bosnische
Kroaten lieten op dezelfde dag weten
dat als het akkoord van Dayton wordt
aangepast ten behoeve van Bosnische
Serviërs, zij op hun beurt wijzigingen
van de verdragtekst zullen eisen.

president Chirac woensdag 6 december te verstaan gegeven aan zijn
Servische ambtgenoot Milosevic. Eerder hadden de Bosnische Serviërs te
kennen gegeven "iets voor de piloten
te zullen doen', als Frankrijk hen zou
steunen in het probleem van de
Serviërs van Sarajevo. Wat de Franse
'sancties' precies inhouden werd niet
duidelijk, wel dat het ultimatum
zondagavond 10 december zou aflopen. De Mirage 2000 waarmee de piloten op 30 augustus deelnamen aan een
NAVO-airstrike werd boven Pale neergeschoten. Hoewel wordt aangenomen
dat zij nog in leven zijn, gingen in de
afgelopen maanden de meest
merkwaardige geruchten de ronde over
hun verblijfplaats.

NOORD-BOSNIËHERCEGOVINA
BAN JA LU KA
Woensdag 29 november hebben de
Serviërs bij Banja Luka weer moslims
weggestuurd. Het betrof nu een groep
van 93 vooral oudere Bosniërs, die gedwongen werden naar Travnik te vertrekken. Dat zou een inbreuk zijn op
het akkoord van Dayton.

MRKONJ1C GRAD
Nadat plaatselijke militaire leiders van
de Bosnische Kroaten (HVO) eind november hadden beloofd dat plunderingen en brandstichtingen zouden worden gestaakt, hebben zij in het noordwesten van Bosnië hun campagne van
de 'verschroeide aarde' voortgezet.
BOSNIË-HERCEGOVINA MILIHet betreft het gebied rond Mrkonjic
TAIR
Grad en Sipovo, dat op grond van het
vredesakkoord aan de Bosnische SerGedurende de verslagperiode hebben viërs moet worden teruggegeven. Een
zich ook nu weer geen grote verande- dorp werd volledig met de grond geringen voorgedaan. De situatie in lijk gemaakt en ook in Mrkonjic Grad
Bosnië-Hercegovina kenmerkte zich zelf werden, onder het toeziend oog
als 'kalm' en men hield zich redelijk van tientallen HVO-soldaten, weer
aan het 'staakt het vuren'. Enerzijds huizen in brand gestoken. Ook op 6
komt dit vanwege de problemen inhe- december zagen blauwhelmen in het
rent aan de ingevallen winter, zeker in dorp Podbrodo hoe groepen HVO-soldit soort gebied. Anderzijds komt dit daten met tractoren brandstapels opdoor de afwachtende houding van de richtten tegen de muren van huizen,
diverse groeperingen, gericht op de om die vervolgens in de brand te stekomst van de voorhoede van IFOR.
ken. De Britse militairen die dit tafe-

Tenslotte arriveerde de Amerikaanse
onderhandelaar Holbrooke op 9 december voor overleg in Sarajevo.
FRANSEN GECHANTEERD ?
Wanneer er niet binnen enkele dagen
opheldering komt over het lot van de
twee vermiste Franse piloten, -van wie
wordt vermoed dat ze door de
Bosnische Serviërs worden vastgehouMilosevic gives safe conduct passes to U.S. troops.
den-, dan zal Frankrijk hieruit zijn
conclusies trekken. Dat heeft de Franse International Herald Tribune, 28 november 1995
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reel fotografeerden werden door de
Kroaten bedreigd.
TUZLA
Al op donderdag 30 november zijn
Amerikaanse IFOR-verkenners in
Tuzla aan het werk gegaan. In en rond
het stadje inspecteerden twintig soldaten de start- en landingsbanen van het
vliegveld. Ook begonnen zij aan de
voorbereidingen voor het opzetten van
een militair kampement. Zoals bekend
zal in Tuzla het hoofdkwartier van de
Amerikaanse versterkte divisie worden
gepositioneerd.
CENTRAAL-BOSNIËHERCEGOVINA
SARAJEVO
Op 4 december in de middag landden
twee C-130 Hercules transportvliegtuigen op Sarajevo-airbase. Aan boord
bevonden zich kwartiermakers van
IFOR, namelijk Britten, Fransen,
Belgische en Amerikanen met hun
verbindingsapparatuur. Zij moeten een
communicatiecentrum voor het toekomstig IFOR-hoofdkwartier opzetten.
VERENIGDE NATIES/ NAVO
VN-TRIBUNAAL: 'BLOEDBAD'
Radovan Karadzic, de leider van de
Bosnische Serviërs, heeft maandag 27
november in Sarajevo gedreigd zich
te verzetten als hij, als verdachte van
oorlogsmisdaden, wordt gearresteerd.
"Als ze dat proberen, of bij een van
mijn landgenoten, komt er een bloedbad", zo verklaarde hij. Het in Den
Haag gevestigde internationale tribunaal voor de berechting van oorlogsmisdaden in ex-Joegoslavië, heeft internationale arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen o.a. Karadzic en zijn
bevelhebber Ratko Mladic. Deze bevelen zijn naar Sarajevo, Belgrado en
Pale gestuurd. Als een van hen de door
Bosnische Serviërs beheerst gebied
verlaat, worden vanuit Den Haag direct arrestatiebevelen gestuurd naar
het land waar hij heen gaat.
Het is zeer onwaarschijnlijk dat IFOR
in Bosnië een mandaat krijgt dat voorziet in het opsporen en aanhouden van

vermeende oorlogsmisdadigers. Een
woordvoerder van het Amerikaanse
ministerie van defensie zei dat op 28
november en een woordvoerder van het
Britse ministerie van buitenlandse zaken bevestigde dat. Als er 'toevallig'
een misdadiger in de handen van de
internationale vredesmacht valt, "zal
hij worden overgedragen aan de competente autoriteiten", zo zei hij. Overigens circuleerden het afgelopen
weekend tal van geruchten over het
mogelijk 'bevriezen' van het arrestatiebevel voor de Bosnisch-Servische
leider Karadzic.
Het VN-tribunaal is boos op de
Kroatische regering, die de Bosnische
Kroaat Ivica Rajic heeft vrijgelaten.
De door het tribunaal in Den Haag
aangeklaagde Rajic, een hoge commandant van de HV (Kroatische strijdkrachten), is vrijgesproken van moord
op vijf van zijn soldaten wegens gebrek aan bewijs. De internationale
rechtbank beschuldigt Rajic van een
onwettige aanval op het moslim dorp
Stupni Do. De commandant veroverde in oktober het dorp waarbij zestien
bewoners om het leven kwamen. De
nederzetting werd volledig verwoest.
VERLENGING VN-MANDAAT
m New York besloot de Veiligheidsraad het mandaat voor ex-Joegoslavië
met termijnen te verlengen en dient
slechts de terugtrekking van de
UNPROFOR-troepen. Het oude mandaat liep 30 november af. Het verlengde mandaat voor Kroatië loopt nu
15 januari af, dat voor BosniëHercegovina op 31 januari. In Macedonië kunnen eventueel tot eind mei
VN-troepen gelegerd blijven.
SECRETARIS-GENERAAL
Nadat Ruud Lubbers zich, -vanwege
de Amerikaanse blokkering van zijn
kandidatuur-, op 10 november had teruggetrokken, heeft ook de Deense
kandidaat Elleman-Jensen zich op l
december teruggetrokken. Met name
Frankrijk wenste hem niet als vervanger voor de Belgische Willy Claes.
Onmiddellijk hierna werd bekend dat
de zestien lidstaten van de NAVO unaniem hadden gekozen voor de compro-

Solana.

