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hand van een casus rond de FARC. 
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‘The FARC is optimistic about the prospects for talks as long as the 

government has the political will to invest in peace in the middle of a 

war’ 

Raul Reyes. 

 

‘Beware not to (let) loose the neck of the snake, it is half asleep but if 

you loosen its neck it will oxygen again’ 

Álvaro Uribe Vélez over de FARC. 
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1. Inleiding 
Op zeven augustus 2010 is de nieuwe president Juan Manuel Santos van Colombia beëdigd. 

Santos is de dertiende president die te maken krijgt met de guerrillabeweging FARC. Vanaf 

de Tweede Wereldoorlog is er sprake van een intern conflict in Colombia. Dit is begonnen als 

een klassenstrijd tussen arm en rijk. De laatste jaren draait het conflict echter meer om de 

drugshandel in Colombia. De FARC is in de loop der jaren een steeds grotere speler in het 

conflict geworden. De FARC geldt als een van de grootste en sterkste guerrillabeweging in 

Latijns-Amerika. Lange tijd is de FARC onderschat als partij in het conflict. Vele 

voorgangers van Santos hebben de FARC genegeerd of onderschat. Vanaf begin jaren ’80 is 

dit echter niet meer mogelijk. De verkiezingen zijn gewonnen door presidentskandidaten 

vanwege hun standpunten ten opzichte van de FARC. Santos heeft al tijdens zijn campagne  

een duidelijk standpunt ingenomen ten opzichte van de FARC. Hij wil de harde lijn, die zijn 

voorganger Álvaro Uribe Vélez ten opzichte van de FARC heeft ingezet, voortzetten. Het zal 

moeten blijken of het Santos lukt een einde te maken aan het conflict, geen van zijn 

voorgangers is dit gelukt. 

 Het conflict in Colombia en de gespannen relatie met het buurland Venezuela zijn 

mede de oorzaak van de instabiliteit in de regio. Hierdoor is het, vanuit het 

inlichtingenperspectief, zeer interessant om de situatie in Colombia in de gaten te houden, 

temeer omdat met het aantreden van de nieuwe president een ander beleid gevoerd zal 

worden.  

 Er kan de komende vier jaar veel veranderen in Colombia. Dat geldt ook zeker voor de 

guerrillabeweging FARC. Hoe zal deze beweging zich ontwikkelen onder de nieuwe 

president. Dit zijn onbeantwoorde vragen die de inlichtingenwereld bezig houden.  

1.1 Onderwerpkeuze en het DIVI 

Deze masterscriptie is het laatste onderdeel van de master Internationale Betrekkingen in 

Historisch Perspectief aan de Universiteit van Utrecht. Ik heb de mogelijkheid gehad om mijn 

scriptie te schrijven gedurende mijn stage bij het ministerie van Defensie, afdeling Defensie- 

Inlichtingen en Veiligheids Instituut (DIVI).  

Het doel van mijn stage, met de daaruit voortkomende scriptie, is aldus een bijdrage te 

leveren aan de projectgroep Analyse van het DIVI. Hierom moet het onderwerp raakvlakken 

hebben met zowel het historische- als het inlichtingenaspect. In overleg met mijn 

stagebegeleiders, in het bijzonder Majoor Schrijver, en de projectgroep Analyse is gekozen 
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voor een verdieping en verbreding van de reeds aanwezige kennis met betrekking tot de 

FARC. Hiernaast heb ik een persoonlijke interesse in Latijns-Amerika. 

Het DIVI is opgericht op 8 november 2005 als een zelfstandig opleidingsinstituut 

binnen de Koninklijke Landmacht en verzorgd sinds 2006 alle inlichtingen- 

veiligheidsopleidingen binnen Defensie. Hierbij ligt de nadruk op het opleiden van analisten.1 

Daarnaast biedt het trainingen aan op het gebied van gerelateerde onderwerpen als militaire 

geografie, elektronische oorlogsvoering en psychologische operaties. Hiernaast lever het 

DIVI bijdragen aan de (joint)doctrinevorming en beleidsondersteuning op alle 

kennisgebieden. Het DIVI geeft eveneens invulling aan opdrachten van de minister van 

Defensie over (inter)nationale samenwerking met civiele en/of militaire instanties. Tot slot is 

het DIVI verantwoordelijk voor het coördineren en leveren van tolkdiensten voor de gehele 

defensieorganisatie.  

 Mijn stageperiode bij DIVI projectgroep Analyse was zeer leerzaam. Hierbij sprak het 

inlichtingenproces mij in het bijzonder aan waarbij gebruik gemaakt kon worden van grote 

hoeveelheid materiaal over het inlichtingenproces.	 De medewerkers van de projectgroep 

Analyse waren professioneel, geïnteresseerd en behulpzaam, waarvoor ik hen dan ook wil 

bedanken. Daarnaast heb ik veel plezier beleefd aan de vele loopuren en de prachtige 

anekdotes die tijdens de koffie naar boven kwamen. Mijn speciale dank gaat uit naar mijn 

begeleiders vanuit DIVI, Luitenant-Kolonel Ad van de Kreeke, Majoor Peter Schrijver, 

Kapitein Rosa Voulon en vanuit de universiteit, Dr. Giliam de Valk. 

1.2 Relevantie 

 

‘De geschiedenis geeft het verleden weer, ze leert ons niets voor het leven in het 

heden’2  

 

Zo verwoordt Ranke het nut van geschiedenis, men kan niet vanuit de geschiedenis lessen 

trekken voor de toekomst. Gebeurtenissen uit het verleden moeten daarom altijd in haar 

tijdsgeest worden gezien, hierdoor zijn ze niet te kopiëren naar welke andere periode dan ook.  

Het gevolg hiervan is dat men voorzichtig moet zijn bij het gebruik van de geschiedenis om 

een oordeel te vellen over het heden en de toekomst. Toch kan men bepaalde trends 

ontdekken in het verleden, die uit te werken zijn tot eventuele toekomstscenario’s. Hierbij 

																																																								
1	Jaarverslag	MIVD	2005,	Militaire	Inlichtingen‐en	VeiligheidsDienst	(Den	Haag	1	maart	2006)	21.	
2	E.	Jonker,	Historie	over	de	blijvende	behoefte	aan	geschiedenis	(Assen	2007)	22.	
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moet men wel oppassen dat dit niet teveel gebeurt op basis van een ‘onderbuik’ gevoel. In 

deze scriptie zal de informatie uit het verleden op structurele wijze worden geanalyseerd, om 

op die manier tot een toekomstscenario te komen. De relevantie van deze scriptie is dan ook 

om te onderzoeken of het mogelijk is, vanuit een historisch perspectief, met het gebruik van 

hedendaagse inlichtingenmethoden, een toekomstscenario te creëren over de FARC. Hierbij is 

van belang dat het gaat om een mogelijk toekomstscenario over de FARC en niet zozeer om 

een zo correct mogelijke voorspelling van de toekomst te geven.  

 De gebruikte methodologie wordt binnen de inlichtingenwereld ingezet om een 

toekomstig scenario te schetsen. De combinatie van deze methodologie met een historisch 

onderzoek is tot op heden niet gebruikelijk. Hierbij is het interessant om te kijken of een 

combinatie van de twee vakgebieden tot een positief resultaat leidt. Mocht dit het geval zijn, 

dan is het interessant om de methodologie te gebruiken voor historisch onderzoek waarbij 

sleutelinformatie ontbreekt. Het is dan mogelijk om met het gebruik van deze methodologie 

een gefundeerde conclusie over het verleden te trekken.   

1.3 Eerder gepubliceerd werk over de FARC 

Ondanks het feit dat de FARC een van de oudste en grootste guerrillabewegingen ter wereld 

is. Is het opvallend dat er vrijwel geen historisch naslagwerk aanwezig is. In de 

Angelsaksische literatuur is er tot op heden geen overzichtswerk verschenen over de gehele 

historie van de FARC. Het recentelijk verschenen: ‘Revolutionary Social Change in 

Colombia’ van James J. Brittain is een van de weinige werken die zich geheel op de FARC 

richt. Brittain heeft echter alleen het zuidelijke front bestudeerd en dit moet, aldus Brittain, 

een goed beeld over de FARC geven. James Petras geeft in het voorwoord aan dat het goed 

mogelijk is dat dit het standaardwerk over de FARC voor de komende jaren kan worden. 

Brittain is werkzaam als assistent professor aan de Acadia Universiteit te Wolfville in Canada. 

Hier is hij verbonden aan de afdeling sociologie. 

 Brittain gaat in zijn boek in op de rol die de FARC heeft in de Colombiaanse 

samenleving. Na een korte beschrijving van de opkomst van de FARC is hij voornamelijk 

bezig met het bespreken van het beleid van de FARC. Hierbij baseert Brittain zich vooral op 

het marxistisch-leninistische gedachtegoed van de FARC. Brittain besteedt uitgebreid 

aandacht aan de staat Colombia en de diverse paramilitairen in relatie tot de FARC. Brittain is 

van mening dat de FARC een belangrijke en positieve invloed heeft in Colombia. Door het 

secuur naleven van het marxistisch-leninistische gedachtegoed weet de FARC vooral de 

positie van de boerenbevolking te verbeteren. Hierbij zijn de staat en de paramilitairen, 
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volgens hem, schuldig aan het gebruik maken van excessief geweld en het onderdrukken van 

de boerenbevolking. De FARC tracht een parallelle staat te creëren in Colombia op basis van 

het socialisme. Hierdoor kan het de boeren beschermen tegen de staat en de paramilitairen. De 

FARC heeft het leven van de boeren op het gebied van de economie, politiek, cultuur, 

onderwijs en de medische zorg verbeterd. Naast het aantonen van de positieve effecten die de 

FARC heeft op de boerenbevolking, suggereert Brittain meerdere malen dat de FARC een 

terroristische organisatie zou zijn. Brittain is zeer te spreken over de aanpak van de FARC, 

om vanuit een kleine machtsbasis Colombia langzaamaan socialistisch te maken. Brittain sluit 

daarom niet uit dat er in Colombia de kans bestaat dat er een marxistisch-leninistische 

revolutie zal ontstaan. 

 Brittain heeft als een van de eersten in de Angelsaksische literatuur een naslag werk 

over de FARC geschreven, toch zou dit boek niet als standaardwerk over de FARC 

beschouwt moeten worden. Het is duidelijk dat de FARC in het werk van Brittain vanuit een 

links gezichtspuntoogpunt benaderd is. Hierdoor heeft het mijns inziens een eenzijdig en 

vertekend beeld geschetst over de FARC. Enkele aspecten over de FARC komen niet naar 

voren in het boek; zoals het gebruik van ontvoeringen, geweld, het verlies van soldaten en 

terrein van de afgelopen jaren. Deze aspecten komen nadrukkelijk naar voren in de andere 

literatuur.  

 

Ondanks het feit dat er weinig overzichtswerken over de FARC zijn geschreven, zijn er 

daarentegen meerdere boeken verschenen over de geschiedenis van Colombia. Terugkomende 

thema’s in deze boeken zijn voornamelijk drugs, paramilitairen, politieke onrust en de FARC. 

De geschiedenis van Colombia kan niet worden bestudeerd, zonder daarbij de FARC te 

betrekken. Door haar gewapende acties is de FARC onderdeel van de geschiedenis van 

Colombia. Doordat de FARC slechts in de context van de geschiedenis van Colombia wordt 

gebruikt, wordt de FARC meestal niet eerder genoemd dan vanaf de jaren ‘80. Ook al bestaat 

de FARC al vanaf 1964, tot de jaren 80 had zij voornamelijk regionale invloed en  heeft het 

bijna geen invloed gehad op het land Colombia. De FARC wordt in deze literatuur meestal 

objectief benaderd als een onderdeel van de Colombiaanse geschiedenis 

Politicoloog en professor Nazih Richani van de Kean Universiteit heeft een onderzoek 

gedaan naar het langdurige conflict in Colombia vanaf 1960. In zijn boek ‘Systems of 

violence. The political economy of war and peace in Colombia’ komt naar voren dat er in een 

land sprake is van een oorlogssysteem wanneer er drie factoren aanwezig zijn. De eerst 

genoemde factor is het slecht functioneren van de nationale instanties. De tweede factor is 
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wanneer economie en politiek gericht zijn op oorlog, waardoor vrede ‘duurder’ is. De laatste 

factor is wanneer er sprake is van een evenwicht tussen de strijdende partijen. Richani staat 

uitgebreid stil bij de rol van de FARC in het conflict. De FARC hanteert een strategie voor de 

korte en middellange termijn; ze proberen vooral de macht te grijpen in de dorpen en steden 

om van hieruit zich met de staat Colombia bezig te houden. Deze macht wordt gegrepen door 

bijvoorbeeld bij lokale verkiezingen de traditionele kandidaten onder druk te zetten en te 

boycotten. Hierdoor is de FARC er medeverantwoordelijk voor dat de overheid een geringe 

invloed heeft in sommige delen van het platteland. De FARC beschermt en reguleert de coca 

handel voor de boeren. Door het heffen van belasting verbetert de economische positie van de 

FARC aanzienlijk. De FARC heeft,  aldus Richani, haar hoogste doel bereikt bij de 

gedemilitariseerde zone van 1998, waarbij het officieel de controle had over enkele 

departementen in Colombia   

 De FARC is niet de enige guerrillabeweging  in de geschiedenis van Latijns-Amerika. 

In de regio zijn meerdere linksgeoriënteerde guerrillabewegingen actief geweest en deze 

lenen zich dan ook uitstekend om met elkaar vergeleken te worden. Prof. James F. Rochlin, 

professor op het gebied van politicologie en verbonden aan de Universiteit van British 

Colombia Okanagan, heeft een studie gedaan naar vier guerrillabewegingen in Latijns-

Amerika. In zijn boek ‘Vanguard Revolutionaries in Latin America’ gaat hij dieper in op wat 

de invloed was van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en over de revolutie van militaire 

conflicten. Hiervoor heeft hij ondermeer gekozen voor de FARC met daarnaast de ELN, ook 

uit Colombia, het Lichtend Pad uit Peru en de Zapatista’s uit Mexico. Na een korte 

beschrijving van de geschiedenis van de FARC richt Rochlin zich vooral op de ontwikkeling 

van de FARC halverwege de jaren ’80. Dit valt samen met de opkomst van de cocaïne handel, 

waardoor de FARC een zeer rijke guerrillabeweging kan worden. De FARC verandert van 

een ideologische guerrilla, die opkomt voor de arme bevolking, in een militaire guerrilla 

waarbij de ideologie naar de achtergrond verschuift. Het doel van de FARC, aldus Rochlin, is 

het verkrijgen van macht en hiervoor wordt een stop-at-nothing mentaliteit gehanteerd. Door 

middel van het gebruik van geweld probeert de FARC deze macht te verkrijgen, dit gaat 

echter gepaard met zeer veel slachtoffers zowel burger als militair.  

 Naast verschillende academische studies over de FARC zijn er ook meerdere 

autobiografische boeken over de FARC verschenen. Recentelijk is er een autobiografie over 

Raul Réyes verschenen, geschreven door de Nederlander Robert Lemm. In zijn boek: ‘De 

autobiografie van Raul Réyes, de man die Ingrid Betancourt gijzelde’ vertelt Lemm het 

verhaal van Réyes en geeft uitleg over de Operaties Schaak en Phoenix. Lemm heeft zijn 
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verhaal gebaseerd op de informatie die op de laptop van Réyes staat, welke in beslag is 

genomen door het Colombiaanse leger tijdens operatie Phoenix. In hoeverre de informatie als 

authentiek kan worden beschouwd is lastig te beoordelen. Het geeft echter wel een goed beeld 

van een man die bijna 50 jaar als guerrilla heeft geleefd. 

 Daarnaast zijn er meerdere boeken verschenen van mensen die zijn ontvoerd door de 

FARC. Onder andere door de voormalige presidentskandidaat Betancourt. Een andere 

gedetailleerde biografie is geschreven door drie Amerikanen die vijf jaar lang door de FARC 

zijn gegijzeld. In ‘Gegijzeld, vijf jaar gevangen door de FARC in de Colombiaanse jungle’  

wordt een duidelijk beeld geschetst van de wijze waarop de FARC in de jungle opereert. De 

Nederlander David Böhm heeft, als Colombiaanse militair, in de jungle jacht gemaakt op de 

FARC. Zijn ervaringen heeft hij opgeschreven: ‘In de groene hel van Colombia, een 

Nederlander in de strijd tegen de FARC en de cocaïne’. Door de werken naast elkaar neer te 

leggen is het mogelijk om over beide partijen de ervaringen te lezen. Het is opvallend hoe 

veel gemeenschappelijke aspecten deze tegenstanders met elkaar hebben. De verhalen mogen 

dan niet objectief zijn, ze geven wel een goede schets van de situatie. 

 Doordat de FARC op dit moment nog zeer actief is, verschijnen er geregeld diverse 

rapporten over de FARC. Enkele organisaties die over de FARC schrijven zijn: Jane’s 

Information Group, ze schrijven geregeld rapporten over de situatie in Colombia. Daarnaast 

houden ze ook de situatie rond de FARC bij. The International Crisis Group, houdt 

conflictgebieden in de wereld in de gaten, in deze hoedanigheid brengen ze geregeld 

rapporten uit over Colombia. The United Nations brengt diverse rapporten uit waar Colombia 

in naar voren komt. Dit zijn rapporten van diverse strekking, vele voorkomende onderwerpen 

zijn drugs en conflictgebieden.   

1.4 Vraagstelling en opbouw 

In deze scriptie worden twee vakgebieden gecombineerd, te weten het vakgebied van 

geschiedenis en het vakgebied inlichtingen. In deze scriptie zal worden onderzocht of het 

mogelijk is om met een historisch onderzoek enkele toekomstscenario’s te schetsen met 

behulp van de inlichtingen methodologie. Zoals al eerder is aangegeven zal dit aan de hand 

van een casus worden onderzocht. De casus betreft de FARC. Wanneer er binnen het 

vakgebied geschiedenis een toekomstscenario wordt geschetst, wordt hier geen methodologie 

voor gehanteerd. Een toekomstscenario is gebaseerd op het logisch beredeneren van 

geschiedkundige gebeurtenissen richting de toekomst. In deze scriptie zal onderzocht worden 

of het gebruik van de inlichtingenmethodologie een meerwaarde heeft bij het schetsen van 
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toekomstscenario’s vanuit een historisch onderzoek. Dit levert de volgende onderzoeksvraag 

op: 

 

“Is het mogelijk om vanuit een historisch onderzoek met gebruik van methoden 

afkomstig uit het vakgebied van de inlichtingenanalyse een toekomstscenario van de 

FARC te geven voor een periode van vier jaar?” 

 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zal in het eerste deel van de scriptie ingegaan 

worden op het inlichtingenproces. Hierna zal deze scriptie zich richten op het historische 

aspect van de FARC. Om uiteindelijke de twee vakgebieden te combineren. De hoofdvraag 

zal middels drie deelvragen worden onderzocht.  

 

In hoofdstuk 2 gaat men in op de vraag: Welke begrippen en methoden, behorende bij het 

vakgebied inlichtingenanalyse, worden in deze scriptie gebruikt voor het schetsen van 

toekomstscenario’s? 

 Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden wordt er naast een historisch onderzoek 

gebruik gemaakt van methoden en technieken uit het vakgebied van de inlichtingenanalyse. 

Middels dit hoofdstuk worden enkele begrippen behorende bij het vakgebied inlichtingen 

behandeld. De begrippen inlichtingen, analyse, inlichtingenanalyse en inlichtingencyclus 

zullen worden gedefinieerd in de context van deze scriptie. Daarnaast zullen de volgende 

methoden nader toegelicht worden: De SWOT-analyse, scenario building en de ACH-

methode. In hoofdstuk 5 worden deze methoden toegepast aan de hand van de FARC casus. 

 

In hoofdstuk 3 en 4 wordt er aandacht besteed aan het tweede onderdeel van deze scriptie, het 

historische aspect. In hoofdstuk 3 en 4 wordt de volgende vraag behandeld: Hoe heeft de 

FARC zich in minder dan een halve eeuw tot een van de grootste guerrillabeweging kunnen 

ontwikkelen? 

 In hoofdstuk 3 wordt een historisch overzicht van de FARC gegeven. Naast een 

chronologische geschiedschrijving van de FARC van de oprichting tot het heden, wordt er 

ook aandacht besteed aan de situatie in Colombia waardoor het mogelijk is dat de FARC kan 

ontstaan. In hoofdstuk 4 wordt de historische context geanalyseerd. Deze analyse wordt 

gedaan op basis van vier onderwerpen die van groot belang zijn voor de huidige situatie van 

de FARC. De onderwerpen zijn: zijn de drugshandel, de interne situatie bij de FARC, de 
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relatie tussen de FARC en Colombia en de internationale relaties van de FARC. Deze analyse 

is naast de historische context de basis voor de toekomstscenario’s.  

 

In hoofdstuk 5 worden de twee vakgebieden samengevoegd. Aan de hand van de vraag: Hoe 

zal de FARC zich in de komende vier jaar ontwikkelen?  

 De methoden uit hoofdstuk 2 en de informatie uit hoofdstuk 3 en 4 worden in dit 

hoofdstuk samengevoegd. Door de twee vakgebieden te combineren is het mogelijk om op 

een gestructureerde manier antwoord te geven op de deelvraag. Er zullen een aantal 

toekomstscenario’s naar voren komen. Door middel van de verschillende methoden wordt het 

mogelijk om dit aantal tot één á twee scenario’s terug te brengen. Het gehele analyseproces is 

in dit hoofdstuk terug te lezen. 

 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 6, de conclusie, de onderzoeksvraag beantwoord. Naast de 

beantwoording van de onderzoeksvraag zullen de verschillende deelvragen kort worden 

behandeld. Aan de hand van de discussie worden er enkele kritische punten naar voren 

gebracht en adviezen voor een mogelijk vervolg onderzoek. 
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2. Definiëring en methodologie 
Binnen deze scriptie worden enkele begrippen en methoden gebruikt die afkomstig zijn uit het 

vakgebied van de inlichtingenanalyse. Om de scriptie voor een ieder geheel duidelijk te 

maken zullen in het komende hoofdstuk enkele begrippen en methoden worden gedefinieerd 

die in latere hoofdstukken worden toegepast. Eerste zullen de algemene begrippen 

inlichtingen en analyse worden gedefinieerd. Vervolgens zal er in dit hoofdstuk een van de 

voornaamste werkprocessen binnen de inlichtingengemeenschap worden toegelicht, te weten 

de inlichtingencyclus. In deze cyclus zullen de begrippen inlichtingen en analyse terugkomen. 

Voor de volledige beantwoording van de hoofdvraag zal er gebruik gemaakt worden van een 

onderdeel van deze inlichtingencyclus, namelijk de stap verwerken. Deze zal in dit hoofdstuk 

verder worden toegelicht. Binnen dit proces wordt er gebruik gemaakt van enkele specifieke 

analyse technieken zoals een SWOT-analyse (Strenghts, Weaknessess, Oppertunities and 

Threaths), scenario building en de Analysis of Competing Hypotheses (ACH). Deze 

methoden zullen worden toegelicht in dit hoofdstuk, in een later hoofdstuk zullen deze 

methoden worden toegepast aan de hand van een casus. 

 De discipline van de inlichtingenanalyse is in ontwikkeling, maar de methodologie is 

reeds helder. Men vindt over de gebruikte begrippen tal van definities en de methoden zijn 

vanuit verschillende inzichten en benaderingswijze beschreven. Om een duidelijk standpunt 

in te nemen over de begrippen en de gebruikte methoden zal literatuur worden gebruikt die op 

het DIVI aanwezig is. De reden hiervoor is dat deze scriptie mede in opdracht van het DIVI is 

geschreven. De begrippen en methoden die worden gebruikt sluiten aan bij de praktijk van het 

inlichtingen vakgebied.    

2.1 Algemene begrippen 

Er bestaan verschillende definitie van de begrippen inlichtingen en analyse, deze definities 

verschillen meestal door de context waarin ze gebruikt worden. In de volgende paragraaf 

zullen enkele definities van deze begrippen de revue passeren. Uiteindelijk zal er, uit de 

verschillende definities, een definitie gekozen worden die het beste aansluit bij de context van 

de scriptie.  

2.1.1 Inlichtingen 

Wat wordt er nu concreet bedoeld met het begrip inlichtingen. Omdat men in Nederland 

veelal refereert naar Angelsaksische literatuur wordt de term inlichtingen dan ook geregeld 

vervangen voor de Engelse term intelligence. Aangezien het in deze scriptie voornamelijk zal 

gaan over de inlichtingenanalyse en niet zozeer over het begrip inlichtingen, zal er in de 
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context van deze scriptie gebruik worden gemaakt van de Nederlandse term inlichtingen. De 

keuze hiervoor vloeit voort uit het feit dat deze scriptie geschreven wordt mede in opdracht 

van Defensie, waar de Nederlandse taal wordt gehanteerd. 

 Om toch een duidelijke definitie te geven van de term inlichtingen, ontkomt men er 

niet aan om het Engelse woord te gebruiken. Inlichtingen zijn van belang voor het leger, de 

definitie komt al voor in ‘on war’ van von Clausewitz. Von Clausewitz geeft de volgende 

definitie over inlichtingen: 

   

‘By “intelligence” we mean every sort of information about the enemy and his country 

– the basis, in short, of our plans and operations’.3 

 

Von Clausewitz kijkt alleen naar de informatie die er over de tegenstander aanwezig is en wat 

de tegenstander van de plannen van het eigen leger weet. Er wordt hier alleen over 

inlichtingen gesproken ten tijden van een oorlogssituatie. De Koninklijke Landmacht hanteert 

net als von Clausewitz een definitie die zich op de militaire taak van het leger focust. De 

definitie van de Koninklijke Landmacht luidt als volgt: 

 

‘Inlichtingen zijn het product van het verzamelen en verwerken van gegevens over 

vreemde mogelijkheden, vijandelijke of potentieel vijandige (elementen van) reguliere 

strijdkrachten, irregulier strijdende partijen, evenals gegevens over gebieden en 

omstandigheden waarin militair wordt opgetreden of in de toekomst mogelijk moet 

worden opgetreden.’4 

 

De definitie van inlichtingen heeft zich over de jaren geëvalueerd, deze moet inmiddels los 

worden gezien van enkel de militaire taak. In de Verenigde Staten hanteert men de volgende 

definitie over inlichtingen: 

 

‘Intelligence allows anticipation or prediction of future situations and circumstances, 

and it informs decisions by illuminating the differences in available courses of 

action.’5  

  

																																																								
3	C.	Von	Clausewitz,	on	war	(Princeton	1993)	136.	
4	Koninklijke	Landmacht,	Leidraad	inlichtingen.	LD	5	(Zwolle	2006)	10.	
	
5	US	Armed	Forces,	Joint	publication	2.0	joint	intelligence	(Washington	2007)	9.	
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Volgens deze definitie zijn inlichtingen voornamelijk bedoeld voor het schetsen van een 

toekomst beeld, waarbij de verschillende wijzen van het behalen of voorkomen van een 

toekomst beeld belicht om de juiste besluiten te kunnen nemen. Deze definitie kijkt vooral 

naar het eindproduct die inlichtingen moeten afleveren, over het analyseproces wordt niks 

genoemd. In vergelijking met de definitie van von Clausewitz geldt deze definitie niet alleen 

meer voor het leger, de definitie is toepasbaar in verschillende organisaties.  

 In de volgende definitie van G. de Valk wordt er meer de nadruk gelegd op het proces 

waarmee inlichtingen tot stand komen. Informatie wordt bijeen gezocht, geanalyseerd en 

verwerkt tot inlichtingen voor beleidsmakers en andere gebruikers. In de definitie van de Valk 

komt naar voren dat inlichtingen niet meer alleen voor het leger gelden, meerdere onderdelen 

van de samenleving maken er gebruik van. 

 

‘Intelligence is information that is gathered, proceessed, and/or analyzed for actors or 

decision makers. If these actors are national decision makers, it is often called national 

intelligence – intelligence on international security issues. Yet, intelligence may also 

be used by companies or for domestic security.’6 

 

Volgens het leidraad inlichtingen van Defensie (LD5) zijn er zeven eisen waar een goed 

inlichtingenproduct aan moet voldoen, namelijk: 

1. zo objectief mogelijk; 

2. vraag afdekkend; 

3. zo accuraat mogelijk; 

4. tijdig; 

5. bruikbaar; 

6. relevant; 

7. beschikbaar.7 

 

In de context van de scriptie wordt de definitie van het Amerikaanse leger gehanteerd. Deze 

definitie toont dat inlichtingen meer inhoudt dan enkel een militaire taak, het begrip moet 

breder worden geïnterpreteerd. Binnen DIVI voert deze definitie de boventoon. De definitie 

die de Koninklijke Landmacht hanteert wordt als achterhaald beschouwt omdat deze zich 

sterk focust op de militaire taak. In het vervolg van deze scriptie zal er niet dieper worden 

																																																								
6	G.	de	Valk,	Dutch	intelligence	–	Towards	a	qualitive	framework	for	analysis	(Groningen	2005)	8.	
7	Koninklijke,	Leidraad,	179.	
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ingaan op het begrip inlichtingen. Aangezien de focus van de scriptie ligt op 

inlichtingenanalyse, zullen de ‘inlichtingen’ oftewel de informatie voornamelijk uit het 

historisch onderzoek worden gehaald. Deze informatie zal uit openbare bronnen worden 

verzameld, verwerkt en geanalyseerd om op die manier de hoofdvraag zo volledig mogelijk te 

beantwoorden. Deze informatie zal net als bij inlichtingen moeten voldoen aan bovengestelde 

eisen. Vanuit deze historische context zullen de inlichtingen informatie moeten verschaffen 

van waaruit een toekomstscenario kan worden geschetst.  

2.1.2 Analyse 

Voor het algemene begrip analyse zijn net als bij inlichtingen vele definities mogelijk. De 

definitie van analyse hangt samen met het perspectief vanuit waar men het begrip benaderd. 

Vanuit welk perspectief men ook kijkt naar de term analyse het wordt omschreven als een 

proces waarbij men iets onderzoekt. Door middel van het isoleren van onderdelen of door het 

terug redeneren naar de kern, vanwaar uit men datgene kan verklaren of datgene kan worden 

hergestructureerd. Deze omschrijving is terug te vinden in de definitie van de Sherman Kent 

center for Intelligence Analysis: 

 

‘Analysis involves breaking down problems into consituents parts, such as causes and 

effects, and using logical operations to identify and test hypotheses for the purpose of 

explanation and prediction’.8  

2.1.3 Inlichtingenanalyse 

Voor de context van deze scriptie zal het begrip analyse vanuit een inlichtingenperspectief 

worden bekeken, de inlichtingenanalyse. Net zoals voor analyse, geldt voor 

inlichtingenanalyse dat er vele definities gelden. Los van het aantal definities bestaat er ook 

nog de discussie of dit specifieke vakgebied nu een beroep of een wetenschappelijke 

discipline is. In de VS bestaat de gedachte dat het een beroep is, dat bezig is een 

wetenschappelijke discipline te worden. Dit komt mede doordat er gebruik wordt gemaakt 

van verschillende wetenschappelijke methodologie en dat er sinds 1997 in de VS een 

universitair traject aanwezig is.9 De VS is niet het enige land dat er een wetenschappelijke 

discipline van probeert te maken. Zo wordt sinds 2007 deze methodologie onderwezen aan de 

Universiteit van Amsterdam. Binnen de minor inlichtingenstudies wordt de module 

																																																								
8	Making	sense	of	transnational	threats,	The	Sherman	Kent	center	for	Inelligence	Analysis	(Washington	
2004)	8.	
9	Defensie	Inlichtingen	en	Veiligheids	Instituut	(DIVI),	Handboek	analyse.	Theorievorming	en	methodologie	
in	inlichtingenanalyse	(’t	Harde	2009)	12.	
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‘Methoden en vaardigheden van inlichtingenstudies’10 gegeven. Er is hier sprake van een 

universitair traject. 

 Inlichtingenanalyse is nog een zeer jong vakgebied. Vanuit Angelsaksische hoek zijn 

een aantal professionals te noemen die hun stempel op het vakgebied hebben gedrukt. De 

vader van het vakgebied is Sherman Kent. Zijn grootste contributie voor het vakgebied is om 

de centrale plaats van de analist vast te leggen binnen het vakgebied. Aldus Kent is de 

inlichtingenanalist een doordacht persoon die gebruikt maakt van de rede en 

wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Dit komt naar voren in zijn boek, Strategic 

Intelligence for American World Power.11 Dit boek is geschreven door Kent ten tijden van de 

Tweede Wereldoorlog. In de tweede versie van zijn boek, uit 1965 is hij van mening dat er 

door middel van wetenschappelijke studie van de geschiedenis er een analyse gemaakt kan 

worden over huidige complexe vraagstukken. Hierdoor kan men, aldus Kent, een schatting 

maken van toekomstige gebeurtenissen.  

 Na Kent is er door de CIA verder ontwikkeld op het vakgebied. Vooral Robert Gates 

en Douglas MacEachin hebben zich op het vakgebied gespecialiseerd. Gates (1986-1989, 

Deputy Director of Intelligence, DDI) is er verantwoordelijk voor dat er meer aandacht kwam 

voor de wijze van argumenteren. Gates zorgde voor een verandering in het benaderen van de 

informatie. Van ‘Looks good to me’ naar ‘show me you evidence’.12 MacEachin (1993-1996, 

DDI) is op het werk van Gates verder gegaan en stelde dat er sprake moet zijn van 

gestructureerde argumentatie. MacEachin introduceerde een systematisch en transparant 

model waarmee gecontroleerd kan worden of de analisten hebben voldaan aan de criteria van 

het analytisch denken.13 Hiermee probeert MacEachin de afkeer die binnen de CIA aanwezig 

is voor de academisch wereld te verkleinen. Dit wordt ook wel het Linchpin analysis 

genoemd. 

     Richard Heuer jr. heeft als vierde een zeer grote invloed gehad op de 

inlichtingenanalyse. Heuer is met drie fundamentele punten gekomen over 

inlichtingenanalyse. Ten eerste is de geest niet in staat om effectief om te gaan met inherente 

onduidelijkheden (de menselijke mist die om complexe zaken hangt) en geïnduceerde 

onduidelijkheden (de gecreëerde mist door derden). Ten tweede is het voor 

inlichtingenanalisten zeer lastig om effectief om te gaan met onzekerheden. Zeker als je je  

																																																								
10	Minor	inlichtingenstudies‐UvA	Studiegids‐Programma	beschrijving		
http://studiegids.uva.nl/web/uva/2009_2010/nl/p/956.html	geraadpleegd	op	20	juli	2010.	
11	R.	J.	Heuer	jr,	Psychology	of	intelligence	analysis	(Washington	1999)	9.	
12	Heuer,	Psychology,	10.	
13	Heuer,	Psychology,	10.	
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bedenkt dat men moet uitgaan van slechts onzekerheden omdat er niks anders voor handen is. 

Ondanks het feit dat je zeer gefocust bent op je eigen cognitieve denken. Als laatste maakt 

Heuer duidelijk wat het nut is van het gebruik van methoden. Met het gebruik van methoden 

kan de inlichtingenanalist op een hoger niveau van kritisch denken komen. Voorbeelden 

hiervan zijn technieken voor het structuren van informatie, uitdagende veronderstellingen en 

het onderzoeken van alternatieve interpretaties.14 

 Heuer had met zijn denkbeelden zeer veel invloed op de inlichtingenanalyse binnen de 

CIA. Vanaf de jaren 80 worden er cursussen op basis van zijn denkbeelden gegeven, 

daarnaast behoren zijn artikelen tot het lesmateriaal voor nieuwe inlichtingenanalisten.15 

Naast het voor het eerst expliciet duidelijk maken van de cognitieve valkuilen en beperkingen 

die voorkomen bij de inlichtingenanalyse heeft Heuer een belangrijke methode voor de 

inlichtingenanalyse ontwikkeld. Heuer’s Analysis of Competing Hypotheses (ACH)  een van 

de meest belangrijke bijdrage bij de ontwikkeling van inlichtingenanalyse methoden.16  

 

Zoals eerder aangegeven bestaan er meerdere definities voor de term inlichtingenanalyse. De 

hier al boven genoemde Giliam de Valk geeft de volgende definitie over inlichtingenanalyse: 

 

‘Analyse is the conversion of basic information into an intelligence analysis. It 

includes the integration, evaluation, and analysis of the data available. In this phase, 

analyst integrate and evaluate the often fragmentary and contradictory raw material. 

They draw the conclusions concerning the central questions.’17 

 

In de definitie van de Valk komen twee facetten naar voren. De integratie en evaluatie van de 

veelal gefragmenteerde en tegenstrijdige informatie. Waarna men de centraal gestelde vragen 

kan beantwoorden. De definitie komt overeen met de eerdere gegeven definitie over analyse 

van de CIA Sherman Kent school, het proces is bijna geheel identiek. De Valk vermeld alleen 

expliciet dat het gaat om basis informatie wat wordt omgezet tot inlichtingenanalyse. 

 Rob Johnston van het Center for the Study of Intelligence geeft de volgende definitie 

over het begrip inlichtingenanalyse: 

 

																																																								
14	Heuer,	Psychology,	11.	
15	Heuer,	Psychology,	12.	
16	Heuer,	Psychology,	74.	
17	Valk,	Dutch	intelligence,	13.	
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‘Intelligence analysis is the application of individual and collective cognitive methods 

to weigh data and test hypotheses within a secret socio-culteral context’.18  

 

In deze definitie wordt alleen het analyserende gedeelte genoemd van de inlichtingenanalyse, 

het toepassen van individuele en collectieve cognitieve methoden om data te wegen en het 

testen van hypothesen. Er wordt wel expliciet genoemd dat het gaat om een geheime sociale-

culturele context. Dit is een kenmerk van inlichtingenanalyse. Naast het gebruik van openbaar 

toegankelijke bronnen, kan er gebruik gemaakt worden van geheim bron materiaal.  

