PERSOONLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR DOORTASTENDE SERGEANT

Sergeant R .de Bokx
terecht onderscheiden
gen als waardering voor zijn doortastend
optreden bij het incident.
Een niet ernstige, maar in dit klimaat wel
hardnekkige,huidaandoening aan een hand heeft
geleid tot de vroegtijdige aflossing van sergeant De Bokx.
Rond half negen woensdagavond stonden enige tientallen militairen van de A-cie bij de
commandopost opgesteld om getuige te zijn
van het uitreiken van de VN-medaille .
Overste Lensink was met enige majoors van de
bataljonsstaf naar Yatar gekomen om uiting
te geven van zijn waardering voor de vertrekkende onderofficier.
Hij deed dit door het voorlezen van een
schriftelijke verklaring waarin het moedige
en doortastende optreden van de sergeant
tijdens het ernstige incident wordt beschreven. Deze verklaring zal een plaats krijgen
in het persoonlijk dossier van sergeant De
Bokx, bij diens beoordelingen.

"In t h e S e r v i c e of Peace !

'l

Slechts zes dagen scheiden sergeant
R.c.c.de Bokx van drie volle maanden
UNIFIL-dienst als luitenant-kolonel
E.H.Lensink hem de VN-medaille 'In
the service of peace' opspeldt.
De bataljonscommandant is daarvoor
woensdagavond 17 october naar Yatar
gekomen.
Sergeant De Bokx heeft zich op 22
augustus bijzonder onderscheiden tijdens een treffen met gewapende elementen, waarbij luitenant De Bruin en
soldaat Passon ernstig gewond zijn geraakt.

Het opvallende optreden van deze onderofficier volgde direct op het gewond raken van
luitenant De Bruin, onder wiens leiding twee
YP's in de buurt van Qana bijstand verleenden
aan een eenheid van Fiji Batt.
Sergeant De Bokx nam de taak van de luitenant
over en leidde het vuren van de twee groepen
van de A-cie.
Op even doortastende wijze zorgde hij voor de
nodige meldingen aan het bataljon, tegelijkertijd zorgde hij er voor dat de gewonden zo
snel mogelijk werden afgevoerd van de plaats
waar het vuurgevecht doorging.
De overste merkte in zijn verklaring nadrukkelijk op dat de sergeant zich bovendien persoonlijk heeft onderscheiden door de moedige
wijze waarop hij tijdens het gevecht zijn gewonde commandant eerste hulp heeft verleend
en naar een veiliger plaats heeft gebracht.

'Zijn energieke manier van handelen, zijn inspirerend leiderschap, zijn goede inzicht in
de situatie, alsmede zijn uitgesproken perDe onderscheiding met de VN-medaille
soonlijkheid onder moeilijke omstandigheden
heeft de sergeant tefl volle verdiend. ' verdienen alle lof en waardering.Terecht is
hij door zijn compagniescommandant onderschei
Eerder al heeft hij uit handen van
den met het erekoord", zei de bataljonscomzijn compagniescommandant, kapitein
mandant
tenslotte.
R.Hartin~,het rode koord mogen ontvan-a

WEL EENS

GEHOORD VAN EEN REGENTIJDWATERVOORZIENINGSPROJECT

?

KOEL, HELDER WATER !

Als eenmaal een einde komt aan de
driehonderd dagen zon, die Libanon
per jaar telt, zal vooral de drinkwatervoorziening op afgelegen posten niet zo
regelmatig kunnen verlopen als thans.
Dan zijn dus, liefst tijdig, maatregelen
geboden.
Niet afwachten tot de druppels vallen,
maar nu, terwijl de zon nog blakert en
de regen nog duizend kilometer ver lijkt.
Op post 7-20 van de A-cie, waar zo'n
achttien man leven, hebben we een
regentijdwatervoorzieningsproject mogen zien. Daar is een tienduizendliterreservoir geplaatst tussen de al bekende
duizendliter torentjes.