Foto AP

Algemeen Dagblad, 2 december 1995
mis-figuur, de Spaanse minister van
buitenlandse zaken, Janvier Solana.
Een vermoeide Solana toonde zich in
een eerste reactie dankbaar voor het
in hem gestelde vertrouwen. "Ik zal
mijn beste krachten geven" zei hij. De
geroutineerde politicus ontweek vragen over zijn politieke jeugd, waarin
hij tegen de NAVO demonstreerde. "Ik
heb mijn leven lang de principes verdedigd waarin ik geloofde", reageerde
hij. Als prioriteiten voor de NAVO
noemde Solana het ten uitvoerleggen
van het vredesakkoord voor het voormalige Joegoslavië en de uitbreiding
van het bondgenootschap met Oosteuropese landen.
IMPLEMENTATION FORCE
(IFOR)
LAATSTE OBSTAKEL GESLECHT ?
De NAVO en Rusland hebben op dinsdag 28 november in Brussel het laatste obstakel voor de vredesactie in
Bosnië-Hercegovina (-welke invloed
krijgt Rusland op de politieke controle
van de actie-) geslecht. Er komt een
consultatiecommissie NAVO-Rusland, waarin alle belangrijke militaire
aspecten van het optreden in Bosnië
vooraf worden doorgesproken. Een
belangrijk punt is dat de Russen kunnen weigeren aan bepaalde IFOR-acties, die zij niet opportuun achten, deel
te nemen. De minister van defensie,
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FRANCE 7,500 troops in Sarajevo;
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Pavel Gratsjov, kondigde aan dat
Moskou een kleine brigade van 1500
man beschikbaar stelt. Zij gaan vooral
de Posavina-corridor, in de Amerikaanse sector, bewaken. Een klein gedeelte wordt in Sarajevo gestationeerd.
HONGARIJE
Was in de vorige verslagperiode
sprake van Amerikaanse IFOR-bases
in en in de omgeving van Pees (ZuidHongarije), thans heeft men gekozen
voor het plaatsje Kaposvar, ca. 5 O km
ten zuiden van het bekende Balatonmeer. Het stadje heeft een militair
vliegveld (Taszar), is goed per trein te
bereiken en ademt een wat wereldser
sfeer uit. Hier zal de Intermediate Support Base (IBS) van de Amerikanen
worden ingericht, zeg maar een soort
'tussengelegen' logistieke bases. De
logistieke eenheid die deze basis zal
bemannen, is 21 -(US) 1AACOM. De
NAVO maakt zich wel zorgen over de
daarna te volgen route naar Tuzla,
waar de Amerikanen hun hoofdkwartier (HQ) gaan inrichten. De infrastructuur (m.n. de kwaliteit van de
wegen en bruggen) van zuid-Hongarije en daarna van Kroatië, -Oost-Slavonië-, is slecht te noemen. Daarnaast
is Oost-Slavonië een gebied dat als
zeer gevaarlijk te boek staat.
KWARTIERMAKERS IFOR
Nadat op l december de NAVO-ambassadeurs het officiële document hadden ondertekend zijn, in de eerste week
van december, op diverse plaatsen in
voormalig Joegoslavië IFOR-kwartiermakers aangekomen. Uiteindelijk
zullen dat er totaal 2600 man zijn. Hun
taken zullen ondermeer zijn: het controleren of de havens, vliegvelden en
wegen in staat zijn om de komst van
de IFOR-troepen te venverken en zo
niet, om dit dan toch mogelijk te maken. Verder zullen zij hoofdkwartieren, verbindingscentra en locaties,
-waar troepen worden gelegerd-, gaan
inrichten.