2.1.4 Inlichtingencyclus 

Inlichtingen en veiligheidsrapporten zijn het gevolg van verzamelen, verwerken en analyseren 

van de verkrijgbare informatie. Dit is het werkproces binnen en inlichtingenorganisatie. Er 

bestaan verschillende modellen. De inlichtingencyclus, de inlichtingenmatrix en het 

waarschuwingsmodel19 zijn hier enkele voorbeelden van, elk van deze modellen benaderen 

het werkproces vanuit een ander perspectief. 

 Van deze verschillende modellen zal in deze scriptie gebruik worden gemaakt van de 

inlichtingencyclus. Dit is het meest voorkomende model in de literatuur over het 

inlichtingenwerk, daarnaast wordt het gehanteerd door Defensie. Er bestaan nuanceringen in 

de beschrijving van de inlichtingencyclus. Er kan gebruik worden gemaakt van vier tot en met 

zes stappen binnen de inlichtingencyclus. Het verschil hierin zit in een nadrukkelijker uitleg 

van een van de stappen, om op deze manier het belang van een stap aan te duiden. Op deze 

manier kan men bijvoorbeeld duidelijker het verschil tussen het bewerken van informatie en 

het analyseren ervan tot inlichtingen aangeven.20 Aangezien in deze scriptie het model van 

Defensie wordt gehanteerd zal er gebruik worden gemaakt van vier stappen. 

 De inlichtingencyclus is een continu en cyclisch proces waarbij de ruwe data 

uiteindelijk tot inlichtingen wordt verwerkt. Binnen deze cyclus komen de eerder omschreven 

begrippen inlichtingen en analyse terug. Aan de hand van onderstaand schema zal duidelijk 

worden welke functie de begrippen hebben binnen het werkproces van de inlichtingendienst 

hebben.  

 

																																																								
18R.Johnston,	Analytic	culture	in	the	U.S	intelligence	community	(Washington	2005)	4.	
19	Valk,	Duitch	intelligence,	12.	
20	DIVI,	Handboek	analyse,	14.	
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1. Direction (initiëren): In deze fase wordt aangegeven welke inlichtingenbehoefte er is 

en wordt deze vertaald naar meetbare of waarneembare gegevens voor het 

verzamelproces. 

2. Collection (verzamelen): In deze fase wordt door inlichtingenverzamelmiddelen en op 

verschillende manieren de benodigde informatie verzameld en in bruikbare formats 

gezet. 

3. Processing (verwerken): In deze fase wordt door de inlichtingengemeenschap de 

verzamelde informatie geregistreerd, geëvalueerd, geanalyseerd en geïntegreerd met 

reeds aanwezige kennis, om vervolgens vertaald te worden (het operationaliseren van 

inlichtingen) naar de afnemer of gebruiker.21 

 

Deze stap van de inlichtingencyclus staat centraal binnen deze scriptie. In het 

volgende hoofdstuk, methoden, zullen de drie eerder genoemde methoden worden 

toegelicht. De SWOT-analyse, scenario building en de ACH methode zijn onderdeel 

van het analytisch denk- en werkproces, deze is hieronder schematisch afgebeeld. 

 

Bron: R.	Voulon,	Handboek	analyse.	Theorievorming	en	methodologie	in	inlichtingenanalyse. 

 

																																																								
21	DIVI,	Handboek	analyse,	14.	
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4. Dissemination (verspreiden & gebruiken): In de laatste fase worden de inlichtingen 

verspreid aan hen die ze nodig hebben voor hun besluitvorming of operationele 

uitvoering. Wanneer het geclassificeerde inlichtingen betreft gebeurt dat op basis van 

het need to know principe.22 

 

In de onderstaande afbeelding wordt de continuïteit van de hierboven beschreven 

inlichtingencyclus afgebeeld.  

 

  

Bron: R.	Voulon,	Handboek	analyse.	Theorievorming	en	methodologie	in	inlichtingenanalyse. 
 

In de praktijk verloopt het werkproces niet zo eenvoudig als dat de inlichtingencyclus 

aangeeft. Het komt geregeld voor dat stappen worden overgeslagen, of dat er gedurende het 

werkproces feedback wordt gegeven of eerdere fases.23 Tijdens het werkproces is er contact 

tussen beleidsmakers, uitvoerders, de inlichtingengemeenschap en de inlichtingenbronnen en 

–verzamelorganen. Daar waar nodig wordt het werkproces bijgestuurd om op deze manier het 

werkproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.24  

 

																																																								
22	DIVI,	Handboek	analyse,	14.	
23	Valk,	Duitch	intelligence,	14.	
24	DIVI,	Handboek	analyse,	15.	
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2.2 Methoden 

In stap drie van de inlichtingencyclus wordt de verzamelde informatie geanalyseerd en 

verwerkt om vervolgens vertaald te worden naar de afnemer. Dit is het analytisch denk- en 

werkproces kortweg het analyseproces. Om de informatie te analyseren en verwerken kan er 

gebruik worden gemaakt van verschillende methoden. In deze paragraaf zullen er drie 

methoden worden toegelicht namelijk de SWOT-analyse, scenario building en de ACH 

methode. De keuze voor deze drie methoden is gebaseerd op de methoden waar DIVI gebruik 

van maakt. Deze drie methoden zullen later in deze scriptie worden toegepast in de context 

van de FARC.   

2.2.1 SWOT-analyse 

De SWOT-analyse is ontwikkeld eind jaren ’60 aan het Stanford Research Institute, tijdens 

een onderzoek naar het falen van bedrijfsplanning. SWOT-analyse maakt deel uit van een 

programma voor strategische planning, wat in eerste instantie vooral gebruikt is in het 

bedrijfsleven.25 Het is over de jaren heen dusdanig geëvolueerd dat het in verschillende 

organisaties gebruikt wordt, waaronder in de inlichtingengemeenschap. 

 Een SWOT-analyse combineert een evaluatie over het interne functioneren met een 

analyse van wat er vanuit de buitenwereld op de organisatie afkomt. Met het gebruik van een 

SWOT-analyse kan men een beeld krijgen van de interactie tussen de organisatie en de 

omgeving op de korte, middellange en lange termijn. Hierbij hebben de sterktes en zwaktes 

betrekking op wat men zelf kan beïnvloeden, de eigen organisatie. Kansen en bedreigingen 

hebben betrekking op de aspecten waar men geen invloed op heeft, de buitenwereld. Met 

relatief weinig moeite kan men met het gebruik van een SWOT-analyse bruikbare informatie 

produceren. Deze informatie wordt schematisch weergegeven, dit vormt een goede basis voor 

een verdere analyse.26 Deze informatie uit de SWOT-analyse is goed te gebruiken voor het 

creëren van scenario’s.  

 

Binnen de inlichtingengemeenschap dient men de organisatie, partij of groep waar vanuit men 

redeneert ruimer te interpreteren, het is wel vanuit die organisatie, partij of groep dat men 

naar de omgeving kijkt en niet andersom.27 In een inlichtingenanalyse wordt de volgende 

definitie gegeven van de verschillende onderdelen: 

 
																																																								
25	R.	J.	Heuer	jr.	en	R.	H.	Pherson,	Structured	analytic	techniques	for	intelligence	analysis	(Washington	
2010)	290.	
26	Heuer,	Structured	analytic,	288.	
27	DIVI,	Handboek	analyse,	102.	
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 Strengths: interne sterke punten van de organisatie, die haar in staat stellen voordelig 

om te gaan met veranderingen in de omgeving 

 Weaknesses: zwakke en eventueel te verbeteren punten van de organisatie 

 Opportunities: kansen identificeren, de interessante factoren identificeren waarmee 

een organisatie te maken heeft en die mogelijkheden zich dragen tot een betere te 

komen 

 Threats: benoemen van externe factoren die de organisatie (kunnen) verzwakken of 

bedreigend zijn voor haar voortbestaan28 

 

Aan de hand van een SWOT matrix kunnen alle genoemde punten over de organisatie worden 

ingevuld. Hierbij is het van belang dat men vooral kijkt naar de mate van invloed en 

relevantie van de verschillende onderdelen. Het is wenselijk om de genoemde punten per 

onderdeel aan de hand van relevantie in te vullen.29 

 

 

 

Door het invullen van deze matrix kan men kijken wat voor strategische consequenties voor 

de organisatie uit de SWOT voortvloeien. Dit kan men doen door het stellen van de volgende 

vragen: 

 

 Welke sterke kanten van de eigen organisatie kan men gebruiken om de kansen te 

benutten? 

 Welke sterke kanten van de eigen organisatie kan men gebruiken om de bedreigingen 

af te wenden? 

 Welke zwakke kanten verhinderen het benutten van kansen? 

																																																								
28	DIVI,	Handboek	analyse,	102.	
29	Heuer,	Structured	analytic,	289.	
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 Welke zwakke kanten verhinderen het afwenden van bedreigingen?30 

 

Als laatste stap in de SWOT-analyse kan men de strategische consequenties van de 

organisatie koppelen aan de verschillende termijnen, zoals weergegeven in onderstaande 

matrix: 

 

 

 

Bij de SWOT-analyse is men voornamelijk divergerend bezig, dit verandert bij de volgende 

stap in het analyseproces. De informatie uit de SWOT-analyse wordt gebruikt bij het scenario 

building. In de volgende paragraaf zal aan de hand van scenario building de informatie 

worden geconvergeerd. 

2.2.2 Scenario building 

Scenario building wordt gebruikt bij complexe situaties waarbij meerdere uitkomsten 

mogelijk zijn, er bestaan grote onzekerheden over de toekomst. Door het maken van meerdere 

scenario’s is het mogelijk om de diverse uitkomsten per situatie te beschrijven. Aan de hand 

van deze scenario’s kunnen beleidsmakers hun plannen ontwikkelen rekening houdend met 

eventuele mogelijkheden of risico’s.31  

 Bij het gebruik van scenario’s moet men wel in acht nemen dat het een toekomst 

schets, dit betekent echter niet dat het voorspellingen zijn. Ontwikkelde scenario’s zijn een 

gebruiksinstrument. De ultieme test is niet of de scenario’s de toekomst accuraat hebben 

voorspeld, maar of ze ertoe hebben bijgedragen dat er geleerd is, of effectieve actie is 

ondernomen om de eigen toekomst vorm te geven.32 Het gebruik van scenario’s is geen doel 

																																																								
30	DIVI,	Handboek	analyse,	104.	
31	Heuer,	Structured	analytic,	120.	
32	DIVI,	Handboek	analyse,	107.	
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op zich, maar is een instrument waarmee men de discussie over de toekomstige 

ontwikkelingen vorm kan geven. 

 

Richard Heuer jr. beschrijft drie soorten scenario’s simpele scenario’s, alternatieve 

toekomstscenario’s en meerdere scenario’s generatie.33 Er zit een gradatie systeem in het 

gebruik van de genoemde scenario’s, aan de hand van het verwachte aantal scenario’s kan 

men een van de soorten scenario’s kiezen. In de context van de scriptie en aan de hand van de 

gekozen casus zal er gebruik worden gemaakt van het alternatieve toekomstscenario. Dit heeft 

met de grote van de casus te maken. Defensie maakt ook gebruik van dit type scenario 

building. 

    

Voordat men met scenariobuilding kan beginnen moet er eerst met de informatie uit de eerder 

genoemde SWOT-analyse onderzoek gedaan worden naar de kenmerkende, ontwikkelingen, 

gebeurtenissen, trends en onderliggende structuren in relatie tot de onderzoeksvraag. De 

verzamelde informatie wordt geordend en geclusterd in relatie tot de hoofdvraag om zo tot 

een bepaling van kernonzekerheden te komen, de fundamenten van elk scenario.34 Om tot 

deze kernonzekerheden te komen gaat men de informatie uit de SWOT-analyse eerst: 

 

 Ordenen: men legt op vrij intuïtieve wijze de informatie soort bij soort; 

 Clusteren: men probeert verschillende soorten informatie samen te brengen onder een 

gemeenschappelijke titel. Wat houdt verband met elkaar en wat komt op hetzelfde 

neer? Hierbij probeert men van het concrete niveau naar hogere abstractieniveaus te 

denken; 

 Kritische onzekerheden/trends onderscheiden: dit gebeurt aan de hand van de 

volgende criteria: 

-Onderscheiding van “buiten naar binnen” 

 Men is geneigd te kijken naar trends van binnenuit naar de omgeving omdat 

dit dicht bij huis is en dus belangrijk lijkt terwijl de andersom blik een beter 

onderscheidend vermogen aangeeft in trends. Probeer daarbij ook 

invloedclusters die ingrijpende lange termijn trends representeren te laten 

prevaleren boven ontwikkelingen uit de krant van gister. 

-Onderscheiding naar impact 

																																																								
33	Heuer,	Structured	analytic,	120.	
34	DIVI,	Handboek	analyse,	109.	
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Welk invloedscluster heeft meer impact ten opzichte van andere cluster? Geef 

een ranking. 

-Onderscheiding naar mate van voorspelbaarheid 

Welk invloedscluster heeft een hogere ranking op de mate van onzekerheid? 

Immers, hoe minder onzekerheid, hoe meer de clusters een trend 

vertegenwoordigen.35 

 

De clusters kunnen door middel van paired ranking36 met elkaar worden vergeleken op 

impact en onzekerheid. Met het toepassen van paired ranking kan men de clusters specifieker 

waarderen, in plaats van dit slechts basis van intuïtie te doen. Een verduidelijking aan de hand 

van een filmvoorbeeld. Film nummer 1 word vergeleken met de rest (1 met 2, 1 met 3, etc, 2 

met 3, 2 met 4, etc) waarbij de film die het zou winnen van de twee een turfje krijgt. 

Uiteindelijk telt men het aantal turven en brengt zo dus een specifieke waardering aan dan 

alleen op intuïtieve wijze.37 

 

Dit is vervolgens weer te geven in onderstaand figuur: 

 

 

Aan de hand van bovenstaande assenstelsel kan men concluderen dat de clusters twee en zes 

in aanmerking komen als kernonzekerheden. Er is sprake van een hoge impact en 

onzekerheid. Naast de cluster twee en zes, is cluster acht ook zeer opvallend. Cluster acht 

scoort zeer hoog op de impact, de onzekerheid daarentegen is verwaarloosbaar. Er is 

																																																								
35	DIVI,	Handboek	analyse,	109.	
36	DIVI,	Handboek	analyse,	119.	
37	DIVI,	Handboek	analyse,	119.	
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eventueel sprake van een trendontwikkeling of een eventuele wild card die voor een 

onverwachte omslag zou kunnen zorgen. 

 

Na het bepalen van de kernonzekerheden kan men de ze tegen elkaar uitzetten, er kunnen 

scenario’s worden gecreëerd. Een van de manieren om deze kernonzekerheden tegen elkaar 

uit te zetten is aan de hand van een matrix. Aan de hand van een matrix kan men scenario’s 

gaan schrijven. 

 

 

 

Het is nu mogelijk om de twee kernonzekerheden (nummer 2 en 6 uit het vorige figuur) tegen 

elkaar uit te zetten in deze matrix. Heeft men bijvoorbeeld de reactie van een regering als 

onzekerheid gekozen, dan komt aan de ene kant van de x-as de regering reageert wel te staan 

en aan de andere kant de x-as de regering reageert niet.38 Door hetzelfde op de y-as te doen is 

het hele spectrum van allebei de varianten afgedekt. In de vier aanwezige kwadranten 

ontstaan vier scenario’s door een combinatie van de twee kernonzekerheden.39 Bij elk 

scenario komt een pakkende titel, bij voorkeur een die verwijst naar de endstate. Daarnaast 

wordt elk scenario in enkele zinnen toegelicht. In een later stadium worden deze scenario’s 

verder verfijnt naar meer werkelijke situaties. 

 Naast de vier scenario’s is er ook nog de mogelijk voor een scenario rond de eerder 

genoemde trend. Als laatste is er ook nog de mogelijkheid voor een wild card, een 

gebeurtenis met een lage waarschijnlijkheidskans maar mocht het toch gebeuren het een hoge 

mate van impact heeft. Men kan hierbij denken aan een moord of een ramp, in het figuur is dit 

cluster nummer acht. 

																																																								
38	DIVI,	Handboek	analyse,	110.	
39	Heuer,	Structured	analytic,	127.	
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 Uiteindelijk moet er een keuze worden gemaakt tussen de diverse scenario’s. Dit is de 

laatste stap in het analyseproces. Om deze keuze op een zo structurele mogelijk wijze uit te 

voeren wordt er gebruik gemaakt van de Analysis of Competing Hypotheses. In de volgende 

paragraaf zal deze methode worden toegelicht.   

2.2.3 Analysis of Competing Hypotheses Methode 

De eerder genoemde CIA medewerker Richard Heuer jr., heeft in de jaren ‘70 en ‘80 

meegewerkt aan de ontwikkeling van verschillende inlichtingen methoden. Een van de 

voornaamste methoden hiervan is de Analysis of Competing Hypotheses oftewel de ACH 

methode. Door het gebruik van deze methode is de inlichtingenanalist verplicht om op een 

structurele wijze te kijken naar alle mogelijke hypothesen, alle hypothesen worden aan de 

hand van dezelfde bewijslast getoetst.40  

 Met het gebruik van de ACH methode wordt voorkomen dat de inlichtingenanalist de 

op voorhand gekozen keuze kiest. Het komt geregeld voor dat men bewijslast zoekt die de op 

voorhand gekozen keuze onderbouwt, om vervolgens de analyse te stoppen. Mocht de 

inlichtingenanalist in het verdere proces bewijslast tegenkomen die de keuze ontkracht, wordt 

deze als misleidend betiteld of wordt er een nieuwe hypothese gevormd. Heuer noemt deze 

bekende aanpak de ‘satisficing strategy’.41 Heuer bedoeld hiermee dat de eerste keuze die als 

bevredigend genoeg beschouwd wordt aangenomen wordt, in plaats van het onderzoeken van 

alle mogelijkheden.  

 

De ACH methode kan juist gebruikt worden bij situaties waar er zorgvuldig met de aanwezige 

bewijslast moet worden omgegaan. Daarnaast bij situaties waar het zeer goed mogelijk is dat 

er verschillende oplossingen aanwezig zijn.42 Het wordt vooral gebruikt wanneer men niet 

kan vertrouwen op haar onderbuikgevoel, aan de hand van een systematische methode wordt 

men niet verrast door een onverwachte uitkomst. Daarnaast is er bij de ACH methode de 

mogelijkheid om de gekozen bewijslast en gemaakt afwegingen terug te vinden, het laat 

namelijk een ‘spoor’ achter. Hierdoor is de ACH methode zeer geschikt voor controversiële 

onderwerpen. 

 De ACH methode gebruikt een aantal gelijkwaardige verklaringen of oplossingen, die 

worden gepresenteerd als hypothesen. Deze hypothesen worden gebaseerd op de endstate van 

de gemaakte scenario’s. Vervolgens worden deze hypothesen getoetst aan de hand van de 

																																																								
40	Heuer,	Psychology,	75.	
41	Heuer,	Psychology,	76.	
42	Heuer,	Structured	analytic,	160.	



Universiteit Utrecht 2010	 29

aanwezige bewijslast, uiteindelijk wordt de hypothese gekozen die het beste bij de bewijslast 

past.43 De kern van deze methode is het weerleggen van de aanwezige bewijslast in plaats van 

bevestiging zoeken. De meest waarschijnlijke hypothese is dan ook de hypothese met de 

minste bewijslast tegen zich, maar ook voor zich, in ieder geval niet de hypothese met de 

meeste bewijslast voor.  

Heuer is dan ook van mening dat het van belang is dat een inlichtingenanalist de 

strategie van het weerleggen in plaats van het bevestigen van hypothesen moet gebruiken.44  

Het weerleggen van de bewijslast van Heuer komt overeen met de wetenschapstheorie van het 

falsificationisme van de Oostenrijkse-Britse filosoof Karl Popper. Popper is van mening dat er 

pas sprake van wetenschap is wanneer een hypothese falsifieerbaar is. Hierdoor moet de 

wetenschap blijven proberen om bestaande hypothesen te falsificeren. Een bekend voorbeeld 

van deze theorie is de hypothese van de witte zwanen, ‘alle zwanen zijn wit’ potentiële 

falsificator: ‘er is een zwarte zwaan’.45     

 

De ACH methode bestaat uit acht stappen. Door het doorlopen van deze acht stappen wordt 

de inlichtingenanalist gedwongen om een structurele weging van de bewijst last ten opzichte 

van de aanwezige hypothesen. De acht stappen zijn: 

 

1. Identificeer de mogelijke hypothesen die vergeleken dienen te worden. Doe dit met 

een groep analisten, zodat verschillende invalshoeken worden afgedekt. 

2. Maak een lijst met alle bewijslast en argumenten voor en tegen elke hypothese. 

3. Zet de hypothesen tegenover de bewijslast en argumenten in een matrix. Gebruik 

vervolgens de bewijslast en argumenten om de hypothesen te toetsen. 

4. Verfijn de matrix, heroverweeg hypothesen en verwijder niet onderscheidend(e) 

bewijs/argumenten.  

5. Trek voorlopige conclusies, probeer hierbij hypothesen te verwerpen in plaats van 

deze te ondersteunen met bewijslast. 

6. Analyseer de voorlopige conclusies aan de hand van een paar kritische 

bewijzen/argumenten. Stel vervolgens vast in hoeverre deze bewijzen/argumenten 

onjuist kunnen zijn of anders geïnterpreteerd zouden kunnen worden. 

																																																								
43	Heuer,	Structured	analytic,	160.	
44	Heuer,	Psychology,	42.	
45	DIVI,	Handboek	analyse,	114.	
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7. Rapporteer deze conclusies, waarbij eventueel aangegeven wordt waarom een 

bepaalde hypothese logische geacht werd te zijn en op basis van welke bewijslast. 

8. Geef indicatoren op basis waarvan andere hypothesen eventueel waarschijnlijker 

kunnen worden in de toekomst zodat de opgestelde hypothesen gebruikt kunnen 

worden als toetsingskader voor ontwikkelingen in de praktijk.46 

 

Er is echter geen garantie dat de ACH methode het juiste antwoord zal produceren. Het 

oordeel is namelijk gebaseerd op onvolledige en dubbelzinnige informatie. De ACH methode 

garandeert echter wel een rationeel en systematisch denk proces die eventuele analytische 

valkuilen weet te voorkomen. Het verhoogt de kans op een correct antwoord. Daarnaast laat 

het de gebruikte bewijslast voor de analyse zien. Mocht er een discussie ontstaan over het 

resultaat, dan kan er aan de hand van de matrix gezocht worden naar de kern van de 

meningsverschillen.  

2.2.4 Waardering bij de evaluatie van informatie 

Bij de ACH methode wordt er gemeten aan de hand van een lijst van bewijslast en 

argumenten voor en tegen elke hypothese. Bij zowel stap drie als vier wordt er aan de hand 

van deze bewijslast en argumenten hypothesen getoetst. Binnen de inlichtingengemeenschap 

is er een internationaal waarderingsysteem aanwezig voor deze bewijslast. Deze wordt ook 

gehanteerd door Defensie. Het gaat hier om de betrouwbaarheid van de bron en de 

waarschijnlijkheid van de informatie. Bij stap vier in de ACH methode, wanneer men gaat 

kijken naar de kritische bewijslast, is het van belang om te kijken wat de ‘waarde’ is van deze 

bewijslast. Daardoor kan de betrouwbaarheid van de getrokken conclusie worden bepaald. Bij 

stap zes zal er om de ‘waarde’ van de bewijslast te benoemen een waardering worden 

gegeven volgens de gebruikte waarderingssysteem van Defensie. 

 De keuze om slechts bij stap vier pas gebruik te maken van het waarderingssysteem is 

om de objectiviteit van stap drie te waarborgen. Bij stap drie is het van belang dat elke soort 

bewijslast van elke willekeurige bron gelijkwaardig wordt bekeken, zonder dat er op een 

waardering wordt gelet.  

 

Defensie waardeert informatie met behulp van het alfanummeriek systeem uit de STANAG 

2511,  Intelligence Reports. De betrouwbaarheid van een bron wordt als volgt omschreven: 

 

																																																								
46	DIVI,	Handboek	analyse,	126.	
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‘Reliability of the source is designated by a letter between A and F signifying various 

degrees of confidence as indicated in Table 1 below’.47 

 

Letter Waardering Uitleg Vertaling, 

Defensie 

A Completly reliable Refers to a tried and trusted source which can be 

depended upon with confidence. 

Volledig 

betrouwbaar 

B Usually reliable Refers to a source which has been succesful in the past 

but for which is still some element of doubt in a 

particular case. 

Meestal 

betrouwbaar 

C Fairly reliable Refers to a source which has occasionally been used in 

the past and upon more often than not unreliable. 

Normaal 

gesproken 

betrouwbaar 

D Not usually reliable Refers to a source which has been used in the past but 

has proved more often than not unreliable. 

Meestal niet 

betrouwbaar 

E Unreliable Refers to a source which has been used in the past and 

has proved unworthy of any confidence 

Onbetrouwbaar 

F Reliability cannot be 

judged 

Refers to a source which has not been used in the past. Betrouwbaarheid 

niet te beoordelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
47	Koninklijke,	Leidraad,	179.	
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De waarschijnlijkheid van de informatie: 

 

‘Credibility of information is designated by a numeral between 1 and 6 sigifying 

varying degrees of confidence as indicated in Table II below’48 

 

Cijfer Waardering Uitleg Vertaling, 

Defensie 

1 Confirmed 

by other 

sources 

If it can be stated with certainty that the reported information 

originates from another source than the already existing 

information on the same subject. 

Bevestigd door 

andere bronnen 

2 Probibly true I the independence of the source of any item or information 

cannot be guaranteed, but if, from the quantity and quality of 

previous reports its likehood is nevertheless regarded as 

sufficiently established. 

Waarschijnlijk 

waar 

3 Possibly true If despite there being insufficient confirmation to establish any 

higer degree of likehood, a freshly reported item of information 

does not conflict with the previously reported behaviour pattern 

of the target. 

Mogelijk waar 

4 Doubtful An item of information which trends to conflict with the 

previously reported or established behaviour pattern of an 

intelligence target. 

Twijfelachtig  

5 Imrpobable An item of information which positively contradicts previously 

reported information or conflicts with the established behaviour 

pattern of an intelligence target in a marked degree. 

Onwaarschijnlijk 

6 Truth cannot 

be judged 

Any freshly reported item of information which provides no basis 

for comparison with any known behaviour pattern of a target. 

Waarschijnlijkhed 

niet te beoordelen 

 

De waardering van de bewijslast wordt aangegeven door het combineren van de 

bovengenoemde waardes. Als bijvoorbeeld bewijslast wordt gewaardeerd als “waarschijnlijk 

waar” van een bron die bekend staat als “meestal betrouwbaar” wordt daar een waardering 

van B2 voor gegeven. Mocht er uit dezelfde bron bewijslast komen dat als 

“waarschijnlijkheid niet te beoordelen”, krijgt het te waardering B6.  
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2.3 Conclusie 

De inlichtingenanalyse heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een academische subdiscipline. 

Binnen deze inlichtingenanalyse heeft de analist een centrale rol heeft gekregen. Heuer geeft 

echter aan dat de analist niet in staat is om, om te gaan met inherente en geïnduceerde 

onduidelijkheden. Daarnaast is het volgens Heuer voor de analist zeer lastig om effectief om 

te gaan met onzekerheden. Om dit proces te verbeteren zijn er methoden ontwikkeld, met het 

gebruik van deze methoden kan de analist op een hoger niveau van kritisch denken komen. 

Dit geeft direct het belang van deze methoden weer.   

 Met het gebruik van een analyseproces is het mogelijk om op een objectieve en 

gestructureerde wijze informatie te bestuderen. Met het gebruik van de diverse methoden is 

men in eerste instantie divergerend bezig waarna men eindigt met convergeren. Hierbij werkt 

men naar één punt toe. Het doel is de beantwoording van de centrale vraag. In eerste instantie 

begint men met divergeren aan de hand van de SWOT-analyse. Vervolgens wordt deze 

informatie geordend en geclusterd tijdens het scenario building, hier is men convergerend 

bezig. De laatste stap is het gebruik van de ACH methode hiermee wordt de informatie uit het 

scenario building  getoetst aan de aanwezige bewijslast. 

Het analyseproces van de inlichtingencyclus komt terug in hoofdstuk vijf. Met het 

gebruik van het analyseproces zal er een toekomstscenario voor de FARC worden geschetst. 

Er zal worden gekeken of het mogelijk is om een analyseproces toe te passen op basis van 

historisch onderzoek. Van belang hierbij is dat grote hoeveelheid openbare informatie wordt 

geëvalueerd. Dit om tot beantwoording van de centrale vraag te komen. Via het analyseproces 

is dit op een gestructureerde wijze te doen. Er zijn diverse analyseprocessen aanwezig in de 

inlichtingenwereld. Bij allen is het einddoel hetzelfde, het proces is enkel verschillend. Het 

gekozen analyseproces wordt gehanteerd door het DIVI, om deze reden wordt er gebruik 

gemaakt van dit analyseproces. 

 In de volgende twee hoofdstukken zal de informatie die als basis zal gelden voor het 

analyseproces worden behandeld. Om een beeld te krijgen van de FARC wordt in het 

volgende hoofdstuk de historische context van deze organisatie beschreven. Dit is een 

onderdeel van het vooronderzoek voor het analyseproces. Op deze manier komt het 

analyseproces in een breder historische context te staan. 
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3. De FARC, een historisch overzicht 
 

De FARC is op dit moment nog een van de grootste guerrillabeweging die actief is in de 

wereld. In de 46 jaar dat de FARC actief is in Colombia heeft de beweging zich staande weten 

te houden. Uiteindelijk weet de FARC zelfs een stempel te drukken op de geschiedenis van 

Colombia. Om een toekomst beeld te kunnen schetsen is het belangrijk om kennis hebben van 

het verleden. Het ontdekken van rode draden en trends. In dit hoofdstuk zal het historisch 

overzicht van de FARC worden beschreven. Er wordt gekeken naar de situatie in Colombia 

waar de wortels van de FARC liggen. Daarnaast zal blijken dat de ontwikkeling van de FARC 

zeer sterk samenhangt met het optreden van de president van Colombia. De geschiedenis van 

de FARC zal aan de hand van de presidenten van Colombia worden beschreven.  

 Dit hoofdstuk is stap twee uit de uit de eerder genoemde inlichtingencyclus. De nodige 

informatie voor het analyseproces wordt in dit hoofdstuk verzameld.    

3.1 La Violencia 

Colombia kende talloze gewapende conflicten in haar geschiedenis. In 1821 begon de  

geschiedenis van het land Colombia. In dat jaar wist Bolívar Colombia te heroveren op de 

Spaanse overheersers. Simón Bolívar had een droom: Gran Colombia, één staat die bestond 

uit het hedendaagse Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia en Peru. Dit is echter nooit 

succesvol geweest. Vooral in Colombia wilden de grootgrondbezitters en entrepreneurs niet 

verder in een gecentraliseerde staat. Zij zagen meer in een decentraal stelsel waardoor ze hun 

controle konden behouden.49 Hierin lag de basis voor vele conflicten in Colombia. 

Belangrijke politieke en economische elites in Colombia konden het niet eens worden over 

een gecentraliseerde macht. Dit had onder meer te maken met de geografie van Colombia. 

Sommige regio’s lagen zeer geïsoleerd van de buitenwereld, hier kon een centrale regering 

geen invloed uitoefenen. Daarnaast waren de politieke elites van Colombia beïnvloed door 

een premodern systeem. Dat van een feodaal stelsel of stadsstaten, in plaats van de moderne 

natiestaat met een centrale overheid.50  

 In de eerste eeuw na de onafhankelijkheid van Colombia waren er meerdere oorlogen. 

De arme boerenbevolking, gesteund door liberale hervormers, stonden tegenover de 

grootgrondbezitters. Deze laatste werden op hun beurt weer gesteund door de conservatieve 
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katholieke kerk.51 Van 1930 tot 1946 werd Colombia geregeerd door liberale regeringen. In 

deze periode was er tot groot ongenoegen van de conservatieven sprake van 

landhervormingen. Toen in 1946 de liberalen intern verdeeld raakten, konden de 

conservatieven de macht overnemen. Met behulp van politiek geweld probeerden de 

conservatieven de hervormingen weer terug te draaien. De oligarchie weer in ere herstellen.52 

 De uiteen gevallen liberale partij werd opgesplitst in een rechtse en een linkse vleugel. 

De linkse werd geleid door de populaire en charismatische leider Jorge Eliécer Gaitán. Gaitán 

was officieel niet communistisch, toch waren er duidelijke overeenkomsten tussen het 

communisme en zijn eigen ideeën. Zo bekritiseerde hij de onevenredige verdeling van 

rijkdom in Colombia en het feit dat de politieke macht in handen was van een zeer kleine 

oligarchie.53 De conservatieve president van dat moment, Mariano Ospina Pérez, zag 

Colombia als een belangrijke regionale speler. Om dit te bewerkstelligen had hij de steun van 

de VS nodig. Gedurende de regeringsperiode van Pérez was de Koude Oorlog in volle gang. 

De VS wilde zoveel mogelijk macht en invloed in Latijns-Amerika behouden om de dreiging 

van de Sovjet-Unie te beperken. Van deze angst maakte Colombia gebruik en stelde zich zeer 

anticommunistisch op. Radicale populaire (linkse)groeperingen verboden in Colombia.54 In 

deze nationale en internationale context lagen de wortels van la Violencia. 

 

De moord op de liberaal Gaitán in Bogota op 9 april 1948 werd als het begin gezien van La 

Violencia. Deze periode staat bekend als de meest gewelddadige periode in de geschiedenis 

van Colombia. La Violencia eindigde in 1958 met de oprichting van het nationaal front. Dit 

was een samenwerking tussen liberalen en conservatieven, die beurtelings de president 

leverden. 

 Gaitán hield zelf al rekening met het feit dat hij vermoord kon worden. Dit had hij al 

meerdere malen in het openbaar gesuggereerd: ‘If they kill me, avenge me’.55 Direct na de 

moord ontstonden er opstanden in Bogota. Dit werd ook wel de “Bogotazo” genoemd. In elke 

andere stad, waar de liberalen sterk waren, begonnen opstanden.56 Opvallend bij deze opstand 

was de kleine rol van de intellectuelen en studenten, hun enige wapenfeit was het innemen 

van een radiostation.57 Het totale dodenaantal tijdens la Violencia zou tussen de 100.000 en 
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300.000 burgers liggen.58 Kern van het conflict was de aloude strijd om de macht tussen de 

liberalen en de conservatieven. Om de opstand van de liberalen een halt toe te roepen gaf de 

conservatieve overheid wapens aan de grootgrondbezitters. Daarnaast maakte de overheid 

gebruik van haar politiemacht.59 De reactie van de conservatieven op de opstand van de 

liberalen was barbaars te noemen Er ontstonden bendes die met geweld over het platteland 

trokken. Hierbij werden bij liberalen tongen afgesneden, ogen uitgestoken en mensen 

geëxecuteerd.60  

 In het oosten ontstond er een leger van 10.000 liberalen, gesteund door de 

communistische partij, dat zichzelf verdedigde tegen de conservatieve overheid.61 Hierdoor 

ontstonden er in het gehele land zelf uitgeroepen guerrillarepublieken die zichzelf moesten 

verdedigen. Eén van deze guerrillaleiders was Pedro Antonio Márin, die beter bekend werd 

als Manuel Marulanda. Hij zou uiteindelijk de oprichter en leider van de Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (Revolutionaire gewapende Strijdkrachten van Colombia; 

FARC) worden.62 Deze zelfverdedigings guerrilla’s, voornamelijk opgericht door de Partido 

Comunista Colombiano (Colombiaanse Communistische Partij; PCC), waren niet meer dan 

boeren. Deze werkten samen om zichzelf te kunnen verdedigen tegen de conservatieven. 

Bekende voorbeelden van deze onafhankelijke republieken werden El Pato, Rio Chiquito, 

Sumapaz en Marquetalia.63  

 

In 1953 pleegde generaal Gustavo Rojas Pinilla, met de steun van een deel van de 

conservatieve partij, een succesvolle militaire coup,. Rojas wilde verzoening tussen de twee 

strijdende partijen. Hij begon met het verlenen van amnestie aan de  liberale guerrilla’s. 

Vooral de liberalen in het oosten maakten hier gebruik van. Door deze amnestie regeling was 

het al snel gedaan met een eventuele revolutie.64 Rojas was minder coulant tegenover de 

communisten, deze partij werd verboden in Colombia.65 Sommige communistische guerrilla’s 

moesten onder militaire druk demobiliseren.  

 Ondanks dit alles bleven er in Colombia nog enkele communistische bolwerken over. 

In 1955 begon Rojas een aanval op het sterkste communistische bolwerk Villarica. Hierbij 
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maakte hij gebruik van een bataljon soldaten die in Korea hadden gediend. Ook kreeg hij 

militaire steun vanuit de VS. Door een bliksemaanval en het gebruik van napalm vielen er 

naar schatting zo’n 10.000 slachtoffers. De communisten probeerden zich in te graven om op 

die manier stand te kunnen houden maar kwamen er al snel achter dat dit geen optie was. De 

enige uitweg was richting de jungle te vluchten.66 

 In de aanloop naar de verkiezingen van 1958 flirtte Rojas met het idee om zich 

herkiesbaar te stellen. De liberalen trokken zich om deze reden terug uit de verkiezingsstrijd. 