De huidige tonnen, Ã©Ã van tweeduizend
liter voor de douche en twee van duizend
liter zijn niet toereikend.
Ik denk dat we het met dit nieuwe reservoir zeker wel een dag of vijftien
kunnen uitzingen.
Over het reservoir komt nog een afdekzeil
met in het midden een gat om eventueel regenwater ook nog op te vangen.
Met een pompinstallatie vullen we straks
de bestaande vaten vanuit dit grote reservoir."
Sergeant Bakker (22) uit Wezep, die met de
watergroep van het bevo-peloton dit onderdeel van een totaalprogramma uitvoerde,
merkte nog op dat de normale bevoorrading
gewoon doorgaat zolang het pad nog maar
enigszins te berijden is en voorts:
'Als ze zuinig zijn kunnen ze het met deze
voorziening wel een kleine maand uithouden

Waarnemend postcommandant sergeant Fred
Timmermans (21) uit Weert legde het hoe
en waarom uit : "Dit tienduizendliterreservoir, een grote rubberzak, bijna een
Timmermans hanteerde met genoegen een van
zwembad,is bedoeld voor de regentijd, omde slangen van de vier waterwagens, die he
dat straks met de regen het enkele kil .ne- nieuwe reservoir kwamen vullen.
ters lange pad hier naar toe moeilijk of
helemaal niet te berijden is met de waterwagens.

VERSLAG VERGADERING OP 15 OCTOBER 1979

BATA LJONSOVERLEG

'

Aanwezig waren :
Ik01 Lensink, voorzitter; aooi Van Belle
A-cie : kpl1 Lebelle en kpl Rijpma
C-cie : kpl Korver
Paostcie : sldn Wittmakers en Kooistra
: sgtI Augustijn en kpl Daems
Vzgcie
Ststcie : tint Everts en kpl Van Nassau.

"+

l. Opening : De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Voor de vele nieuwe vertegenwoordigers benadrukt hij nogmaals de zin van het overleg.Praten over werk- en
leefklimaat, waarbij door de vertegenwoordigers de problemen van hun achterban worden
aangedragen.Het is dan ook goed om direct na deze vergadering verslag te doen in het
compagniesoverleg en voorafgaande aan het bataljonsoverleg nogmaals een vergadering
compagniesoverleg te houden.
Het verslag van het bataljonsoverleg wordt gepubliceerd in Dubbel Vier.
Hij verzoekt de vertegenwoordigers dit verslag bij zich te hebben op de volgende vergadering.
z er lof mogelijkheden in het Midden Oosten : Voorzitter benadrukt de geboden kansen om
het verlof door te brengen in deze omgeving. Deze week komt de beheerder van het Holland
Huis, de heer Van der Pij,l, om op de posten wat voorlichting omtrent de mogelijkheden
te geven. Een artikel van de heer Van der Pijl vindt U in deze Dubbel Vier.
+ De
in Haris ziin verschoven naar 10.30 uur.
- - kerkdiensten
+ Er wordt een vraag gesteld omtrent cassettebandjes met het groetenprogramma van de
Wereldomroep. Aooi Van Belle zal dit uitzoeken.
+ Men kan via een Trosprogramma muzikale groeten naar huis zenden.
+ De Welzijnszorg komt, volgens de paostcie, te weinig langs.
Dit wordt door de vergadering goed+ Er volgt een uiteenzetting over het Libanonfonds.
-gekeurd. Tevens wordt verzocht meer bekendheid te geven aan het rekeningnummer van
dit Libanonfonds .
Dit is :
AMRO BANK ASSEN
tnv St.Reg.Verz.Reg. Inf.Jan Willem Friso
reknr : 41 26 45 203.
Het postgironummer is : 803 049
Een en ander zal ook bekend worden gemaakt in de Achterbanier.
+ Rondvraag :
Paostcie : - Heeft vraag over regenkleding
Antwoord : volgens NL verstrekking half october
Tot verstrekking gebruik maken van het grondzeil en buitenkleding.
- Bij roadblock 7-9 zijn er problemen met het doorlaten personenvoertuigen
in de avonduren.
Avondklok bij de Fiji's is 22.00 uur, bij ons 21.00 uur, kan dit gelijkgetrokken worden ?
- vraagt om betere fotocopieÃ« van pasjes
- vraagt om specialist/electriciÃ« om electroveiligheden te bezien
- vraagt om stalen tentharingen om de tenten stormvast te zetten
- vraagt om vechtpetten en armlets.
Uit de vergadering komen hierover vele vragen. Onder andere om de verstrekking te registreren. Dit wordt afgewezen.
- vraagt om herstellen zuidroute, bij regenval levensgevaarlijk.
Antwoord : volgens de Libanese overheid wordt de weg verbeterd.
- vraagt om bestek en plates
Antwoord : bespreken in compagniesoverleg.
d

-

Vzgcie

--

--

: kpl Daems vraagt als takelautochauffeur om meer collegats.Ziet ze wel

rijden op de 616 van de bevo.
sgtI Augustijn wil graag dat er op de posten het vuil en afval wordt
verbrand en vraagt om een vuilniswagen en vuilcontainers.
Kpl Daems signaleert onjuiste verstrekking van UNIFIL-rijbewijzen aan
niet rechthebbenden.
g
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Vervolg Bataljonsoverlegorgaan :
A cie

: Kpl Lebelle heeft geconstateerd dat eerst de borstemblemen Dutch Batt

$ 10.= kostten en nu LÂ 10.=
Hoe kan dit ?
Deze emblemen werden eerst particulier aangemaakt, nu via de WZZ.
Vraagt tot wanneer men de blauwe baret mag dragen.
Antwoord : Na de 2e dag van aankomst in Nederland niet meer.