De Amerikaanse president Clinton EUROPESE UNIE / INTERNAweet zich inmiddels van voldoende TIONAAL MONETAIR FONDS
steun verzekerd voor zijn plan om
militairen onder NAVO-commando DE EU
naar Bosnië te sturen. Hij hield zijn De Zweed Carl Bildt, de EU-onderlandgenoten voor dat de machtigste handelaar voor het conflict in Bosnië,
natie in de wereld verantwoorde- is maandag 27 november naar voren
lijkheid draagt voor het herstel van de geschoven als algemene waarnemer en
vrede in Europa. Die rol wensen de coördinator van het vredesakkoord.
Republikeinen, -met hun meerderheid Bildt zal moeten gaan toezien op de
in het Huis van Afgevaardigden en in uitvoering van zowel de militaire als
de Senaat-, niet te miskennen. Het civiele aspecten van het akkoord. Hij
kostte Clinton de acceptatie van de, verklaarde op dezelfde dag, dat er
door het Congres geëiste, verhoging nooit sprake van vrede in Bosnië kan
van het defensiebegroting met 7 mil- zijn als de EU er niet bij betrokken is.
jard dollar. De Senaat moest evenwel Volgens de Zweedse topdiplomaat hebonder druk van veel senatoren een de- ben de politici de sleutel voor het welbat over de stationering van 20.000 slagen van de vredesovereenkomst in
militairen tot in de week van 11 de- handen. Er moeten nu politieke parcember uitstellen.
tijen en verkiezingen komen in het
land, benadrukte hij. Als de VeiligVanuit Madrid, op 3 december, gaf heidsraad ermee instemt, krijgt Bildt
president Clinton, -hoe dan ook- het de dagelijkse leiding bij de wederopofSciële 'startsein' aan de eerste 700 bouw van Bosnië.
Amerikaanse kwartiermakers.
IKV-secretaris Mient Jan Faber is
HOOFDMACHT IFOR
benoemd tot coördinator van de EuNu de IFOR-kwartiermakers druk ropese 'vredes-ambassades' in ex-Joedoende zijn om de opvang van de goslavië en de vroegere Sovjet-Unie.
hoofdmacht voor te bereiden, dient de De door de EU gefinancierde kantogeplande hoofdmacht slechts af te ren gaan dienen als ontmoetingscentra
wachten totdat op 14 december in Pa- van verschillende bevolkingsgroepen.
rijs de vredesovereenkomst van Ondermeer door het geven van lessen
Dayton officieel wordt ondertekend. op plaatselijke scholen, gaan de 'vreDe dag erna, 15 december, staat voor des-ambassades' zorgen voor een lo"G-DAY" (Go-day), de formele start- kale invulling van het vredesakkoord
dag voor IFOR. Het gros van de van Dayton.
IFOR-hoofdmacht zal naar verwachting in de eerste week van het nieuwe HET IMF
jaar in het voormalige Joegoslavië aan- Nederland verstrekt Bosnië een lening
komen, verplaatsen en in hun sectoren ter waarde van 60 miljoen gulden. Dat
ontplooien. Vóór 14 december moet is woensdag 29 november in Den Haag
echter nog een aantal 'hindernissen' afgesproken met de directeur van het
worden genomen. Bijvoorbeeld moet IMF, Camdessus. "Het is nodig dat
de definitieve bijdrage aan IFOR door Bosnië zo snel mogelijk lid wordt van
de deelnemende landen nog in Brussel de wereldgemeenschap", verkondigde
worden bekendgesteld. De bevelvoe- hij. Het gaat in feite om een puur
rend generaal Joulman heeft hiervoor technische operatie die de Nederlandse
tot 13 december de tijd gegeven.
belastingbetaler geen cent kost. De
speciale rol van Nederland komt voort
uit het feit dat Nederland Bosnië vertegenwoordigt in het 24 leden tellende
bestuur van het IMF.
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Zuidafrikaanse huurlingen geprobeerd
hebben de stad in te nemen. De VN
heeft bevestigd dat FAA-eenheden van
het district Soyo zijn verplaatst en
UNITA-posities in de buitenwijken
van Sumba hebben aangevallen. Een
Adj de Rooij
samen.te.slell^Mjie op 5 december de UNAVEM-team, geleidt door kol
ƒ %- regio Soyo zal bezoeken om de situa- Krapita heeft deze charges geverifieerd
en gerapporteerd aan de UNAVEMHet Angolese vredesproces verkeert tië te beoordelend,
in een gevaarlijk stadium. Na eens' 'Als reactie op,de" geBeurtenissen-heeft commandant.
aanval op VNlTA~gecontrofée^dë~gède regering besloten alle'krijgsgevan- jQïfS-decernber maakt UNITA bekend
bieden in de provitT&4e-'S~/Huila, genen (ca. 14Q) vrij te laten en de ^JP dat ireg^ringseenheden Sumba hebben
Benguela, Lunda N&rte gnTunda Sul (Rapid Intervention Police) in de ika- ingecióhien en dat de FAA-eenheden,
in november, zijifi FAA-eenheéjerfnu
zernes in Luafada en Uige terug te tfek- ondariks de bereidheid van de FALA
begonnen met ggwetdde gehelepro-\ken. Ook zaljtetaidljtaire contingent om tot een dialoog te komen, hun ofvincie Zaïre tejbezetten, te beginnen Bi^Amoreitias, dichtbij déquarteringi-"~"fensief'tégen UNITA-posities in het
met het olierifoe gebied Soyo. Als arè^'Viïa Nova, dichter naar H'uprhbo district Soyp niet willen stoppen. FAAreactie op de.-bperati.es vqn het wojrden verplaatst gm zodoende bij eenheden,L,<pnder commando van
regeringsleger^^ de'Vanslag op ge-^-UNlTA de angst yóor een aanval op briggen Setéóp, hebben hun offensief
neraal Ben-ÈJMrg^JNITA gestopfmet ^haa^êènhecletiipi-ICilaNovaw^gtene- na de inname wan Sumba voortgezet
dedemobilisMevanhanrtr0':epeflenm,M^. De aangekondigde maarregelen en vervolgens Quinzau en Manga
het inleveren vak'"dè
!,waKens'."&iï/ITA i zullen door de $Ni worden gemoniGrande S4angevall§4\. en op 3,„Decem•'. j i fCi
l
l i' ü"
,--"" V"
,^'\ de operaties fn/de'pfpvinciejz.aïfe
^
\' \
ber ingenomen. '\
i«l
1'--—™r ƒ
als een onderdeel 'Vondeen grytet&i'-"''*"^
/~v' ƒ*•""
UNIT^-heeft middels haar l|aison-ofoperatie waarbij de FAAprobelïft'het
DE"'f:AX-OPERATIES IN
•'fipetiflT^gage^k^Tónns^nKatrukgehele land onder controle te bren- PROVINCIES
ai>ij, bij de Joilit Commission een
gen. Bovendien moet volgens UNITA
,•
•klacht'ingedieni inzake de escalatie
eerst duidelijkheid komen over de rol PROVINCIE ZAÏRE
van de blauwhelmen in de door haar Gedurende operaties van 29 novem- /"^iatf cïë'-oorlog irj-cle provincies Soyo
gecontroleerde gebieden, waar vol- ber tot 4 december heeft het rege- j-ljh Zaïre. B,e cojftimissie heeft hier nog
gens UNITA regelmatig getrouwde ringsleger ée^ plaatsen Sumba, |- niet op gereageerd daar zij druk doende
vrouwen en kinderen zouden worden Quicandi, Quwiftat-^4,a|^;a Grande, -^s om het tijdverlies t.a.v. de in het
verkracht en waar de VN niets doet Nenga en QueJ^ltË2»t Opvallend is*" protocol gestalde tijdschema's in te
_„j,
tegen de activiteiten van de FAA. Pre- dat het offensief itt.l|^|iïx>WK;p,Zaïre halep.
sident dos Santos heeft verklaard er begon na het bötöèli^igfeafeal feao'1 Volgéps Het h|)ofd van de UNITA-dealles aan te doen om het vertrouwen Baptista de Mal^ïW^gn de gene- ™„lega|i^ in de/Joint Commi'ssion, dhr
in het vredesproces te herstellen en rale star v;
heeft een aantal maatregelen aangeHet offensief ïn het districjt Soyo is^be- zfekep-öndermijnerl.
kondigd.
gonnen op 20 ripvember,-óp de dag Öait ,. {
f
.
Voor dit artikel is o.a. gebruik ge- UNITA een aaivang njaakte mef "fiet"t PROVINCIE rjlUAIv^BO
maakt van de volgende periodieken: terugtrekken v^n haai] troepejs in de 'j! Volgens UNITA is /Ie Ltgen Athur
NRC Handelsblad, SWB (Summary of quarteringareask, TjijditeJ de opmarsL7LMbomba (FAA) op 21 november in
WorldBroadcasts), Facts en Reports, van de regeringsiïkjepèn van het^is-" fHuambo aangekomen en staat hij aan
Angola Peace Monitor, Le Monde en trict Soyo naar Sumba wordt de plaats-1 het hoofd van een speciale eenheid die
Quicandi ingenonjen. Sumba „ligt in burger opereert. Volgens UNITA
Ie Nouvel Afrique Asie.
slechts 18 km van het oliepj-odticeren- probeert die eenheid de door UNITA
de Soyo-district en ïs""de laatste drie gecontroleerde gebieden te infiltreren
BEZORGDHEID BIJ JOINT
jaren door UNITA gecontroleerd. Het en te destabiliseren. Al eerder is gerapCOMMISSION
is een basis geworden voor UNITA porteerd dat een lid van die speciale
Tijdens de 27ste sessie van de Joint operaties nadat UNITA uit Cabinda eenheid is gearresteerd in Bailundo.
Commission op 4 december is de com- is teruggetrokken. Volgens de regemissie het over één onderwerp eens ringstroepen gebruikt UNITA Sumba Briggen Alberto Canhanga is benoemd
geworden; de gebeurtenissen die in als uitvalsbasis voor aanvallen op de tot nieuwe commandant van de
UNITA-eenheden in het zuidelijk deel
november hebben plaatsgevonden zijn stad Soyo.
zéér ernstig. De Joint Commission Op 28 november zouden twee FAA- van de provincie Huambo. Hij volgt
heeft besloten een ad hoc commissie bataljons, gesteund door een peloton briggen Cerqueira Fundanga op.
GEBEURTENISSEN IN ANGOLA VAN 23 NOVEMBER
TOT 06 DECEMBER