Door het gehele land waren er anti-Rojas demonstraties. Men verdachte de communisten 

ervan deze demonstraties te organiseren.67 Ze werden met harde hand door de overheid 

neergeslagen. Uiteindelijk werd Rojas door zijn eigen leger afgezet en de liberalen en 

conservatieven gingen samen werken om voor stabiliteit te zorgen in Colombia. Dit was het 

begin van een periode die aangeduid werd als het nationaal front.68 Dit hield in dat beide 

partijen verantwoordelijk waren voor de overheid en beurtelings de president leverden. Met 

dit besluit was er echter alleen een einde gekomen aan het politieke conflict tussen de 

politieke tegenpolen. De conflicten op het platteland waren hiermee niet verdwenen, daar was 

nog steeds sprake van geweld tussen boeren en grootgrondbezitters. Het begin van het 

nationaal front betekende wel het officiële einde van la Violencia. 

3.2 Van guerrillabeweging tot FARC 

De oprichter van de FARC was Pedro Antonio Marín tot aan zijn dood op 26 maart 2008 zou 

hij de onbetwiste de leider van de FARC blijven. De oprichting van de FARC is niet los te 

zien van de gebeurtenissen tijdens la Violencia. Marín kwam met la Violencia in aanraking na 

de politieke moord op Gaitán. Zijn definitieve stelling name kwam op het moment dat zijn 

broer door conservatieven werd vermoord.69 Marín werd actief in de liberale 

guerrillabeweging en was politiek en persoonlijk gemotiveerd om te strijden tegen de 

conservatieven. 

 In 1950 werd de eerste conferentie van de guerrilla gehouden. Hier kwamen de eerste 

verschillen tussen de liberalen en communisten naar voren. De communisten zochten 

contacten met de plattelanders, waren gedisciplineerd, er was sprake van een concreet 

programma. Op diefstal en immoreel gedrag stond een zware straf, mannen en vrouwen 

waren gelijk. De liberalen waren meer aan het improviseren. Hun enige duidelijke beleidspunt 
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was dat ze de macht van de conservatieven wilden overnemen.70 Marín was van huis uit een 

liberaal maar hij voelde zich echter steeds meer tot het communisme aangetrokken. Dit kwam 

aanvankelijk door het militaire inzicht van de communisten, deze was vele malen effectiever. 

Daarnaast waren de ideeën van de communisten radicaler. Zijn belangrijkste reden om de 

communisten te steunen was omdat hij zich niet voor een politiek liberaal karretje wilde laten 

spannen. Marín zou later in zijn biografie zeggen dat de moord op Gaitán en het niet 

realiseren van de populistische ideeën van de liberalen hem nog verder naar links dreven. Er 

waren geen andere alternatieven.71 

 In El Davis werd de eerste vrije commune door guerrillatroepen gesticht. Deze 

bestond uit, boerenbedrijven die samen werkten om elkaar te ondersteunen.72 In deze 

commune werkten de liberalen en communisten samen. Op deze manier hadden ze een sterker 

front tegenover de conservatieve overheid. Deze samenwerking hield niet lang stand. In 1953 

werden de communisten uit de commune verdreven. Marín hoorde bij de groep communisten 

die vertrok. Deze splitsing viel samen met de staatsgreep van Rojas. Marín had zich in deze 

periode laten zien als een bekwame leider en hij had zijn naam veranderd in zijn ‘nom de 

guerre’: Manuel Marulanda Vélez. Dit was de naam van een doodgemartelde vakbondsleider 

uit Medellín die tegen het sturen van Colombiaanse troepen naar Korea was. Om hem te eren 

nam Marín zijn naam over. 

 Marulanda trok met een klein aantal volgers naar Riochiquito, daar wilde hij een 

nieuwe El Davis stichten. Al snel kwam het leger in actie om deze communisten te verdrijven. 

Marulanda vluchtte en het duurde 2 jaar voordat hij Riochiquito weer terug heroverd. Medio 

1956 zou de derde conferentie van guerrilla plaats vinden in het nabij gelegen Marquetalia.  

Hier werd de nieuwe generale staf van dertien personen samengesteld met als leider 

Marulanda.73 Het lukte Marulanda om van Marquetalia een onafhankelijke republiek te 

maken, met eigen wetten en regels. De politie was inmiddels al uit het dorp vertrokken.74 

Door de overheid werd een militaire operatie voorbereid om een einde te maken aan deze 

onafhankelijke republieken. Deze aanpak van Colombia werd gesteund door de VS. Na de 

revolutie in Cuba was de VS zeer alert op communistische groeperingen in Latijns-Amerika. 

De VS trainde en financierde het Colombiaanse leger om een tweede Cuba te voorkomen.75 

Het Colombiaanse offensief begon met de moord op Jacobo Parias Alape, de politiek leider 
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van de guerrilla.76 Dit was een zware klap voor Marulanda aangezien hij zijn politiek adviseur 

had verloren. Dit gat werd opgevuld door Jacobo Arenas, een marxist van het eerste uur. 

Arenas zou de politieke leider van de FARC worden. Hij was tot aan zijn dood 

verantwoordelijk voor de ideologie van de FARC. Begin 1964 begon het leger met operatie 

Marquetalia, een grootscheeps offensief om de guerrilla te vernietigen. Dit werd een van de 

meest gewelddadige militaire campagnes in de moderne geschiedenis van Colombia.77 

Marulanda wist met slechts een kleine 50 volgelingen te vluchten. 

 Marulanda vond zijn toevlucht in Riochiquito. Via vele omwegen wist hij zich hier 

voor een tweede keer te vestigen. Mei 1964 hield de FARC de Eerste Conferentie van het 

Zuidelijk Blok, hier werd het politiek-militaire programma uitgewerkt wat eerder in 

Marquetalia was ontstaan. De bedoeling was om, net als in Cuba, door middel van een 

gewapende strijd de macht te grijpen. De strijd moest ten goede komen aan de bevolking.78  

 

De oprichting van het Bloque Sur of Zuidelijke Blok in 1964 was volgens de FARC de 

officiële oprichting van de FARC.79 In 1982 werden hier alleen de letters EP (Ejercito 

popular; volksleger) aan toegevoegd. De reden dat men in 1982 de letters EP toegevoegde en 

dat men begon te werken met een duidelijke militaire commandostructuur, had te maken met 

de conventie van Geneve. Deze conventie bepaald dat er sprake moest zijn van een 

herkenbaar leger met een militaire structuur om eventueel recht te kunnen maken op de macht 

als gewapende beweging.80  

De commandostructuur van de FARC bestaat nog steeds uit twee uitvoerende 

onderdelen: eerst het secretariaat bestaande uit zeven leden en verder de Estado Mayor 

Conjunto (de Generale Staf; EMC) die uit 25 commandanten bestond. De taak van het EMC 

bestond uit het aanwijzen van de leden van het secretariaat, het aanpassen van de strategische 

plannen, het nemen van financiële beslissingen en het aanstellen van de generale staf van de 

verschillende fronten.81 Vanaf 1993 werden de leden van het secretariaat verdeeld over 

verschillende fronten. De commandostructuur is in al die jaren hetzelfde gebleven. Binnen het 

secretariaat was er sprake van een sterk hiërarchisch bevelvoering. Toch kwam het regelmatig 
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voor dat het secretariaat in discussie ging met lagere rangen.82 De leden van het secretariaat 

en vele andere bevelvoerders binnen de FARC hadden duidelijk connecties met de achterban 

van de FARC, de boeren. Bijna het gehele secretariaat had een rurale achtergrond. Dit in 

tegenstelling met andere guerrillabewegingen in Latijns-Amerika waarin vooral academici de 

leiding hadden. De FARC was dan ook de enige guerrillabeweging in Latijns-Amerika die 

enkel uit ‘boeren’ bestond.83 

 De oprichting van het Zuidelijke Blok betekende het einde van de samenwerking 

tussen de communistische partij en de FARC.84 Ondanks de overeenkomsten waren ze 

duidelijk autonome partijen geworden. De communistische partij had vooral moeite met het 

gewapende optreden van de FARC. De achterban van de FARC was er medeverantwoordelijk 

voor dat de FARC niet een guerrilla werd met slechts een marxistische ideologie. Er was 

sprake van een sterk pragmatische ideologie. Het was een combinatie van marxisme, anti-

imperialisme en de wens van vergaande landbouwhervormingen.85 Een groot deel van de 

achterban had geen brede nationale politieke mening. Verder dan een lokale mening kwam 

men meestal niet. Het enige dat ze wilden was het verdedigen of verbeteren van de eigen 

omstandigheden.86 Om deze reden koos de FARC voor pragmatische ideologie.  

3.3 De FARC, het begin 

Na de oprichting van de FARC ontstonden er ook andere guerrillabewegingen zoals het 

Ejército de Liberación Nacional (Het Nationale Vrijheidsleger; ELN) in 1964 en het Ejército 

Popular de Liberación (Het Bevolking Vrijheidsleger (EPL) in 1967.  

In 1966, bij de tweede conferentie van het Zuidelijk blok, werden de teksten van Mao 

en Che Guevara erbij gehaald. Cuba gold op dat moment als grote voorbeeld. Men wilde de 

massa voor zich winnen.87 Ondanks een zwakke overheid in de gebieden waar de FARC 

aanwezig was, lukte het de FARC toch niet om de massa te mobiliseren. Tot 1974 moest de 

FARC vooral het leger ontwijken en hield het zich op de achtergrond. 

Ondanks het feit dat de massale steun achterwege bleef, wist de FARC zich toch in de 

begin jaren langzaam verder uit te breiden in andere regio’s. Al bleef de hoofdinspanning, 

gedwongen door het regeringsoptreden, defensief. De FARC kon groeien doordat het 

bescherming bood aan boeren die tegen de grootgrondbezitters streden, aangezien die met 
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steun van het leger het land van de kleine boeren wilden overnemen. 88 Daarnaast zorgde de 

FARC voor basis voorzieningen in de nabij gelegen gebieden, waar de overheid haar 

verantwoordelijkheid verwaarloosde.89 De FARC nam daar de rol van de overheid over. 

 De houding van de overheid creëerde steun voor de FARC. Vooral het falende beleid 

rondom de landhervormingen en het herverdelen van de rijkdom zorgde ervoor dat de FARC 

meer steun kon verwachten van de bevolking.90 De poging van president Restrepo (1966-

1970) om in 1968 te beginnen met het herverdelen van landbouwgronden werd succesvol 

gestopt door de grootgrondbezitters. De grond bleef in bezit van een zeer kleine groep 

mensen. Grote armoede op het platteland bleef het gevolg. Naast het falende 

herverdelingsbeleid kon de regering de rijkdom in Colombia ook niet beter verdelen. Van 

1964 tot 1978 verbeterde in zijn algemeenheid de situatie van de gehele bevolking van 

Colombia.91 Er was echter wel een groot verschil in groei tussen de verschillende 

bevolkingslagen. Het waren vooral de groot grondbezitters die rijker werden. Deze 

omstandigheden bleven de FARC in de kaart spelen. 

3.3 1978 president Ayala, de opkomst van de cocaverbouw 

In 1978 werd de liberaal Julio César Tubey Ayala president van Colombia. Na twee 

gematigde presidenten was Ayala er een die weer meer richting la Violencia ging. Hij hield er 

een repressieve manier van regeren op na. Ayala begon met een doctrine van nationale 

veiligheid, wat betekende dat alle oppositie tegen de overheid als revolutionair werd gezien.92 

Dit hield in dat het leger iedereen kon oppakken die verdacht werd van politieke misdaden. 

Dit beleid versterkte de ideeën van de FARC dat een gewapende strijd de enige manier was 

om tegen de overheid op te treden.93 

 Tijdens het presidentschap van Ayala begon de exponentiële groei in het verbouwen 

van de cocaplant. De cocaplant was het belangrijkste bestandsdeel van cocaïne. Al vanaf de 

jaren ’50 werd er coca verbouwd door de arme boeren die waren gevlucht voor de grootgrond 

bezitters. In de jungle zocht men een product dat makkelijk te verbouwen was en wat 

daarnaast ook nog een goede marktwaarde had.94  De exponentiële groei kwam voornamelijk 

doordat Colombia te maken kreeg met een economische daling in de landbouwsector, binnen 
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deze sector werd snel gezocht naar alternatieve om te kunnen verbouwen.95 Voor de arme 

boeren werd coca ideaal om te verbouwen, coca was makkelijker en sneller te verbouwen dan 

andere gewassen. Daarnaast leverde het meer geld op. In de departementen waar de overheid 

geringe invloed had, begon men met het verbouwen van coca. De departementen Putumayo, 

Caquetá en Antioquia werden het epicentrum van deze teelt. Ondanks het feit dat de FARC in 

deze departementen militair gezien niet sterk stond, wist het toch in plaats van de overheid de 

leiding te nemen.96 De FARC zorgde in deze departementen voor een stabiele economie en 

zorgde dat de landbouwproducten voor een vaste prijs verkocht werden. Daarnaast bood de 

FARC bescherming, onderwijs, zorg en rechtspraak.  

 

In het begin was er wel twijfel bij de FARC of het de boeren moest steunen bij het verbouwen 

van coca. Men vreesde dat boeren, nu ze rijker werden, niet meer zouden geloven in de 

ideologie van de FARC. Daarnaast waren er ook morele redenen tegen het verbouwen van 

coca. Het werd gezien als snel geld een van de pijlers van het gehaatte kapitalisme.97 

Pragmatisch, zoals de FARC kon zijn, wist het de coca landbouw in haar eigen voordeel om 

te buigen. Voor de meeste boeren was de coca landbouw de enige vorm van inkomen. Met dit 

inkomen konden de boeren voor het eerst investeren in vee of zelfs hun bedrijf uitbreiden. 

Veel boeren zagen voor het eerst in hun leven dat werk iets opleverde. Daarnaast waren de 

meeste boeren duidelijk over coca. Als de FARC het zou gaan verbieden, ging de verbouw 

verder zonder FARC steun.98 Door het goedkeuren van de verbouw van coca steeg de steun 

van de boeren voor de FARC. Vele boeren die de FARC sinds toen gingen steunen deden dit 

om economische redenen, niet zozeer voor de ideologie waar de FARC toen voor stond.99  

De FARC wist er zelf ook financieel op vooruit te gaan. De FARC hief belasting op de 

verbouw van coca. Er was hier voor een complex belastingmodel bedacht.100 Er werd gekeken 

naar de grootte van de productie en de relatie van de verbouwer met de FARC. Onderdelen 

van de FARC hielden zich bezig met het chemische proces om van rauwe coca cocaïne te 

maken. Ook waren ze betrokken bij de distributie van de cocaïne. Door deze nieuwe 

inkomstenbron werd de FARC op financieel onafhankelijk. Ze waren niet meer afhankelijk 
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van donaties vanuit de Sovjet-Unie of China.101 Dit was één van de belangrijkste redenen dat 

de FARC op militair gebied kon groeien. De FARC kon zo nog meer veranderen van een 

ideologische naar een militaire groepering. 

Deze financiële onafhankelijkheid, was nodig als basis voor de plannen die werden 

vastgelegd tijdens de zevende conferentie van de FARC in 1982. Naast de eerder genoemde 

letters EP die achter de naam van de FARC werden gezet, werd er toen ook een nieuwe 

strategie besproken. Het doel van de FARC voor de komende jaren was het bouwen van een 

militaire macht die een reguliere strijd aan kon gaan met het Colombiaanse leger. De FARC 

voerde tot dat moment voornamelijk een irreguliere guerrilla strijd.102 Met behulp van deze 

militaire macht was de FARC van plan haar tactiek te veranderen van defensief naar 

offensief. De FARC bracht hier het volgende over naar buiten:  

 

‘This new method meant that the FARC-EP would no longer wait in ambush for the 

enemy. Rather, it would go in pursuit to locate, besiege, and surround the enemy and if 

the enemy were to change its method of operation, returning to its old concept, the 

FARC would attack with an offensive of moibile commandos.’103  

 

In vergelijking met de FARC liep het Colombiaanse leger militair achter. Hierdoor kon de 

invloed van de FARC verder groeien vooral in de afgelegen departementen. President Ayala 

zag zich genoodzaakt om in zijn laatste ambtsjaar een politieke oplossing te vinden voor dit 

probleem.104 Hierbij kwamen ook de stijgende economische problemen. Dit zorgde er mede 

voor dat er sprake was van hoge werkeloosheid. Deze kansarme groep was zeer gevoelig voor 

de coca landbouw. De overheid vreesde daarnaast dan ook dat deze mensen zich bij de 

guerrilla zouden aansluiten.105 President Ayala begon met het opstarten van een commissie 

van vrede. Tijdens de president verkiezingen van 1982 was de vredeskwestie voor alle 

kandidaten een speerpunt in de campagne.  

3.4 1982 president Betancur, de eerste onderhandelingen 

De verkiezingen van 1982 werden gewonnen door de conservatief Belisario Betancur. 

Betancur was zijn politieke carrière begonnen als een rechtse activist. In de loop der jaren was 
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hij veranderd ten aanzien van zijn politieke overweging. Hij was zijn eigen bedachte politieke 

filosofie gaan volgen, waarbij hervormingen hoog in het vaandel stonden.106 Betancur was 

zeer kritisch tegenover de traditionele partijen. Die hadden in zijn ogen gefaald in het 

hervormingsbeleid. Door zijn standpunten sprak Betancur een grote groep kiezers aan, die 

geen interesse meer hadden in de oude partijen structuur. Zo won hij de verkiezingen met een 

overweldigend succes.107 

 Een van zijn eerste beleidspunten was het verlenen van amnestie aan meer dan 

duizend guerrilla’s en politieke gevangen die onder het beleid van de vorige president Ayala 

gevangen waren genomen. Dit was het begin van de ambtsperiode van Betancur deze werd 

ook wel aangeduid als de ‘politieke opening’. Betancur wilde een einde maken aan de 

politieke situatie die in de loop der jaren was ontstaan. Hij wilde Colombia ook op een aantal 

punten verbeteren: voorkomen van politieke uitsluiting, verbeteren van het onderwijs, 

verbetering van de infrastructuur, politieke invloed op het platteland, werkeloosheid 

verminderen en de industrie verbeteren.108 Het belangrijkste speerpunt was vrede met de 

guerrillabewegingen. Direct in 1982 begon Betancur met vredesbesprekingen, onder andere 

met de FARC.  

De kans dat Betancur zijn plannen kon verwezenlijk was klein. Hij had weinig 

speelruimte. Vanwege het ontbreken van de steun van het leger, de traditionele politiek en het 

bedrijfsleven.109 Zijn belangrijkste tegenstander was de VS. Deze stond niet positief 

tegenover een politieke oplossing met de FARC. De VS had namelijk de FARC net 

bestempeld als een ‘narco-guerrilla’. Hiermee suggereerde de VS dat de FARC eerder een 

criminele organisatie was in plaats van een politieke.110 

  

In 1983 besloten de FARC en Betancur tot een staakt-het-vuren tussen beide partijen. Maar de 

FARC wilde niet geheel de wapens neerleggen. De FARC wilde op deze manier 

bewerkstelligen dat de overheid zich bezig ging houden met landhervormingen en het 

herverdelen van de rijkdom in Colombia. De belangrijkste reden voor de FARC was echter 

om op deze manier een politieke partij te kunnen beginnen.111 Men wilde op legale wijze 

meedoen op het politieke niveau. De onderhandelingen met de overheid werden essentieel in 

de strategie van de FARC. Door gedurende de conflicten met de overheid in onderhandeling 
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te gaan creëerde de FARC tijd om zich te ontwikkelen. Tijdens deze onderhandelingen 

probeerde de FARC zich vooral te ontwikkelen op militaire gebied en het winnen van 

politieke steun. De FARC was van mening dat ze 40.000 man nodig hadden om de politieke 

macht te kunnen grijpen in Colombia. Daarnaast moest de economie van de FARC groeien, 

militaire logistiek verbeteren en moesten er meer wapens en munitie komen om haar greep op 

Colombia vast te houden. De onderhandelingen werden dus politiek tactisch gebruikt binnen 

de strategie van oorlog om de macht in Colombia.112 De onderhandelingen hadden nog een 

tweede strategisch doel, namelijk een vredesakkoord met de overheid. Hier zou alleen sprake 

van zijn als ze de oorlog niet meer konden winnen.113 Om deze redenen waren de 

onderhandelingen met de FARC een langzaam proces. Dit vertragende proces kwam terug bij 

alle onderhandelingen die de FARC met de overheid in de toekomst zou hebben.  

 Ten tijde van de onderhandelingen met president Betancur in 1982 vond de eerder 

genoemde zevende conferentie van de FARC plaats. Hier focuste men zich op het proces om 

zich van een guerrillabeweging richting een regulier leger te transformeren. Er werden leden 

naar de Sovjet-Unie en Vietnam gestuurd om zich te verdiepen in het communisme en het 

leger. De FARC begon een militaire academie om verder haar militaire organisatie te 

professionaliseren. Tijdens de zevende conferentie kwamen er strategische wijzigingen in het 

beleid; het aantal fronten werd verdubbeld en de focus kwam meer op middel-grote steden en 

gebieden te liggen met goede natuurlijke bronnen (olie, goud en steenkool).114 Een front moet 

in dit geval niet gezien worden als een militaire eenheid met een specifieke omvang. Een front 

van de FARC hield zich bezig met het ondersteunen van de boeren en de infrastructuur, met 

als kern militaire gevechtseenheden.115 De FARC wilde mede door deze veranderingen  zich 

ervan verzekeren dat er een sterke economische infrastructuur ontstond.   

 

De vredesbesprekingen tussen de FARC en de regering van Betancur liepen uiteindelijk in het 

laatste jaar van zijn ambtsperiode in 1986 vast. Dit kwam vooral door het groeiend geweld 

van beide kanten. Dieptepunt was wel de bezetting van het paleis van justitie door de linkse 

groepering M-19. Hierbij vielen 100 doden waaronder een aantal rechters.116 Uiteindelijk 

lukte het links niet om een sterke partij te vormen. De linkse groeperingen FARC, ELN, EPL 

en M-19 hadden in 1987 nog de paraplu-partij Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (De 
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Simón Bolivár Coördinerende Raad van Bestuur; CGSB) opgericht.117 Uiteindelijk bleek die 

te gefragmenteerd om in één partij te kunnen samenwerken. Naast de interne verdeeldheid 

bleef er externe druk: de linkse guerrillabewegingen bleven het hoofddoel voor de 

paramilitairen. 

 

De Union Patriótica 

De FARC kreeg van Betancur de ruimte om zich op het politieke toneel te bewegen. Eind 

1985 richtte de FARC de Union Patriótica (Patriottische Unie; UP). De drijvende kracht werd 

Jacobo Arenas. Marulanda had al meerdere malen aangegeven dat hij graag zou willen terug 

keren op het politieke toneel. Zijn voorkeur was echter wel de lokale politiek en niet het 

nationale niveau.118 De UP was opnieuw een samenwerking tussen de FARC en de 

communistische partij. Dit diende vooral om een machtsbasis te creëren.119 De UP had 

aanhangers met verschillende ideologische achtergrond. Ze streden allemaal voor 

progressieve socialistische veranderingen. Men wilde vrede, sociale gerechtigheid en een 

revolutionaire verandering via de electorale weg.120 De UP leden en aanhangers raakten al 

snel in conflict met rechtse paramilitairen. De grootste en bekendste was de Muerte a 

Secuestradores (Dood aan de Ontvoerders; MAS), in het leven geroepen door 

drugshandelaren zoals bijvoorbeeld Escobar. Deze organisaties bestonden uit paramilitairen 

die het militaire conflict aangingen met de linkse guerrilla.121 De leden van de UP waren een 

makkelijk doelwit, aangezien ze meededen aan het openbare leven in plaats van dat ze 

verscholen zaten zoals de FARC. In twee jaar tijd (tot aan de verkiezingen van 1986) werden 

er tussen de 500 en 750 leden van de UP vermoord, één van de slachtoffers was de 

presidentskandidaat Jaime Pardo Leal. Ondanks deze zware tegenslagen wist de UP bij de 

verkiezingen van 1986 veertien zetels in het nationale congres te bemachtigen.122 Officieel 

verloor de UP in 2002 pas haar status als politieke partij, alleen na 1994 was de partij bijna 

niet meer actief doordat het niet meer kon functioneren door het voortdurende geweld.    

3.5 1986 president Barco, een herkansing  

De opvolger van Betancur, Virgilio Barco Vargas,  president van 1986 tot 1990, had in zijn 

inauguratie speech aangegeven dat hij niet openstond voor vredesbesprekingen met de FARC. 
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Gedurende de laatste twee jaar van zijn ambtstermijn kwam hier echter verandering in, vooral 

door het toenemende geweld van de paramilitairen. Hierdoor gingen de partijen onder leiding 

van Barco om de tafel zitten. Voor de FARC was hier toentertijd geen voordeel te behalen.123  

3.6 1990 president Gaviria, een laatste poging 

De eerder genoemde coalitie CGSB ging om de tafel zitten met de nieuwe president César 

Gaviria Trujillo, president van 1990 tot 1994. Ondanks meerdere pogingen was het Gaviria 

niet gelukt om daadwerkelijk resultaat te boeken met de CGSB. Gaviria boekte wel resultaat 

met wat kleinere guerrillabewegingen.124 De onderhandelingen leken op voorhand al geen 

kans van slagen te hebben. Gaviria had al eerder aangegeven dat door de transformatie in 

Oost-Europa de FARC niet meer levensvatbaar was, hierdoor werden ze volgens Gaviria 

slechts gewone criminelen en moordenaars.125 Daarnaast waren er gedurende de 

onderhandelingen tussen Gaviria en de CGSB meerdere aanslagen op olieleidingen door 

guerrillastrijders en werd er een voormalige Colombiaanse minster vermoord. Deze 

gebeurtenissen waren niet bevorderlijk voor het lopende vredesproces.126  

 Gaviria begon tijdens zijn ambtsperiode met anti-guerrilla operaties. Er werd 

begonnen met operaties tegen de ‘strongholds’ van de FARC.127 De bedoeling was het 

ontwrichten van de operationele planning, logistieke planning en de trainingen. Er werden 

daarnaast troepen gestuurd naar gebieden waar tot op dat moment nog nooit was 

gepatrouilleerd. Ondanks deze veranderingen lukte het Gaviria niet om de FARC militair 

onder druk te zetten. Dit kwam doordat het Colombiaanse leger niet de capaciteit had om de 

rurale gebieden te controleren.128 Het kwam naast manschappen ook helikopters tekort. Deze 

helikopters zijn essentieel voor de mobiliteit van de strijdkrachten in de bergen en jungle van 

Colombia. De helikopters die het leger in haar bezit had werden voornamelijk gebruikt voor 

het opsporen van drugs laboratoriums. Het tactische niveau van het Colombiaanse leger was 

een handicap. Het leger was zeer slecht in patrouilleren en het leggen van hinderlagen, 

essentiële onderdelen voor een strijd tegen guerrillabewegingen zoals de FARC.129 De FARC 

																																																								
123	H.F.	Kline,	Chronicle	of	a	failure.	The	peace	process	of	Colombian	president	Andrés	Pastrana	(Tuscaloosa	
2007)	18.	
124	Kline,	Chronicle	of	a	failure,	19.	
125	Kline,	Chronicle	of	a	failure,	19.	
126	Molano,	The	Evolution,	5.	
127	Colombia	Counterinsergency:	Steps	in	the	right	direction,	Central	Intelligence	Agency		(Washington,	4	
februari	1994)	2.	
128	Colombia,	CIA,	3.	
129	Colombia,	CIA,	4.	



Universiteit Utrecht 2010	 48

beheerste ook de nacht doordat het leger niet na zonsondergang patrouilleerde. Het beheerste 

niet alleen de nacht in de jungle, de FARC kende enkele succesvolle aanslagen in Bogota. 

   

Er waren een aantal redenen waarom de drie presidenten, die regeerden tussen 1982 tot 1994, 

niet tot een positief resultaat konden komen tijdens de vredesbesprekingen met de FARC, met 

uitzondering van het kleine succes van Betancur.  

Ten eerste was er de verschillende visie over vrede. Voor de overheid was er sprake 

van vrede bij het beëindigen van het gewapende conflict terwijl voor de FARC het juist ging 

om het veranderen van de structuur van Colombia.  

Ten tweede was er bij beide partijen nog het vertrouwen dat men het gewapende 

conflict kon winnen. Bij beide partijen waren er personen van mening dat onderhandelen niet 

nodig was aangezien ze militair de overwinning nog konden behalen.  

Ten derde waren er economische vooruitgang. De FARC ging door de belasting op de 

verbouw van coca er dusdanig economisch op vooruit dat een voortzetting van het conflict op 

financieel gebied geen probleem was.  

Ten vierde kwamen er van beide kanten geen levensvatbare voorstellen. De overheid 

kon de guerrillabewegingen niet overhalen om vrede te sluiten en zo kwamen de 

guerrillabewegingen niet met eigen voorstellen, op enkele ideologische slogans na.  

Als laatste was er bij beide partijen sprake van interne verdeeldheid. Er waren 

duidelijke verschillen tussen burgers en de militairen aan de overheidszijde en bij de CGSB 

konden de twee grootste partijen de FARC en de ELN het nooit geheel eens worden over het 

beleid.130    

 

Grote veranderingen voor de FARC 

De jaren ’90 waren op verschillende terreinen van groot belang voor de FARC: ideologisch, 

economisch en militair. Na een beginperiode van 25 jaar wist het zich binnen een decennium 

neer te zetten als een parallelle staat. Het grootste succes waren de uitkomsten van de 

vredesbesprekingen met president Pastrana. De FARC kreeg een gebied ter grootte van 

Zwitserland onder controle.  

 De jaren ’90 begonnen met de dood van Jacobo Arenas, de ideologische leider van de 

FARC. Arenas was een marxistische leider die veel invloed had op de politieke visie van de 

FARC, hij onderhield onder meer de banden met de communistische partij. Niet alleen de 
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dood van Arenas bracht twijfel over de ideologie binnen de FARC. Ook het vallen van de 

muur en het uiteen vallen van de Sovjet-Unie zorgde voor ideologische twijfel. Als gevolg 

daarvan greep de FARC terug op hun pragmatische houding. Ze nam een andere politieke 

visie aan om op deze manier de eventuele ideologische problemen te vermijden.131 De FARC 

ging zich meer neerzetten als een parallelle staat, als alternatief voor de regering, in plaats van 

het promoten van een politieke ideologie door middel van een gewapende strijd. De bedoeling 

van de FARC was het bieden van een goede en stabiele overheid. Dit leek makkelijker zonder 

een zware ideologische boodschap.132 De ideologie binnen de FARC in de jaren ’90 was terug 

te brengen tot drie punten: 

 Ten eerste was een groot deel van de ideologie gebaseerd op het leveren van kritiek op 

de overheid en haar bondgenoten. Alternatieven werden er echter niet geboden. De kritiek van 

de FARC ging meestal over het feit dat de overheid geen echte democratie was en schuldig 

was aan de economische ongelijkheid in het land.  

 Het tweede punt van de FARC kwam steeds terug: het opkomen voor de arme boeren. 

De FARC wilde een politiek platform zijn voor de boeren. Veel voorkomende punten waren 

dan ook het herverdelen van de landbouw, beter onderwijs, medische zorg voor het platteland 

en het aanpakken van de grootgrondbezitters. 

 Ten derde ontstond er een nieuwe ideologie. In plaats van het marxisme-leninisme 

kwam er het het Bolivárisme. Simón Bolívar werd de nieuwe held van de FARC, hij stond 

symbool voor het anti-VS imperialisme. Tegenwoordig ook wel aangehangen door de 

president van Venezuela, Hugo Chávez.133 

 

De FARC is al betrokken bij de coca teelt sinds de exponentiële groei midden jaren ’80. 

Vanaf de jaren ’90 werd haar rol aanzienlijk groter in dit productieproces. Ook speelt de 

beweging een steeds grotere rol in de drugshandel. Dit laatste had deels te maken met de rol 

die de VS ging spelen in de strijd tegen drugs, beter bekend als de ‘war on drugs’. De VS 

legde druk op Colombia om een einde te maken aan de macht die enkele kartels hadden. De 

bekendste hiervan was het Medellín-kartel onder leiding van Pablo Escobar. Om Colombia te 

steunen in de strijd tegen drugs stuurde de VS soldaten en geld. Dit resulteerde onder meer in 

de dood van Escobar in December 1993. Het overlijden van Escobar betekende het einde van 
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het Medellín-kartel.134 Het Medellín-kartel beheerste tot dat moment de distributie kanalen 

van de cocaïne handel. Deze positie werd overgenomen door het Cali-kartel. Het Cali-kartel 

had echter in de voorgaande jaren samen gewerkt met de overheid om het Medellín-kartel te 

verslaan. Deze transformatie in de drugshandel had gevolgen voor de positie van de FARC in 

de drugshandel.  

 De FARC maakte grote winst dankzij de belastingen die het vroeg aan de boeren voor 

het verbouwen van coca. Het Medellí-kartel probeerde dit proces te ondermijnen door onder 

andere de paramilitaire groepering MAS op te richten. Deze gingen de militaire strijd aan met 

de FARC. De MAS richtte zich niet alleen op de FARC, ook de UP en de boeren die met de 

FARC samen werkten waren het doel.135 Gedurende deze periode kwam de FARC onder 

zware druk te staan. Ze moesten zich uit sommige gebieden terugtrekken. Door het overlijden 

van Escobar kon de FARC weer terrein terug winnen op de verzwakte paramilitairen van de 

MAS. Door het anti-drugs beleid van Colombia, ondersteund door de VS, was de FARC een 

van haar grootste tegenstanders kwijt.136 Het Cali-kartel had geleerd van de aanpak van het 

Medellín-kartel, deze waren namelijk een strijd begonnen tegen zowel de overheid als de 

FARC. Deze strijd betekende uiteindelijk de ondergang van het kartel, het Medellín-kartel 

was op teveel fronten actief. Het Cali-kartel besloot dan ook om in plaats van de strijd aan te 

gaan om de drugsproductie met de FARC, de FARC te betalen voor haar diensten. Op deze 

manier hoefde het geen militaire acties van de FARC te vrezen. De vervanger van het 

Medellín-kartel, de Cali-kartel was dus voor een samenwerking bij de drugs productie tussen 

de FARC en de Cali-kartel. Dit betekende een positieve ontwikkeling voor de FARC. De 

FARC kreeg een grotere invloed in de drugs productie van Colombia. Haar rol daarin zal nog 

groter worden zoals later zal blijken.  

 

 

 

3.7 1994 president Samper, de drugstapes. 

In 1994 werd Ernesto Samper, met een zeer zwakke machtsbasis, de president van Colombia. 

Vrijwel direct na de verkiezingen kwamen er ‘drugstapes’ van Samper in de media. De tapes 

bevatten gesprekken tussen Samper en leiders van het Cali-kartel. Het Cali-kartel had de 

																																																								
134	M.	Peceny	en	M.	Durnan,	’The	FARC’s	best	friend:	U.S.	antidrug	policies	and	the	deepening	of	
Colombia’s	civil	war	in	the	1990s’,	Latin	American	politics	and	society	48	(2006)	102.	
135	Jelsma,	Democracies	under	fire,	6.	
136	Pecey,	Latin	American	politics,	104.	



Universiteit Utrecht 2010	 51

verkiezingen van Samper met enkele miljoenen gesteund.137 Door deze tapes stond Samper 

zowel nationaal als internationaal zo onder druk dat hij geen andere keus had dan het 

aanpakken van het Cali-kartel. Vooral vanuit de VS werd er zeer veel druk op Samper 

uitgeoefend om de leiders van het Cali-kartel achter de tralies te krijgen.138 In 1995 opende 

Samper een grootscheeps offensief tegen het Cali-kartel en nog voor het einde van het jaar 

was deze organisatie opgerold. 

 Net zoals het oprollen van het Medellín-kartel voordelen had voor de FARC, waren er 

bij het verdwijnen van het Cali-kartel weer voordelen voor de FARC. Na het verdwijnen van 

het Cali-kartel ontstond er een machtsvacuüm in de drugshandel, dat voornamelijk werd 

opgevuld door kleine drugs groeperingen. Doordat de drugshandel nu zeer gefragmenteerd 

was en de invloed van de FARC in de drugshandel was gegroeid, kon men niet meer om de 

FARC en haar belastingen heen. Door het verdwijnen van beide kartels in combinatie met de 

daling van de militaire druk had de FARC haar invloed op de drugshandel kunnen vergroten.  

 Niet alleen de VS had invloed op de drugshandel in Colombia. Het veranderende 

beleid van het buurland Peru had ook invloed op de situatie. Peru was na Colombia het land 

dat de meeste coca verbouwde. Deze coca werd door de kartels vanuit Colombia 

gedistribueerd. In 1994 nam de Peruaanse president Alberto Fujimori het besluit om de 

luchtmacht in te zetten om de coca transportvliegtuigen tussen Peru en Colombia neer te 

schieten. Hierin waren ze dusdanig succesvol, dat het niet meer winstgevend was om coca in 

Peru te laten verbouwen. Gelijktijdig met het einde van het Cali-kartel verplaatste de gehele 

coca productie zich van Peru naar Colombia en werden de mogelijkheden voor de FARC 

immens.139 De FARC had een zeer lucratieve niche markt gevonden door het reguleren van de 

coca productie en het bieden van bescherming aan de boeren.140 

   

De FARC was inmiddels al enige jaren actief in de coca landbouw. Hiermee had het zich van 

een solide financiële en sociale basis verzekerd. Door de omstandigheden in de jaren ’90 werd 

dit nog verder uitgebouwd. Door de positie die de FARC had gekregen in de drugshandel en 

de daarbij horende financiële vooruitgang, veranderde de positie van de FARC in Colombia. 