VREDESPROCES ERNSTIG IN
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gen heeft aangenomen als gevolg van
PROVINCIE UIGE
In afgelopen periode zijn de spannin- de economische crisis in het land. Het
gen in de provincie Uige flink opgelo- misdaadcijfer is weliswaar niet zo
pen. Regeringstroepen zouden zich hoog als dat van Zuid-Afrika, Zaïre
verplaatsen in het grensgebied van de en Lagos, maar verdient wel een adequate aanpak. Met name in het gebied
provincies Uige en Bengo.
Cazenga is de misdaad hoog vanwege
het hoge bevolkingaantal,
PROVINCIE BENGO
Ook in de provincie Bengo, op de weg
van Caxito-Ambriz, zijn FAA-eenhe- FAA-eenheden hinderen het vrije verden gesignaleerd die het FAA-garni- keer van mensen en goederen tussen
zoen bij de brug over de rivier Lodge Luanda en Uige, door controleposten
zouden versterken. Volgens UNITA in te richten tussen Caxito en de brug
zijn er bij de brug twee FAA-batal- over de rivier de Lodge. Diesel en benjons versterkt met drie tanks ontplooid zine die het gebied worden uitgevoerd
en zijn zij begonnen met tactische worden geconfisceerd en in FAA-deverkenningen, door speciale eenheden pots opgeslagen voor eigen gebruik.
te ontplooien tot op 50 km in UNITA- Tussen 3 en 20 november zouden
12.000 mensen UNITA gecontroleerd
gebied.
gebied hebben verlaten om met 13.000
Volgens de commandant van de ton handelswaar zoals cassavameel,
UNITA-eenheden in de provincie bonen en pinda's naar Luanda te gaan.
Bengo, kol Kalawaqi, zijn er door De regering zou de verplaatsing van
FAA-eenheden offensieve acties tegen deze mensen willen voorkomen.
UNITA uitgevoerd. Op 16 november
heeft een compagnie van het 66ste PROVINCIE LUNDA NORTE
regiment een aanval uitgevoerd op het UNITA heeft als gebaar van goede wil
stadsdistrict Demba Guila van Cais op 26 november tien FAA-militairen
Mazumbo waarbij een groot verlies overgedragen aan een delegatie van
aan mensen en materieel werd gele- UNAVEM. De tien militairen zouden
den. Op 19 november hebben FAA- op 21 november door UNITA zijn geeenheden een aanval uitgevoerd op Sao vangen genomen toen zij in UNITAPaulo en staan op het punt om de dis- gebied zijn betrapt bij illegaal diamanttrict-hoofdstad van Ngombe in te ne- winning.
men. Een andere FAA-compagnie verplaatst zich naar het noorden, richting PROVINCIE MALANJE
van de stadsdistricten Quinzele en UNITA meldt intensieve FAA-verQuissico, noord van Muxaluando, met plaatsingen sinds 21 november. Het
regeringsleger zou een offensief zijn
de bedoeling Quipedro in te nemen.
Volgens kol Kalawaqi zijn de meeste gestart om het gebied noord-oost van
achtergebieden van UNITA door Malanje in handen te krijgen. Op 27
kleine verkenningeenheden geïnfil- november hebben regeringstroepen
treerd met de bedoeling het gebied te Camilungo, ca 20 km van Cambondo,
destabiliseren als voorbereiding op een veroverd waarbij ca. 150 burgers bij
aanval. Deze operatie zou geleid wor- zouden zijn omgekomen. Kleine FAAden door de Itkol Kitapi, die rappor- verkenningseenheden zouden zijn ontteert aan de in Nambuangongo gesta- plooid in UNITA-gebied met de taak
tioneerde Itgen Vietnam. De huurlin- om mijnen te plaatsen op de wegen.
gen die onlangs in Caxito opereerden,
zijn nu ingezet ter escorte van het 49ste PROVINCIE BIÉ
regiment op de weg Mabubas- In de provincie Bié hebben twee FAAQuibaxe.
compagnieën op 23 november dorpen
bij Camacupa geplunderd. Op 26 november hebben dezelfde eenheden onLUANDA EN OMGEVING
De commissaris van de Luandese po- der commando van kapitein
litie, Ferreira Neto, meldt dat de mis- Muandumba, dorpen bij Muinha
daad in Luanda alarmerende afmetin- (Camacupa-district) overvallen.
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PROVINCIE QUANZA SUL
Er komen ook verontrustende berichten uit de provincie Quanza Sul
waarop 20 november grote FAA-eenheden, gesteund door artillerie, verplaatsten van Condo naar Ebo met het
doel om het gebied te infiltreren en te
destabiliseren. Volgens berichten uit
Waku Kungo zouden regeringseenheden vanaf 26 november mijnen
plaatsen langs de rivier Queve.
Op 4 december worden nieuwe aanvallen gemeld op posities van UNITA
in M'banza Cassequele, district
Quilenda. Een FAA-bataljon zou zijn
ontplooid in Caninda Velha in het district Waku Kungo.
PROVINCIE HUILA
Ook in de provincie Huila baart de
politieke en militaire situatie zorgen.
De situatie wordt gekenmerkt door
aanhoudende verplaatsingen van regeringstroepen en militair materieel van
het district Caluquembe naar
Caconda.
Op 25 november hebben FAA-militairen van het 13e regiment uit
Quilengues burgers beroofd die worden beschuldigd van sympathiseren
met UNITA.
PROVINCIE QUANZA NORTE
Unita heeft een protest gestuurd naar
UNAVEM vanwege de aanhoudende
militaire operaties van de regering. Op
26 november hebben FAA-militairen
tijdens een routine oefening van
UNITA, UNITA-militairen overvallen
op de weg Quipa-Kuinguengo, 18 km
van de hoofdstad Gombe. Op 27 november heeft het FAA-bataljon Bula
Atumba, Conguembo verlaten om de
hoofdstad van het district Bula
Atumba te veroveren. Ook hebben verkenningseenheden uit Gonguembo het
door UNITA gecontroleerde gebied
aan de monding van de rivier
Lombingo geïnfiltreerd.
Op 28 november heeft volgens UNITA
het 66ste FAA-regiment uit
Muxaluando de opdracht gehad om
met lange afstand wapens het door
UNITA gedomineerd gebied in Ningo
Zambi te beschieten.
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PROVINCIE CABINDA
De minister van binnenlandse zaken,
André Santana Pitra Petroff, heeft
bekendgemaakt, dat de afspraken die
hij heeft gemaakt met de Cabindese
FLEC-FACleiderN'zitaTiagoop 14
september in Parijs, door hem nu volledig worden ontkend. Één van die afspraken was de organisatie van een
ronde tafel conferentie met alle 13 betrokken partijen deze maand. Volgens
minister Petroff zou dhr Tiago het verdrag niet kunnen ondertekenen omdat
hij eerst de mening van het volk wil
horen.

wegtrekken vanwege de slechte behuizing en het gebrek aan voedsel. In Vila
Nova zou het nu onophoudelijk regenen.
De besprekingen over de integratie van
UNITA-militairen in de FAA zijn
gecancelled omdat de gen Ben-Ben
nog niet was teruggekeerd van zijn
weekend trip. De besprekingen waren
ook bedoeld om het FAA-offensief tegen UNITA-posities in de provincie
Huila te bespreken.

OP 28 november heeft de UNAVEMregiocommandant in Vila Nova, kol
Teixeira, een ontmoeting gehad met
Volgens de Angolese pers zou er een FALA briggen Abreu. Tijdens de ontvredesverdrag worden gesloten met het moeting zijn onderwerpen als de
separistische Cabinda Democratie demobilisatie en het wangedrag van de
Front (FDC) om zodoende het vrije FAA besproken. FAA-eenheden blijverkeer van personen en goederen in ven ondanks de afspraken in hun pohun gebied van invloed veilig te stel- sities in Pedra Alema en ook zouden
len. Minister Petroff voert als hoofd zij het dorp Quendinhi hebben geplunvan de regeringsdelegatie besprekin- derd op zoek naar voedsel.
gen met de diverse separistische frac- Het BBC-bericht, als zouden UNITAties van Cabinda met de bedoeling een militairen de quarteringarea Vila Nova
overeenkomst te sluiten. Petroff heeft weer verlaten, zijn door gen Abreu met
de onderhandelaar van FDC, klem tegengesproken als propaganda.
Francisco Luboto, een document over- Terwijl, volgens de generaal, UNITAhandigd waarin de regering haar stand- militairen zich melden bij de quarpunt uiteen zet m.b.t. de regeringsbe- teringareas, worden deze afspraken
niet gevolgd door FAA-eenheden en de
moeienis met Cabinda.
oproerpolitie.
DE VOORTGANG IN DE
PRESIDENT DOS SANTOS
QUARTERINGAREAS

BEZOEKT AMERIKA
Als gevolg van het offensief van het
regeringsleger is UNITA gestopt met
de demobilisatie van haar troepen. Na
een symbolische start met de demobilisatie van UNITA-troepen op 20
november, is het proces tot stilstand
gekomen. Van de 900 UNITA-militairen die volgens schema in zes dagen
zouden moeten worden gedemobiliseerd, zijn er na acht dagen in Vila
Nova slechts ca. 240 aangekomen Er
zouden echter ook weer militairen