De FARC kreeg steeds meer de rol als parallelle staat in Colombia, voornamelijk in de 

gebieden waar coca werd verbouwd. Deze gebieden lagen dusdanig afgelegen, dat de 
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Colombiaanse overheid hier haar controle geheel was verloren.141 De FARC kon de boeren 

diensten aanbieden die de overheid daar nog nooit had aangeboden. Het ging dan vooral om 

justitie, veiligstellen van de openbare orde en veiligheid tegenover het leger. Dit waren zaken 

die essentieel waren voor de boeren om in betrekkelijke rust coca te kunnen verbouwen. Als 

betaling moesten de boeren de bekende belasting betalen aan de FARC, dit leverde meer op 

dan dat de FARC zelf coca zou gaan verbouwen. Toch waren er fronten van de FARC die zelf 

bezig waren met de coca productie, voor eigen financiële verrijking. Andere bronnen van 

inkomsten waren ontvoeringen, overvallen en revolutionaire belasting.142 Vooral door de coca 

landbouw wist de FARC halverwege de jaren ’90 een unieke en sterke economische macht te 

worden in Colombia. 

 

De aanzet tot een parallelle staat in Colombia	 	

De tegenstand van de FARC tegen de overheid en het steunen van de illegale coca landbouw 

leunde op twee gedachten. Ten eerste wilde de FARC haar lucratieve inkomstenbron niet 

kwijt. Hierbij was van belang dat de FARC haar positie niet wilde kwijt raken aan de 

concurrerende paramilitairen.Ten tweede wilde het de belangen van de boeren beschermen 

om op die manier haar draagvlak te vergroten. 143 

 Door het neoliberale beleid van de overheid ontstond er grote werkeloosheid op het 

platteland.144 Hierdoor werd de drugshandel een belangrijke bron van werkgelegenheid, de 

drugshandel creëerde 100.000 banen. 145 Er ontstond ook werk voor vrouwen, deze kregen 

weinig kansen in de Colombiaanse maatschappij. Zij voelden zich aangetrokken door de 

FARC, omdat ze hier nog enige kans maakten op een militair-politieke carrière.146 Werden de 

boeren niet door het neoliberale beleid richting de FARC gedreven dan was het in sommige 

gevallen wel door de agressieve houding van de overheid. Aangezien de overheid geen 

invloed had in de sterk afgelegen gebieden waar de FARC dominerend was, vielen ze boeren 

aan waarvan men dacht dat ze in contact stonden met de FARC, buiten het gebied van de 

FARC woonde.  

 

Door de economische vrijheid die de FARC kreeg door de drugshandel kon het investeren in 

haar militaire component. Ten behoeve van militaire inzet kocht de FARC civiele 
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communicatie en ICT apparatuur. Dit gebeurde via commerciële kanalen. Op deze manier kon 

de FARC een goede interne communicatie bewerkstelligen. Daarnaast had de FARC een 

groeiende capaciteit voor het maken van zelfgemaakte wapens. Op ingenieuze wijze kon de 

FARC haar eigen wapens maken. Van mortieren tot met staal beschermde tractors.147 Het 

meest invloed op de militaire capaciteit van de FARC was het uiteenvallen van de Sovjet-

Unie, hierdoor ontstond er een zeer grote zwarte markt. Daarop waren de meest diverse 

soorten wapens te verkrijgen. FARC werd in verband gebracht met meerdere soorten grote 

wapen transacties van machine geweren tot luchtverdediging wapens.148  

 Het feit dat de FARC financieel en militair autonoom was, had ook te maken met het 

internationale netwerk dat ze in de loop der jaren hadden opgebouwd, waarvan in de jaren ’90 

veel gebruik werd gemaakt. Deze banden bestonden uit oude banden met andere 

revolutionaire groepen ten tijden van de Koude Oorlog (groepen uit Ecuador, Nicaragua en de 

Russische maffia), internationale groeperingen vanuit het midden oosten (Hezbollah en Libië) 

en als laatste het criminele netwerk in Latijns-Amerika. Hierdoor was de FARC op geen enkel 

gebied afhankelijk van Colombia, de FARC had genoeg ruimte om politieke of militaire te 

manoeuvreren.149  

 

Aan het einde van de regeer periode van Samper was de FARC op haar sterkst. Samper had 

geen vooruitgang geboekt met de FARC in het vredesproces, dit kwam mede doordat de 

paramilitairen konden groeien onder Samper. Colombia was in 1998 er slechter aan toe 

vergeleken met 1994.150 Dit kwam door de positie waar Samper in terecht was gekomen na de 

‘drugstapes’, hij moest zich de gehele tijd verdedigen voor zijn beslissingen. Er was zelfs 

sprake dat het leger een militaire coup wilde plegen om Samper af te zetten.151   

 Door het zwakke regeren van Samper en de stormachtige periode die de FARC 

doormaakte, stond de FARC op het hoogtepunt van haar macht. De FARC was militair gezien 

misschien wel superieur aan het Colombiaanse leger. Dit bleek het duidelijkst uit het feit dat 

de FARC openlijk de confrontatie met het Colombiaanse leger zocht. In 1996 begon de 

FARC een nieuwe fase in de strijd met de overheid, waarbij het doel was om het gebied van 

haar operaties te vergroten tot geheel Colombia. De FARC bezette belangrijke corridors 

waardoor enkele fronten aan elkaar werden gekoppeld. Hierdoor konden drugs, wapens en 

																																																								
147	Ortiz,	Studies	in	conflict,	138.	
148	Ortiz,	Studies	in	conflict,	138.	
149	Ortiz,	Studies	in	conflict,	140.	
150	Kline,	Chronicle	of	a	failure,	45.	
151	Kline,	Chronicle	of	a	failure,	45.	



Universiteit Utrecht 2010	 54

voorraden makkelijker worden verplaatst. Grote steden werden omsingeld waaronder 

Bogotá.152 In de twee daarop volgende jaren viel de FARC met succes diverse militaire 

bataljons aan in Patascoy, El Billar en Las Delicias. Dit was een verandering van de normale 

guerrilla acties. Hieruit kon worden opgemaakt dat het leger van de FARC kwalitatief gezien 

erop vooruit was gegaan en capabel was om een eventuele reguliere oorlog te winnen van het 

Colombiaanse leger.153 De invloed van de FARC kon bij de verkiezingen van 1998 niet 

worden genegeerd. Zoals vaker in de geschiedenis van Colombia waren de 

vredesonderhandelingen met de FARC een belangrijk verkiezingsitem in 1998.  

3.8 1998 President Pastrana, de gedemilitariseerde zone 

De verkiezingsstrijd van 1998 ging tussen de conservatief Andrés Pastrana Arango en de 

liberaal Horacio Serpa Uribe, beiden hadden onderhandelingen met de FARC als speerpunt in 

de verkiezingscampagne. Na de eerste ronde had Pastrana een kleine achterstand op Serpa, 

Pastrana kreeg het advies om zich meer te richten op de vredesonderhandelingen met de 

FARC. Pastrana was hier persoonlijk niet heel erg in geïnteresseerd, toch paste hij zijn 

campagne aan. Hij eindigde zijn vredesspeech dan ook met de woorden: ‘If one has to go to 

the mountains to make peace, I am ready to do it’154 Het vredesproces werd een 

doorslaggevende tactiek in de verkiezingstrijd. Pastrana stuurde zijn campagne leider de 

jungle in om met Marulanda te spreken. Er werd afgesproken dat bij een eventuele 

overwinning van Pastrana er direct gesprekken zouden komen over een gedemilitariseerde 

zone. Dit speelde zich, een week voor de tweede ronde van de verkiezingen af. Serpa had zich 

tijdens zijn verkiezingcampagne meer gericht op de onderhandelingen met de ELN.155 

Pastrana won en werd op 21 juni verkozen tot president.156 Ondanks het feit dat de FARC 

geen formele politieke invloed had wist het op deze manier een belangrijke invloed uit te 

oefenen op de verkiezingsuitslag.157   

 Pastrana gaf in november 1998 de opdracht om een gebied van 16.200 hectaren ter 

grootte van Zwitserland te demobiliseren. Daarnaast werd de soevereiniteit van de FARC 

over dit gebied erkend door Pastrana.158 In dit gebied waren de grootste plantages van coca 

aanwezig, dit was financieel zeer belangrijk voor de FARC.159 Het ging Pastrana slechts om 
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de vredesbesprekingen, die waren nodig voor eventuele controle over de drugs. Pastrana vond 

drugs slechts een sociaal probleem.160  

 

De erkenning van het gedemilitariseerde terrein zou het begin zijn van zeer moeizame 

onderhandelingen tussen de FARC en de Pastrana regering. Het vaststellen van de agenda 

tussen beide partijen bracht al voldoende problemen met zich mee. De FARC wilde graag een 

zeer brede agenda. Enkele onderwerpen waren: de politieke hervormingen, bescherming van 

de mensenrechten door de overheid, de landbouw politiek, drugs en het leger. De enige twee 

punten waar de onderhandelingen 3,5 jaar over gingen waren de economische hervormingen 

en het hoge werkeloosheidcijfer. Het doel van de FARC was niet direct tot een 

overeenstemming te komen. Via deze twee onderwerpen wist het wel te bereiken dat het een 

brede steun van de bevolking kreeg.161 Het Colombiaanse leger was zeer kritisch tegenover de 

onderhandelingen. Men was bang dat de gedemilitariseerde zone voor onbepaalde tijd zou 

zijn, hiermee zou de FARC voor langere tijd controle hebben over een officieel gebied. De 

minister van defensie nam om deze reden ontslag. Een groot gedeelte van de militaire staf 

dreigde hetzelfde te doen.162 Pastrana wist dit ternauwernood te voorkomen door het leger 

meer te betrekken bij het vredesproces. 

 De FARC wist gedurende de onderhandelingen enkele kleine successen te boeken. De 

onderhandelingen vonden plaats in het gedemobiliseerde gebied, dit was een morele 

overwinning voor de FARC. Hier maakte de FARC gebruik van. Tijdens de eerste bespreking 

tussen Pastrana en Marulanda was de laatste niet op komen dagen. Hiermee werd 

gesuggereerd dat de sterk wordende FARC geen behoefte had aan de onderhandelingen. Ze 

voelden zich sterker dan de Colombiaanse staat.163 Een ander succes voor de FARC was een 

groeiende erkenning zowel nationaal als internationaal. Niet alleen in Colombia werd het 

aanzien van de FARC beter, ook in Europa begon het erkenning te krijgen. Tijdens een 

Europa-tour ging de FARC samen met de Colombiaanse overheid naar Europa om politieke 

en economische modellen te bestuderen. Dit was een strategisch succes voor de FARC. 

Doordat het samen met Pastrana door Europa reisde, werd erkend dat de FARC een 

belangrijke speler in Colombia was geworden.164 Als laatste kreeg de FARC het voor elkaar 
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dat het ultimatum van de gemilitariseerde zone elf keer werd uitgesteld door Pastrana zonder 

dat de FARC één enkele eis van Pastrana inwilligde.165  

 De FARC hanteerde haar gebruikelijke manier van onderhandelen. Door vanaf het 

begin vertragend te werken probeerde de FARC de onderhandelingen te beïnvloeden. De 

FARC legde meerdere malen maandenlang de onderhandelingen stil. Aan de andere kant 

reageerde de regering Pastrana niet even adequaat. Het werd verweten dat ze niet voldoende 

het initiatief nam.166 De FARC gebruikte dezelfde tactiek die eerder werd gehanteerd tijdens 

de onderhandelingen met Betancur. De FARC had tijdens de onderhandelingen niet het doel 

om vrede te sluiten, maar vooral haar eigen positie te versterken. Pas toen bijna 90% van de 

agenda bekend was, begon men over een staakt het vuren tussen beide partijen, Pastrana was 

van mening dat dit nodig was om de onderhandelingen tot een succesvol einde te brengen.167 

Pastrana had bij dit punt de steun van de Colombiaanse bevolking die graag wilde dat er een 

einde kwam aan het geweld. De FARC wilde het overwegen. Het probleem was echter dat de 

FARC nog steeds het doel had om de macht over te nemen in Colombia. Om deze macht te 

kunnen grijpen moest het zich op militair gebied nog verbeteren en hiervoor economisch 

sterker worden. Belangrijke inkomstenbronnen voor de FARC konden alleen worden bereikt 

door middel van geweld zoals afpersing, ontvoering en de drugs handel. Om deze reden kon 

de FARC zich geen staakt het vuren permitteren.168 

 Er was nog een belangrijk voordeel voor de FARC om de onderhandelingen met de 

Colombiaanse overheid te vertragen. Doordat de FARC de controle had over de 

gedemilitariseerde zone, kon het ook in alle rust haar infrastructuur verder ontwikkelen. Zo 

werkte het bijvoorbeeld aan de coca infrastructuur. De zone werd een veilig gebied van 

waaruit de FARC aanvallen kon plannen, drugs voor wapens kon ruilen en waar het haar 

ontvoerde slachtoffers kon vasthouden.169 

 Zoals gezegd was de FARC op dat moment op het hoogtepunt van haar macht. Er 

werd geschat dat het leger van de FARC uit 15.000 tot 20.000 soldaten bestond, verdeeld over 

70 fronten.170 De FARC was onderverdeeld in zeven territoriale blokken, die weer bestonden 

uit diverse fronten, het aantal fronten was afhankelijk van de grote van het blok. De zeven 

blokken van de FARC waren: 
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1. Het oostelijke blok, bestond uit 21 fronten. Het strategische doel was het afsnijden van 

de dichtbevolkte centrale gebieden van Colombia van de dunbevolkte oostelijke 

vlaktes en de Amazone regio. 

2. Het zuidelijke blok. Dit blok ging over de zuidelijke gebieden van Colombia, in dit 

gebied lagen grote delen van de gedemilitariseerde zone die Pastrana had aangewezen. 

3. Het zuidwestelijke blok. Dit blok ging over de regio van de westelijke cordillera van 

de Andes tot de Grote oceaan en tot de grens van Ecuador. 

4. Het centrale blok, bestond uit 4 fronten. In vergelijking tot de andere blokken was het 

minder actief. Haar belangrijkste doel was het beheren van de communicatie tussen 

Medellín, Cali en Bogotá. 

5. Het noordwestelijke blok, bestond uit 8 fronten. Dit blok hield de corridor in de gaten 

tussen de Magdalena vallei en de grens van Panama met de aangrenzende kust van de 

Atlantische en Grote oceaan. 

6. Het Caribische blok, ook hier was sprake van een lage activiteit van de FARC. Het 

concentreerde zich op de Atlantische oceaan en de grens met Venezuela. 

7. Het Magdalena blok was actief in het gebied van de naam van het blok. 171 
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Plan Colombia 

In december 1998 kwam Pastrana met Plan Colombia. Hij wilde investeren en ontwikkelen in 

gebieden die het meest door het geweld waren getroffen. Het was een plan dat boven de 

politiek moest staan172 en gefinancierd moest worden door de overheid, particuliere 

investeringen en internationale investeringen. De mensen die getroffen waren moesten een 

eigen stukje land krijgen en geholpen worden dit zo productief mogelijk te gebruiken.173 

Daarnaast moest het de mogelijkheid bieden aan boeren die illegale gewassen verbouwden, 

om over te schakelen naar andere gewassen. Pastrana zag Plan Colombia een beetje als het 

Marshall Plan van Colombia.174 Door de steun van de VS voor het plan kreeg het alleen een 

andere invulling dan Pastrana in eerste instantie wilde. Een groot deel van de financiering 

ging namelijk richting het leger. Na het verdwijnen van de drugskartels ten tijde van Samper, 

werd de FARC nu als grote tegenstander gezien op het gebied van drugs. Na de aanslagen van 

9 september 2001 was Colin Powell zelfs van mening dat de FARC de gevaarlijkste 

terroristische beweging van het westelijk halfrond was.175  

 De VS voelde zich geroepen om een actieve rol te gaan spelen in Colombia. Naast de 

FARC, waren hiervoor nog een aantal andere redenen. Zo werd er gekeken naar de 

olievoorraden in Colombia die voornamelijk in het gebied van de FARC lagen. En men wilde 

de Bolivariaanse beweging van Chávez beperken tot Venezuela.176 Als oplossing gebruikt de 

VS Plan Colombia, het originele plan van Pastrana werd omgebogen tot een militair plan. 

Pastrana verving de top drie van het Colombiaanse leger. Deze werden vervangen door 

generaals die waren getraind door de Amerikanen. De nieuwe top begon een reorganisatie bij 

de officieren. Officieren die niet genoeg agressiviteit in het veld hadden aangetoond werden 

vervangen. Daarnaast werd het Colombiaanse leger gemoderniseerd om de strijd aan te 

kunnen met de FARC. Uribe zou dit beleid doorzetten. Pastrana begon met de aanschaf van 

helikopters. Deze waren essentieel voor de bestrijding van de FARC. Aangezien de FARC 

zich voor een groot deel ophield in het binnenland van Colombia voornamelijk bergen en 

jungle. Pastrana begon met de aanschaf van 20 UH-60 Blackhawk, Uribe zou dit aantal 

uitbreiden tot 255. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de steun van de VS. Het leger werd 

beter getraind om mobieler inzetbaar te worden. Rangers specialiseerde het Colombiaanse 
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leger vooral op het gebied van militair ingrijpen in de bergen en tegen drugs.177 De nieuwe 

paramilitaire groepering Autodefensas Unidas de Colombia (Defensie Strijdkrachten van 

Colombia; AUC) maakte hier dankbaar gebruik van door hun connecties met het leger.178 Het 

AUC was tot stand gekomen door een samenwerking van enkele regionale paramilitaire 

groeperingen. De MAS werd een onderdeel van het AUC. Doordat het AUC een nationale 

paramilitaire groepering werd en steun kreeg van de overheid kreeg het AUC de mogelijkheid 

om te groeien in Colombia. Plan Colombia had niet het gewenste effect, de FARC werd niet 

getroffen ook haar rol in de drugshandel werd niet kleiner. 

 

Het einde van de gedemilitariseerde zone 

Aan het eind van 2002 kwamen de partijen steeds meer tegenover elkaar te staan en de 

vredesmogelijkheden werden steeds kleiner. Beiden partijen betichten elkaar van te weinig 

politieke verlangen om een einde aan het conflict te maken. Zo had de FARC grote moeite 

met het feit dat het AUC exponentieel gegroeid was ten tijde van Pastranas. Dit terwijl de 

overheid duidelijk had aangegeven dat vrede haar hoogste prioriteit had. Aan de andere kant 

veroordeelde de overheid de FARC er juist weer van dat het haar militaire activiteiten in het 

gehele land had verhoogd, en meer ontvoeringen hadden plaats gevonden en een toename was 

van andere criminele activiteiten.179 

 Op 20 februari 2002 kaapte de FARC een vliegtuig met daarin 20 personen. Deze 

werden allemaal direct vrijgelaten op een Colombiaanse senator na. Dit was voor Pastrana de 

directe aanleiding om dezelfde dag nog de gedemilitariseerde zone binnen te vallen.180 

Pastrana stond toen al enige tijd onder hevige militaire druk door zijn pacifistische houding. 

Hij kreeg daarnaast de internationale steun voor een militair ingrijpen geholpen door de 

aanslagen van 9 september 2001.181 Dit betekende het einde van 3,5 jaar onderhandelen. Als 

antwoord op de militaire actie van Pastrana  gijzelde de FARC op 23 februari Ingrid 

Betancourt, die op dat moment campagne voerde voor de presidentsverkiezingen. Het gijzelen 

van Ingrid Betancourt zou nog jaren lang een sterke troefkaart blijken.182 

 

Er waren een aantal duidelijke factoren aan te wijzen waarom de onderhandelingen tussen 

Pastrana en de FARC uiteindelijk op niks uit liepen. Pastrana had persoonlijk nooit veel 
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interesse gehad in de vredesonderhandelingen. Hij gebruikte dit onderwerp slechts om de 

verkiezingen van 1998 te winnen. Nadat hij de verkiezingen had gewonnen, wilde hij door 

middel van de vrede zijn plaats in de geschiedenis van Colombia veilig stellen. Dit had 

invloed op zijn onderhandelingspositie. Het ontbrak de overheid van Colombia aan een 

duidelijke onderhandelingsstrategie. Er was verder geen sprake van coördinatie. Zo waren er 

in de 3,5 jaar onderhandelen verschillende teams met eigen ideeën over het vredesproces. De 

onderhandelaars werden daarnaast ook meestal gekozen om politieke redenen maar hadden 

vaak geen diplomatieke kwaliteiten. Het gevolg was dat de agenda van de overheid te lang 

was. Er werd vaak te snel toe gegeven aan de eisen van de FARC.183 

 De FARC schoot ook vaak te kort tijdens het onderhandelingsproces. Met name de 

tactiek die door de FARC werd gehanteerd, zat het vredesproces in de weg. De FARC 

traineerde het vredesproces op verschillende manieren, zoals het uitstellen van 

onderhandelingen, gebruik blijven maken van geweld en het ontvoeren van diverse 

personen.184  

  

De vredesonderhandelingen van Pastrana werden uiteindelijk geen succes. Toch was de 

overheid van Colombia niet de verliezer. De FARC kwam slechter uit de onderhandeling dan 

dat ze er in was gegaan. In 1998 stond de FARC op het hoogtepunt van haar macht, in het 

begin van de onderhandelingen met Pastrana wist het nog enkele kleine successen te boeken. 

Toen in 2002 Pastrana het bevel gaf om de gemilitariseerde zone in te trekken was het 

Colombiaanse leger aanmerkelijk sterker geworden. De FARC had als tactiek de 

onderhandelingen getraineerd om haar eigen leger verder uit te bouwen. Dit gold nu echter 

ook voor de overheid.185 Via Plan Colombia werden er nog eens enkele miljoenen door de VS 

aan het Colombiaanse leger geschonken.186 De FARC was langzaam de macht over haar 

gebied kwijt geraakt. De beweging maakte namelijk een inschatting fout om voor 

economische redenen geweld te blijven gebruiken Hiermee verloor het de sympathie van de 

bevolking. Ze had tijdens de onderhandelingen genoeg gekregen van het toenemende geweld. 

Zeker op het moment dat de FARC aanslagen begon te plegen in de grote steden.187 

Internationaal werd de steun voor de FARC aanmerkelijk minder. Alle goodwill die was 

gekweekt was door het gewelddadige karakter van de FARC verdwenen. Met name het 
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negeren van de mensenrechten werd de FARC kwalijk genomen.188 Al in 1997 had de VS de 

FARC op de terroristenlijst gezet. Na  de onderhandelingen met Pastrana in 2002 deden de 

Europese Unie en Canada hetzelfde.189  

  

Kon men in 1998 nog constateren dat de FARC sterk genoeg was om een serieuze poging te 

doen naar de macht in Colombia, zo werd in 2002 duidelijk dat de FARC haar hand had 

overspeeld. Ze kwamen onder zware nationale en internationale druk te staan. Hierdoor kon 

men Pastrana als winnaar beschouwen. Zijn opvolger Álvaro Uribe Vélez maakte gebruik van 

de ontstane situatie.  

3.9 2002 president Uribe, A firm hand and a big heart 

Uribe, de voormalige gouverneur van Antioquia, was op voorhand niet de verwachte winnaar 

van de verkiezingen van 2002. Toch wist hij deze met een ruime meerderheid in de eerste 

stemronde te winnen. Dit was sinds 1991 niet meer voorgekomen in Colombia.190 Daarnaast 

was het opvallend dat hij zichzelf presenteerde als een onafhankelijke kandidaat, zonder 

partijsteun. Uribe’s campagne focuste op sociale en economische onderwerpen, de kern van 

zijn campagne was het hard aanpakken van de FARC in Colombia. De verkiezingslogan van 

Uribe was dan ook ‘A firm hand and a big heart’.191 Het electoraat, wat vier jaar daarvoor nog 

had gekozen voor vrede via onderhandelingen, koos nu openlijk voor vrede via oorlog. Het 

mislukte vredesproces van Pastrana had ervoor gezorgd dat er populaire steun ontstond voor 

een militair ingrijpen om Colombia weer stabiel te maken. Uribe richtte zich om deze reden 

voornamelijk op de stedelijke gebieden van Colombia. Hij beloofde veiligheid te bieden aan 

de mensen in de steden en de werkloze jongeren in de steden zouden een kans krijgen in de 

veiligheidsector. 

 Uribe had tijdens de verkiezingen de openlijke steun van het AUC, de grootste 

paramilitaire organisatie in Colombia. Na de verkiezingen werd hij gefeliciteerd door het 

AUC met zijn overwinning.192 Waar hij tijdens de verkiezingen beloofde de FARC militair te 

verslaan, stond hij open voor vredesbesprekingen met het AUC. Door deze houding ontstond 

er een sterke lobby om Uribe president te maken vanuit de militaire leiding, bananen 

industrie, bloemmagnaten, drugsbaronnen en de grote veeboeren.193 Uribe prees de 
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paramilitairen voor het brengen van “vrede” in enkele gebieden. In sommige gebieden van 

Colombia werden stemmers door de paramilitairen onder druk gezet om op Uribe te 

stemmen.194 Het feit dat Uribe de AUC enigszins een hand boven het hoofd hield was niet 

geheel onverwacht. Uribe werd al aan het AUC gekoppeld voordat hij president werd. 

Er werd gesuggereerd dat de verkiezingscampagne van Uribe financieel gesteund werd door 

het AUC.195 

 

Gedurende het presidentschap van Pastrana was er een begin gemaakt met de hervorming van 

het leger. Het gevolg hiervan was dat Uribe met een capabeler militair leger begon, 

vergeleken met Pastrana in 1998.196 Dit leger was essentieel in het toekomstige beleid wat 

Uribe voor ogen had. Tijdens zijn inauguratie speech begon. Uribe vrijwel direct over de 

veiligheidsmaatregelen. Hij wilde nieuwe militaire eenheden die de strijd aan konden gaan 

met de FARC en ELN. Hij stelde een speciale belasting in om deze activiteiten te financieren. 

De inauguratie werd ontsierd door een mortier aanval van de FARC waarbij zeventien doden 

vielen.197  

 Vier dagen na de inauguratie van Uribe hij riep de noodtoestand uit.198 Hij begon 

dezelfde tijd te onderhandelen met het AUC. Om dit proces te vergemakkelijken blokkeerde 

Uribe de mogelijkheid dat het internationale gerechtshof voor oorlogsrecht leden van het 

AUC zou vervolgen. Door deze beslissing konden paramilitairen niet worden vervolgd, 

nationaal of internationaal. Door deze beslissing ontstonden er wel vragen over het verleden 

van Uribe. Deze vragen hadden vooral betrekking over zijn relatie met het AUC. Daarnaast 

werden de FARC en het AUC niet gelijk behandeld door Uribe. Hij hield het AUC een hand 

boven het hoofd terwijl deze in haar korte geschiedenis meer mensen dan de FARC had 

vermoord en dieper betrokken was bij de drugshandel.199   Andere punten van zijn politieke 

agenda waren: het creëren van een één miljoen sterke burgerwacht, het verdubbelen van het 

leger, het weigeren van onderhandelingen met guerrillabewegingen en het verder snijden in 

uitgaven voor gezondheidszorg en onderwijs, wat ten goede moest komen voor de interne 

strijd.200 Uribe omschreef het als volgt: 
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‘Reinforce and guarantee the rule of law in all (national) territory, the rights of 

Colombians are threanted fundamentally by the historic incapacity of Colombian 

democracy to affirm the authority of its institutions over the entire country and to 

protect citizens…from the threat…of illegal armed organizations’201 

 

Het mag als logisch werden beschouwd dat de VS zeer tevreden was met de benoeming van 

Uribe als president van Colombia. Bush zag mogelijkheden om zijn ‘war on terror’ uit te 

breiden in Latijns-Amerika, met als start land Colombia. Uribe en Bush wilden samen verder 

bouwen aan Plan Colombia. Dit plan wat opgezet was door Colombia had namelijk haar doel 

nog niet bereikt. De coca productie in Colombia was niet gedaald. Het was zelfs zo dat de 

drugshandel in Colombia floreerde. Er was ook nog geen alternatief voor de coca 

landbouw.202 Plan Colombia was ee in geslaagd om het Colombiaanse leger te moderniseren. 

Uribe kon met een uitstekend leger aan zijn ambtsperiode beginnen. 

  

Plan Patriota 

Uribe had in zijn inauguratie speech al aangegeven dat hij het leger en de politiemacht wilde 

vergroten en deze vervolgens op strategische plekken in wilde zetten om de FARC militair te 

verslaan.203 Dit offensief kreeg van Uribe de naam Plan Patriota, het plan werd voor een groot 

deel gefinancierd door de VS. Plan Patriota werd de opvolger van Plan Colombia. Uribe was 

van mening dat Plan Colombia mislukt was door sabotage van de FARC. De bedoeling van 

Plan Patriota was om de FARC dusdanig militair te raken dat ze genoodzaakt waren om weer 

aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Aangenomen mag worden dat Uribe en de VS 

eigenlijk alleen tevreden waren met het militair verslaan van de FARC.204 Voor Plan Patriota 

waren rond de 17.500 Colombiaanse militairen nodig, gesteund door militairen uit de VS en 

militairen uit de private sector.205 Men begon met het aanvallen van de bergen rond Bogotá. 

Hierna was er een tweede offensief in de zuidelijke regio’s van Colombia.206 Naast het 

mobiele leger begon Uribe met het gebruik van een nationale garde. Dit hield in dat er 

soldaten actief waren in hun eigen woonplaats. Deze zorgde voor de veiligheid en inlichtingen 
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in die gebieden. Het Colombiaanse leger investeerde ook in logistieke onderdelen en 

inlichtingenanalyses.207  

 

De FARC onder druk 

Door Plan Patriota werd de FARC verder onder druk gezet. Deze druk was begonnen na de 

beëindiging van de gedemilitariseerde zone van Pastrana. De FARC reageerde op deze 

militaire druk met Plan Resistencia. De FARC kon het offensief opvangen door middel van 

het tactische terugtrekken en het uitvoeren van guerrilla aanvallen.208 In de eerste jaren van 

het offensief hield de FARC zich op achtergrond. Door het offensief was het leger 

nadrukkelijker aanwezig in de grenzen van de zuidelijke gebieden van de FARC. De kern van 

deze gebieden bleef sterk in handen van de FARC. Volgens Reyes kon de FARC zich nog vrij 

bewegen in deze gebieden.209 Toch koos de FARC ervoor om minder zichtbaar aanwezig te 

zijn. Dit was aldus Reyes ter bescherming van de bevolking. De overheidstroepen schaden op 

grote schaal de mensenrechten. Het kwam geregeld voor dat burgers het slachtoffer werden 

van geweld omdat ze ervan beschuldigd werden banden te hebben met de FARC.210 Nadat de 

FARC zich de eerste jaren van het offensief op de achtergrond had gehouden, liet de FARC 

zich in 2005 weer zien door kleine offensieven tegen het leger. Deze aanvallen betekenden 

het einde van het proces van tactische terugtrekkingen van de FARC.211 Vooral tijdens de 

verkiezingen van 2006 liet de FARC zich weer gelden door middel van aanvallen op het 

leger, lokale overheden en op de burgermilities van Uribe.212   

 Plan Patriota had zijn oorspronkelijke doelstelling niet gehaald, de FARC was militair 

niet verslagen. De FARC had wel zwaar te lijden gehad onder het offensief. Het moest zich 

terugtrekken naar meer geïsoleerde posities. Men kreeg te kampen met deserterende soldaten, 

vermindering van fronten en FARC leden die onder de naam van FARC slechts bezig waren 

met de drugshandel. Hierdoor was de offensieve capaciteit van de FARC aanmerkelijk minder 

geworden.213 Ook ontstonden bij de FARC interne problemen die vooral betrekking hadden 

op drugshandel en het verdwijnen van de ideologie. Gedeserteerde strijders van de FARC 

gaven aan dat de leiders slechts bezig waren met hun eigen welzijn, men zou zich nog slechts 

bezig houden met de drugshandel. Financiële zaken werden belangrijker dan de ideologie, het 
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belang van de ideologie verschoof naar de achtergrond.214 Nicolas Baena, een gedeserteerde 

commandant van de FARC zei hier het volgende over: 

 

 ‘FARC is now an organization that relies on money rather than political ideals. It is 

about the accumulation of capital. Money has no regards for politics or ideology. Everything 

that it touches is spoilt. It has destroyed a beautiful idea, which was the construction of 

socialism.’215 

 

De sociale machtsbasis die tijdens Pastrana nog aanwezig was, was nu bijna verdwenen. Het 

werd voor onmogelijk geacht dat er een eventuele opstand van boeren zou ontstaan. Hier voor 

was de machtsbasis van de FARC inmiddels te klein voor geworden. De steun voor de FARC 

in de steden was in zijn geheel verdwenen, vooral doordat de FARC mensen bleef ontvoeren. 

Er waren zelfs enkele massademonstraties tegen de FARC waarbij miljoenen mensen op de 

been waren.216 

  

De FARC kreeg haar grootste klappen te verwerken in 2008. Het was al langer het doel van 

het leger om het secretariaat te raken. Direct nadat Uribe president geworden  was werden 

hiervoor speciale commando eenheden getraind. Toch duurde het tot 2007 voordat deze 

enigszins controle hadden op het secretariaat, voornamelijk op de communicatie. Op 1 maart 

2008 tijdens operatie phoenix viel het Colombiaanse leger het kamp van Reyes aan in 

Ecuador. Bij deze operatie kwam Reyes om het leven. Het leger confisqueerde hierbij de 

laptop van Reyes waarbij waardevolle documenten werden aangetroffen over de FARC.217 Dit 

was de eerste keer dat het Colombiaanse leger sinds het ontstaan van de FARC in 1964 een 

lid van het secretariaat wist te doden.218 Ondanks dit succes kreeg Uribe wel internationale 

kritiek. Er was voornamelijk kritiek vanuit Latijns-Amerika voor het overschrijden van 

Colombia van de landen grenzen. De spanningen liepen dusdanig op dat zowel Ecuador als 

Venezuela haar troepen mobiliseerden aan de grens met Colombia. Ecuador begon met het 

moderniseren van haar leger en schafte nieuwe surveillance apparatuur aan om haar grenzen 

te bewaken.219  
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 De grootste klap voor de FARC was de dood van de leider Marulanda, hij stierf een 

natuurlijke dood op 26 maart 2008.220 Naast het overlijden van de twee kopstukken van de 

FARC gaf Katrina, de leidster van het 47ste front, zich over aan het Colombiaanse leger en 

werd Rios  door zijn eigen lijfwacht vermoord. Deze kreeg daarmee een beloning van de 

overheid. Dit alles zorgde er mede voor dat het moraal bij de FARC dalende was. Naast het 

verlies van enkele leiders van de FARC raakte ze ook hun belangrijkste gijzelaar kwijt. Op 2 

juli 2008 wist het Colombiaanse leger met Operatie Schaak in totaal 15 gegijzelden te 

bevrijden, waaronder Betancourt en drie Amerikanen. Dit werd mogelijk doordat het 

Colombiaanse leger de communicatie verbindingen van de FARC had afgeluisterd.221 Net als 

bij operatie phoenix, waarbij Reyes om het leven kwam, was er ook bij deze operatie 

internationale kritiek op Uribe. Tijdens operatie schaak werd er gebruik gemaakt van het 

teken van het rode kruis. Hiermee zou het onafhankelijke imago van het Rode Kruis zijn 

geschaad. 

 

Ondanks het verlies van enkele leiders en grote delen van haar gebied, kon de FARC niet als 

militair verslagen worden beschouwd. De FARC had nog de factor tijd aan haar zijde ze had 

namelijk al eerder aangetoond dat het zich kon herstellen als het daarvan voldoende kreeg.222 

Zoals Reyes in een interview in 2007 al aangaf: ‘Our fighters have learned from this 

confrontation and have aquired higher knowledge…. We  learn from experience.’223 

 

Door de militaire druk van het Colombiaanse leger was de FARC genoodzaakt om in kleinere 

en minder zichtbare groepen te opereren. Soms bestonden de groepen uit niet meer dan 3 

soldaten. De FARC gaf zelf aan dat het rekruteren van nieuwe manschappen niet tot 

problemen leidde. Reyes gaf in één van interview net voor zijn dood aan dat de FARC 

groeiende was en dat rekrutering geen probleem was.224 De FARC rekruteerde vooral in de 

gebieden waarvoor het merendeel arme en ongeschoolde boeren woonde. Ze was in deze 

gebieden meestal de enige mogelijkheid om aan armoede te ontkomen. Deze mensen werden 

geïndoctrineerd met het gedachten goed van de FARC. Men vertelde dat de schuld lag bij de 

elite en oligarchie van Colombia. Indien FARC leden interesse toonden in de ideologie van de 

																																																								
220	DeShazo,’Countering	threats	to	security’,	24.	
221	Colombian	hostage	rescue,	
http://channel.nationalgeographic.com/episode/colombia‐hostage‐rescue‐4310/Overview#tab‐
Videos/06472_00	geraadpleegd	op	15	juni	2010.	
222	DeShazo,’Countering	threats	to	security’,	24.	
223	Making	militairy	progress		ICG,	12.	
224	Brittain,	Monthly	review,	31.	