President Eduardo dos Santos brengt
vanaf 8 december een staatsbezoek
aan Amerika waar hij president
Clinton zal ontmoeten. President dos
Santos was in 1991 al in Amerika
waar hij tijdens een persoonlijke ontmoeting een gesprek had met de toenmalige president Bush. Amerika heeft
tijdens de twintig jaar durende
burgeroorlog UNITA gesteund. President dos Santos spreekt onder andere
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over de bilaterale economische samenwerking tussen Angola en Amerika.
Angola voorziet Amerika voor 5 % van
haar olieimport, is haar derde grootste markt en het tweede land van
Afrika waar Amerika direct in investeert. De investeringen worden voornamelijk in de olieindustrie uitgevoerd.
Lang voordat Amerika president dos
Santos officieel erkende in 1993, domineerde Amerikaanse oliemaatschappijen de Angolese olieproduktie
en markt met investeringen met een
waarde van ca 3.5 miljard dollar.
Chevron, die een dominante rol speelt
in de Angolese economie, zal vrijdag
een nieuw project in Angola aankondigen met een waarde van 200 miljoen
dollar. De meeste ontmoetingen die
president dos Santos in Amerika zal
hebben, zullen met maatschappijen
zijn die zaken doen in Angola. Na
Washington zal hij te gast zijn bij de
oliemaatschappijen Mobil, Exxon.
Amoco, Texaco en Chevron. Ook zal
hij een ontmoeting hebben met de directeur van het IMF, Michael Camdessu,
de president van de wereldbank James
Wolfensohn en de secretaris-generaal
van de VN, Boutros Boutros-Ghali.
ANTI CORRUPTIEWET AANGENOMEN
Het nationale assemblé heeft op 23 november een wet goedgekeurd waardoor de mogelijkheid wordt geopend
een anti-corruptieteam op te richten die
zich zal gaan bezighouden met het
voorkomen, het onderzoeken en melden van corruptie in het hogere overheidsapparaat.
OEKRAÏNE ZEGT STEUN TOE
Op 27 november heeft de Oekraïnische
minister van Defensie, Valeriy Shmarov,
bekend gemaakt dat op verzoek van de
VN Oekraïne een bataljon van 1200
genisten naar Angola zal sturen.
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'ONDERHANDELINGSGEZINDHEID'
Drs J.H.M, van Sloun
In dit overzicht komen aan de orde:
-confrontatie tussen Israël en Libanon;
-toenadering tussen Syrië en Israël /
de Euro-Mediterrane Conferentie te
Barcelona;
-militaire samenwerking tussen Rusland en Israël;
-incidenten bij terugtocht Israël westelijke Jordaanoever;
-moordenaar Rabin in staat van beschuldiging.

gens Libanon naar alle waarschijnlijkheid van korte duur maken. Een groots
opgezet offensief tegen Libanon zou
te veel op het spel kunnen zetten.
Premier Peres stelde Syrië verantwoordelijk voor de raketbeschietingen
op Noord-Israël. Syrië spreekt volgens
Peres namelijk uit naam van Libanon,
wat het land in zijn ogen verantwoor-

TOENADERING TUSSEN SYRIÉ EN ISRAËL
Tijdens de Euro-Mediterrane conferentie in Barcelona is door Israël een
serieus beroep gedaan op Syrië, het
wederzijds conflict neer te leggen. De
Syrische minister van buitenlandse zaken, Al-Shara, bood daarop zijn
Israëlische collega volledige vrede aan,
in ruil voor de volledige ontruiming
van de Golan-hoogte door Israël.
Beide partijen zijn zich daarop gaan
bezinnen; Tot een echt gesprek tussen
Barak en Al-Shara kwam het tot op
Damascus

GOLAN

HEIGHTS
SYRIA

Voor dit overzicht is o. a. gebruik gemaakt van de volgende periodieken:
Het NRC Handelsblad; de Volkskrant;
de Telegraaf; Le Monde; The Times.
CONFRONTATIE TUSSEN ISRAËL EN LIBANON
Bij raketaanvallen vanuit Zuid-Libanon op de Noordisraëlische stad Kiryat
Shmona raakten op 28 november j.l.
zeven Israëliërs licht gewond. Het
Israëlische antwoord kwam vrijwel onmiddellijk via luchtaanvallen en artilleriebeschietingen. De fundamentalistische beweging Hezbollah, die de
verantwoordelijkheid voor de aanvallen opeiste, sprak van 'een waarschuwend antwoord op de aanhoudende
Israëlische praktijken van agressie en
terrorisme'. IsraëPs onder-minister
van defensie, Ori Orr, benadrukte dat
de Libanese staat zou moeten 'betalen' voor de uitgevoerde aanvallen.

. Majdal Shams
V//.

delijk maakt voor de acties van
Hezbollah tegen Israël. Eenbelangrijk
gegeven daarbij is dat een aantal oefenbases van Hezbollah zich bevinden in
de Beka'a-vallei, gelegen in het oosUit voorzorg voor meer vijandige ac- telijke deel van Libanon. Deze regio
ties stuurde de Israëlische regering op staat onder controle van Syrië.
29 november troepenversterkingen
naar de 'veiligheidszone' in Zuid-Li- Verschillende Israëlische woordvoerbanon. Het veiligheidskabinet was, ders erkennen dat van het in 1993,
onder voorzitterschap van premier door de VS afgedwongen, akkoord
Shimon Peres, eerder bijeengekomen tussen Israël en Hezbollah intussen
om zich te beraden op de voorgeno- weinig meer over is. Overeengekomen
men militaire stappen tegen Hezbollah werd toen dat beide partijen eikaars
en de gevolgen daarvan voor het burgers zouden ontzien, Hezbollah
vredesproces met Syrië. De prille staat geen raketten meer op Noord-Israël af
van de onderhandelingen tussen Israël zou vuren en Israël geen huizen in
en Syrië zal de Israëlische reactie je- Libanese dorpen meer aan zou vallen.
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heden echter niet.
Het vredesproces tussen Syrië (met in
zijn kielzog Libanon) en Israël zit al
geruime tijd in een impasse. Door recente uitspraken van de Israëlische
premier Peres ontstond het beeld dat
Israël bereid zou zijn, alle kansen aan
te grijpen om de betrekkingen met de
buurlanden Syrië en Libanon te normaliseren.
Vooral Egyptische diplomaten probeerden, achter de schermen, een
rechtstreeks gesprek tussen minister
Barak en zijn Syrische collega AlShara te arrangeren, doch slaagden
daar vooralsnog niet in.
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akkoord met de joodse staat, dat o.a.
uitzicht biedt op samenwerking bij het
ontwerpen en moderniseren van wapens. Het akkoord lijkt een opvallende
afwijking van de traditioneel pro-AraIsraël verzette zich verder tegen een bische houding van de Russische reoproep tegen de verspreiding van kern- gering. Er kwam dan ook onmiddelwapens. De regering voelt er weinig lijk kritiek, bijvoorbeeld vanuit
voor om afspraken te maken over nu- Egypte, dat het akkoord als zijnde niet
cleaire wapenvermindering met landen in het belang van het vredesproces in
als Iran en Irak in de buurt, die een het Midden-Oosten beschouwt.
bedreiging vormen voor de veiligheid Gratsjov pareerde de kritiek door aan
te geven dat Rusland een evenwichvan Israël.
Een opvallend punt was verder dat tige politiek in het Midden-Oosten wil
Syrië, in de passage over bestrijding gaan voeren, door zowel met de Aravan terrorisme, een uitzondering wilde bische landen als met Israël militaire
maken voor guerrillastrijders die op- banden te onderhouden.
komen voor zelfbeschikking van hun
eigen land, waarmee men verwijst naar
de toestand in Zuid-Libanon.

Nablus, het vuur op hen opende. Aanleiding was een herdenking van de
dood van vier leiders van de Palestijnse
guerrilagroep 'Zwarte Panters', een
extremistische Fatah-fractie, nu zes
jaar geleden. Woensdagnacht werden
in Jenintwee Israëlische grenssoldaten
gegijzeld, ook door vermoedelijke aanhangers van genoemde groepering.
Deze actie gold als protest tegen de
Israëlische poging om Zwarte Pantercommandant Zakameh te arresteren.
Daarop besloot Israël op donderdag
30 november de terugtrekking van de
westelijke Jordaanoever voor een dag
stil te leggen.
Op grond van een compromis tussen
PLO-leider Arafat en premier Peres
zijn Zakarneh en de twee grenswachten tegen elkaar uitgewisseld. De ontvoerders worden later door de PA berecht.

BUENVENJDO A BARCELONA

MOORDENAAR RABIN IN
STAAT VAN BESCHULDIGING
Op 6 december j.l. werd de moordenaar van wijlen-premier Rabin, Yigal
Amir (25), formeel in staat van beschuldiging gesteld. De eerste zitting
van het proces tegen hem zal zijn op
19 december a.s. Zijn broer Hagai en
vriend Dror Adani wordt samenzwering tot moord ten laste gelegd.

Een Israëlische woordvoerder zei dat
beide partijen, tijdens deze conferentie, eigenlijk ook niet op een dergelijk
gesprek hadden gerekend.

„Ken ik u
De Telegraaf, 29 november 1995
MILITAIRE SAMENWERKING
TUSSEN ISRAËL EN RUSLAND
De Russische minister van defensie,
Pavel Gratsjov, tekende vrijdag l december een militair samenwerkings-
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Amir besloot, volgens de tenlastelegging, in september 1993, na de ondertekening van het Palestijns-Israëlische
autonomie-akkoord, Rabin te vermoorden om de uitvoering van het
akkoord te verhinderen. Samen met
broer Hagai (27) en vriend Adani (23)
ergens van?'
zou Amir eerst overwogen hebben om
Rabin's auto op te blazen of een raket
op diens woning af te vuren. Uiteindelijk besloot hij om Rabin met zijn
INCIDENTEN BIJ TERUGTOCHT ISRAËL WESTELIJKE 9mm Beretta-pistool dood te schieten.
Na drie vruchteloze pogingen voerde
JORDAANOEVER
Een twintigtal Palestijnen liep op don- hij op 4 november, na afloop van een
derdag 30 november verwondingen op vredesmanifestatie in Tel Aviv, zijn
toen het Israëlische leger, in de stad plan uit. Onmiddelijk na deze gruwelijke daad werd hij opgepakt.
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LANDMIJNEN IN HET VOORMALIG JOEGOSLAVIË
aooi P.P.C. Ruijs.
INLEIDING:
Er bestaat een redelijke kans dat het Voormalige Joegoslavië (VJ) uitgerust gaat worden met het standaard assortiment van de oudere Warschaii-Pact mijnen. De benadering in het VJis in vele opzichten stelselmatiger en vernieuwender. Door de jaren heen is het assortiment van de, door de Russen ontworpen mijnen en valstrikken, verder ontwikkeld. Zij hebben hun produktie gemoderniseerd. Enkele Russische mijnen, zoals de PMN-2 en POM-2S, zijn zo
gecompliceerd, dat handelingen aan deze mijnen en het ontgrendelen ervan op zich al gevaar oplevert. In tegenstelling tot Russische mijnen, zijn mijnen van het VJ en valstrikken eenvoudig, goedkoop en doeltreffend. Zij kunnen
onderling worden uitgewisseld en zorgen voor grote problemen op het slagveld,
bron: JANE 'S INTELLIGENCE REVIEW
DOCTRINE
Uit de doctrine van het VJ blijkt eens te meer, dat er vele variaties bestaan, welke uit het beschikbare assortiment
worden gebruikt. De met hand gelegde mijnen in rijen, worden zowel begraven als gecamoufleerd of boven op het
maaiveld gelegd. Het valstrikken van AT-mijnen wordt in mijnenvelden toegepast in een verhouding van l op 4, indien
de tijd het toelaat. Het gebruik van piketmijnen, waaraan meerdere struikeldraden zijn vastgemaakt, geven een extra
dimensie aan deze mijnenvelden, waardoor een grotere dichtheid in deze mijnenvelden wordt verkregen. Andere vormen van improvisatie zijn wijd en zijd bekend, in 't bijzonder bij speciale strijdkrachten. Er zijn verscheidene instructiekaarten met geïllustreerde improvisaties van de te gebruiken mijnen, valstrikken en springstofrniddelen in roulatie.
ONTSTEKINGSMECHANISMEN:
De metaalhoudende drukontstekers zijn uitgevoerd met slagpinnen, welke door gespannen veren op hun plaats worden
gehouden. De niet op te sporen mijnen zijn gewapend met wrijvingsontstekers.(te vergelijken met de ontsteker van de
AT-mijn nr:26) De kenmerkende eigenschappen van deze ontstekers hebben ervoor gezorgd dat de meeste metaalhoudende drukontstekers verdwijnen. Voor 't gemak worden tijdens de fabrikage en voor de veiligheid tijdens de
montage, aluminium ontstekingsbuizen gebruikt. Deze ontstekingsbuizen zijn volledig omsloten door plastic, waardoor een onjuist beeld wordt verkregen m.b.t. het totaal in gebruik zijnde metaalvrije ontstekers. De wrijvingsontstekers
van het VJ zijn eenvoudig en goedkoop te fabriceren. De mogelijkheid bestaat dat, als ze aan vochtigheid worden
blootgesteld, kwetsbaar worden. Ondanks deze bijkomstigheid schijnen ze voldoende betrouwbaar te zijn in het gebruik. Alle drukontstekers en de meeste valstrikontstekers zijn zo ontworpen, dat ze in ondiep water te gebruiken zijn.
HET ASSORTIMENT;
1. ANTI-PERSONEELSMIJNEN:
hi het VJ assortiment komen de meest gangbare standaard AP-mijnen voor, te verdelen in AP-mijnen, luchtdrukwerking aangeduid als PMA en AP-mijnen, scherfwerking aangeduid als PMR. Indien de AP-mijnen scherfmijnen ook
nog met een uitstotende lading zijn uitgerust, wordt deze aangeduid als PROM. Voorts zijn er mogelijkheden om de
AP-mijnen, scherfwerking te voorzien van struikeldraden.
KENMERKEN:
l. De volgende letteraanduidingen worden op de
2. De ontstekers die in de ap-mijnen, luchtdruklandmijnen van het VJ gebruikt: (Anti-Personeelsmijnen)
werking worden gebruikt, worden aangeduid als:
1. P Anti-Personeel
UPMAH. Het getal erachter bepaalt het model/
2. M Mijn
typenummer.
3. M Magnetisch/Metaal
De ontsteker UPMAH-1
4. A Anti-Magnetisch/Metaalvrij
U - Ontsteker/Ontstekingsmechanisme
5. R Scherfwerking
P - Personeels
6. O Uitstootlading
M- Mijn
7. D Gerichte Ladingwerking
M - Metaalvrij
8. U Ontsteker/Ontekingsmechanisme
H - Chemisch
9. V Oefenmijn/Oefenontsteker
l - Model/Typenummer
10. H Chemische Wrijvingsontsteker
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PMA-1

BIJNAAM: FISHBOX
TYPE: Anti-Personeelsmijn, Luchtdrukwerking,
ALGEMEEN: Het is een metaalvrije mijn waarvan de bovenzijde is voorzien van ribbels.
OMSCHRIJVING: De PMA-1 bestaat uit twee kunststof bakjes, die door
een scharnier bij elkaar worden gehouden.
HOOGTE: 64 mm.
BREEDTE: 89 mm.
LENGTE: 180 mm.
KLEUR: olijfgroen/vaalbruin.
KENMERKEN: geen.
UITWERKING: Door druk op het deksel wordt de ontsteker geactiveerd,
waardoor er wrijving ontstaat. Hierdoor ontstaat een chemische reactie, die
een steekvlam veroorzaakt, welke in het slagpijpje slaat, waardoor de mijn
detoneert.
WERKING: Bij een druk van minimaal 3 kg.
ONTSTEKER: UPMAH-1 drukontsteker (chemische werking).
SPRINGSTOFGEWICHT: 400 gram.
SPECIFICATIE: luchtdnikwerking
ONVEILIGE ZoNE:
dodelijke straal: l meter.
onveilige straal: 25 meter.
PMA-1 A

,
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BIJNAAM: FISHBOX
TYPE: Anti-Personeelsmijn, Luchtdrukwerking
ALGEMEEN: Het is een metaalvrije mijn waarvan de bovenzijde is voorzien van ribbels.
OMSCHRIJVING: De PMA-1 bestaat uit twee kunststof bakjes, die door
een scharnier bij elkaar worden gehouden.
HOOGTE: 30 mm.
BREEDTE: 70 mm.
LENGTE: 140 mm.
KLEUR: olijfgroen/vaalbruin of zwart.
KENMERKEN: geen.
UITWERKING: Door druk op het deksel wordt de ontsteker geactiveerd,
waardoor er wrijving ontstaat. Hierdoor ontstaat een chemische reactie, die
een steekvlam veroorzaakt, welke in het slagpijpje slaat, waardoor de mijn
detoneert.
WERKING: Bij een druk van minimaal 3 kg.
ONTSTEKER: UPMAH-1 drukontsteker (chemische werking).
SPRINGSTOFGEWICHT: 200 GRAM.
SPECIFICATIE: luchtdrukwerking.
ONVEILIGE ZONE:
dodelijke straal: l meter,
onveilige straal: 25 meter.
PMA-2