Universiteit Utrecht 2010	 68

FARC, werden ze al snel de jungle ingestuurd om te gaan vechten.225 Daarnaast maakte de 

FARC ook gebruik van gedwongen rekrutering en kindsoldaten.226  

  De verdwenen leiders posities werden zonder al teveel problemen weer opgevuld, 

Marulanda werd opgevolgd door Alfonso Cano. Het was al enige tijd duidelijk dat Cano de 

natuurlijke opvolger zou zijn bij een eventueel overlijden van Marulanda.227 Cano al geruime 

tijd actief in het EMC van de FARC. Cano iss een marxist van het eerste uur. Hij had al 

enkele reizen door de Sovjet-Unie gemaakt. Daarnaast was hij een vertrouweling van Arenas 

tot diens dood in 1990. De huidige tweede man binnen de FARC is Mono Jojoy, de militaire 

leider en commandant van het zuidelijke blok.228 Cano liet het strategisch doel van de FARC, 

het omverwerpen van de overheid, niet los. Het feit dat de FARC nog niet als militair 

verslagen beschouwd kon worden had ook te maken met de coca landbouw en de daarbij 

horende drugshandel. Een van de belangrijkste activiteiten van de FARC bleef de handel in 

drugs. De FARC ging zich hier in de loop der jaren steeds meer mee bezig houden. Fronten 

die door de handel in drugs veel geld verdiende konden de armere fronten hiermee financieel 

ondersteunen.229 De FARC begon tijdens de regeerperiode van Uribe zich intensiever bezig te 

houden met de internationale drugshandel, vooral met Venezuela en Mexico. 230 Dit kwam 

door de nieuwe regeling dat het mogelijk werd om FARC leden uit te leveren voor de 

betrokkenheid bij drugshandel. Hierdoor was de FARC van mening dat het niet veel meer te 

verliezen had. De afgelopen jaren was wel de productie van cocaïne aan het dalen in 

Colombia, aan de andere kant ging de prijs van de cocaïne omhoog. Het was zeer lastig aan te 

geven in hoeverre dit de inkomsten van de FARC veranderd.231 De invloed van het eradiction 

prgram232 van de VS had ook minder invloed dan verwacht, boeren bleken in staat om hier 

snel op te anticiperen. Het was Uribe niet gelukt om een grote impact uit te oefenen op de 

drugshandel. Zowel op de productie als de export van cocaïne, waardoor de FARC een 

belangrijke bron van inkomsten behield.233  
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3.10 De president van Venezuela Hugo Chávez 

Het conflict tussen de FARC en Colombia had zich inmiddels al uitgebreid buiten de grenzen 

van Colombia. Zo was al duidelijk geworden dat de VS in haar ‘war on drugs’ en later de 

‘war on terror’ Colombia vooral financieel steunde. De banden werden onder de laatste 

president Uribe zeer nauw aangetrokken. Aan de andere kant had Uribe met haar beleid al 

enkele keren een aanvaring gehad met de buurlanden Ecuador en Venezuela. Vooral met het 

laatste land had Uribe al enige conflicten gehad.. De huidige president Hugo Chávez is 

namelijk een tegenstander van de rechtse Uribe. Aangezien Chávez in de FARC een 

bondgenoot zag voor het Bolivárisme, speelde Chávez in de eenentwintigste eeuw een rol in 

het conflict. De FARC had een eventuele bondgenoot gevonden in Latijns-Amerika. 

 Chávez was in 1999 aan de macht gekomen in Venezuela met zijn partij Movimiento 

V Republica (Beweging van de vijfde republiek; MVR) en met de steun van kleine linkse 

partijen. Gedurende de verkiezingen beloofde hij Venezuela te transformeren. Hij wilde 

sociale hervormingen doorvoeren, een einde maken aan de macht van de oligarchen en de olie 

inkomsten eerlijker verdelen. Met deze populistische onderwerpen won hij de verkiezingen 

van 1999.234 Chávez had al een eerdere poging ondernomen om de macht in Venezuela te 

grijpen. In 1992 had hij als Luitenant-Kolonel een coup gepleegd, alleen de hoofdstad 

Caracas kon hij niet in handen krijgen waardoor de coup mislukte en Chávez zich moest 

overgeven. 

 Tijdens de herverkiezingen in 2006 won hij de verkiezingen met een grote voorsprong 

op zijn concurrenten. Chávez ging verder met zijn hervormingen, hij noemde het zelf het 

socialisme van de 21ste eeuw ook wel het Bolivárisme genoemd, vernoemd naar Simón 

Bolivár. 

 

De FARC en Chávez hadden dezelfde ideeën. De overeenkomsten zijn terug te vinden in  het 

verkiezingsprogramma van Chávez en de eisen die de FARC tijdens de onderhandelingen 

meerdere malen naar voren bracht. Een gedachtegoed dat ze beide terug vonden in het 

Bolivárisme.  

 Door de ideologische overeenkomsten schatte de CIA in dat sinds Chávez aan de 

macht hij de FARC al ondersteund, o.a. door het bieden van schuilplekken in Venezuela. 235 

Chávez deed dit echter niet alleen uit steun voor de FARC. Op deze manier probeerde hij ook 
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de Colombiaanse politiek te beïnvloeden die nauw samenwerkt met de VS. Opvallend is dat 

na Colombia de meeste cocaïne transporten vanuit Venezuela vertrokken.236 Nog voordat het 

eerste officiële contact tussen Uribe en Chávez in augustus 2007 plaats vond was Chávez al 

enige tijd betrokken bij het conflict. Uribe riep de hulp in van Chávez voor de 

onderhandelingen met de FARC over de gijzelaars, waaronder Betancourt.237 Nog geen drie 

maanden later, toen een overeenkomst in de lucht hing werd Chávez weggestuurd door Uribe. 

Gesuggereerd werd dat dit kwam door druk vanuit de VS.238 De FARC laat direct zien dat het 

Chávez als een bondgenoot zag, deze wilde ze graag bij de onderhandelingen betrokken 

houden. Om dit kracht bij te zetten werden er in januari 2008 zes gijzelaars vrijgelaten aan 

Chávez.239 Chávez was van mening dat door dit gebaar van de FARC de organisatie van alle 

internationale terroristenlijsten afgehaald kon worden. Voor dit idee kreeg Chávez geen 

internationale steun. Uribe was van mening dat Chávez de regering van Colombia onder druk 

probeerde te zetten door het openlijk steunen van de FARC.240 

 De relatie tussen Uribe en Chávez kwam verder onder druk te staan door operatie 

phoenix waarbij Reyes werd vermoord in Ecuador. Venezuela stuurde troepen naar de grens 

gebieden en riep zijn ambassadeur terug uit Colombia.241 Tijdens deze aanval waren er 

laptops in beslag genomen door het Colombiaanse leger, die veel documenten van de FARC 

bevatte. In deze documentatie kwam duidelijk naar voren dat Chávez contact onderhield met 

de FARC, aldus Uribe. Mederwerkers van Chávez en de FARC zouden samen een strategie 

hebben bedacht om militair, politiek en financieel samen te werken tegen Uribe.242   

 In juni 2008 veranderde Chávez zijn houding tegen de FARC. Hij doet een oproep aan 

de FARC om de wapens neer te leggen, alle gijzelaars vrij te laten en zich over te geven. 

Chávez zei hier het volgende over:’The guerrilla war is history, at this time in Latin America, 

an armed guerrilla movement is out of place’.243 Deze uitspraak kwam uit angst voor zijn 

positie. Er waren eind 2008 regionale verkiezingen en door de berichten uit de gevonden 

laptops kwam zijn positie internationaal onder druk te staan. Daarnaast had Venezuela last 

van de vele honderden vluchtelingen die vluchten voor het geweld in Colombia. Chávez zag 

misschien toch wel wat in onderhandelingen voor vrede. Ondanks dat zijn positie 
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240	Making	militairy	progress		ICG,	10.	
241	J.	Kunin,	‘Chavez,	Uribe	and	Correa:	Let	the	battle	begin’,	France24.com	(5	maart	2008).	
242	Making	militairy	progress		ICG,	17.	
243	Jones,	¡Hugo!,	483.	
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internationaal was aangetast, werd Chávez nog eenmaal benaderd. Nu door Frankrijk om te 

onderhandelen met de FARC met als doel Betancourt vrij te krijgen. Uribe wilde dit 

voorkomen en had de steun van de VS om Chávez te weigeren als onderhandelaar.244 Zoals 

gesteld wist Uribe Betancourt uiteindelijk vrij te krijgen door het gebruik van militaire 

middelen tijdens operatie schaak. 

 

Ondanks het verzoek van Chávez aan de FARC om de wapens neer te leggen, staat de relatie 

tussen de rechtse Uribe en de linkse Chávez nog steeds op gespannen voet. Dit komt vooral 

doordat Uribe openlijk gesteund wordt door de VS en omdat Chávez onduidelijke connecties 

heeft met de FARC. Zo wordt door verschillende bronnen bevestigd dat er uit de laptop 

bestanden van Reyes blijkt dat hij de FARC 300 miljoen dollar heeft geschonken.245 

Daarnaast levert Chávez volgens de Amerikaanse gijzelaars kleding aan de FARC.246 Het 

Colombiaanse leger heeft Zweedse antitank wapens van de FARC in beslag genomen die 

eigenlijk verkocht zijn aan het Venezuelaanse leger. Er zijn meerdere aanwijzingen die 

Chávez aan de FARC koppelde. Mede hierdoor staat Uribe zeer argwanend tegenover 

Chávez. Aan de andere kant is Chávez kritisch ten opzichte van Uribe door zijn band met de 

VS. Zo trekt Chávez fel van leer bij de toestemming van Uribe voor de bouw van zeven 

Amerikaanse militaire basissen in Colombia.247 

 Er zijn al meerdere handelsembargo’s tussen Colombia en Venezuela, verder dan een 

retorische conflict is het nog niet gekomen tussen de twee landen. 

 

3.11 Samenvatting 

De FARC is ontstaan tijdens de gewelddadige periode la Violencia. De verhoudingen zijn 

tijdens la Violencia op scherp gezet, linkse guerrillabewegingen zijn zich steeds meer gaan 

afzetten tegen de overheid. Doordat er sprake is van een groot verschil tussen arm en rijk, is 

er een groot draagvlak voor een linkse organisatie. Direct vanaf het begin was de relatie 

tussen de FARC en de communistische partij een complexe. De politieke visie van de FARC 

is voornamelijk gebaseerd op een pragmatische ideologische evolutie, waarbij een zo breed 

mogelijk draagvlak moet worden bereikt. Vanaf de officiële oprichting van de FARC in 1964 

tot de zevende conferentie in 1982 weet de FARC zich te ontwikkelen tot een stabiele 
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organisatie. Bestaand uit een hiërarchie, generale staf, militaire code, training en politiek 

programma. Eind jaren ’70 begint de FARC zich met de coca verbouw te bemoeien, dit is het 

begin van een groeiende economische ontwikkeling voor de FARC. 

 In 1982 vindt de zevende conferentie van de FARC plaats. Hier wordt een ingrijpende 

koerswijziging voor de FARC bepaalt. De FARC wordt vanaf dat moment een volksleger die 

een reguliere strijd aan wil gaan met het Colombiaanse leger. Daarnaast willen ze een 

parallelle staat creëren met als einddoel het omverwerpen van de centrale macht in Colombia. 

De FARC weet in de loop der jaren steeds meer succes te boeken tegenover het Colombiaanse 

leger. Dit is mogelijk geworden door diverse ontwikkelingen. De FARC is zich nadrukkelijk 

als bondgenoot van de arme boeren in de afgelegen gebieden gaan neerzetten. In deze 

gebieden is de invloed van de overheid op dat moment verwaarloosbaar. De FARC zorgt 

ervoor dat er betere levensomstandigheden komen en levert bescherming tegen de diverse 

paramilitaire bewegingen.  

 Een belangrijk aspect bij de groei van de FARC is de relatie met de drugshandel. 

Doordat de drugshandel bijzonder lucratief is, is de FARC zich er in de loop der jaren steeds 

meer mee gaan bezig houden met de drugshandel. Een omslagpunt voor de FARC is wanneer 

Colombia en de VS gezamenlijk de drugskartels in Colombia gaan aanpakken. Dit is dusdanig 

succesvol dat de drugskartels van het toneel verdwijnen, van het ontstane vacuüm weet de 

FARC gebruik te maken. Door de nieuwe rol van de FARC in de drugshandel ging het er 

financieel dusdanig op vooruit dat het haar invloed in Colombia kan vergroten. 

 Het hoogtepunt voor de FARC is de gedemilitariseerde zone van 1998 tot 2002. Rond 

2000 begint de Colombiaanse overheid zich meer te profileren in de jungle gebieden van 

Colombia. Er wordt duidelijk gekozen voor een directe strijd tegen de FARC, hier ondervindt 

de FARC de gevolgen van en ziet haar invloed verminderen. Deze tendens is door Uribe 

doorgezet. De FARC komt de laatste jaren steeds meer onder druk te staan. 

 In het volgende hoofdstuk zal er aan de hand van een analyse de huidige situatie van 

de FARC worden geschetst. Dit vormt het tweede onderdeel voor het analyseproces. 
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4. De FARC, een analyse 
In dit hoofdstuk zal de historische context van de FARC worden geanalyseerd. In deze 

analyse zal er aan de hand van vier onderwerpen een verband worden gelegd tussen het 

verleden en het heden van de FARC. Hierbij ligt de nadruk op het heden, dit zal het beginpunt 

worden van het analyseproces. In de analyse van dit hoofdstuk is er gekozen voor vier 

specifieke onderwerpen die van groot belang zijn voor de huidige situatie van de FARC. De 

vier onderwerpen: zijn de drugshandel, de interne situatie bij de FARC, de relatie tussen de 

FARC en Colombia en de internationale relaties van de FARC. Deze vier onderwerpen zijn 

allemaal direct aan elkaar gekoppeld en kunnen om die reden dan ook niet los van elkaar 
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gezien worden. Er zal echter getracht worden om de vier onderwerpen zo gestructureerd 

mogelijk weer te geven.  

 Net als het vorige hoofdstuk behoort dit hoofdstuk tot stap twee van de 

inlichtingencyclus. Er wordt nog steeds getracht om informatie te verzamelen over het 

onderwerp. 

4.1 De drugshandel 

De positie van de FARC in de drugshandel is in de loop der jaren veranderd. Vanaf het 

moment dat de FARC zich met de drugshandel is gaan bemoeien heeft het geprobeerd haar 

positie in deze handel te versterken. Al vanaf de jaren ’50 wordt er op grote schaal coca 

verbouwd in Colombia. Dit komt onder andere door de dalende economie, waardoor boeren 

overgingen op het verbouwen van coca. Coca is namelijk makkelijk te verbouwen en de 

gewassen leveren meer geld op dan bijvoorbeeld koffie of maïs. Tot eind jaren ’80 heeft de 

FARC voornamelijk een passieve rol, het houdt zich slechts bezig met het innen van 

belastingen. Boeren moeten betalen voor het verbouwen van coca. Het secretariaat is in eerste 

instantie niet te spreken over de verbouw van coca, het is een kapitalistisch middel. Wanneer 

blijkt dat de FARC met het toestaan van de verbouw van coca een grote sociale machtsbasis 

onder de boerenbevolking creëert, verdwijnen de bezwaren al snel. Het toestaan van de coca 

verbouw brengt grote financiële mogelijkheden met zich mee. Vanaf de jaren ’80 breidt de 

FARC haar drugsnetwerk uit. Er wordt belasting geïnd over de coca teelt, laboratoriums en 

transporten in de gebieden die vallen onder de controle van de FARC.   

 Wanneer in de jaren ’90 de grote drugskartels in Colombia van het podium 

verdwijnen, neemt de invloed van de FARC toe. Daarnaast wordt er in Peru, op dat moment 

de grootste verbouwer van coca in Latijns-Amerika, effectief opgetreden. De coca plantages 

in Colombia worden uitgebreid en de FARC creëert een monopolie op de coca verbouw. Het 

drugsbeleid van de FARC is er op gericht om te voorkomen dat rivalen winst maken door 

drugs. Daarnaast moet de boerenbevolking de coca voor goede prijzen kunnen verkopen. De 

FARC ziet steeds meer het belang in van de coca teelt voor het behoud van het draagvlak 

onder de boeren. De groeiende mate van invloed van de FARC in de drugshandel zorgt wel 

voor een vorm van fragmentatie binnen de FARC. Sommige fronten realiseren zich dat de 

drugshandel lucratiever is dan het proberen omver werpen van de staat Colombia. Fronten 

beginnen onafhankelijker te opereren. 

 Tussen de jaren 1998 en 2002 is de FARC in Colombia op het hoogtepunt van haar 

macht, hetzelfde geldt voor haar invloed in de drugshandel. De FARC heeft gedurende deze 
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periode een monopolie op de verbouw van coca. Door het zwakke optreden van de staat 

Colombia is het mogelijk dat de FARC zich in haar gedemilitariseerde zone zonder 

consequenties bezig kan houden met deze drugshandel. In onderstaand figuur wordt de 

verbouwde coca weergegeven en de grote van de linkse guerrillabewegingen ELN en FARC 

samen. Hier is duidelijk te zien dat tussen de jaren 1998 en 2002 de coca verbouw in 

Colombia het hoogst is. Daarnaast zijn de guerrillabewegingen op dat moment het grootst, de 

FARC heeft in 2002 zo’n 26.000 manschappen. 

 

 

 Tussen 2000 en 2002 begint president Pastrana met een omslag in het beleid richting 

de FARC. Een onderdeel hiervan is het drastisch aanpakken van de coca teelt. Uribe zet het 

beleid van Pastrana voort. Uribe hanteert een agressievere aanpak tegen de FARC, waardoor 

deze genoodzaakt is zich meer terug te trekken in de jungle. Door het militair optreden van 

Uribe daalt de coca verbouw, dit gaat echter dusdanig langzaam dat het geen grote impact 

heeft op de positie van de FARC binnen de drugshandel. Op dit moment wordt er geschat dat 

de FARC verantwoordelijk is voor 70 procent van de in Colombia geproduceerde cocaïne.248 

Dat komt mede doordat de FARC zich inmiddels bezig houdt met internationale 

drugstransport. Hierbij gaan er voornamelijk transporten richting Venezuela en Ecuador. Deze 

grenzen liggen zeer afgelegen en geïsoleerd en zijn hierdoor bijna niet te controleren.249 
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Vooral uit Venezuela vetrekken er zeer veel drugstransporten richting Europa. Doordat 

president Chávez van Venezuela grootte problemen heeft met een samenwerking met de VS 

en Colombia is het zeer lastig voor deze landen om dergelijke drugstransporten tegen te gaan. 

Mede door de aanwezige corruptie in Venezuela is het een broedplaats voor drugshandel waar 

men geen invloed op kan uitoefenen. In onderstaand figuur wordt in procenten aangegeven 

waar de meeste drugstransporten vanuit Zuid-Amerika richting Europa vertrekken. Hier komt 

naar voren dat iets meer dan de helft vanuit Venezuela richting Europa vertrekt. Dit geeft aan 

dat Venezuela een belangrijke spil is in de drugshandel. 

 
 
 Waar de FARC voorgaande jaren bezig was om rivalen tegen te werken, werkt het de 

laatste jaren samen met voornamelijk ex-AUC leden. Er zijn samenwerkingsverbanden tussen 

deze twee op het gebied van drugshandel.250 
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 Reyes is van mening dat het doel de middelen heiligt. De FARC houdt zich met drugs 

bezig om op deze manier de guerrilla van de FARC te financieren. Het begint er echter steeds 

meer op te lijken dat de drugshandel de strijd voor een socialistische staat heeft vervangen 

Door de grote welvaart die de drugshandel met zich meebrengt, zijn er fronten binnen de 

FARC die zich liever bezig houden met de drugshandel voor zelfverrijking. Dit is een 

onderdeel van de interne verandering. die de FARC meemaakt, hierover meer in het volgende 

gedeelte van de conclusie. 

 

4.2 De interne situatie van de FARC 

De FARC heeft sinds de oprichting in 1964 intern enkele ontwikkelingen doorgemaakt. De 

drie meest in het oogspringende interne ontwikkelingen zijn de ideologie, de militaire tactiek 

en de manschappen. Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de FARC intern er 

anders voorstaat dan bij de oprichting. In de volgende paragraaf zal de huidige situatie 

worden toegelicht.  

4.2.1 De ideologie 

De FARC is begonnen als gewapende tak van de communistische partij. Echter door het 

gewelddadige karakter van de FARC is de beweging los komen te staan van de 

communistische partij. Na de afscheiding verandert de ideologie van de FARC niet, het blijft 

een marxistische-leninistische guerrilla. Binnen deze ideologie is de FARC zeer pragmatisch 

ingesteld, deze instelling is er om ervoor te zorgen dat er voldoende draagvlak bij de 

boerenbevolking blijft.  

 De FARC heeft in de loop der jaren op ideologisch vlak enkele klappen gekregen. De 

belangrijkste zijn: de val van de muur en het overlijden van de Jacobo Arenas. Het overlijden 

van Arenas betekent dat de ontwikkeling van de ideologie binnen de FARC stil komt te staan, 

en dat men zich vasthoudt aan de verouderde ideologische basis. De komst van de 

drugshandel en de rol van de FARC hierin zet de ideologie verder onder druk. 

 Ondanks deze gebeurtenissen hanteert de FARC nog steeds een marxistische-

leninistische ideologie. Daarbij is het hoofddoel van de FARC het omverwerpen van de 

centrale macht in Colombia om er vervolgens een socialistische staat van te maken. Zoals op 

dit moment in Venezuela. De FARC ziet de imperialistische VS als een natuurlijke vijand, het 

is dan ook de bedoeling dat de VS uit Colombia verdwijnt. 
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 De laatste signalen duiden er toch wel op dat de ideologie van de FARC, het 

voornaamste doel is om de organisatie bijeen te houden. Daarnaast dient het om rekruten te 

indoctrineren en als onderbouwing van het beleid.251  

4.2.2 De militaire tactiek 

De militaire tactiek van de FARC heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld. In de eerste jaren 

was de FARC defensief ingesteld. Van belang is het ontwijken van het Colombiaanse leger in 

reguliere conflicten. Het primaire doel is het beschermen van de boerenbevolking en het 

uitbreiden van de organisatie. 

 Tijdens de zevende conferentie van de FARC in 1982 wordt er een nieuwe koers 

bepaald. In plaats van een guerrilla oorlog wil de FARC een reguliere strijd aangaan met het 

Colombiaanse leger. Het doel is om de centrale macht in Colombia omver te werpen. Om 

deze militaire strijd te winnen worden er een aantal maatregelen genomen; het aantal fronten 

wordt verdubbeld en er worden leden naar de Sovjet-Unie en Vietnam gestuurd om zich te 

verdiepen in de reguliere oorlogsvoering. Naast de veranderingen van tactiek is er ook 

gekozen om de uitstraling van een regulier leger te gebruiken. FARC soldaten moeten 

zichtbaar het embleem van de FARC dragen. Door de inkomsten uit de drugshandel kan de 

FARC investeren in het wapen arsenaal, communicatie apparatuur en ander ondersteunende 

militaire apparatuur.  

 De FARC wordt militair sterker, het voert echter sporadisch een aanval met meer dan 

100 man uit op een reguliere militaire eenheid. De FARC blijft voornamelijk guerrilla 

tactieken hanteren en deze worden alleen op grotere schaal uitgevoerd. Het krijgt hierdoor wel 

meer invloed in Colombia en er is op een gegeven moment sprake van een omsingeling van 

Bogota. Hierbij is het mogelijk dat een toegangsweg enkele uren door de FARC is afgesloten. 

De koers die in 1982 wordt ingezet, wordt maar ten dele uitgevoerd. 

 In 2002, na het beëindigen van de gedemilitariseerde zone, veranderd de FARC 

nogmaals van tactiek. Tot op dat moment is er vooral sprake van gevechten in de rurale 

gebieden waarbij de FARC zich verplaatst richting de steden. Het doel hiervan is om het 

Colombiaanse leger aan de steden te binden.  

 De FARC verandert nog eenmaal van tactiek. Deze is nog steeds van toepassing, maar 

dit is echter niet een vrijwillige keuze. Door de samenwerking tussen Colombia en de VS 

moet de FARC zich terug trekken uit de steden, en trekt zich terug in de jungle252. Daarnaast 
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worden de operationele groepen verkleind om zo slachtoffers door de Colombiaanse 

luchtmacht te verkleinen. Deze veranderingen kunnen geïnterpreteerd worden als vluchten, 

echter de FARC anticipeert op de veranderde situatie. De FARC gaat meer gebruik maken 

van bernbommen (IEDs) en landmijnen.253 Generaal Freddy Padilla, Commandant van het 

Colombiaanse leger zegt hier het volgende over: ‘The FARC have stopped confronting the 

army, and they are using mines as their presence on the battlefield.’254 

 

Daarnaast maakt de FARC, waar een direct conflict liever gemeden wordt meer gebruik van 

sluipschutters. De FARC maakt de laatste jaren ook steeds meer gebruik van terroristische 

aanvallen, vooral in de steden. Het gebruik van autobommen wordt niet gemeden.  

4.2.3 De manschappen 

Er is bij de FARC sprake van een duidelijke bevelstructuur, waarbinnen het secretariaat het 

hoogste orgaan is. Het secretariaat heeft vanaf de oprichting van de FARC de leiding. De 

enige organisatorische verandering die in het secretariaat heeft plaats gevonden is in 1993. De 

leden van het secretariaat worden verdeeld over verschillende fronten. Tot 2008 is Manuel 

Marulanda de uitgesproken leider van de FARC met als tweede man Raul Reyes. Wanneer 

beide in 2008 komen te overlijden is er over de opvolging geen discussie. Bij een eventueel 

overlijden staat al langere tijd vast dat Marulanda door Alfonso Cano wordt opgevolgd, 

hetzelfde geldt voor Mono Jojoy met betrekking op de positie van Reyes. Het aantreden van 

het nieuwe leiderschap heeft geen tot weinig invloed op de koers van de FARC. 

 Cano heeft hetzelfde doel voor ogen waar Marulanda in 1964 mee begonnen is, het 

omverwerpen van de centrale macht in Colombia. Cano is een afgestudeerde cultureel 

antropoloog die zich vooral concentreert op de ideologische ontwikkeling van de FARC. 

Cano’s is een rijzende ster in de FARC, dat hij vooral te danken heeft aan zijn goede 

vriendschap met Jacobo Arenas. Cano is van mening dat de FARC meer aan zijn politieke 

profiel moet werken in plaats zich slechts te concentreren op het militaire aspect.255 Dit 

militaire aspect van de FARC wordt vooral ingevuld door Mono Jojoy. Hij is als guerrilla 

strijder door de rangen van de FARC heen gegroeid en heeft de reputatie, een meedogenloze 

radicaal te zijn. Jojoy had tot de dood van Marulanda een goede relatie met de voormalig van 
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de FARC. Jojoy heeft diabetes en op recente beelden ziet het er naar uit dat de gezondheid 

van Jojoy achter uit gaat.256 

 Het secretariaat komt meer en meer onder druk te staan, doordat de focus van de 

overheid mee ligt op het isoleren van het secretariaat van de rest van de organisatie.257 Wordt 

het steeds moeilijker opereren voor het secretariaat. Een belangrijke punt hierbij is de 

communicatie, doordat het secretariaat verdeeld is over de diverse fronten in Colombia is het 

lastig communiceren. De overheid krijgt hier steeds meer grip op, een goed voorbeeld hiervan 

is de voorbereiding voor operatie Schaak.258 

 

Terwijl de leiding vrijwel geen problemen ondervindt om de vrijgekomen plekken op te 

vullen geldt dit niet voor de lagere rangen van de FARC. Doordat de FARC zich de laatste 

jaren, vanwege de druk van het Colombiaanse leger, moet terug trekken en onder zwaardere 

omstandigheden moet functioneren heeft men last van een groeiend aantal deserteurs. 

Ondanks het feit dat er voor deserteren de doodstraf staat bij de FARC, zijn er steeds meer 

strijders die gebruik maken van verschillende amnestie regelingen. Zowel vanuit de overheid 

als door humanitaire organisaties zijn er diverse opvangprojecten voor ex-FARC strijders. 

Naast het groeiende aantal deserteurs vallen er ook meer slachtoffers aan de kant van de 

FARC. 

 In de diverse cijfers die worden gepubliceerd over de grootte van de FARC is 

duidelijk terug te zien dat de FARC meer dan gehalveerd is. Ter illustratie: de Jane’s 

Information Group schat het aantal FARC strijders rond 2002 op 26.000. De laatste 

inschatting gaat ervan uit dat dit aantal is terug gelopen tot 8.000 man in 2010.259 De 

International Crisis Group schat dit aantal zelfs lager in, ze schatte dat de FARC slechts nog 

bestaat uit 7.000-8.000 man.260 

 Ondanks alle tegenslagen lukt het de FARC toch om mensen te rekruteren. Dit aantal 

is aanmerkelijk lager dan twee decennia geleden. Dit heeft vooral te maken met het 

verkleinde draagvlak dat de FARC heeft bij de Colombiaanse bevolking. De meeste FARC 

rekruten hebben geen onderwijs genoten en hebben een slecht toekomst perspectief. 

Daarnaast is er ook sprake van gedwongen rekrutering. Uit de FARC stappen is vervolgens 
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niet meer mogelijk, elke rekruut wordt gehersenspoeld door de FARC. De FARC maakt 

steeds meer gebruik van kindsoldaten, de gemiddelde rekruut is nog geen 12 jaar.261  

 Een belangrijke reden voor de interne verandering is de groeiende druk vanuit de 

overheid van Colombia en diverse andere organisaties. Hierover meer in de volgende 

paragraaf.  

4.3 De relatie tussen de FARC en Colombia 

De FARC heeft in haar geschiedenis te maken gehad met een aantal belangrijke groepen. Het 

gaat hierbij om de centrale macht in Colombia, paramilitaire groeperingen, de bevolking van 

Colombia en de linkse groepering ELN. Al deze groepen hebben tot op zekere hoogte invloed 

gehad op de FARC. Deze zullen hier kort besproken worden.  

4.3.1 Colombia en de FARC 

De relatie tussen de centrale macht Colombia en de FARC is gebaseerd op twee onderdelen, 

namelijk, die van strijd en diplomatie. De FARC en het Colombiaanse leger zijn vanaf de 

oprichting van de FARC aan de ene kant bezig met een gewapend conflict en aan de andere 

kant is er een diplomatieke relatie tussen de twee strijdende partijen. 

 De FARC is ontstaan uit een politieke strijd die door middel van geweld is beslist. In 

de begin jaren van de FARC, toen er nog geen sprake was van een goed georganiseerde 

organisatie, wordt de FARC vooral opgejaagd. De FARC probeert, door het voeren van een 

guerrilla het leger te ontwijken en slechts bij uitzondering aan te vallen. In 1982 verandert de 

situatie, de FARC begint meer aandacht te besteden aan het militaire component. Door de 

inkomsten die de drugshandel met zich meebrengt, is het mogelijk om haar militaire 

component uit te breiden. Dit gaat in een dusdanig snel tempo dat het Colombiaanse leger het 

niet kan volgen. De gewapende conflicten breiden zich uit en de FARC weet grote delen van 

Colombia in haar macht te krijgen. Het Colombiaanse leger staat machteloos. Achteraf kan 

men concluderen dat, daar waar de FARC zich heeft ontwikkeld op militair gebied, het leger 

stil heeft gestaan. Uiteindelijk is hier de wet van de remmende voorsprong toepasbaar. 

Gedurende de gedemilitariseerde zone hoeft de FARC zich minder zorgen te maken ten 

aanzien van aanvallen van het leger maar hierdoor valt de militaire ontwikkeling van de 

FARC wel stil. Het tegenovergestelde geldt voor het leger, onder Pastrana begint de 

modernisering van het leger. Uribe gaat verder met deze modernisatie, met steun vanuit de 

VS.262 Hij laat het gemoderniseerde leger aanpassen aan de strijd in de jungle, voor het eerst 
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anticipeert het leger op de strijd wijze van de FARC. Door het gemoderniseerde leger en een 

verandering van tactiek verovert het Colombiaanse leger snel terrein op de FARC en neemt 

het initiatief over van de FARC. Dit is mogelijk geworden door vergaande hervormingen in 

het Colombiaanse leger. Het salaris en de werk omstandigheden zijn omhoog gegaan, 

daarnaast is het inlichtingen apparaat in het leger duidelijk verbeterd. De komst van 

helikopters en de nationale garde verhogen de veiligheid in Colombia. 

 Het doelbewust optreden van het Colombiaanse leger heeft als gevolg dat de 

mensenrechten in Colombia nog wel eens worden geschonden. 

 Vanaf 2003 is Uribe bezig met een consolidering strategie. Deze strategie wordt de 

Democratic Security Consolidation policy strategie genoemd, kortweg de DSCP.263 De 

bedoeling is om de rol van de overheid te vergroten in de gebieden waar voorheen de FARC 

sterk aanwezig was. Dit gebeurt door een samenwerking van militaire en civiele 

componenten. 264 De FARC wordt eerst militair verslagen waarna civiele instanties diversie 

diensten leveren, zoals: justitie, gezondheidszorg en onderwijs. De strategie is niet zeer 

succesvol, dit komt door de moeizame samenwerking tussen de militaire en civiele 

componenten.  

 

De andere relatie tussen de FARC en de staat is gebaseerd op een diplomatieke relatie met de 

overheid. De overheid van Colombia kent een lange diplomatieke geschiedenis met de FARC. 

President Betancur is de eerste president die inziet dat er onderhandeld moet worden met de 

FARC. Na Betancur zijn er nog diverse presidenten geweest die pogingen hebben 

ondernomen om te onderhandelen met de FARC. Geen van deze onderhandelingen hebben 

een einde aan het conflict kunnen maken. De FARC weet met haar getraineer deze 

onderhandelingen juist te vertragen om zich vervolgens te versterken op economisch en 

militair gebied. De FARC is door de onderhandelingen juist in de kaart gespeeld. Dit vindt 

haar hoogtepunt tijdens de gedemilitariseerde zone, bewerkstelligd door president Pastrana. 

 Het aantreden van Uribe betekent ook dat de mogelijkheid voor onderhandelingen ver 

weg zijn. Uribe heeft tijdens zijn inauguratie speech aangegeven niet met de FARC om tafel 

te gaan zitten, hij wil de FARC militair verslaan. Hij is van mening dat de onderhandelingen 

tot op heden geen succes waren, hij wil hier dan ook geen tijd aan besteden. De laatste jaren 

draait Uribe zijn mening bij, hij staat open voor onderhandelingen wanneer er een 

wapenstilstand komt. De FARC zal hier niet snel mee instemmen. Ondanks het gebaar van 
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Uribe lijken onderhandelingen ver weg.265 De nieuwe president Santos heeft al aangegeven 

niet open te staan voor onderhandelingen. 

4.3.2 Paramilitairen 

Het Colombiaanse leger is niet de enige gewapende tegenstander van de FARC in Colombia. 

De FARC vecht vanaf haar oprichting al tegen privé legers en later tegen rechtse paramilitaire 

groeperingen. De paramilitairen houden zich voornamelijk bezig met drugstransporten, ze zijn 

een grote concurrent voor de FARC. De meeste paramilitaire organisaties uit de jaren ’90 zijn 

verbonden aan drugskartels. Uiteindelijk heeft de FARC het meeste te duchten van het AUC. 

Het is eind jaren ’90 ontstaan na het fuseren van enkele regionale paramilitaire organisaties. 

Om haar positie in de drugshandel vast te houden en te vergroten maakt het gebruik van 

geweld, waarbij de FARC de grootste tegenstander is. Ze zijn verwikkeld in een militaire 

strijd over de drugshandel. Naast deze militaire strijd is er sprake van onderlinge handel, 

doordat ze elkaar op dat moment aanvullen in de drugshandel. Voornamelijk individuele 

fronten van de FARC onderhouden nauwe contacten met het AUC. De FARC houdt zich 

namelijk bezig met het verbouwen van coca terwijl de AUC zich meer bezig houdt met het 

transport.   

 Waar Uribe geen succes heeft met onderhandelingen met de FARC heeft hij dit wel 

met het AUC. Tussen 2003 en 2006 hebben 35.000 AUC leden gebruik gemaakt van de 

amnestie regeling. 266 Dit wil niet zeggen dat er in Colombia geen sprake meer is van 

paramilitaire groeperingen. Vooral veel paramilitaire uit het midden segment kiezen ervoor 

om niet in te gaan op de amnestie regelingen, ze hergroeperen zich. 

 De nieuw ontstane paramilitaire bewegingen hebben de naam ‘New Illegal Armed 

Groups’ (NIAG’s) gekregen.267 De Colombiaanse overheid is van mening dat er in Colombia 

geen sprake meer is van paramilitaire organisaties. Deze NIAG’s zijn echter een voortzetting 

van de paramilitaire organisaties, onder een andere naam. Veel paramilitairen die geen 

gebruik hebben gemaakt van de amnestie regeling zijn actief in de NIAG’s. Deze NIAG’s 

houden zich voornamelijk bezig met de drugshandel. De relatie tussen de NIAG’s en de 

FARC is dan ook vergelijkbaar met de paramilitairen. Fronten van de FARC en NIAG’s 

sluiten onderlinge verdragen, terwijl andere fronten een drugsoorlog met ze uitvechten.268 
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4.3.3 Bevolking en de FARC 

Net zoals de relatie met de staat Colombia uit twee delen bestaat geldt dit ook voor de relatie 

van de FARC met de bevolking van Colombia. Er is een groot verschil in de relatie tussen de 

FARC en de Colombianen die in de stad wonen en in het platteland.  

 De bevolking in de steden komt pas eind jaren ’90 in aanraking met de FARC, dit is 

op het moment dat de FARC de grote steden begint te omsingelen. De grote steden behoren 

niet tot de invloedsfeer van de FARC, dit is tot op heden vooral de jungle. Dit komt mede 

doordat de ideologie van de FARC de mensen in de steden minder aanspreekt, omdat de 

welvaart in de steden hoger ligt dan op het platteland. De FARC probeert zich in 1985 met 

haar politieke partij, de UP, meer te profileren in de steden. Door het vele geweld dat tegen de 

UP en haar aanhangers wordt gebruikt, krijgt de UP nooit echt een voet aan de grond. 