BIJNAAM: LIVER BOX
TYPE: Anti-Personeelsmijn, Luchtdrukwerking.
ALGEMEEN: De mijn bevat geen metalen delen en wordt in de regel begraven, zodanig dat alleen het stervormige drukstuk zichtbaar is.
OMSCHRIJVING: De PMA-2 kan van bakeliet/kunststof zijn gemaakt. Hij
heeft een formaat van een schoenpoetsdoosje. De mijn heeft een stervormig
drukstuk, welke boven op de mijn is aangebracht. De JNA beschouwt dit als
de meest gevaarlijke mijn. Het verdient aandacht, dat ah de mijn eenmaal
16
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ontgrendeld is, deze niet meer te grendelen Is!
DIAMETER: 68 mm.
HOOGTE: 61 mm, incl ontsteker.
KLEUR: olijfgroen/vaalbruin.
KENMERKEN: Een LOT-nummer kan ergens in het geel op deze mijn gedrukt staan.
UITWERKING: Door druk op het stervormige plaatje, wordt de ontsteker
geactiveerd, waardoor er wrijving ontstaat. Hierdoor ontstaat een chemische
reactie, die een steekvlam veroorzaakt, welke in het slagpijpje slaat, waardoor de mijn detoneert.
WERKING: bij een druk van minimaal 5 kg.
ONTSTEKER: UPMAH-2 drukontsteker (chemische werking).
SPRINGSTOFGEWICHT: 100 gram.
SPECIFICATIE: luchtdruk-/ scherfwerking.
ONVEILIGE Z6NE:
dodelijke straal: l meter.
onveilige straal: 25 meter.
PMA-3;
BIJNAAM: MEAT BOX.
TYPE: Anti-Personeelsmijn, luchtdrukwerking.
ALGEMEEN: De mijn bevat geen metalen delen en kan worden begraven,
of op het maaiveld worden gelegd.
OMSCHRIJVING: De PMA-3 bestaat uit een kunststof boven- en onderkant en wordt door een beschermende rubberen kap afgesloten. De mijn lijkt
op een conservenblik, iets groter dan een ijshockeypuck. Als de mijn langer
dan 6 maanden in de grond zit, is de rubberen kap vergaan, zodat het groene
kunststof zichtbaar wordt. De mijn is bestand tegen vocht. De JNA ruimt de
mijn niet, maar vernietigd deze! De ideale diepte van deze mijn ligt tussen
20- en 40 mm.
DIAMETER: 103 mm.
HOOGTE: 36 mm.
OPPERVLAKTE DRUKDEKSEL: 82 cm2.
KLEUR: zwart rubber en olijfgroen/vaalbruin.
KENMERKEN: Het PMA-3 omhulsel is aan de onderkant geribbeld en er
kan een geel LOT-nummer in gedrukt staan.
UITWERKING: Een druk uitgeoefend op het ronde bovenliggende drukdeksel slaat met kracht door het binnenliggende deksel, waarna de
drukontsteker wordt geactiveerd. Hierdoor ontstaat een chemische reactie,
die een steekvlam veroorzaakt, welke in het slagpijpje slaat, waardoor de
mijn detoneert.
WERKING: bij een druk van minimaal 3 kg.
ONTSTEKER: UPMAH-3 drukontsteker (chemische werking), bestand tegen luchtdrukwerking van buitenaf.
SPRINGSTOFGEWICHT: 35 gram,
SPECIFICATIE: Luchtdruk-/scherfwerking. Probuer deze mijn nooit te
grendelen.
ONVEILIGE ZONE:
dodelijke straal: l meter.
onveilige straal: 25 meter.
PMR-2A;