Wanneer de FARC eind jaren ’90 de steden begint de omsingelen, maakt het hierbij gebruik 

van veel geweld. Dit werkt averechts, de FARC krijgt geen steun en de inwoners beginnen 

zich juist tegen de FARC te keren. Dit verergert wanneer de FARC begin 2000 gebruik gaat 

maken van aanslagen in steden. De steun vanuit de steden is in op dit moment in zijn geheel 

verdwenen.269 De natuurlijke achterban van de FARC bevindt zich voornamelijk op het 

platteland. 

 

Het is niet geheel verwonderlijk dat de Colombianen, die op het platteland wonen, de FARC 

een warmer hart toe dragen dan degene die in de stad wonen. Naast het feit dat de FARC 

vooral opkomt voor de arme boeren op het platteland, kunnen deze zich beter in de ideologie 

vinden. Een belangrijk aspect is dat bijna de gehele FARC afkomstig is van het platteland. 

 Het feit dat de FARC vooral gesteund wordt door de arme bevolking vindt zijn wortels 

al in la Violencia, de strijd tegen de grootgrondbezitters. Sinds deze periode komt de FARC 

op voor de belangen van de boeren. Tijdens de onderhandelingen met de staat behartigt de 

FARC de belangen van de boeren. De FARC biedt de boeren ook bescherming tegen het 

geweld van zowel de staat als de paramilitairen. Het is dan ook niet geheel verwonderlijk dat 

de FARC een groot draagvlak heeft onder de boeren bevolking. Al snel wordt voor de FARC 

duidelijk dat het de verbouw van coca moet steunen om dit draagvlak te behouden. Op deze 

manier wordt de pragmatische houding van de FARC duidelijk, de steun van de boeren blijft 

op deze manier groeien. Dit komt mede doordat de boeren geen alternatief hebben. 

 Wanneer de gedemilitariseerde zone in 2002 ten einde is en de militaire macht van de 

overheid groter wordt, begint de FARC de steun van de boeren te verliezen. Doordat de 
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invloed van de FARC kleiner wordt en de overheid meer oog heeft voor de boeren, is de 

keuze van de boeren voor de FARC niet meer zo voor de hand liggend. Hierbij komt ook dat 

de FARC een gewelddadiger karakter aanneemt. Zo worden mensen gedwongen gerekruteerd 

en vallen er meer burger slachtoffers door aanslagen en mijnen. Voor het eerst in de 

geschiedenis van de FARC zijn er openlijke demonstraties in Colombia tegen de FARC. 

 De steun van de boeren is de afgelopen jaren sterk terug gelopen toch is er nog zeker 

sprake van van draagvlak uit deze bevolkingsgroep. Dit komt doordat de FARC in de jungle 

van Colombia nog steeds gebieden in haar macht heeft waar de overheid geen invloed heeft. 

Door de steun van de FARC voor het verbouwen van coca kunnen de boeren een goed salaris 

verdienen. De steun van de boeren voor de FARC is tegenwoordig meer op economische 

gronden gebaseerd dan op ideologische gronden.270 

4.3.4 Linkse groeperingen 

De FARC is niet als enige linkse guerrillabeweging actief in Colombia. Er zijn in de 

geschiedenis van Colombia verschillende groeperingen actief geweest. Samen met de FARC 

is de ELN de oudste nog actieve groepering in Colombia.  

 Ondanks het feit dat beide groeperingen bijna dezelfde ideologische en historische 

achtergrond hebben, is het nooit tot een concrete samenwerking gekomen. Dit heeft vooral te 

maken met de verschillende kijk van beide organisaties naar een oplossing van het militaire 

conflict. De ELN staat veel positiever tegenover een politieke oplossing van het conflict. 

Vanuit dit standpunt is er in het verleden een samenwerking geweest tussen de FARC en de 

ELN. Daarnaast zijn er ook diverse conflicten tussen beide partijen uitgevochten. 

 Er zijn de laatste tijd echter weer signalen die aangeven dat de FARC en ELN 

toenadering tot elkaar zoeken,271 zodat er gezamenlijk tegen de overheid van Uribe kan 

worden gevochten. Zo zou er op dit moment in enkele gebieden sprake moeten zijn van een 

wapenstilstand tussen beide partijen.272 Dit wordt echter ook weer tegengesproken. Zo heeft 

de leider van het tiende front Grannobles duidelijk gemaakt dat de ELN vernietigd moet 

worden.273 Er is in ieder geval geen sprake van een samenwerking tussen de FARC en een 

andere linkse guerrillabewegingen in Colombia. 
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Op politiek niveau heeft de FARC tot op zekere hoogte aansluiting bij de communistische 

partij van Colombia. De FARC is immers opgericht als een afsplitsing van de communistische 

partij. Beide streven hetzelfde ideologische ideaal na. In de loop der jaren is er contact 

gebleven tussen de communistische partij en de FARC. De totstandkoming van de politieke 

partij UP is mede mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de FARC en de 

communistische partij. Dit is de laatste samenwerking tussen de FARC en de communistische 

partij aangezien in 1993 de communistische partij officieel heeft aangegeven niet meer met de 

FARC samen te willen werken.  

4.4 De internationale relaties van de FARC 

Het laatste onderdeel van deze analyse zal gaan over de de internationale relaties van de 

FARC. Naast de connectie van de FARC met andere landen zal er ook gekeken worden naar 

de connectie tussen de FARC en andere organisaties. Het gaat om landen die zowel negatief 

als positieve invloed hebben gehad op de FARC. De landen en organisaties zullen in deze 

paragraaf worden toegelicht. 

4.4.1 De Verenigde Staten 

Vanaf oprichting in1964 heeft de VS indirect de meeste invloed op het beleid van de FARC. 

De VS is al betrokken in Colombia voordat Marulanda de guerrillabeweging FARC officieel 

wereldkundig heeft gemaakt. De VS is door de jaren heen de grootste sponsor van de 

Colombiaanse staat gebleken, eerst in haar strijd tegen het communisme, via de ‘war on 

drugs’ om bij de ‘war on terror’ te komen. 

 Eind twintigste eeuw richt de VS haar pijlen op de FARC, in dat jaar wordt de FARC 

op de Amerikaanse terroristenlijst gezet.274 De VS probeert, door middel van het financieren 

van Plan Colombia en het latere Plan Patriota, Colombia te steunen in haar strijd tegen de 

FARC. Beide plannen halen niet de gestelde doelen. De FARC is tot op heden nog actief in 

Colombia en de drugstransporten richting de VS worden niet aanmerkelijk minder. Plan 

Patriota heeft wel invloed op de FARC. De FARC is door de modernisatie van het 

Colombiaanse leger gedwongen om zich terug te trekken. 

 Op dit moment heeft de VS zeven basissen in Colombia om van daaruit de 

drugshandel en de FARC te bestrijden. Daarnaast zijn er special forces in Colombia aanwezig 

die het Colombiaanse leger trainen.275 Naar alle waarschijnlijkheid zal president Obama de 

financiële steun voor Colombia verminderen. Dit komt mede door de schending van de 
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mensenrechten in Colombia. Ook een mogelijke vrije handelszone tussen beide landen is om 

deze reden tegengehouden. Met de huidige economische situatie in de VS en een veranderde 

prioriteit op gebied van buitenlandse zaken zal dit nog meer invloed hebben op de relatie 

tussen beide landen. De VS zal naar alle waarschijnlijkheid minder genereus en aanmerkelijk 

kritischer worden.276 

 De invloed van de VS in Colombia is voor de FARC een doorn in het oog. Voor de 

FARC blijft het een doel om de VS uit Colombia te verdrijven. 

4.4.2 Europa 

Europa bemoeit zich minder intensief met de situatie in Colombia. In de begin jaren ontvangt 

de FARC vanuit links Europa steunbetuigingen Naarmate het conflict vordert, verdwijnen 

deze geluiden langzaam aan naar de achtergrond, dit heeft te maken met het gewelddadige 

karakter dat de FARC aanneemt. Bekend is wel dat er enkele Europeanen actief zijn binnen 

de FARC, een bekend voorbeeld hiervan is de Nederlandse Tanja Nijmeijer. De FARC maakt 

gebruik van de armoede in Colombia om vooral linkse Europeanen te rekruteren voor de 

FARC.277 Verder dan de steun van enkele individuen vanuit Europa is het nooit gekomen. 

 In 1998 is de FARC samen met president Pastrana onderdeel van een Europa tour. 

Doordat Pastrana de FARC als gelijkwaardige gesprekspartner behandelt, ontvangt de FARC 

Europese erkenning. De Europese erkenning duurt slechts vier jaar, in 2002 zet in navolging 

van de VS ook de Europese Unie de FARC op de terroristenlijst. Dit heeft eveneens te maken 

met het gewelddadige karakter dat de FARC in de loop van de onderhandelingen met Pastrana 

aanneemt. Europa, voornamelijk Frankrijk, speelt vervolgens nog één keer een nadrukkelijke 

rol in het conflict. Wanneer Betancourt ontvoerd wordt door de FARC begint Frankrijk met 

onderhandelen. Ondanks de inzet van Franse president Sarkozy leveren de onderhandelingen 

geen resultaat op. 

 Cano heeft wel naar buiten gebracht dat hij Europa als een belangrijk strategisch 

gebied ziet en wil graag dat de FARC zich gaat uitbreiden in Europa. Europol heeft 

aangegeven dat de FARC afgevaardigden naar Europa heeft gestuurd om met diverse 

organisaties te hebben te praten over de handel in drugs en wapens.278   
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4.4.3 Latijns-Amerika 

De marxistische-leninistische ideologie van de FARC heeft sterke overeenkomsten met het 

bolivarisme. De Venezolaanse president Chávez propageert het bolivarisme, een vorm van 

socialisme en vernoemd naar de onafhankelijkheidstrijder Bolívar. Het Bolivarisme bestaat 

ondermeer uit politieke en economische soevereiniteit, economische zelfvoorziening en anti-

imperialisme. Venezuela is niet het enige linkse socialistische buurland van Colombia, de 

FARC richt zich de laatste jaren steeds meer op haar buurlanden.  

 De FARC heeft, vanwege haar ideologie, sinds het aantreden van president Chávez in 

1999 in Venezuela een bondgenoot in de regio. Chávez heeft al enkele malen publiekelijk de 

FARC verdedigt maar hij ontkent echter de FARC materieel te steunen279. Chávez is 

meerdere male betrokken geweest bij onderhandelingen met de FARC, diverse landen hebben 

zijn hulp ingeschakeld. De hulp van Chávez heeft echter nooit voor een doorbraak gezorgd.  

 De laatste tijd komen er echter steeds meer berichten dat Chávez zeer nauw betrokken 

is bij de militaire strijd van de FARC. Zo is er de kwestie van de Zweedse antitank wapens 

die voor Venezuela bestemd waren maar in de handen van de FARC terecht zijn gekomen. De 

Colombiaanse inlichtingendienst beticht Venezolaanse legeronderdelen ervan dat ze direct 

contact hebben met enkele FARC fronten.280 Daarnaast ontvangt de FARC tactische steun 

vanuit Venezuela. Dit wordt bevestigd door de VS, hun inlichtingendienst meldt het 

volgende: 

 

 ‘We asses Chávez is likely to maintain his decade-long ties to the FARC by providing 

them safe haven because of ideological affinity to the group and his interest in influencing 

Colombian politics’281 

 

Dit geeft nog maar weer eens aan wat de rol van Chávez  is in het conflict. Venezuela is voor 

de FARC zeer belangrijk voor de drugshandel. 

 Venezuela is niet het enige land in Latijns-Amerika die op overheidsniveau contacten 

onderhoudt met de FARC. Ecuador heeft zelf bekend gemaakt dat enkele individuen vanuit 

het leger en de overheid de FARC financieel hebben gesteund. De FARC zou ook enkele 

militaire rechters en aanklagers hebben omgekocht.282 Bij dit schandaal wordt ook de naam 
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van de huidige president Correa genoemd, Correa ontkent de aantijgingen. 283 De FARC zou 

wel enkele permanente basissen in Ecuador hebben.284  

 De grensgebieden van Colombia zijn, door de onbegaanbaarheid, bijna niet te 

controleren. Dit geeft de FARC zeer veel bewegingsvrijheid. Door de rol van de FARC in de 

drugshandel komen er vanuit alle buurlanden van Colombia wel berichten dat de FARC daar 

actief is. In Brazilië is er zelfs sprake van enkele permanente basissen van de FARC met 

daarbij een geheel netwerk.285  

4.4.4 Groeperingen 

De FARC heeft niet alleen contacten met andere landen, het heeft in de loop der jaren ook 

enkele contacten met organisaties opgebouwd. Er zit een verschil in de relaties tijdens de 

Koude Oorlog en na de Koude Oorlog. Het verschil zit in het type organisatie. Tijdens de 

Koude Oorlog heeft de FARC voornamelijk contact met andere revolutionaire organisaties. 

Na de Koude Oorlog breidt de FARC haar netwerk uit met voornamelijk criminele 

organisaties.  

 De criminele organisaties worden benaderd voor de diensten die ze kunnen leveren. 

De FARC heeft contacten met Leden van het Japanse Rode Leger, de ETA286 en de IRA287288. 

De FARC onderhoudt ook contact met een ander groot terroristennetwerk, namelijk dat van 

Al Qaeda. De Amerikaanse DEA289 heeft bekend gemaakt dat de FARC en Al Qaeda 

samenwerken in de drugshandel.290 Het gaat hier om drugstransporten vanuit Latijns-Amerika 

richting Afrika, waarna hier de drugs verspreid wordt over Europa. De FARC heeft in de loop 

der jaren een groot internationaal netwerk opgebouwd. Belangrijk hierbij is dat het op die 

manier niet internationaal onder druk gezet kan worden. De FARC is namelijk door dit 

netwerk niet afhankelijk van landen die eventueel door diplomatieke druk hun steun moeten 

stoppen. Dit geeft nogmaals aan dat de FARC op verschillende wijze bezig is om haar macht 

te vergroten, en hier tot op zekere hoogte succesvol in is. 

 De FARC heeft in de loop der jaren ook een netwerk opgebouwd in Latijns-Amerika, 

er is contact tussen diverse organisaties. Zo wordt de FARC aan Sendero Luminoso291 uit 
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Peru en de Ejercito del Pueblo Paraguayo292 uit Paraguay gekoppeld. De relatie is 

voornamelijk op de drugshandel gebaseerd, daarnaast geeft de FARC trainingen op het gebied 

van terrorisme.293 Mexicaanse drugskartels proberen invloed te krijgen binnen de 

Colombiaanse drugshandel. Om dit te bewerkstelligen willen ze samenwerken met de 

FARC.294    

4.5 Samenvatting 

In de 46 jaar dat de FARC op dit moment bestaat zijn de laatste acht de meest roerige jaren 

geweest. Met het aantreden van Uribe in 2002 als president is het conflict in een 

stroomversnelling gekomen. Tijdens de eerste ambtsperiode van Uribe heeft de FARC zwaar 

onder druk gestaan. De zwaarste klappen kreeg de FARC tijdens de tweede ambtsperiode van 

Uribe, het verloor de twee leiders. Dit alles is voor een groot deel mogelijk geworden door de 

steun van de VS. De Amerikaanse president Bush was bezig met zijn war on terror, volgens 

hem was ook de FARC een serieuze tegenstander. Uribe kon hierdoor op Amerikaanse steun 

rekenen. Met het aantreden van Obama is de VS een stuk voorzichtiger met zijn steun aan 

Colombia. Er wordt vooral gekeken naar de schending van de mensenrechten door het leger. 

 Uribe heeft geconstateerd dat er meer nodig is dan enkel een militair succes, er moet 

worden geïnvesteerd in de achter gelegen gebieden. Met het toepassen van de DSCP krijgt de 

overheid wat meer steun uit de hoek van de boerenbevolking. 

 Ondanks het feit dat de twee leiders van de FARC zijn overleden en de druk op de 

organisatie vergroot is, heeft het secretariaat de leiding in handen. Er zijn enkele fronten die 

op eigen kracht bezig zijn met de drugshandel, het lijkt er echter niet op dat er sprake is van 

een afsplitsing. Naar buiten toe pretendeert de FARC nog op te komen de boeren bevolking. 

Het doel is nog steeds het omverwerpen van de centrale macht in Colombia en dit te 

vervangen door een socialistische staat. Intern is te merken dat er wordt getwijfeld aan het 

halen van deze doelen. Dit samen met de verhoogde druk van de overheid is het aantal 

gedeserteerde de afgelopen acht jaar aanmerkelijk gestegen. 

 De FARC heeft zich de afgelopen jaren nog meer op de drugshandel gericht. Doordat 

het AUC voor een groot deel is gedemobiliseerd, heeft de FARC in Colombia nog meer 

controle op de handel. De NAIG’s zijn een concurrent voor de FARC, op het gebied van de 

drugshandel werken de twee geregeld samen. De FARC richt zich de laatste jaren steeds meer 

op de internationale drugshandel. Doordat de grenzen van Colombia bijna oncontroleerbaar 

																																																								
292	Paraguaanse	Volksleger	
293	Improving	security,	ICG,	7.	
294	Improving	security,	ICG,	8.	
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zijn heeft de FARC haar netwerk naar de buurlanden kunnen uitbreiden. Ook zijn er banden 

met diverse kartels en ze worden zelfs aan Al Qaida gekoppeld.  

 Een belangrijke speler hierbij is het buurland Venezuela met zijn president Chávez. 

Geproduceerde cocaïne uit Colombia wordt voor een groot deel vanuit Venezuela per boot 

getransporteerd. Een groot deel van deze cocaïne wordt door de FARC geproduceerd. Chávez 

en de FARC hebben door hun gezamenlijke ideologie een band. De afgelopen acht jaar is dit 

meerdere malen gebleken. Chávez heeft het meerdere malen publiekelijk opgenomen voor de 

FARC. Onofficieel heeft hij de FARC al meerdere malen geholpen met wapens, safe heavens  

en met geld.  

 De FARC heeft zich na een periode van tegenslagen de laatste twee jaar weer weten te 

herpakken. De situatie in Colombia lijkt te stageneren. Vooral doordat de overheid zich blijft 

focussen op het militaire aspect blijft een groot deel van de boerenbevolking sympathie 

hebben voor de FARC. De FARC is ondanks de tegenslagen nog in alle 32 departementen 

aanwezig, niet overal in grote getallen. Door de rol in de drugshandel blijft het een 

belangrijke partij in het conflict. 

 Met het aantreden van Santos is de succesvolle periode van Uribe afgesloten. Santos 

was minister van defensie tijdens de ambtsperiode van Uribe en bekend met zijn manier van 

aanpak. Hij heeft al aangekondigd het beleid van Uribe door te zetten. In het volgende 

hoofdstuk zal er met het gebruik van een analyseproces worden gekeken naar een mogelijk 

toekomstscenario van de FARC.  
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5. Analyseproces 
In dit hoofdstuk zal de historische en analytische blik verschuiven richting een prognose. Uit 

hoofdstuk vier blijkt dat de FARC op verschillende terreinen actief is en dat er sprake is van 

enkele veranderingen binnen deze terreinen. Deze veranderingen spelen zich logischerwijs af 

in het verleden. In dit hoofdstuk zal worden onderzocht wat voor verschillende 

toekomstscenario’s er voor de FARC mogelijk zijn. Voor het creëren van deze 

toekomstscenario’s zal het analyseproces worden gebruikt. De basis voor het analyseproces 

zijn het historische onderzoek en de analyse. Met het gebruik van de in hoofdstuk twee 

beschreven methoden zal in dit hoofdstuk de aanwezige informatie worden gestructureerd.  

 Het uiteindelijk doel van dit hoofdstuk is om aan de hand van het analyseproces de 

volgende deelvraag te kunnen beantwoorden.  

 

 Hoe zal de FARC zich de komende vier jaar ontwikkelen? 

 

Er is een tijdsbestek van vier jaar gekozen omdat dit samenvalt met de ambtsperiode van de 

huidige president Santos. Zoals in het verleden is gebleken is de ontwikkeling van de FARC 

nauw verbonden aan de ambtsperiode van de president. 

 Voor de beantwoording van de deelvraag zal het schema van het analyseproces 

worden gevolgd, dit is stap drie in de inlichtingencyclus. Aan de hand van de SWOT-analyse, 

scenario building en de ACH methode zal er een mogelijk toekomstscenario van de FARC 

worden gegeven. De verschillende analyse methoden zullen kort worden uitgelegd, waarna ze 

worden toegepast op de FARC. 

5.1 SWOT-analyse 

De SWOT-analsyse is het eerste onderdeel van het analyseproces. Aan de hand van een 

SWOT-analyse is het mogelijk om de informatie van de FARC in een schema te plaatsen, dit 

schema is de basis voor verdere analyse. Na het toepassen van de SWOT-analyse ontstaat er 

een beeld van de interactie tussen de FARC en haar omgeving. Hierna kan er een beeld 

worden geschetst voor de strategische consequenties van de FARC. Deze consequenties 

worden ingedeeld aan de hand van drie tijdsperiodes korte, middellange en lange termijn. Bij 

een SWOT-analyse is van belang dat er wordt geredeneerd vanuit het perspectief van de 

FARC. 
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In onderstaand schema is er een SWOT-analyse gemaakt over de FARC295: 

 

Strength: 
 
1.Ervaring, al 46 jaar actief tijdens 
verschillende regeringen. 
2.Assertief/Pragmatisch, op verschillende 
situaties geanticipeerd. 
3.Terrein, goed gebruik van jungle en 
strongholds. 
4.Draagvlak, steun bevolking voor strijd 
tegen regering en drugshandel. 
5.Secretariaat, leiding anticipeert op de 
situatie.  

Opportunity: 
 
1.Drug, grote vraag naar cocaïne. 
2.Netwerk, verdere vergroting van nat. en 
int. netwerk 
 3.Overheid, rol wordt kleiner in de 
komende jaren. 
4.Armoede, door structurele armoede wordt 
FARC weer populair. 
5.Gijzelen, FARC verkrijgt ruilmiddel of 
uitschakelen leiding tegenstander. 

Waekness: 
 
1.Ideologie, aanwezige interne kennis 
ideologie verminderd/fragmentatie 
2.Slagkracht, militaire kracht neemt af 
3.Leiders, natuurlijke leiders korte tijd 
overleden 
4.Desertie, manschappen vetrekken bij de 
FARC 
5.Ruilmiddel, enkele belangrijke gijzelaars 
verloren 
6.Agressie, steeds meer gebruik van 
buitensporig geweld. 

Threats: 
 
1.VS, gaat een nog prominentere rol in het 
conflict spelen. 
2.Overheid, rol wordt groter in de komende 
jaren 
3.Drug, coca teelt blijft teruglopen 
4.Geweldmoe, bevolking komt massaal in 
opstand tegen geweld 
5, Amnestie, ontstaan nog betere 
programma’s voor ex-FARC leden. 

 

Na het invullen van de SWOT kan deze worden geanalyseerd. Er wordt gekeken naar wat 

voor strategische consequenties er voor de FARC uit voortvloeien. Hierbij wordt er gekeken 

naar de korte, middellange en lange termijn. Hieronder staan per termijn enkele 

consequenties296: 

 

Korte termijn  

De relatie tussen strength en oppertunity: 

- Door de terrein-kennis en ervaring kan de FARC in de gebieden waar de overheid 

zwak aanwezig is zich versterken.  

- Door de coca teelt kan het inspelen op de groeiende vraag naar cocaïne. Dit genereert 

weer meer inkomsten. 

 

																																																								
295	Voor	de	gehele	SWOT‐Analyse	zie	bijlage	1.	
296	Voor	de	gehele	lijst	met	strategische	consequenties	zie	bijlage	2.		
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Middellange termijn. 

De relatie tussen weakness en opportunity: 

- Door het ontbreken van ideologische doelen zal het geen draagvlak meer creëren bij 

de arme boerenbevolking. 

- Vermindering van de militaire capaciteit van de FARC maakt het moeilijker om 

gijzelaars te nemen en om zich militair staande te houden tegenover het leger in de 

kerngebieden van de FARC. 

 

De relatie tussen strength en threats: 

- Door de goede terrein-kennis , het gebruik van de verstevigde verdedigingspunten, kan 

het zich blijven verdedigen tegenover het Colombiaanse leger. 

- Het EMC verder verdelen over de verschillende fronten van de FARC, mogelijke 

aanslagen op het EMC hierdoor moeilijker te maken. 

 

Lange termijn. 

De relatie tussen weakness en threats: 

- Door het aanhoudende gewelddadige karakter van de situatie wordt de bevolking nog 

verder oorlogsmoe wat leidt tot massademonstraties tegen de FARC. 

- Doordat deserterende FARC leden gaan praten wordt er steeds meer bekend over de 

interne organisatie van de FARC. 

 

Na het maken van de SWOT-analyse zijn we bekend met de kenmerken, ontwikkelingen, 

gebeurtenissen, trends en onderliggende relaties van de FARC. Tijdens de SWOT-analyse 

was men divergerend bezig, in de volgende stap zal dit veranderen in convergeren. De 

volgende stap in de proces analyse is scenario building. De informatie uit de SWOT-analyse 

zal als basis gelden voor de scenario building. 

5.2 Scenario building 

De tweede stap in het analyseproces is scenario building. Hiermee is het mogelijk om bij 

complexe situaties meerdere uitkomsten te generen. Over deze toekomst bestaan nog grote 

onzekerheden.  
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Voordat men kan beginnen met scenario building moet er onderzoek worden gedaan naar de 

kenmerkende ontwikkelingen, gebeurtenissen, trends en onderliggende structuren in relatie tot 

de deelvraag. Dit is al gebeurd in de vorige stap met het gebruik van de SWOT-analyse. De 

informatie die is voortgekomen uit de SWOT-analyse zal worden geordend en vervolgens 

worden geclusterd voor de scenario building. Oftewel, informatie wordt geconvergeerd in 

relatie tot de deelvraag. De uiteindelijke bedoeling is om tot een aantal kernonzekerheden te 

komen. Deze kernonzekerheden zijn de fundamenten van de scenario’s. 

 

De informatie die voortkomt uit de SWOT-analyse is samengevoegd in de volgende zeven 

clusters. Deze  clusters zijn van toepassing voor de komende vier jaar van de FARC: 

 

1. De FARC: de interne situatie van de FARC. De ideologie, cohesie of fragmentatie en 

de leiding. 

2. De overheid: de rol van de overheid in het conflict. De koers van de overheid met 

daarbij sterk rekening houdend met de rol van de VS. 

3. Chávez: de invloed van Chávez in het conflict. De relatie tussen Chávez en de FARC 

en aan de andere kant Colombia. 

4. Netwerk: het nationale en internationale netwerk van de FARC. Daarnaast de relatie 

van de FARC met criminele organisaties. 

5. Draagvlak: het draagvlak onder de bevolking. 

6. Werving/Desertie: het werven, dan wel niet gedwongen rekruteren, van manschappen. 

Aan de andere kant de desertie onder FARC leden. 

7. Coca verbouw: de ontwikkelingen in de coca verbouw. 

 

De gekozen clusters worden door middel van paired ranking  met elkaar vergeleken. Als 

vergelijking is er gekozen voor impact en onzekerheid. Door middel van het toepassen van de 

paired ranking zal er een aantal kernonzekerheden naar boven komen. 
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In onderstaande matrix zijn de clusters met elkaar vergeleken aan de hand van de mate van 

impact en onzekerheid: 

 Impact Onzekerheid Totaal 
1.De FARC IIIII        IIIII 10 
2.De overheid IIIII I      6 
3.Chávez IIII         IIIII I 10 
4.Netwerk I            IIII 4 
5.Draagvlak  II 2 
6.Werving/Desertie II            III 5 
7.Coca verbouw III           I 5 
Totaal 21 21 42 
 

De matrix weergegeven in een grafiek: 

 

 

Bij de keuze voor de kernonzekerheden komen de clusters 1 en 3 in aanmerking, deze scoren 

hoog voor zowel impact als voor onzekerheid. De kernonzekerheden zullen betrekking 

hebben op de FARC en Chávez. De volgende stap in het analyseproces zal inhouden dat deze 

twee kernonzekerheden tegen elkaar worden uitgezet in een assenkruis. Rondom deze twee 

onzekerheden worden de scenario’s vormgegeven. 

 Cluster 2, de overheid, kent slechts een hoge mate van impact daarnaast kent hij een 

zeer hoge mate van zekerheid. Om deze reden voldoet hij niet aan de eis om als 
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kernonzekerheid te dienen. De overheid is wel een interessante cluster aangezien deze een  

grote impact kan hebben voor de toekomst van de FARC. De overheid kan voor een 

onverwacht omslagpunt zorgen, om deze reden zal de overheid in de verschillende scenario’s 

terug komen. Dit geldt ook voor de andere clusters, deze zullen terug komen in de diverse 

scenario’s. De aanwezigheid van de diverse clusters zal per scenario verschillen, naar gelang 

het een relatie heeft met het desbetreffende scenario.  

 

De twee vast gestelde kernonzekerheden kunnen tegen elkaar worden uitgezet in een 

assenkruis. Door het gebruik van een assenkruis is de onderlinge relatie tussen de twee 

kernonzekerheden goed duidelijk te maken. De twee vast gestelde kernonzekerheden worden 

tegen elkaar uitgezet in zijn uiterste vorm. Elk scenario krijgt een pakkende titel die refereert 

aan de endstate van het scenario. Het assenkruis geldt als startpunt voor het schrijven van de 

vier scenario’s. 

 

 

De vier vastgestelde scenario’s zullen hieronder worden beschreven aan de hand van de 

endstate. Dit houdt in dat er per scenario een korte beschrijving wordt gegeven van de status 
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van de FARC over vier jaar. Hierdoor is het mogelijk om in een vroegtijdig stadium op de 

eventuele situatie te anticiperen.297 

5.2.1 Bussiness as usual 

- Binnen de  FARC is er sprake van een coherente groep. 

- Chávez is gestopt met het uitoefenen van invloed op het conflict. 

 

18 juni 2014, Colombia staat aan de vooravond van de presidentsverkiezingen. De FARC 

heeft via haar site een communiqué naar buiten gebracht waarin het aangeeft de verkiezingen 

te saboteren in haar kerngebieden. Daarnaast zal het de belangen van de boeren die coca 

verbouwen blijven beschermen. Cano maakt duidelijk dat de FARC niet te lijden heeft gehad 

onder de huidige president Santos. 

 

De FARC heeft zich de afgelopen vier jaar weten te handhaven in Colombia. Vooral de 

kerngebieden in het zuiden en in het noord-oosten zijn stevig in handen van de FARC. Het 

secretariaat onder leiding van Cano heeft nog duidelijk de macht, toch zijn er enkele fronten 

die op eigen kracht bezig zijn met de drugshandel. Hierbij wordt plaatselijk gehandeld met 

diverse NIAG’s. Voor de gehele FARC geldt nog steeds dat zij nauw betrokken is bij de 

drugshandel. Het steunt de boeren die zich bezig houden met de coca verbouw. Door dit 

beleid is er sprake van een stabilisering van het draagvlak in de kerngebieden. De FARC kan 

blijven rekruteren in deze gebieden. De marxistische-leninistische ideologie wordt echter niet 

gesteund buiten deze gebieden. Het is dan ook maar de vraag in hoeverre dit in de 

kerngebieden het geval is, de steun is veelal om economische redenen. 

 

President Santos heeft niet zoals zijn voorganger Uribe een stempel kunnen drukken op het 

conflict. Na de successen van Uribe tegen de FARC is er sprake van stagnatie in het militaire 

conflict. Het Colombiaanse leger heeft geen bijna geen invloed in de kerngebieden. Buiten de 

kerngebieden van de FARC worden kleine successen geboekt. De DSCP aanpak waar Uribe 

mee is begonnen wordt door Santos doorgezet. Het lukt echter niet om de FARC geheel te 

verslaan in deze gebieden. 

 

Doordat de belangrijkste inkomstenbron van de FARC de drugshandel is, breidt het haar 

internationale netwerk uit. Vooral in de buurlanden wordt gezocht naar partners in deze 

																																																								
297	Voor	een	schematisch	overzicht	van	de	vier	scenario’s	zie	bijlage	3.	
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drugshandel. Hierbij heeft de FARC voornamelijk contact met terroristische organisaties en 

drugskartels. Opvallend is dat de FARC steeds meer banden heeft met Europa; de FARC is 

actief bezig om bondgenootschappen te sluiten in Europa. Ondanks dat het internationale 

netwerk wordt uitgebreid is de band met Chávez zeer bekoeld geraakt door de internationale 

druk op zijn persoon en de verbeterde relatie tussen Chávez en Santos. Om deze reden heeft 

Chávez aangegeven zich niet meer met het conflict bezig te houden. Toch mag worden 

aangenomen dat Chávez de FARC marginaal steunt. Voornamelijk met het leveren van 

wapens, de grensgebieden niet al te streng controleren en het bieden van schuilplekken. 

5.2.2 Viva la revolution 

- Binnen de  FARC is er sprake van een coherente groep. 

- Chávez is actief betrokken bij het conflict in Colombia. 

 

18 juni 2014, Colombia staat aan de vooravond van de presidentsverkiezingen. De huidige 

president Santos heeft zich verkiesbaar gesteld voor een tweede termijn als president. Volgens 

de opiniepeilingen maakt hij een kleine kans om herkozen te worden. Dit komt voornamelijk 

door het feit dat in de afgelopen vier jaar de FARC weer nadrukkelijker aanwezig is in 

Colombia. Dit terwijl het belangrijkste agendapunt van Santos het onder controle brengen van 

de binnenlandse conflicten was. Naar alle waarschijnlijkheid kost hem dat zijn 

herverkiezingen. 

 

De FARC heeft nogmaals laten zien dat zij weten te anticiperen op een veranderende 

overheid. Tijdens de succesvolle periode van Uribe moest de FARC zich terug trekken in de 

jungle’s van Colombia. Ondanks deze tegenslagen weet de FARC, met name Cano, de 

gelederen bij elkaar te houden. Het is Cano gelukt om met de ELN te gaan samenwerken, 

daarnaast is de relatie tussen de FARC en Chávez verbeterd. Met de gebruikmaking van 

retoriek uit het klassieke socialisme van Lenin en Marx toont Chávez zich solidair met de 

FARC. Zo heeft hij onlangs een oproep gedaan om de FARC van de internationale 

terroristenlijst te halen. Chávez is daarnaast direct betrokken bij het conflict door de FARC 

financieel, materieel en geografische steun aan te bieden. Het gevolg hiervan is dat er een 

geografische verplaatsing van de FARC heeft plaatsgevonden. Het kerngebied van de FARC 

ligt in het noorden van Colombia, tegen de grens van Venezuela aan. Dit betekent niet dat de 

FARC geen invloed meer heeft in het zuiden. De FARC is verdeeld in twee kerngebieden die 
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verbonden zijn door een ‘veilige’ passage door de provincies Casnare en Meta, dit is echter 

wel de achillespees van de FARC. 

 

De FARC is haar rol in de drugshandel aan het uitbreiden. Door de nieuwe gebieden in het 

noorden heeft de FARC meer coca gebieden tot haar beschikking. De band met Chávez zorgt 

ervoor dat de FARC zich vrijuit in Venezuela kan bewegen. Hierdoor zijn er meer 

mogelijkheden voor drugstransporten uit Venezuela. Het aantal fronten van de FARC die 

voor eigen gewin handelen zijn verwaarloosbaar. Het secretariaat onderhoud goede contacten 

met diverse internationale terroristische organisaties over de handel in drugs. Om de cohesie 

binnen de FARC te waarborgen wordt de winst gelijkwaardig verspreid. 

 

Met het gebruik van de ideologie van de FARC kan het haar draagvlak onder de bevolking 

vergroten. Door het langzame proces van de DSCP aanpak ziet de FARC mogelijkheden om 

deze rol over te nemen. De FARC profileert zich weer duidelijk als alternatief voor de 

overheid. De boerenbevolking in de kerngebieden is gevoelig voor de marxistische-

leninistische ideologie. Hierbij moeten niet de economische factoren worden vergeten. Voor 

de FARC heeft dit als gevolg dat het minder problemen heeft met de rekrutering. De 

omstandigheden van de FARC verbeteren, door de groei die de beweging doormaakt.  

 

Naast de sterke relatie met Chávez is ook de rol van Santos belangrijk voor de groeiende 

FARC. Door druk vanuit de VS om meer aandacht aan de mensenrechten te besteden in 

Colombia heeft Santos meer aandacht besteed aan de NIAG’s. Deze NIAG’s nemen het 

echter niet zo nauw met de mensenrechten. Om de financiële steun van de VS te behouden 

richt Santos haar aandacht op het verslaan van de NIAG’s. Hierdoor kan de FARC zich meer 

in Colombia profileren. 

5.2.3 Free for all 

- Binnen de  FARC is er sprake van fragmentatie. 

- Chávez is gestopt met het uitoefenen van invloed op het conflict. 

 

18 juni 2014, Colombia staat aan de vooravond van de presidentsverkiezingen. De 

verkiezingscampagnes hebben zich voornamelijk bezig gehouden met het probleem rond de 

NIAG’s. Doordat de FARC steeds meer begint de desintegreren ontstaan er diverse nieuwe 
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NIAG’s. Dit zijn voornamelijk oude fronten van de FARC die gestript van ideologie zich 

slechts bezig houden met de drugshandel. 

 

Er is binnen de FARC geen sprake meer van cohesie. Door de groeiende invloed van de 

drugshandel hebben steeds meer fronten ervoor gekozen om zich slechts hier nog mee bezig 

te houden. Er is dan ook geen sprake meer van een ideologische basis. Het desintegreren van 

de FARC is begonnen met het oppakken van Ivan Marquez298299 bij de grens met Venezuela. 

Al snel is duidelijk geworden dat het secretariaat het niet meer met elkaar eens is. Cano en 

Mono Jojoy staan lijnrecht tegenover elkaar, dit leidt ertoe dat zij beiden hun eigen koers zijn 

gaan volgen.  

 

Santos heeft een groot aandeel in het desintegreren van de FARC. Hij heeft met groot succes 

het beleid van Uribe doorgezet. Met effectief gebruik van de DSCP aanpak is de FARC 

gedwongen zich nog verder terug te trekken. Om deze tactiek te verbeteren heeft Santos 

toenadering gezocht tot Chávez en Correa. Chávez staat na jaren van onenigheid open voor 

een samenwerking. Dit is te wijten aan nationale en internationale druk. Er is internationale 

druk doordat er vanuit Venezuela grote hoeveelheden Colombiaanse cocaïne richting Europa 

vertrekken. Daarnaast is de Venezuelaanse bevolking ontevreden over het geweld van de 

FARC in het grensgebied en de grote hoeveelheden Colombiaanse vluchtelingen. Het 

oppakken van Ivan Marquez is mede mogelijk gemaakt door de steun van het leger van 

Venezuela.  

 

Onder de bevolking van de Colombia is de steun voor de FARC verdwenen. Door het 

succesvol optreden van de overheid heeft men de FARC niet meer nodig. Laat staan dat de 

FARC zich nog bezig houdt met het ondersteunen van de boerenbevolking. Mensenrechten 

organisaties tonen steeds vaker aan dat de boerenbevolking gedwongen coca moet verbouwen 

voor de FARC. Er is geen sprake meer van werving voor de FARC, er is slechts nog sprake 

van gedwongen werving. Door de drugshandel en de banden met diverse drugskartels in 

Panama en Mexico bestaat de FARC alleen nog uit criminelen. De FARC is een ‘lege naam’ 

geworden. Het wordt nog wel gehanteerd in Colombia, maar er is dan alleen nog sprake van 

NIAG’s die deze naam hebben overgenomen.  

																																																								
298	De	leider	van	het	oostelijke	front	en	onderdeel	van	het	secretariaat.	
299	L.	Palmer,	‘General	confirms:	We	know	the	location	of	‘Ivan	Marquez’’,	Colombia	reports	(7	juli	2010).	
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5.2.4 Secretariaat buitenspel 

- Binnen de  FARC is er sprake van fragmentatie. 

- Chávez is actief betrokken bij het conflict in Colombia. 

 

18 juni 2014, Colombia staat aan de vooravond van de presidentsverkiezingen. Er wordt bijna 

niet aan getwijfeld dat Santos wordt herkozen. Met veel succes heeft hij het DSCP beleid van 

zijn voorganger Uribe weten voor te zetten. Hiermee heeft hij de FARC dusdanig onder druk 

weten te zetten dat deze beweging slecht nog uit enkele duizenden mensen bestaat. Bronnen 

dicht bij de president laten weten dat Cano op het punt staat richting Bogota te reizen voor 

onderhandelingen. 

 

De FARC is gereduceerd tot een kleine fanatieke organisatie die zich voornamelijk in het 

noorden schuil houdt. De FARC heeft sinds het aantreden van Santos te maken gekregen met 

twee tegenwerkende machten. Santos heeft de DSCP aanpak vooral gericht op de 

kerngebieden van de FARC in het zuiden. De FARC is hierdoor gedwongen om zich verder 

terug te trekken in de jungle. Door de DSCP aanpak van de overheid hebben zeer veel boeren 

de FARC niet meer nodig. Gevolg is dat er een sterke daling is in het draagvlak voor de 

FARC. Doordat de FARC dusdanig onder druk ligt zijn de desertie getallen zeer hoog. Een 

groot deel van deze eenheden vormen nieuwe NIAG’s. Opvallend is hoe gemakkelijk de ex-

FARC leden de ideologie van de FARC laten vallen en zich alleen nog richten op de 

drugshandel. 

 

Het secretariaat is net als in het verleden een zeer stabiele factor. Doordat het Colombiaanse 

leger zeer bekwaam is geworden in de strijd tegen de FARC. Lukt het het secretariaat niet 

meer om de gelederen gesloten te houden. Men schat in dat het secretariaat zich in zijn geheel 

in het noorden van Colombia ophoudt bij de grens met Venezuela. Dit is niet verwonderlijk 

aangezien Chávez zich steeds meer met het conflict begint te bemoeien. Chávez steunt de 

ideologie van de FARC en daarnaast is hij ‘woest’ op Santos die meerdere male een aanval op 

Venezuelaans grondgebied heeft uitgevoerd. Chávez steunt de FARC voornamelijk in 

materieel opzicht. Hij ziet de FARC als een politiek Venezolaans verlengstuk in Colombia. 

Door het steunen van door de FARC gepleegde aanslagen wil Chávez de regering van Santos 

ondermijnen. 
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Door de stijgende populariteit van de overheid en het gewelddadige karakter van de FARC is 

het draagvlak voor de ideologie zeer klein. Dit betekent voor de FARC dat zij grote moeite 

hebben met rekruteren. Een ander probleem is de drugshandel, doordat de omvang van de 

FARC sterk is afgenomen kunnen zij geen stempel meer drukken op de drugshandel. De 

FARC heeft concurrentie gekregen van diverse NIAG’s die zijn ontstaan uit ex-FARC 

fronten. Deze verandering ziet men terug in het netwerk van de FARC. De FARC is weer 

opzoek naar samenwerking op ideologische gronden, zowel in het binnenland als in het 

buitenland. De FARC is wel nog steeds actief in de drugshandel en er wordt zeer zeker handel 

gedreven met NIAG’s. 

 

De vier toekomstscenario’s vormen de basis voor de ACH methode. In de volgende paragraaf 

zullen de vier toekomstscenario’s aan elkaar worden getoetst met het gebruik van de ACH 

methode. Om op deze manier de vier scenario’s op een gestructureerde wijze met elkaar te 

vergelijken. 

5.3 Analysis of Competing Hypotheses Methode 

De laatste stap van het analyseproces is het uitvoeren van de ACH methode. Bij het toepassen 

van deze methode is men verplicht om op een structurele wijze te kijken naar de diverse 

hypothesen over de toekomst Alle hypothesen worden aan de hand van dezelfde bewijslast 

getoetst. De bewijslast hoeft niet alleen uit feiten te bestaan, er kan ook gebruik gemaakt 

worden van aannames en argumenten. Het draait uiteindelijk om enkele essentiële 

bewijslasten. Dit zijn de bewijsstukken die de keuze voor een bepaalde hypothese 

onderbouwen of juist ontkrachten. Deze bewijslasten worden kritische bewijslasten genoemd. 

 De ACH methode moet gezien worden als een kapstok waar verschillende stukken 

bewijslast en hypothesen aan hangen. De inhoud van de ACH kan tijdens het analyseproces 

veranderen. Hypothesen kunnen worden aangescherpt of veranderen. De weging van 

bewijslast kan gedurende het analyseproces veranderen, daarnaast is het mogelijk om nieuwe 

bewijslast aan te voeren of te verwijderen. De ACH methode is op deze manier zeer 

pragmatisch. Men moet het document van de ACH methode zien als een ‘levend’ document, 

het is nooit volledig. Door nieuwe ontwikkelingen is het mogelijk het document weer aan te 

passen. In deze paragraaf zullen de acht stappen, zoals in paragraaf 2.2.3 zijn beschreven, 

worden doorlopen. Het is niet essentieel dat deze acht stappen precies volgens de theorie 

worden uitgevoerd. Het is goed mogelijk dat stappen elkaar overlappen of zelfs kunnen 

worden samengevoegd. De stappen gelden echter als leidraad voor de ACH methode. 
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Stap 1. 

In stap één worden de mogelijke hypothesen, die vergeleken dienen te worden, 

geïdentificeerd. De hypothesen zijn gebaseerd op de endstate van de scenario’s. Er is gekozen 

om door middel van de ACH methode de vier scenario’s aan elkaar te toetsen. De vier 

scenario’s die beschreven zijn aan de hand van de endstate bij de scenario building in de 

vorige stap worden veranderd in hypothesen. Naast deze hypothesen is er een vijfde 

hypothese die een wild card vormt. De hypothesen zijn in de vorm van een stelling 

weergegeven. Op deze manier kunnen ze gezien worden als antwoorden op de centrale vraag: 

Hoe zal de FARC zich de komende vier jaar ontwikkelen?  

 Er is gekozen om de hypothesen in de vorm van een stelling weer te geven om door 

middel van de ACH methode de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Daarnaast is het binnen 

de inlichtingenwereld een veel voorkomende vorm doordat men in de meeste gevallen bezig 

is met het beantwoorden van een centrale vraag.  

 De hypothesen liggen bij stap één nog niet vast. Het is mogelijk en misschien wel 

wenselijk om gedurende de ACH methode naar de hypothesen te blijven kijken. Indien nodig 

kunnen de hypothesen worden aangescherpt. 

 

 De volgende hypothesen  zijn getoetst in de ACH methode: 

 

1. De FARC is door interne onenigheid en externe druk getransformeerd in diverse 

NIAG’s. 

2. Met de officieuze steun van Chávez heeft de FARC haar positie in Colombia verbeterd 

en is weer een serieuze dreiging voor de centrale macht in Colombia. 

3. De invloed van de FARC blijft constant. Het houdt zich echter nog meer met de 

drugshandel bezig, waarbij de ideologie naar de achtergrond is verdwenen. 

4. De FARC is slechts nog een kleine organisatie, met als harde kern het secretariaat. Het 

secretariaat wordt officieus gesteund door Chávez, zij vormen geen serieuze 

bedreiging voor de overheid. 

 

De vijfde hypothese is een wild card: 

5. Door het oppakken of de dood van Cano is het einde van de FARC in zicht. 
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Stap 2. 

In stap twee wordt alle bewijslast verzameld. De bewijslast is gebaseerd op de bronnen 

gebruikt in de hoofdstukken drie en vier. Hierbij is er een selectie gemaakt van bronnen die 

essentieel zijn voor de ACH methode, deze beschikken over relevante bewijslast. Dit zijn 

voornamelijk bronnen die recentelijk zijn gepubliceerd en een goede situatie schets geven van 

het conflict. Het is van belang dat men gebruik maakt van bewijslast die de hypothesen zowel 

onderbouwen als ontkrachten. Deze bewijslast zal worden verwerkt in de matrix die bij de 

volgende stap gemaakt wordt. 

 

Stap 3. 

In stap drie voegt men de hypothesen en de bewijslast samen in een matrix. Hierna gaat men 

de relatie na tussen de bewijslast en de hypothese. Er wordt een assessment gemaakt omtrent 

de consistentie(+) of inconsistentie(-) van ieder stuk bewijs met elke hypothese. Indien het 

bewijslast (nog)300 niet toepasbaar is wordt dit aangegeven met NA (Not Applicable).  

 Na het grof invullen van de matrix blijkt het dat de hypothesen drie en vier het meest 

waarschijnlijke zijn.301 Dit is gebaseerd op de consistentie van de bewijslasten voor de 

verschillende hypothesen. De hypothesen drie en vier worden aanmerkelijk meer onderbouwd 

door de bewijslasten in vergelijking met de andere hypothesen. Bij de volgende stappen is het 

interessant om deze twee hypothesen meer in de gaten te houden.     

 Het is niet verwonderlijk dat hypothese vijf een hoge mate van Not Applicable heeft, 

dit komt omdat het een wild card is. Het is ook niet aannemelijk dat deze hypothese zal 

uitkomen. Mocht de wild card uitkomen zal deze een grote impact hebben op het conflict en 

op het analyseproces. Dit is ook de rol van de wild card.  

 

Stap 4. 

In stap vier wordt er met een kritische blik naar de matrix gekeken. Bij stap drie is de matrix 

namelijk slechts grof ingevuld. Er wordt nu gekeken naar de bewijslasten die niet 

onderscheidend zijn, deze kunnen worden verwijderd uit de matrix. Dit zijn bewijsstukken die 

over alle hypothesen hetzelfde oordelen. Daarnaast is alle bewijslast op thema geplaatst 

waardoor er een duidelijker overzicht ontstaat van de soorten bewijslast. Het is nu mogelijk 

																																																								
300	Omdat	het	om	een	“levend	document”	gaat	is	het	mogelijk	dat	bewijslast	dat	nu	als	not	applicable	
wordt	gezien,	in	een	later	stadium	een	andere	waardering	krijgt.		
301	Voor	de	gehele	matrix	zie	bijlage	4.		
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om overeenkomende bewijslasten te clusteren. Als laatst zijn de overgebleven bewijslasten 

aan de hand van het alfanumerieke systeem uit de STANAG302 gewaardeerd. 

 Bijlage 4 laat het eindproduct van deze stap zien. Alle bewijslasten zijn op thema 

geclusterd in plaats van op bron. Daarnaast zijn alle in rood gearceerde bewijslasten als niet 

onderscheidend te kenmerken en kunnen om deze reden uit de matrix worden verwijderd. De 

bewijslasten die groen zijn gearceerd zijn juist onderscheidend voor de hypothesen drie en 

vier. Deze groen gearceerde bewijslasten vormen de kritische bewijslast.303 

 Verder is er met een kritisch oog naar de hypothesen gekeken. Hypothesen kunnen 

worden aangepast of verscherpt worden door nieuw bewijslast. Ook kan er een herwaardering 

van de aanwezige bewijslast plaats vinden. Hypothesen worden doorgaans aangescherpt 

wanneer er sprake is van onderlinge overlap. Door hen aan te passen kan beter de 

uitsluitendheid van de hypothese worden weergegeven. 

 Door stap vier is er een duidelijke inzage gekomen in de bewijslast en de weging 

hiervan. In de volgende stap kan men een conclusie gaan trekken.  

 

Stap 5. 

In stap vijf worden er conclusie getrokken over de diverse hypothesen. Dit gebeurt op basis 

van de kritische bewijslasten. De hypothesen die in de conclusie naar voren komen als de 

meest waarschijnlijk worden gebruikt voor een vervolganalyse. De andere hypothesen 

verdwijnen echter niet uit beeld. Deze blijven gelden op de achtergrond omdat alle 

hypothesen als toetsingskader dienen voor de gebeurtenissen in de praktijk. Na stap vijf blijkt 

dat zowel hypothese drie als vier in aanmerking komen voor een vervolganalyse.  

 Op basis van een analogische redenering (geschiedkundige) is hypothese drie de meest 

waarschijnlijke hypothese deze ligt in de lijn der verwachtingen. Na het toepassen van de 

ACH methode blijkt dat zowel hypothese drie als vier aannemelijk is. Nadat bij stap drie voor 

het eerste de matrix is ingevuld lijkt hypothese drie het meest aannemelijk. Dit beeld 

verandert echter tijdens stap vier, na de verfijning blijkt dat hypothese vier eerder in 

aanmerking komt. Het moge duidelijk zijn dat beide hypothese hierdoor in aanmerking 

komen voor een vervolganalyse. In de volgende stap zal blijken wat de invloed is van de 

kritische bewijslasten op de conclusie die in deze stap zijn vastgesteld.  

 

 

																																																								
302	Zie	hiervoor	paragraaf	2.2.4.	
303	Voor	de	gehele	matrix	zie	bijlage	4.	
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Stap 6. 

Tijdens stap zes zijn de voorlopige conclusies geanalyseerd aan de hand van de kritische 

bewijslasten. Er is gekeken naar de invloed van de kritische bewijslast op de eventuele 

conclusie. Verder is er gekeken of de kritische bewijslast wel juist is en of deze niet anders 

kan worden geïnterpreteerd. Daarnaast is het belangrijk om te kijken wat er gebeurt met de 

conclusie als de kritische bewijslast, waar de conclusie op gebaseerd is, opeens een andere 

wending aanneemt. 

 Op basis van de vorige stappen is de kritische bewijslast samen te vatten tot drie 

onderwerpen. De drie kritische bewijslasten zijn: 

 De rol van de Democratic Security Consolidation policy. 

 De rol die Chávez gaat spelen in het conflict. 

 De rol van militaire tak van de FARC. 

 

Deze drie kritische bewijslasten zijn van belang voor de toekomst van de FARC voor de 

komende vier jaar. Opvallend hierbij is dat deze kritische bewijslasten gebaseerd zijn op 

aannames voor de komende vier jaar. Dit houdt in dat welke kant de kritische bewijslast ook 

opgaat, dit direct gevolgen heeft voor de conclusie van de ACH methode. Voor de toekomst is 

het dan ook belangrijk om geen van beide hypothesen uit te sluiten. 

 Zoals al eerder aangegeven is het goed mogelijk dat stappen van de ACH methode 

elkaar overlappen. In dit geval vallen stappen zes en acht samen in deze paragraaf. Bij stap 

acht wordt er gesproken over het benoemen van indicatoren. Deze indicatoren komen terug in 

de beredenering van de kritische bewijslasten die hieronder worden toegelicht. 

 

De eerste kritische bewijslast gaat over de rol van de Democratic Security Consolidation 

policy. Op dit moment wordt deze aanpak in twee regionen uitgeprobeerd, het uiteindelijk 

doel is dat dit er vijftien worden. Tot op heden is gebleken dat de FARC militair gezien niet te 

verslaan is. Wil de Colombiaanse overheid de invloed van de FARC verminderen zal het het 

draagvlak van de FARC moeten verminderen. Dit is dan ook de insteek van de DSCP, er 

wordt meer nadruk gelegd op civiele taken. Doordat de FARC zich door de militaire inzet van 

het Colombiaanse leger op vele plekken moet terugtrekken kan de overheid hier civiel op 

inspringen. Dit verloopt tot op heden nog niet goed, er is sprake van spanning tussen de 

civiele en militaire componenten. 

 Mocht de DSCP geen succes worden, dan betekent dit dat hypothese drie in 

aanmerking komt. De FARC behoudt voldoende draagkracht onder de bevolking waardoor de 
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grootte van de FARC constant blijft. Regio’s blijven afhankelijk van de FARC. De situatie in 

Colombia verandert niet met de huidige situatie. 

 Mocht de DSCP wel een succes worden komt hypothese vier in aanmerking. Dit zou 

betekenen dat in de regio’s waar de FARC minder sterk aanwezig is het draagkracht verliest. 

Als de FARC draagkracht verliest krijgt het problemen met het rekruteren van nieuwe mensen 

en leeft de ideologie minder onder de bevolking. De reden hiervoor is dat de overheid voor 

deze groep mensen gaat zorgen, zij zijn niet meer toegewezen op de FARC. Als dit het geval 

is wordt er ook geen waarde meer gehecht aan de ideologie. Slechts een kern in de FARC zal 

de ideologie blijven steunen. De ‘originele’ FARC zal in grotte sterk afnemen en nog meer 

richting  Chávez groeien. 

 

De tweede kritische bewijslast gaat om de rol die Chávez gaat spelen in het conflict. 

Recentelijk heeft Colombia aangekondigd dat het bewijsstukken heeft dat kopstukken van de 

FARC zich schuil houden in Venezuela. Chávez heeft als antwoord hierop alle contacten met 

Colombia beëindigd. De Colombiaanse ambassadeur in Caracas is zelfs verzocht om het land 

te verlaten. Er zijn in het verleden meerdere conflicten tussen beide landen geweest maar nog 

nooit is het tot zulke maatregelen gekomen. Er heerst grote onduidelijkheid in welke mate 

Chávez de FARC steunt. 

 Mocht Chávez de FARC publiekelijk gaan steunen of komen er meer bewijsstukken 

dat de FARC zich schuil houdt in Venezuela, is hypothese vier aannemelijker. Hypothese vier 

richt zich in meerdere mate op een relatie tussen de FARC en Chávez. Daarnaast is er in 

hypothese vier sprake van dat het secretariaat zich schuil houdt in de buurt van de grens 

tussen Venezuela en Colombia of zelfs in Venezuela. Het zou zelfs mogelijk zijn dat Chávez 

de FARC steunt om de centrale macht in Colombia, door middel van aanslagen van de FARC, 

te ondermijnen. Daarnaast hanteren zij vergelijkbare ideologieën. 

 Mocht duidelijk worden dat er geen sprake is van FARC strongholds in Venezuela of 

dat Chávez de FARC gaat aanpakken in eigen land, dan is hypothese drie aannemelijker. Bij 

hypothese drie is de ideologie bij de FARC op de achtergrond terecht gekomen. Hierdoor is 

de link tussen de FARC en Chávez enigszins verdwenen. Mocht de kritische bewijslast deze 

vorm aannemen dan verandert er niet veel met de huidige situatie. De FARC concentreert 

zich voornamelijk op het conflict in Colombia, het maakt slechts gebruik van de grenzen om 

te kunnen manoeuvreren. De relatie tussen de FARC en Chávez blijft in hypothese drie in 

ieder geval zeer onduidelijk, dit in tegenstelling tot hypothese vier.  
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De derde en laatste kritische bewijslast gaat over de militaire tak van de FARC. De militaire 

strijd is voornamelijk gericht tegen de overheid. Colombia heeft de laatste jaren sterk 

geïnvesteerd in haar militaire apparaat om de FARC militair te kunnen verslaan. Tot op heden 

is dit echter niet gelukt. Er zijn zelfs geluiden die beweren dat de FARC er op dit moment 

regionaal militair sterker voor staat dan de overheid, dit valt echter te betwisten. Het lijkt er in 

ieder geval niet op de FARC op zeer kort termijn militair verslagen wordt. Het geeft echter 

wel aan dat het zeer onduidelijk is hoe sterk de FARC militair gezien op dit moment is. 

 Als de FARC zich duidelijk op militair gebied laat horen dan past dit binnen 

hypothese drie. De invloed van de FARC in Colombia blijft in dat geval constant. Om dit te 

kunnen bewerkstelligen heeft de FARC een sterke militaire tak nodig. Dit is nodig omdat mag 

worden aangenomen dat Colombia zal blijven investeren in het leger. De FARC heeft haar 

militaire tak niet alleen nodig tegen de overheid. Om haar rol in de drugshandel te behouden 

zal het ook over een sterke militaire tak moeten beschikken. De FARC zal zich nadrukkelijk 

bezig houden met de internationale wapenhandel. Het aantal aanslagen op overheidsinstantie 

zal groeien net als de confrontaties met het leger en de NIAG’s in de rurale gebieden van 

Colombia. 

 Mocht de FARC aanmerkelijk terrein verliezen op militair gebied dan komt hypothese 

vier in aanmerking. De FARC bestaat slechts nog uit een kleine harde kern, die geen dreiging 

vormt voor de overheid. Deze dreiging komt voort uit haar militaire tak door het plegen van 

aanslagen of confrontaties met het leger. Door het bijna wegvallen hiervan is de dreiging die 

de FARC vormt voor de overheid te verwaarlozen. Wanneer duidelijk wordt dat de FARC 

militair gezien geen vuist meer kan maken moet men rekening houden met hypothese viert. 

5.4 Conclusie 

De conclusie van deze paragraaf komt overeen met stap zeven van de ACH methode. In stap 

zeven wordt er namelijk verwacht dat de conclusies van de methode worden gerapporteerd. 

Daarnaast moet er worden aangegeven waarom de gekozen hypothesen als logisch worden 

geacht. Er is hier echter geen sprake van een rapportage aan een opdrachtgever. Er is echter 

wel getracht om de gestelde deelvraag te beantwoorden door middel van het analyseproces. In 

deze conclusie zal deze deelvraag worden beantwoord.  

 

Aan de hand van het analyseproces, bestaand uit de SWOT-analyse, scenario building en de 

ACH methode, is de informatie uit de hoofdstukken drie en vier gestructureerd en 

geanalyseerd om de deelvraag te kunnen beantwoorden. Tijdens de SWOT-analyse is de 
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informatie over de FARC in een schema geplaatst om een duidelijker overzicht te krijgen. De 

informatie is daarnaast onderverdeeld in diverse thema’s. Vervolgens is dit in verschillende 

tijdschema’s gezet.  

 De volgende stap heeft een convergerende werking, dit gebeurt tijdens het scenario 

building. Hier zijn een aantal kernonzekerheden over de FARC vastgesteld. Deze zijn door 

middel van paired ranking met elkaar vergeleken waardoor er slechts twee kernonzekerheden 

over zijn gebleven. Dit zijn de kernonzekerheden FARC en Chávez. Door middel van het 

uiteenzetten van deze twee kernonzekerheden op een assenkruis is het mogelijk om vier 

scenario’s rondom deze twee kernonzekerheden te schrijven.  

 Deze vier scenario’s en één wild card vormen de hypothesen die getest worden in de 

laatste stap van het analyseproces. Dit wordt gedaan aan de hand van de ACH methode. Deze 

vijf hypothesen zijn allemaal mogelijke antwoorden op de deelvraag. Met het doorlopen van 

de ACH methode blijkt dat de deelvraag door twee hypothesen kan worden beantwoord.  

 Op de deelvraag: Hoe zal de FARC zich de komende vier jaar ontwikkelen? zijn dus 

twee mogelijke antwoorden. Dit is niet geheel verwonderlijk aangezien er niet getracht is de 

toekomst te voorspellen, slechts om een toekomst scenario te schetsen. Het biedt wel de 

mogelijkheid om deze twee hypothesen in een vervolg analyse met elkaar te vergelijken. 

Daarnaast is het nog zeer goed mogelijk dat in de toekomst een andere hypothese van waarde 

kan zijn. Doordat er nieuwe feiten bekend worden kan de ACH veranderen wat weer invloed 

kan hebben op de uitkomst. Om deze reden is het belangrijk om nooit een hypothese te 

verwijderen. 

 Als men naar de twee overgebleven hypothesen kijkt, is het niet verwonderlijk dat 

deze twee zijn overgebleven. De twee hypothesen staan tegenover elkaar in het assenkruis van 

het scenario building.304 Het zijn echter wel de twee tussenvarianten, beide hypothesen 

hebben geen extreem karakter. Het feit dat er twee hypothesen overblijven, geeft de 

complexiteit van het conflict weer. Het is op dit moment moeilijk om over de kritische 

bewijslasten te oordelen, door de komst van de nieuwe president is het lastig in te schatten 

wat zijn koers gaat worden. 

 

Waarschijnlijk zal de FARC de lijn, die het vanaf 2002 heeft ingezet, blijven volgen. Dit 

houdt in dat zij zich meer gaan concentreren op de drugshandel en dat zij draagvlak behouden 

in de kerngebieden. De FARC zal zich echter nog meer bezig gaan houden met de 

																																																								
304	Voor	het	assenkruis	zie	blz.	98.	



Universiteit Utrecht 2010	 111

internationale drugshandel en het is goed mogelijk dat zij hun netwerk gaan uitbreiden. Het 

secretariaat zal een sterk machtsblok blijven en de macht binnen de FARC in handen houden. 

Toch zal de FARC van buiten af, steeds met groter succes, worden aangevallen vooral door 

de overheid. Met als gevolg dat er binnen de FARC sprake zal blijven van desertie en dat het 

moet blijven strijden voor het behoud van haar gebieden. De situatie in Colombia zal in grote 

lijnen hetzelfde blijven, intern bij de FARC wordt de drugshandel echter steeds belangrijker. 

 Dit toekomstscenario komt sterk overeen met hypothese drie, wanneer er niets 

verandert in het conflict is deze hypothese zeer aannemelijk. Toch bestaat er een mogelijkheid 

dat er binnen de komende vier jaar een verandering zal plaatsvinden. Dit heeft betrekking op 

een van de onderwerpen van de kritische bewijslasten. De rol die Santos gaat spelen in het 

conflict met bijvoorbeeld de rol van de DSCP. De sleutel tot het conflict ligt niet op het 

militaire vlak. Het is namelijk gebleken dat er op militair gebied een status quo is ontstaan 

tussen de overheid en de FARC. Wil Santos een einde aan het conflict maken, moet hij van 

het idee afstappen dat de FARC uitsluitend militair te verslaan is. Hij zal zich meer moeten 

gaan richten op het ontnemen van het draagvlak voor de FARC. Dit betekent dat hij zich meer 

moet gaan richten op de sociaal-maatschappelijke problemen in Colombia. Dit kan onder 

andere met het al geïntroduceerde DSCP project. De overheid moet een gezicht krijgen in de 

rurale gebieden van Colombia. Wanneer de bevolking in de rurale gebieden vertrouwen heeft 

in de overheid, verliest de FARC een groot deel van haar bestaansrecht en zal hierdoor in de 

problemen komen. De FARC zal niet in zijn geheel verdwijnen, er zal een kleine fanatieke 

ideologische beweging in Colombia blijven bestaan. Het is dan wel mogelijk om de invloed 

van deze beweging dusdanig in te perken dat zij geen relevante invloed meer hebben. Dit 

scenario komt sterk overeen met hypothese vier. Het is echter de vraag of dit proces zich 

binnen vier jaar kan afspelen. De andere twee kritische bewijslasten die worden genoemd, 

hebben aanzienlijk minder invloed op het conflict. Deze zullen niet doorslaggevend zijn voor 

het conflict maar zij hebben echter wel invloed op het conflict.  
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6. Conclusie 
In dit laatste hoofdstuk zal de eindconclusie worden besproken. Er wordt in eerste instantie 

gekeken naar de deelvragen van de verschillende hoofdstukken. Hier wordt een kort overzicht 

van gegeven, vervolgens zal de hoofdvraag worden beantwoord. Als laatste zullen er in de 

discussie een paar punten naar voren komen waarbij enkele kanttekeningen over deze scriptie 

te vinden zijn. Deze bieden ook de mogelijkheid voor eventueel verder onderzoek, ideeën die 

zijn ontstaan door de beantwoording van de hoofdvraag.  

6.1 Deelvragen 

In het tweede hoofdstuk zijn de definities en methoden, die van belang zijn voor de 

inlichtingenanalyse, toegelicht. De begrippen inlichten en analyse zijn in het hoofdstuk 

gedefinieerd. Er is aandacht besteed aan de inlichtingencyclus, waarbij er voornamelijk stil is 

gestaan bij stap drie, het verwerkingsproces. De analysetechnieken SWOT-analyse, scenario 

building en de ACH methode zijn hier beschreven. Deze technieken worden toegepast in 

hoofdstuk vijf aan de hand van de FARC casus. Als laatste is er in het hoofdstuk aandacht 

besteed aan de waardering van informatie met het gebruik van het alfanumerieke systeem uit 

de STANAG. 

In het derde hoofdstuk is de historische context van de FARC weergegeven. De 

wortels van de FARC liggen in de periode net na de Tweede Wereldoorlog. Deze periode 

wordt in Colombia aangeduid als la violencia. Door de grote klassenverschillen in Colombia 

krijgt de linkse ideologie van de FARC, vanaf de oprichting in 1964, steun vanuit de rurale 

gebieden. Het duurt echter tot 1982 voordat de FARC een stabiele organisatie is die invloed 

kan uitoefenen in Colombia. Dit valt samen met de economische vooruitgang van de FARC, 

door haar rol in de drugshandel. De FARC probeert nadrukkelijker de centrale macht van 

Colombia omver te werpen. De FARC is in dit proces niet verder gekomen dan de 

gedemilitariseerde zone van 1998 tot 2002. Vanaf dat moment loopt de invloed van de FARC 

in Colombia terug. Dit kan niet worden gezegd van haar rol in de drugshandel. De FARC ziet 

haar rol in de Colombiaanse en Internationale drugshandel groeien. Dit gaat echter gepaard 

met een hoge mate van geweld. De FARC blijft zich duidelijk profileren als organisatie die 

opkomt voor de boeren in Colombia. Dit hoofdstuk heeft betrekking op stap twee [in] van de 

inlichtingencyclus. De nodige informatie voor het analyseproces wordt in dit hoofdstuk 

verzameld. 

In het vierde hoofdstuk gaat men verder met het verzamelen van informatie voor de 

inlichtingencyclus. De historische context is geanalyseerd aan de hand van de relatie tussen 
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het verleden en heden. Er is gekozen voor vier onderwerpen die van belang zijn voor de 

huidige situatie van de FARC, namelijk: de drugshandel, de interne situatie bij de FARC, de 

relatie tussen de FARC en Colombia en de internationale relaties van de FARC. Hierbij is 

vooral aandacht besteed aan de presidentsperiode van Uribe. Hij was president van Colombia 

van 2002 tot 2010. Voor de FARC zijn dit de meest roerige jaren van haar bestaan geweest. 

Zij had te maken met een overheid die agressiever optrad en daarnaast meer aandacht kreeg 

voor de situatie in de rurale gebieden. Hierdoor wordt de positie van de FARC in Colombia 

steeds verder ondermijnd. Door de groeiende rol van de FARC in de drugshandel beginnen 

sommige fronten onafhankelijker te opereren. Dit gebeurt echter nog niet op een dusdanige 

grote schaal dat het secretariaat problemen heeft om de FARC bijeen te houden. Het geeft wel 

aan dat het belang van de drugshandel toeneemt. Naar buiten probeert de FARC, en dan in het 

bijzonder het secretariaat, duidelijk te maken dat het nog steeds strijd voor een socialistische 

staat in Colombia. Een belangrijke speler in het conflict is president Chávez van Venezuela. 

Door de ideologische overeenkomsten tussen de FARC en Chávez heeft de FARC een 

medestander gevonden. Chávez heeft meerdere malen publiekelijk Colombia en de Verenigde 

Staten bekritiseerd voor hun rol in het conflict. Het wordt echter steeds duidelijker dat de 

FARC de ideologie heeft los gelaten en dat het zich meer concentreert op de drugshandel. Net 

als hoofdstuk drie is hoofdstuk vier onderdeel van stap twee van de inlichtingencyclus. 

In het vijfde hoofdstuk is de informatie uit de hoofdstukken drie en vier gebruikt in het 

analyseproces uit hoofdstuk twee. In dit hoofdstuk is het historische onderzoek gecombineerd 

met de methoden afkomstig uit het vakgebied van de inlichtingenanalyse om een 

toekomstscenario over de FARC te creëren. Dit heeft tot een positief resultaat geleid, er zijn 

twee mogelijke hypothesen naar voren gekomen. Verder analyse en onderzoek moet uitwijzen 

welke als meest logische moet worden beschouwd. De twee hypothesen verschillen op basis 

van drie kritische bewijslasten. Op dit moment mag worden aangenomen dat de FARC haar 

ingezette lijn blijft doorzetten. Dit betekent dat het probeert haar positie in de internationale 

drugshandel te versterken en dat de ideologie verder naar de achtergrond verdwijnt. Haar 

invloed in Colombia zal waarschijnlijk constant blijven. Dit scenario kan sterk veranderen 

wanneer Santos zich meer gaat bezig houden met de sociaal maatschappelijke problemen in 

Colombia. Hiervoor kan onder andere het DSCP programma worden gebruikt, waardoor de 

FARC haar draagvlak verandert in de rurale gebieden. President Chávez van Venezuela kan 

nog van invloed zijn op het conflict door zich er mee te bemoeien en hiermee de FARC te 

ondersteunen. Dit lijkt echter onwaarschijnlijk gezien de laatste ontwikkelingen tussen 

Colombia en Venezuela. Met het aantreden van Santos zijn de banden tussen Colombia en 
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Venezuela aanmerkelijk verbeterd. Als laatste is het militair optreden van de FARC van 

belang voor een verandering van scenario. Als het militaire optreden minder wordt, dan moet 

de FARC voor haar positie vrezen, aangezien dit een belangrijk middel is voor hun 

machtsbasis.   

6.2 Eindconclusie 

In het eerste hoofdstuk van deze scriptie is er een hoofdvraag geformuleerd die in deze 

scriptie is beantwoord. De hoofdvraag zal ter verduidelijking nogmaals worden herhaald: 

	

“Is het mogelijk om vanuit een historisch onderzoek, met gebruik van methoden 

afkomstig uit het vakgebied van de inlichtingenanalyse, een toekomstscenario van de FARC 

te geven voor een periode van vier jaar?” 

 

Aan de hand van de deelvragen is deze hoofdvraag onderverdeeld in een uitleg van de 

methoden en een historisch onderzoek over de FARC, om uiteindelijk deze twee vakgebieden 

samen te voegen en te bekijken of er een toekomstscenario kan worden gegeven. Zoals in de 

vorige paragraaf is aangegeven, heeft dit geleid tot een positief resultaat. Het is dus mogelijk, 

door het combineren van de twee vakgebieden, te komen tot een onderbouwde toekomst 

scenario. 

 

Een historisch onderzoek vormt een goede basis voor een toekomst scenario. Ondanks het feit 

dat dit niet overeenkomt met de gedachte van Ranke. Men moet oppassen met het gebruik van 

een historisch onderzoek om de toekomst te voorspellen. Een historisch onderzoek kan 

daarentegen wel worden gebruikt om bepaalde trends te ontdekken. Daarnaast kan men 

bepaalde lessen trekken uit het verleden. Door het historisch onderzoek van de FARC zijn er 

een aantal punten duidelijk geworden over de beweging, die van belang zijn voor eventuele 

toekomstscenario’s. Punten waarmee men rekening dient te houden als er toekomst scenario’s 

gemaakt worden. Daarnaast geeft het goed weer wat de relatie is tussen Colombia en de 

FARC, hoe de verhoudingen liggen. De historische context van de FARC is gecreëerd. 

 De FARC leende zich goed voor een dergelijk historisch onderzoek. Aangezien het 

een van de oudste guerrillabewegingen is, heeft de beweging al diverse ontwikkelingen 

meegemaakt. De FARC is duidelijk geëvolueerd sinds haar oprichting, het is ook meerdere 

tegenslagen te boven gekomen. Het gebruik van het historisch onderzoek geeft een totaal 

beeld over de beweging, zowel positief als negatief. Binnen de FARC beweging zijn de 
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laatste jaren een aantal duidelijk trends te signaleren. Deze trends zijn van belang voor het 

toepassen van de methode van de inlichtingenanalyse. Het ontdekken van deze trends heeft de 

essentie van het historisch onderzoek aangetoond. Deze trends worden uitgewerkt in de 

diverse toekomstscenario’s. Hier wordt het analyseproces voor toegepast. Met het gebruik van 

een historisch onderzoek wordt er niet alleen naar recente ontwikkelingen gekeken. Hierdoor 

heeft de analist een bredere kennis over de casus, in dit geval dus de FARC.  