BIJNAAM: geen.
TYPE; Anti-Personeelsmijn, scherfwerking.
ALGEMEEN: De mijn bevat een metalen omhulsel en wordt gewoonlijk
zichtbaar boven de grond geplaatst (piketmijn).
OMSCHRIJVING: De PMR-2A heeft een stalen lichaam die voor scherf
Info-Scoop/nummer22/13 december 1995
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werking zorgt (Uitwendig geribbeld). Het mijnlichaam is op een houten stok
bevestigd. De ontsteker steekt boven de mijn uit.
DIAMETER: 66 mm.
HOOGTE: 140 mm.(zonder de ontsteker en piket).
KLEUR: olijfgroen/vaalbruin met bovenaan een zwarte kunststof onsteker.
KENMERKEN: geen.
UITWERKING: Door aan een stmikeldraad te trekken, komt een door een
veer gespannen afVuurpeii vrij die met kracht op een slaghoedje slaat, er
ontstaat een steekvlam in het slagpijpje, waardoor de mijn detoneert.
WERKING: Bij een trekbelasting van 3 kg.
ONTSTEKER: UPMR-2A- of de UPMR-2AS ontsteker met een platte kop
aan de bovenkant, die gelijktijdig een lichtpatroon 100 meter de lucht in
schiet op het moment dat de mijn detoneert.
SPRINGSTOFGEWICHT: 100 gram.
SPECIFICATIE: scherfwerking en luchtdruk. Blijf eraf ah de
p\>n is verwilderd.
ONVEILIGE ZONE:
dodelijke straal: 40 meter,
onveilige straal: 100 meter.
PMR-3;
BIJNAAM: geen.
TYPE: Anti-Personeelsmijn, scherfwerking.
ALGEMEEN: De mijn bevat een metalen omhulsel en wordt gewoonlijk
zichtbaar boven de grond geplaatst (piketmijn).
OMSCHRIJVING: De PMR-3 heeft een stalen lichaam die voor scherfwerking zorgt (Uitwendig een fragmentatie lichaam).Het mijnlichaam is aan
een stalen piket bevestigd. De mijn kan met het drukstuk naar beneden (zie
foto) of naar boven aan de piket worden bevestigd. De struikeldraden kunnen over de grond zijn aangebracht. De ontsteker steekt boven de mijn uit.
DIAMETER: onbekend.
HOOGTE: onbekend.
KLEUR: olijfgroen/vaalbruin.
KENMERKEN: geen,
UITWERKING: Door aan een struikeldraad te trekken, of op één van de
uitstekende vorktanden te stappen, komt een door een veer gespannen afvuurpen vrij die met kracht op het slaghoedje slaat, er ontstaat een steekvlam in
het slagpijpje, waardoor de mijn detoneert.
WERKING: Bij een trekbelasting van 4 kg.
ONTSTEKER: UPMR-3 ontsteker.
SPRTNGSTOFGEWICHT: 75 gram.
SPECIFICATIE: scherfwerking en luchtdrukwerking. Blijf eraf als de
veiïigheidspen is verwijderd!
ONVEILIGE ZONE:
dodelijke straal: 40 meter.
onveilige straal: 100 meter.
PROM-1;
BIJNAAM: geen.
TYPE: Anti-Personeelsmijn, scherfwerking. (Uitstotende lading)
ALGEMEEN: De mijn bevat metalen delen. De mijn wordt dusdanig begraven, dat alleen de voelers en het uitstekende deel van de ontsteker boven
de grond uitsteekt. In sommige gevallen kan een 21,5 cm lange knik- staaf
aan het uitstekende deel van de ontsteker, boven de voelers worden bevestigd. De mijn kan in het water tot 50 cm diepte begraven worden. Het kan
voorkomen dat de mijnen op ooghoogte worden bevestigd met daaraan verbonden een aantal struikeldraden. In totaal kunnen er 6 sruikeldraden wor-
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den bevestigd aan deze mijn.
OMSCHRIJVING: De PROM-1 is van gietstaal gemaakt en heeft uitwendig een glad uiterlijk. De mijn ziet er uit als een bierfles van een 1/2 liter.
DIAMETER: 75 mm.
HOOGTE: 260 mm. (waarbij 100 mm. zichtbaar is boven het maaiveld).
KLEUR: olijfgroen/vaalbruin.
KENMERKEN: Er is een scherpe mijn waargenomen met een lichtblauwe
band rond de bovenkant van het mijnlichaam.(Op de zichtbare ontsteker zijn
ook markeringen aangebracht met de letters/cijfers UPRÖM-l/UPMR-3.)
UITWERKING: Wanneer men aan de struikeldraden trekt, of op een van de
uitstekende voelers van de ontsteker trapt, komt er een afvuurpen vrij die in
contact komt met een slaghoedje, die een 3 gram zware lading zwart buskruit laat exploderen. Hierdoor wordt de lading met kracht eruit gestoten.
Indien deze lading tot een hoogte van 0,7 m - tot 0,8 m is gekomen, komt hij
tot detonatie, waarna de scherfwerking zijn vernietigende uitwerking heeft.
WERKING: Trek 3 kg of druk 9 kg, trek aan de struikeldraad of druk op de
ontsteker. Er bestaat ook een mogelijkheid om de mijn uit te rusten met een
21,5 cm lange knikstaaf.
ONTSTEKER: UPROM-1 (Let op! De ontsteker van de oefen mijn kan een
scherpe mijn tol detonatie brengen!)
SPRINGSTOFGEWICHT: 425 gam.
SPECIFICATIE: luchtdruk- en scherfwerking. Kunnen gebruikt worden in
combinatie met roadblocks, het is onwaarschijnlijk dat de mijn onder water
zal worden gebruikt i.v.m. de zwarte buskruitlading (vochtabsorberend).
ONVEILIGE ZONE:
dodelijke straal: 50 meter.
onveilige straal: 100 meter.
MRUD;
BIJNAAM: geen.
TYPE: Anti-Personeelsmijn, scherfwerking(direct gericht).
ALGEMEEN: Gewoonlijk wordt deze mijn op het maaiveld geplaatst (of op
scharende benen, of vastgemaakt in een boom). De mijn kan langer dan 24
uur onderwater worden geplaatst. De mijn wordt gewoonlijk gebruikt door
de infanterie voor rondom beveiliging.
OMSCHRIJVING: De MRUD is van kunststof gemaakt en lijkt uiterlijk op
de claymore. De mijn bevat 650 stalen kogeltjes (diameter 5,5 mm), in een
enkele laag gevat, voor scherfwerking.
HOOGTE: 89 mm.
BREEDTE: 230 mm.
DIEPTE: 50 mm.
KLEUR: olijfgroen/vaalbruin.
KENMERKEN: Op de achterzijde staan de letters MRUD in relief (de holle
zijde).
UITWERKING: De MRUD kan tot detonatie worden gebracht, d.m.v. een
handgenerator, om het elektrisch slagpijpje te laten detoneren. Het is bekend
dat de mijn d.m.v. slagsnoer, waarvan het ene eind geplaatst is in een
ontstekingsgat en het andere eind in een kleine Anti-Personeelsmijn b.v. de
PMA-3, tot detonatie kan worden gebracht. Wanneer de PMA-3 detoneert,
gaat de MRUD sympathisch mee. Bovendien kan de mijn door struikeldraden
worden geactiveerd als de UPMR-2A ontsteker in het ontstekersgat wordt
geplaatst.
WERKING: Wordt elektrisch tot detonatie gebracht. (Dubbel ingeleid), of
kan geïmproviseerd worden ingezet als valstrik.
ONTSTEKER: Elektrische slagpijpje of slagsnoer of UMPR-2A ontsteker.
SPRINGSTOFGEWICHT: 900 gram.
SPECIFICATIE: Luchtdrukwerking en scherfwerking door stalen kogeltjes.
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ONVEILIGE ZoNE:
dodelijke straal: 50 nieter voor de mijn, in een hoek van 60° en een
hellingshoek van 3°. Onveilige zone: 200 meter voor de mijn.
25 meter achter, de mijn.
TNT-100, 200, 500 EN MT-4;
BIJNAAM: geen.
TYPE: Springstofladingen, Anü'-Personeelsmijn Luchtdrukwerking
ALGEMEEN: Deze mijnen bevatten geen metalen delen. Ze kunnen onder water
worden gebruikt tot een diepte van 15 meter.
AFMETINGEN: TNT-100 is 33mmx 107mm, TNT-200 is 59mmx 32mmx 109rnm,
TNT-500 is 70mm x 57mm x lOSmm, MT-4 is 94mm x SOOmni,
OMSCHRIJVING: De TNT-100,200 en 500 (te verwijzen naar de TM-series) zijn
ladingen die bestaan uit geperst trotyl, in een kunststof omhulsel. De TNT-100 en de
MT-4 zijn cilindrisch van vorm. De TNT-200 en de TNT-500 zijn rechthoekig. De
MT-4 is een gegoten trotyllading in een ronde kartonnen omhulsel.
KLEUR: olijfgroen/vaalbruin. De MT-4 is donkerbruin of zwart.
KENMERKEN: Op de TNT-100,200 en 500 zijn de letters TM en het corresponderende nummer aangebracht. Op de MT-4 mijn staat de aanduiding op de zijkant van
het omhulsel gedrukt.
UITWERKING: Of als gewone ontsteker, of als valstrik.
WERKING: Als gewone ontsteker, of als elektrisch ingeleide ontsteker.
ONTSTEKER: Elke type ontsteker voorzien van MlO-draad kan hierin worden gebruikt.
SPRINGSTOFGEWICHT: TNT-100 is 100 gram, TNT-200 is 200 gram, TNT500 is 500 gram en de MT4 is 3800 gram.
SPECIFICATIE: Luchtdruk- en scherfwerking. Er kunnen verschillende ontstekers
worden gebruikt en het gevaar hangt af van de wijze waarop de mijn wordt ingezet.
Deze mijnen kunnen als valstrik worden gebruikt.
ONVEILIGE ZoNE:
dodelijke straal hangt af van de inzet
onveilige zone 25 meter.
GORAZDE MIJN;
ALGEMEEN: De "GORAZDE MIJN" is het voorlopige ontwerp van een Bosnische
AP-mijn van onbekende herkomst, die voor het eerst in de regio rond Gorazde werd
aangetroffen. Deze doeltreffende mijn schijnt werkelijk met de modernste technieken te
worden gefabriceerd. De mijn lijkt op de Canadese C3 (elsie) mijn, met dien verstande
dat deze is uitgevoerd met een losse zwart buisvormig kunststof buitenlichaam. Sommige zijn 120 mm lang en hebben een diameter van 32 mm, die niet de hand in de
grond gedrukt kunnen worden. In een kunststof ontstekingsligplaats zit een metalen
slagpin, die vrijkomt als op het uitstekende deel van de ontsteker wordt gedrukt. Een
flens rond het buitenlichaam, aan de oppervlakte, voorkomt dat de mijn in de grond
wordt gedrukt, als men er op stapt De slagpin vormt met het ontstekingshuis en de
springstoflading één geheel en weegt ± 35 gram. Als de mijn in de grond zit, zal de
luchtdruk hoofdzakelijk direct omhoog zijn uitwerking hebben. Door de detonatie zal
het ontstekingslichaam evenals andere resten van de mijn omhoog worden gedreven.
Mogelijk kan dit ontwerp, als geïmproviseerde Anti-Tankmijn, luditdnikwerking voorkomen. Ongeveer 5,5 kg springstof (mogelijk geperst trotyl) wordt in een multiplex
doos verpakt.
AFMETINGEN: 277 mm x 225 mm x 105 mm. Twee complete "GORAZDE MIJNEN" heeft men ontdekt met twee ligplaatsen voor de ontstekers in het deksel van de
doos.
AFMETINGEN: 318 mm x 272 mm x 12 mm.
UITWERKING: Indien er een druk op één van beide ontstekers wordt uitgeoefend,
zal de hoofdlading in de doos detoneren. De luchtdnikwerking die hieruit voortvloeit
zal voldoende schade aanrichten aan eentrack en wielophanging van rupsvoertuigen.
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