 Met het gebruik van een historisch onderzoek kan de analist huidige ontwikkelingen in 

een breder perspectief zien. Voor zijn beeldschepping is dit noodzakelijk. In de huidige 

inlichtingenwereld is dit, op dit moment, al een vereiste. Bij DIVI zijn alle casussen voorzien 

van historische achtergrondinformatie.  

 

Het gebeurt regelmatig dat er vanuit een historisch onderzoek een visie op de toekomst wordt 

gegeven. Deze visie is in de meeste gevallen een logisch vervolg van de trend die in het 

historisch onderzoek uiteen is gezet. Deze visie is door het historisch onderzoek goed te 

onderbouwen toch kan er sprake zijn van een tunnelvisie. Voor een visie over de toekomst 

zijn er altijd meerdere mogelijkheden. De toekomst laat zich niet voorspellen en is afhankelijk 

van vele factoren. Hierom moet een historicus oppassen, om vanuit de geschiedenis, een visie 

over de toekomst te geven. Met de toepassing van de methoden, gehanteerd in het vakgebied 

van de inlichtingenanalyse, is het mogelijk om een meer gefundeerde visie over de toekomst 

te geven. Men creëert in dit geval toekomstscenario’s, de toekomst wordt niet voorspeld. 

 Het gebruik van de methoden uit het vakgebied van de inlichtingenanalyse is een 

goede toevoeging om na een historisch onderzoek een visie op de toekomst te geven. Zoals al 

eerder aangegeven, gebeurt het geregeld of regelmatig dat er bij een visie op de toekomst 

sprake is van een tunnelvisie. Er wordt naar argumenten gezocht die een bepaalde visie 

onderbouwen, de zogenaamde ‘satisficing strategy’. Argumenten die het tegendeel beweren 

worden genegeerd. Met het toepassen van de methoden uit de inlichtingenanalyse is dit niet 

meer mogelijk. Andere aspecten die niet meer mogelijk zijn wanneer deze methoden worden 

toegepast, zijn: dat men geen conclusie trekt op basis van een ‘onderbuik’ gevoel of op basis 

van ongefundeerde bewijslast. Er wordt gewerkt met meerdere hypothesen over een mogelijk 

toekomstscenario. Hierdoor wordt een tunnelvisie vermeden en worden alle mogelijke 

oplossingen onderzocht Naast het feit dat er wordt voorkomen dat er met een tunnelvisie 

wordt gewerkt, wordt de informatie op een gestructureerde wijze geanalyseerd. Met het 

gebruik van de ACH methode worden alle hypothesen op basis van dezelfde bewijslast 

onderzocht, hiermee wordt nogmaals een besluit op basis van een ‘onderbuik’ gevoel 
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voorkomen. Wanneer er uiteindelijk voor een bepaald toekomstscenario wordt gekozen, is dit 

op basis van gestructureerd en objectief onderzoek, waarbij alle mogelijkheden grondig zijn 

onderzocht.  

Met het doorlopen van het analyseproces, zoals in hoofdstuk vijf is gedaan, heeft de 

lezer de mogelijkheid om het denkproces van de analist te volgen. De analist laat namelijk een 

‘spoor’ achter. Uit het proces kan worden opgemaakt welke afwegingen er zijn gemaakt. Dit 

proces, waarbij bepaalde argumenten worden gewogen, gebeurt normaal gesproken in de 

gedachten van de onderzoeker. Hierdoor zijn ze niet traceerbaar en blijven enkele afwegingen 

in veel gevallen onderbelicht. Het gebruik van het analyseproces vergemakkelijkt de 

discussie, doordat de lezer al op de hoogte is van de afwegingen.  

 

Het combineren van de twee vakgebieden heeft tot een positief resultaat geleid. Beide 

vakgebieden vullen elkaar namelijk aan. Door, met een historisch onderzoek als basis, aan een 

analyseproces te beginnen, heeft de analist een goed perspectief over de situatie van het 

onderwerp. Hierdoor wordt er met voldoende achtergrondinformatie aan het analyseproces 

begonnen. De toepassing van de methoden uit het inlichtingenanalyse vakgebied om een 

toekomstscenario te schetsen, aan de hand van een historisch onderzoek, is zeer geslaagd. De 

toepassing zorgt er namelijk voor dat er op een structurele en objectieve wijze geprobeerd 

wordt een toekomstscenario te creëren. Een aspect dat bij historici nog weleens achterwege 

wordt gelaten.  

6.3 Discussie 

In de laatste paragraaf wordt er aandacht besteed aan enkele aandachtspunten over deze 

scriptie. Punten waarbij men, bij een volgend onderzoek, rekening mee zou kunnen houden. 

Er is in de loop der jaren veel Spaanstalige literatuur over de FARC verschenen. In deze 

scriptie is hier echter geen gebruik van gemaakt, doordat ik de Spaanse taal niet machtig ben. 

Dit heeft voor de inhoud van de scriptie geen invloed, aangezien de meest toonaangevende 

literatuur over de FARC afkomstig is uit de Angelsaksische wereld. Hetzelfde geldt voor de 

diverse rapporten die zijn geschreven over de FARC. Het enige wat men mist is een 

Colombiaanse kijk op het conflict. Er zijn meerdere ex-FARC strijders die hun memoires in 

het Spaans hebben geschreven. Door deze literatuur zou het mogelijk zijn geweest om, vanuit 

een ander perspectief dan het westerse, naar het conflict te kijken. Door vooral “links” 

georiënteerde literatuur te raadplegen, is getracht dit enigszins te omzeilen.  
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 In de scriptie is met name aandacht besteed aan het politieke strategische niveau van 

het conflict, dit is ook de insteek van de scriptie. Het conflict is echter op meerdere niveaus te 

benaderen. Zo zou er bijvoorbeeld kunnen worden gekeken naar de invloed van de FARC op 

sociaal niveau. Wat is de verbondenheid van de FARC met de maatschappij in de rurale 

gebieden in vergelijking met de stedelijke gebieden. Een ander aspect zou de rol van de 

vrouw binnen de FARC kunnen zijn. In de literatuur komt regelmatig naar voren dat de vrouw 

een belangrijke rol heeft binnen de FARC en dat er veel vrouwelijke strijders zijn. 

 Bij het vaststellen van de kernonzekerheden is er een keuze gemaakt voor de FARC en 

Chávez. Er is op dat moment niet gekozen voor de overheid. Dit komt omdat op dat moment 

de campagnes voor de presidentsverkiezingen in volle gang waren. In de peilingen was al 

duidelijk dat Santos de nieuwe president van Colombia zou worden. Santos gaf aan dat hij de 

harde lijn van Uribe zou volgen. Hierdoor is het geen kernonzekerheid geworden. Op het 

moment dat hij de verkiezingen had gewonnen, begon hij van deze harde lijn af te wijken. Hij 

zocht toenadering tot Chávez en was zelfs van mening dat het mogelijk was om te 

onderhandelen met de FARC. Door deze verandering is het beleid van de overheid van zeker 

naar onzeker verplaatst. Hierdoor kan de overheid als een kernonzekerheid worden 

beschouwd. Bij eventueel verder onderzoek is het interessant om de overheid naast de FARC 

en Chávez als kernonzekerheid te beschouwen. 

 In hoofdstuk vijf is er gebruik gemaakt van het analyseproces. Het is aan te raden, 

wanneer er gebruik wordt gemaakt van dit proces, dat er de mogelijkheid is om met derden te 

kunnen overleggen. Dit maakt het verloop van het proces gemakkelijker. Daarnaast biedt het 

de mogelijkheid dat je out of the box blijft denken en hiermee tunnelvisie voorkomt. 

Gedurende het proces is gebleken dat met behulp van collega’s een tunnelvisie is voorkomen. 

Voor gebruik van het analyseproces is dit dan ook aan te raden. 

 

In deze paragraaf zijn meerdere ideeën naar voren gekomen, die gebruikt kunnen worden bij 

een volgend onderzoek. Met de positieve beantwoording van de hoofdvraag ontstaat er de 

mogelijkheid voor een vervolg onderzoek. Er is aangetoond dat de twee verschillende 

vakgebieden elkaar complementeren. Het is mogelijk om met het gebruik van beide 

vakgebieden een toekomstscenario te creëren, waarbij er sprake is van kernonzekerheden. In 

deze scriptie is er voor een toekomstscenario gekozen. Voor een vervolg onderzoek is het 

interessant om de methoden uit de inlichtingenanalyse toe te passen op een historisch 

onderwerp. Er zijn diverse historische onderwerpen waarbij er sprake is van een aantal 

kernonzekerheden. Er kan onderzocht worden of het mogelijk is om bij deze onderwerpen tot 
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een gefundeerde conclusie te komen met het gebruik van de methoden uit de 

inlichtingenanalyse. 
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8. Bijlage 

Bijlage 1: SWOT-Analyse 

Strenght: Intern 
Assertief 
Wapens, innovatief 
Financiële reserves 
Mobiel 
Pragmatisch 
Ervaring 
Aanpassingsmogelijkheid 
Inspelen op gevoelens/situatie 
Terrein kennis 
Jungle 
Aanwezige uitval basis  
Strong holds 
Geografische positie kerngebied 
Sterke fronten aanwezig 
Stedenoorlog 
Hersenspoelen rekruten 
Kindsoldaten 
Gijzelaars 
Cellen structuur 
Coca landbouw 
Promotie bij universiteiten 
Grote organisatie 
Losse leiding, front initiatief 
Aanpassen patrouille grote 
Sterke ideologie Cano marxisme/lenisme  
Duidelijk aanwezig secretariaat 
Netwerk 
Duidelijke hiërarchie EMC 

Opportunity: Extern 
De vraag naar drugs 
Coca verbouw 
Demobilisatie AUC 
Mensenrechten verbeteren 
Afpersing 
Nemen van gijzelaars 
Uitschakelen politieke tegenstanders 
Grote cash flow 
Breed draagvlak boeren 
Arme bevolking 
Natuurlijke achterban 
Armoede in Colombia 
Anti-Imperialisme  
Anti-VS 
Standpunt Obama, is opener 
Minder geld vanuit de VS 
Zwakke overheid in delen van het land 
Relatie Colombia-Venezuela 
Eventueel verslapping van Col. Beleid 
Netwerk nationaal 
Netwerk internationaal 
Bolivarisme 
Chavez Venezuela 
Correa Ecuador 
Links Latijns-Amerika 
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Weakness: Intern 
Overlijden originele leiders 
Verlies van leidinggevende personen 
Verlies Betancourt 
Verlies drie Amerikaanse gegijzelden 
Verlies diverse gegijzelden 
Verlies militaire capaciteit 
Vluchten in de jungle 
Agressief gebruik van geweld voor fin.  
inkomsten 
Gedwongen rekruteren 
Communicatie 
Narco onderdelen 
Geld 
Onderlinge verdeeldheid  
Afsplitsing narco fronts 
Manschappen/secretariaat 
Minder fronten 
Onduidelijkheid over ideologische doelen 
Soldaten weinig kennis ideologie 
Geen politieke/ideologische documenten 
Politieke motivatie 
Laag moraal 
Deserterende soldaten 
Fragmentatie 
 

Threats: Extern 
Optreden Colombiaans leger 
Speciale eenheden tegen het secretariaat 
Beleid nieuwe president Santos 
Steun bevolking/massademonstratie 
Oorlogsmoe burgers 
Geweldmoe burgers 
Rechtse paramilitairen 
Gebieden liggen onder druk 
Internationale druk 
Terroristen lijst EU, VS en Canada 
Eradiction program VS 
Gehackte communicatie 
Terug lopen coca teelt 
Bieden van andere gewassen 
Grote steun vanuit de VS 
Amnestie program 
Ex-FARC leden die gaan praten 
DSP 
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Bijlage 2: Strategische consequenties 

 
Korte termijn.  
(relatie tussen strength en opportunity) 
-Door de sterke ideologie is het mogelijk om een grote draagvlak te creëren bij de arme 
boeren bevolking. 
-Door de pragmatische ideologie is het mogelijk om een groot draagvlak te creëren bij de 
arme boeren bevolking. 
-Door het bieden van banen is het mogelijk om een groot draagvlak te creëren bij de arme 
boeren bevolking. 
-Door de terrein kennis en ervaring kan de FARC in de gebieden waar de overheid zwak 
aanwezig is zich versterken. 
-Vanuit de strong holds kan de FARC het Colombiaanse leger onder druk zetten. 
-Door betere wapens is het mogelijk om belangrijke tegenstanders uit te schakelen. 
-Doordat paramilitaire organisaties aan het demobiliseren zijn, kan de FARC meer macht uit 
oefenen op de coca landbouw. 
-Door de coca teelt kan het inspelen op de groeiende vraag naar cocaïne. Dit genereert weer 
meer inkomsten.  
-Door de armoede in Colombia kan de FARC makkelijker rekruteren onder de arme 
bevolking, die vervolgens gehersenspoeld kunnen worden. 
-De FARC kan vanuit haar positie in Colombia het Bolviarisme gaan verspreiden via haar 
netwerk naar Ecuador en Venezuela. 
-Met linkse buurlanden een tot een samenwerking verband komen. 
-FARC kan beter gebruik gaan maken van de diverse netwerken. 
-De FARC kan steun krijgen voor haar anti-VS rol. 
 
Middenlange termijn. 
(relatie tussen weakness en opportunity) 
-Door het ontbreken van ideologische doelen zal het geen draagvlak meer creëren bij de arme 
boerenbevolking. 
-Doordat de FARC geen politieke/ideologische documentatie achter laat is het verspreiden 
van het bolivariaanse gedachtegoed zeer lastig. 
-Door het gebruik van geweld verdwijnt een eventuele steun vanuit de bevolking 
-Het mensen gedwongen laten rekruteren kan eventuele steun van de bevolking doen 
verdwijnen.  
De mogelijkheid die het drugs geld biedt kan leiden tot onderlinge verdeeldheid en zelfs 
fragmentatie van de FARC. 
-Doordat fronten zelfstandig actief zijn in de drugshandel, loopt de FARC als organisatie geld 
mis. 
-Vermindering van de militaire capaciteit van de FARC maakt het moeilijker om gijzelaars te 
nemen en om zich militair staande te houden tegenover het leger in de kerngebieden van de 
FARC. 
 
(relatie tussen strength en threats) 
-Door het blijven steunen van de coca landbouw krijgen andere gewassen geen steun, 
waardoor de FARC een zekere cash flow bewaart. 
-Steun blijven geven voor het verbouwen van coca, als antwoord op het ‘eradiction program’ 
en als inkomstenbron voor de boeren. Het draagvlak van de boeren vergroten. 
-Zwaartepunt van de FARC verplaatsen van militair naar ideologie, hierdoor geweldsmoeheid 
bevolking tegen gaan. 
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-Door de strijd te verplaatsen naar de steden, komen de kerngebieden van de FARC minder 
onder druk te liggen. 
-Initiatief nemen in de strijd tegen het Colombiaanse leger, rollen om gaan draaien. 
-Door de goede terrein kennis het gebruik van de verstevigde verdediging punten, kan het 
zich blijven verdedigen tegenover het Colombiaanse leger. 
-Geld uit de drugshandel investeren in de militaire component en het verbeteren van de  
communicatie middelen. 
-Het EMC verder verdelen over de verschillende fronten van de FARC, mogelijke aanslagen 
op het EMC hierdoor moeilijker te maken. 
-Met behulp van geld de omstandigheden van de FARC strijders verbeteren. 
 -Aanwezige gijzelaars inzetten om het imago van de FARC te verbeteren en om te kunnen 
onderhandelen met de overheid. 
 
Lange termijn.  
(relatie tussen weakness en threats) 
-Door het aanhoudende gewelddadige karakter van de situatie wordt de bevolking nog verder 
oorlogsmoe wat leidt tot massademonstraties tegen de FARC. 
-Door het lage moraal bij de FARC zullen meer soldaten gebruik gaan maken van het 
amnestie programma. 
-Het secretariaat staat onder toenemende druk van speciale militaire eenheden die op hen 
jagen. Hierdoor vermindert de capaciteit om de FARC te leiden. 
-Fragmentatie van de FARC zorgt ervoor dat de FARC niet meer sterk genoeg is om de 
militaire druk tegen te houden. 
-Doordat de ideologie naar de achtergrond verdwijnt, zal de FARC nog meer gaan 
fragmenteren. 
-Wanneer de FARC zich nog meer op de drugshandel gaat oriënteren zal dit leiden tot grotere 
invloed van de VS. 
-Wanneer de FARC zich nog meer op de drugshandel gaat oriënteren zal het de boeren 
bevolking uit het oog verliezen, verdwijning van het draagvlak. 
-Wanneer de FARC excessief geweld blijft gebruiken komt de FARC steeds verder alleen te  
staan in haar strijd. 
-Door een combinatie van fragmentatie, het langzaam verdwijnen van de ideologie en een 
vergroting van de drugshandel. Zal de FARC haar bestaansrecht worden ontnomen en wordt 
het niet meer dan een inhoudsloze naam. 
-Doordat deserterende FARC leden gaan praten wordt er steeds meer bekend over de interne 
organisatie van de FARC. 
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Bijlage 3: Scenario building 
 

 Business as usual Viva la revolution Free for all Secretariaat 
buitenspel 

De FARC • Coherent 
• Drugs/ideologie 

• Coherent 
• Sterk ideologie 

• Gefragmenteerd 
•  Ideologie 
verdwenen 
• Narco 
• Begrip FARC  
‘lege naam’ 

• Zeer kleine 
groep 
• Ideologie bij 
secretariaat 
• Grote delen 
afgescheiden 

De overheid • Militaire status 
quo 
•Kleine DSCP 
successen 
 

• Militaire druk 
consolideren 
• Geen invloed op 
kerngebieden 

• Contra-terrorisme 
• Succes DSCP 
aanpak  

• Verhoogde 
militaire druk 

Chávez • Onofficiële steun • Publiekelijke 
steun 

• Afstand v/d FARC • Militaire steun 

Netwerk • Uitbreiding 
richting Europa 

• Uitbreiding in  
L-A 

• Grotere toenadering 
drugskartels 

• Venezuela 
• Colombia 
• Linkse 
groeperingen 

Draagvlak • Stabilisering • Stijging • Verdwenen 
• Grote steun voor 
overheid 

• Daling 

Werving/Desertie • Rekrutering • Werving 
• Stijging 
populariteit 

• Ieder voor zich 
 

• Desertie 

Coca verbouw • Grensgebieden • Uitbreiding van de 
gebieden 

• Kern van bestaan • Liggen onder 
druk 
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Bijlage 4: ACH-Matrix 

Bewijslast. Bron W H1 H2 H3 H4 H5 
FARC's commando structuur niet ingestort. ICG 29/7/10 A1 - + + + NA 
In 2008 en 2009 is de FARC meer gewapende conflicten begonnen. ICG 29/7/10 A3 NA + + - NA 
De FARC heeft geen problemen om aan wapens te komen. ICG 29/7/10   NA + + + NA 
De FARC past zich aan op de Colombiaanse militaire druk. ICG 29/7/10 A2 - + + + NA 
Het is onwaarschijnlijk dat de FARC militair te verslaan is. ICG 29/7/10 A3 - + + + NA 
De FARC kan nog steeds schade aanrichten in Colombia. ICG 29/7/10 A2 NA + + - NA 
Geen goede samenwerking tussen de militaire en civiele componenten bij de Colombiaanse overheid. ICG 29/7/10 A2 - + + + - 
Het conflict zou aldus Uribe in 2006 zijn afgelopen, is nog steeds bezig. Brit 232 C1 - + + + NA 
FARC beschikt over een stabiele toestroom aan wapens en steeds diepere band in de drugshandel. ICG 29/7/10 A2 - + + NA NA 
De FARC is  de best uitgeruste, ervaren en georganiseerde guerrabeweging in Latijns-Amerika. Jane's FARC A2 - + + - NA 
FARC vormt nog een dreiging voor militair en politie personeel. Jane's FARC A1 NA + + - NA 
FARC nog steeds capabel in het plegen van terroristische aanslagen. Jane's FARC A1 - + + + NA 
FARC toont aan nog in staat te zijn in het plegen van high-profile aanvallen. Dec 2009 het huis van een gouverneur 
met succes aangevallen. Jane's FARC   NA + + + NA 
April 2010 heeft Uribe aangegeven dat de FARC nog steeds een gevaar is voor de centrale macht in Colombia. Jane's FARC A1 - + + - NA 
Grootte FARC met meer dan 60% gedaald. Jane's FARC A4 NA - - + NA 
Colombia moet van tactiek veranderen wil het de FARC kunnen verslaan. ICG 26/3/09 A3 NA + + + - 
FARC is nog wel in alle 32 departementen van Colombia aanwezig. Jane's FARC A3 NA + + - NA 
Het leger hanteert niet altijd strict de mensenrechten. ICG 26/3/09   NA + + + NA 
De FARC zal slechts beginnen met onderhandelen wanneer het militair onmogelijk is om herstellen. ICG 26/3/09   NA + + + NA 
Colombiaanse militairen zijn van mening dat de FARC de politieke en materiele potentie hebben om regionale 
steden in hun macht te krijgen. Meer dan het leger.  Brit 224 C4 - + + - NA 
FARC past zich goed aan op overheidsoptreden, waardoor het niet op het punt van instorten staat. ICG 29/7/10 A3 - + + + NA 
Meerdere analytici zijn van mening dat de FARC niet te verlaan is. Brit 224 C3 - + + + NA 
De overheid zal meer moeten ondernemen dan alleen militaire druk om de FARC te verslaan. ICG 26/3/09   NA + + + NA 
FARC heeft in het verleden laten zien zich goed aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden.  ICG 26/3/09 A2 - + + + NA 
Doordat het leger in enkele gevallen gebruik maakt van excessief geweld drijft dit de bevolking richting de FARC. ICG 26/3/09 A2 - + - + NA 
Het oostelijke blok is nog zeer sterk. ICG 26/3/09   NA + + + NA 
Door overheids optreden is de FARC gedwongen het aantal fronten te verminderen, men moet meer vertrouwen op 
mobiele fronten.  ICG 29/7/10 A1 NA - - + NA 
Sprake van desertie binnen de FARC en vermindering van het moraal. ICG 29/7/10 A1 + - - + NA 
Reintergratie programma overheid slaat aan. ICG 29/7/10 A3 - - - + NA 
Uribe is er van overtuigd dat hij de ruggegraad van de FARC kan breken. ICG 26/3/09 A3 + - - - NA 
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Uribe's acht jarige militaire campagne heeft een zware tol geeist bij de FARC. ICG 29/7/10 A2 + - - + + 
Door verdwijnen van het middenkader van de FARC, staat de cohesie onder druk. ICG 29/7/10 A4 + - - - NA 
Bij de presidentsverkiezingen gaven alle kandidaten aan het beleid tegenover de FARC niet te veranderen. ICG 29/7/10 A1 + - - + NA 
De FARC probeert grootschalige confrontaties met de Colombiaanse overheid te vermijden. ICG 29/7/10 A2 NA - + + NA 
Laatste jaren loopt de aanwezigheid van de FARC in de steden terug. ICG 29/7/10 A2 NA - + + NA 
Tussen 2002 en 2007 heeft Uribe grote succesen geboekt tegenover de FARC. ICG 29/7/10 A2 + - - + + 
Na 2007 is Uribe begonnen met zijn consolidatie strategy. Het verhogen van de staatsttructuur in enkele afgelegen 
gebieden. ICG 29/7/10 A1 + - - + + 
Gedeserteerde FARC leden worden zwaar ondervraagt door de overheid. ICG 26/3/09   NA - - - NA 
Contra-terrorisme aanpak van Uribe leidde tot aantal tegenslagen voor de FARC tussen 2002 en midden 2008. Jane's FARC A2 + - - + + 
Door een betere intelligence afdeling bij het Col. Leger, is de FARC gedwongen zich terug te trekken uit de steden. Jane's FARC A2 - - - + NA 
Door een verhoogde aanwezigheid van politie in de kleine steden, is de FARC gedwongen zich terug te trekken 
richting het platteland. Jane's FARC A1 NA - - + NA 
FARC was in 2008 op haar zwakste in punt in haar geschiedenis. Jane's Col. A3 - + + - NA 
Er is intern sprake van een "culture of distrust". ICG 26/3/09 A3 + - - + NA 
Rond de 18.000 Colombiaanse militairen actief in Colombia. Jane's FARC A2 NA - - + + 
Daling in troepenaantal FARC. ICG 29/7/10 A2 + - - + NA 
De militaire druk en de groeiende desertie bij beide bewegingen, dwingt zo om samen te werken. Jane's ELN.   NA + NA NA NA 
Na het verslaan van de FARC in steden en de controle over enkele wegen te hebben gekregen, richt het leger zich op 
de strongholds. ICG 26/3/09 A3 NA - - + NA 
Uribe moet militaire druk houden op de FARC, anders grote kans op rehabilitaite. ICG 26/3/09 A2 - + + + NA 
Belangrijke fronten en sommige leden van het secretariaat trekken zicht terug in de jungle. ICG 26/3/09 A2 + - - + - 
Colombiaanse leger is er in offensieve sterkte op vooruit gegaan door gebruik helikopters. Essentieel in het 
landschap waar de FARC opereert. Jane's Col. A1 NA - - + + 
Uribe probeert het moraal van de FARC te verlagen en deserteren te promoten. ICG 26/3/09 A2 NA - - + NA 
Vanaf 2007 is het doel van de overheid neutralisatie van de FARC. Het isoleren van het secretatiaat, interne situatie 
onder druk zetten en voor een versplintering van de FARC zorgen. ICG 26/3/09 A2 + - - - + 
Uribe komt er achter dat er goede samenwerking tussen land, lucht en zeemacht essentieel is wil men de FARC 
verslaan. ICG 26/3/09   NA - - - NA 
In 2007 is het Democratic Security Consolidation Policy geintroduceerd. ICG 26/3/09 A1 + - - + + 
Voeding van de FARC gaat er op achteruit. CR 14/7/10 B4 + - - + NA 
In February or March, he witnessed a big argument among the rebels, many of whom he said were bored, tired and 
scared.' CR 14/7/10 B4 + - - + NA 
Er ontstaan herintredens prgramma's voor ex-FARC leden. ICG 26/3/09 A NA - - + NA 
Strategische doel van de FARC blijft het omver werpen van de centrale macht in Colombia. Jane's Col. A3 - + - - NA 
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Gedachte wordt bij sommige bevolkingsgroepen nog gesteund. Voornamelijk bij zeer arm en in gebieden waar de 
overheid geen macht heeft. ICG 26/3/09 - NA + + + NA 
FARC legitimeert de gewapende strijd met het doel van de landhervormingen. Overtuigd dat ze nog steeds voor de 
boeren opkomen.  ICG 26/3/09 A2 NA + - + NA 
Strategische doelen worden als onhaalbaar geschat. Jane's FARC A2 NA - + + NA 
Veel gedeserteerde zijn van mening dat de FARC haar doel voorbij geschoten is. ICG 26/3/09 A3 + - + + NA 
Uitdaging voor de FARC is een tekort aan politieke motivatie en een laag moraal onder de manschappen te 
verbeteren. ICG 26/3/09 A2 + - + + NA 
FARC communique 2009: Omverwerping Colombiaanse centrale macht en verjagen van de VS. Hiervoor in de 
plaats een marxistische of een socialistische staat.  Jane's FARC A1 - + - - NA 
Na 45 jaar hanteert de FARC nog een Marxistische-Leninistische ideologie. Dit wordt gesteund door een 
overeenkomstige militaire-politieke strategie.  ICG 26/3/09 A2 - + - + NA 
In de stedelijke gebieden is er geen steun meer voor de FARC. ICG 26/3/09   NA - NA NA NA 
De FARC beschikt ook niet meer over de mogelijkheid om een grote bevolkingsgroep te mobiliseren tegen de 
overheid. ICG 26/3/09 A4 NA - + + NA 
FARC nog steeds in staat om 'struggle from below' te beginnen. Brit 234 C4 - + - - NA 
Om het draagvlak voor de FARC in Latijns-Amerika te vergoten richt de ideologie zich meer op het Bolivarisme. ICG 26/3/09 A3 NA + - + NA 
De FARC heeft bijna geen draagvlak meer onder de bevolking. ICG 29/7/10 A3 + - + - NA 
Santos heeft zowel Chávez als Correa officieel voor zijn inaugeratie uitgenodigd. CR 12/7/10   NA - NA - - 
Diplomatieke banden bevroren sinds de goedkeuring van zeven Amerikaanse basissen in Colombia. CR 12/7/10 C2 NA + NA + NA 
Minister van buitenlandse zaken van Venezuela geeft aan dat Colombia moet oppassen met de aggresieve houding. CR 9/7/10   NA + + + NA 
Chávez blaast twee bruggen op tussen Colombia en Venezuela. VK 21/11/09   NA + + + NA 
Chávez is van mening dat men niet kan spreken van democratie in Colombia. Brit 204   NA + + + NA 
Chávez heeft te kennen gegeven dat hij openstaat voor een dialoog met Santos. CR 12/7/10   NA - NA - NA 
FARC ontvangt wapens van Venezuela op Colombiaans grondgebied. CR 17/4/10   NA + + + NA 
Colombiaans overheid verdenkt Chávez ervan de FARC te steunen. Jane's FARC   NA NA + + NA 
Spanningen tussen Uribe en Chávez, sinds het aantreden van Uribe. Jane's Col.   NA NA + + NA 
Open oorlog tussen Col. en Ven. lijkt onmogelijk, kleine grensconflicten behoren tot de mogelijkheid. Jane's Col.   NA NA + + NA 

Chávez sluit Colombiaanse ambassade in Caracas. 
CR 
23/7/2010   NA + NA + NA 

Geen handel meer tussen Colombia en Venezuela 
CR 
23/7/2010   NA + NA + NA 

Chávez verbreekt alle banden met Colombia. BBC 22/7/10   NA + NA + NA 
Chávez steunt de ideologie van de FARC, voorziet zo ook van materialen. Jane's FARC A2 - NA - + NA 
Er is bewijs dat de FARC Venezuela als safe heaven en als locatie voor drugstransporten gebruikt. Jane's FARC A2 - + - + NA 
Er is sprake van een "an extensive network" voor drugssmokkel van de FARC in Brazilie. CR 7/6/10   NA NA + NA NA 
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Er is sprake van steun voor de FARC vanuit politiek niveau uit Brazilie en Chili. ICG 26/3/09   NA + + + NA 
FARC verstekt zijn positie in Panama, Ecuador en Venezuela aan de kust. Dit i.v.m de drugshandel. ICG 26/3/09   NA NA + + NA 
100 FARC leden tussen 2003 en 2008 door de ETA getraind. VK 8/5/10 B3 + NA + NA NA 
FARC doet poging om een congres in Europa te organiseren. Het doel is om steun te krijgen van linkse jongeren. VK 1/2/10 B4 - + + + NA 
De FARC heeft permanente basissen in Brazilie en Ecuador. ICG 29/7/10   NA + + NA NA 
De FARC heeft banden met het lichtend pad. ICG 29/7/10   NA + + + NA 
De Uribe overheid schat dat de FARC contacten heeft met 30 landen. ICG 29/7/10   NA + + + NA 
Contacten met diverse internationale criminele netwerken. (IRA, ETA) Jane's FARC   + NA + NA NA 
Sprake van duidelijke banden tussen de FARC en Mexicaanse kartels. ICG 29/7/10   + NA + NA NA 
FARC ontvangt uit hoge kringen in Ecuador geld. Jane's FARC   NA + + NA NA 
Zweedse, aan Venezuela geleverde, anti-tank raketten in FARC basis aangetroffen. Jane's FARC   NA + NA + NA 
Secretariaat blijft capabel om landelijke acties te coordineren. ICG 26/3/09 B2 - + + + - 
Sinds 2007 is de overheid bezig het secretariaat te isoleren. ICG 29/7/10 B2 + - - + + 
Secretariaat en het EMC komen steeds geisoleerder te staan. Onderling is er bijna geen sprake van communicatie. ICG 26/3/09 B2 + - - + + 
Cano kan niet meer communiceren met zijn informanten in de regio. Komt daar de dood van zijn veiligheids 
mederwerker.  CR 13/7/10 B3 NA - - - + 
Colombiaanse leger kan de dood van Cano bij een bombardement niet bevestigen. CR 8/7/10 B4 NA NA NA + - 
Door mindere controle van het secretariaat, worden er bij sommige fronten geldbedragen achter gehouden. ICG 26/3/09 A3 + - + + NA 
Een versplintering of het negeren van orders binnen de FARC zal dankzij het leiderschap van Cano niet snel 
voorkomen. ICG 26/3/09 A2 - + + + - 
Onder het leiderschap heeft het er geen schijn van dat er sprake is van overgave, ondanks de militaire druk. ICG 26/3/09 A2 - + + + NA 
4000 Colombiaanse soldaten maken jacht op Cano. CR 8/7/10 B1 + - - - + 
Na 2008 is er geen enkel lid van het secretariaat opgepakt of vermoord. ICG 29/7/10 A1 - + + + - 
De locatie van  'Ivan Marquez' lid van het secretariaat is bekend bij het leger. CR 7/7/10 B4 NA - - - + 
Leden van het secretariaat "schuilen" in Venezuela. CR 15/7/10 B3 NA + - + - 
Groot aantal aanvallen, kidnapping en vernietiging van infrastructuur. ICG 29/7/10 A2 NA + + - NA 
De FARC is dieper betrokken in de drugshandel. ICG 29/7/10   + NA + NA NA 
Onderdeel van een internationaal drugsnetwerk. ICG 29/7/10   NA NA + NA NA 
Machtsbasis van de FARC concentreert zich op gebieden met coca verbouw. ICG 29/7/10   NA NA + NA NA 
Bedreiging voor staat Colombia is de samenwerking tussen FARC en NIAG's. ICG 29/7/10   + + + + NA 
Aantal FARC fronten werken samen met NIAG's, voornamelijk op drugsgebied. ICG 29/7/10 A1 + - + NA NA 
Advocaat Generaal Mendez: 'Just as drug money has corrupted society and the establishment, it has corrupted the 
ani-establishment.' Brit 91   + NA + NA NA 
De poreusheid van de Colombiaanse grenzen, maken het ideaal gebied voor criminele netwerken. ICG 29/7/10   + NA + NA NA 
FARC betrokken bij diverse criminele activiteiten zoals ontvoeringen en afpersing en direct betrokken bij de 
productie en export van zowel cocaine als heroine. Jane's FARC A2 + NA + - NA 
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80 % van de geproduceerde cocaine in de wereld is afkomstig uit Colombia. Jane's Col.   + NA + + NA 
Via drugshandel mogelijk om andere activiteiten te financieren. Jane's FARC A2 - NA + NA NA 
Het is Uribe niet gelukt om de geproduceerde en geexporteerde cocaine in Colombia te verminderen. Jane's FARC   NA NA + NA NA 
Drugshandel is primaire inkomstenbron. Jane's FARC   + NA + NA NA 
Samenwerkingsverbanden tussen FARC fronten en NIAG's ICG 26/3/09 A2 + - + + NA 
Sommige fronten handelen op eigen initiatief in drugs. Jane's ELN. A1 + - + + NA 
FARC en ELN zijn de natuurlijke bondgenoten met NIAG's over de drugshandel. Jane's ELN.   + + NA NA NA 
Geen informatie bekend over de aantal gedeserteerde FARC leden die zich aanmelden bij de NIAG's ICG 26/3/09   + NA NA NA NA 
Drugs wordt verhandeld voor chemicalien of wapens. CR 7/6/10   NA NA + NA NA 
FARC in militaire strijd met de paramilitairen, doel de drugshandel. Jane's FARC A2 - NA + NA NA 
Colombiaanse inlichtingen schatten in feburari 2010 dat 70% van de cocaine productie in Colombia wordt 
geproduceerd door de FARC.  Jane's FARC   + + + + NA 
Onderhandelingen lijken niet snel plaats te gaan vinden. Jane's FARC   NA + + + NA 
Kleine kans op onderhandelingen de FARC eist een gedemilitariseerde zone. Jane's Col.   NA NA NA NA NA 
FARC begint kleinschalig samen te werken met de ELN, sinds kort sprake van een wapenstilstand. ICG 29/7/10 A2 - + + - NA 
Colombiaanse leger heeft geen strategie om op deze samenwerkings verbanden te anticiperen. ICG 29/7/10 A4 - + + NA NA 
16 december 2009, kondigde de FARC en ELN een samenwerkingsverband aan. Jane's ELN.   NA + NA NA NA 
Cano heeft dit gedaan om de militaire druk in te dammen. FARC kan niet een gewapend conflict met de ELN 
veroorloven. Jane's ELN.   NA + NA NA NA 
Een volledige samenwerking wordt als zeer onwaarschijnlijk geacht. Jane's ELN.   NA - NA NA NA 
President Santos kan worden opgepakt op Ecuardoriaans grondgebied. Er is een arrestatiebevel voor Santos voor zijn 
rol in operatie Phoenix als min. van buza.  VK 1/2/10   NA + NA NA NA 
Totaal     36 67 77 81 13 
Bewijslasten die berichten over de FARC 
Bewijslasten die berichten over de Colombiaanse overheid 
Bewijlasten die berichten over de strategische doelen en de ideologie van de FARC 
Bewijslasten die berichten over de relatie tussen Colombia en Venezuela 
Bewijslasten die berichten over de internationale relaties van de FARC 
Bewijslasten die berichten over het secretariaat 
Bewijslasten die berichten over de rol van FARC in de drugshandel 
Bewijslasten die berichten over de samenwerking tussen de FARC en de ELN 
 
Bewijlasten die niet onderscheidend zijn 
Bewijslasten die als kritisch kunnen worden beschouwd 
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