C cie

: Vindt dat het postverkeer vanuit Libanon geweldige vertraging ondervindt.

De voorzitter weet dit en er wordt in Nederland nagegaan hoe dit mogelijk is. Hier in Libanon is er geen stagnatie.

+ De volgende vergadering wordt vastgesteld op 15 november te 09.00 uur
+ De voorzitter sluit deze vergadering.

- Het zit er op...wat nu?
VOORGOED TERUG NAAR NEDERLAND ?

MAAR WAT DAN

Naar ons ter ore komt is het steeds
nog niet geheel duidelijk hoe de gang
van zakenis als men definitief teruggaat naar Nederland.
De plaatsing van U allen bij de 42ste
administratieve- en instructiecompagnie ( 42 A & I cie) te Assen vangt aan
op het moment dat een terugkerend detachement door BLS weer terug wordt
ontvangen op Schiphol of een andere
vliegbasis in Nederland.

*

?

+ een robo-kaart voor het doorlichten in
Utrecht.
De vervoersregeling van plunjezakken en pri
vkkisten loopt als volgt :
Ekn plunjezak, eventueel een koffer alsmede
een niet te grote weekendtas gaan mee met
het chartervliegtuig. De andere plunjezak
en nog een eventuele kist gaan mee met een
Klu F-27 naar Soesterberg, zo nodig in enke
Ie slagen.

Alle bagage, met uitzondering van de handta
uit de charter gaan in door de douane verze
gelde wagens naar Assen. Hier wordt door de
douaneambtenaren van de Inspectie Groningen
de verzegeling verbroken en de bagage doorIn het vliegtuig zijn vertegenwoordigers zocht op contrabande in de ruimste zin.
van 42 A en I cie aanwezig.
De geen contrabande bevattende balen en of
Tijdens de vlucht worden meerdere zaken kistedkoffers worden dan vrijgegeven.
De eigenaars van vastgehouden bagage zuller
aan U bekend gesteld, zoals:
zich moeten verantwoorden bij de douane en/
+ de datum,waarop U in Assen moet ver- of bij de Koninklijke Marechaussee te Asser
schijnen om in het geval U
moet nog worden gesteld dat de tot
- afzwaaier bent de PSU in te leveren Algemeen
de nok gevulde lederen Libanon-tassen niet
alsmede delen van de extra verstrek- als handbagage worden aangemerkt en dus nol
male vracht zijn. Deze veel ruimte innemenc
tassen worden behandeld als plunjezakken ei
- vriiwillig dienende bent om delen
gaan dus door naar Assen.
van Uw extra UNIFIL-kleding in te
leveren voordat U Uw bestemming
Indien U in het bezit bent van dure souvenvolgt.
dan wel andere kostbare priv6zaken is het
+ vervoerbewijzen -indien nodig- voor
raadzaam om het eigendom daarvan aan te kul
een reis van Uw woonplaats vv naar
nen tonen, ook als dit zaken betreft die r1
Utrecht (~noo~kazerne)
om doorgevanuit Nederland waren meegenomen. U voorki
licht te worden.
hiermede veel onnodig oponthoud bij de dou
op het vliegveld van aankomst.
+ vervoerbewijzen -indien nodig- voor
een reis van Uw woonplaats naar Assen
De commandant 42 A en I cie,
w voor het afhandelen van PSU-zaken
De majoor F. Bosman.
in de JWF-kazerne.

Daadwerkelijk vangt deze plaatsing aan
in het vliegtuig dat vanaf Beiroet naar
Nederland vliegt.
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'INCIDENTEN I N HET DUTCH BATT GEBIED VAN 6 OCTOBER TOT EN MET 17 OCTOBER 1979

Incidenten
6 oct

Vanaf JABAL BASIL worden zes geweerschoten afgevuurd op post 7-20E van de
A-cie. Twee schoten vliegen binnen tien meter over de post.

7 oct

Vanuit de omgeving van HADDATHA wordt op post 7-14B van de ststcie geschoten met handvuurwapenen en lichte mitrailleurs.Men telt ongeveer honderd
schoten. De kogels vlogen rakelings op ongeveer vijf meter over de post.
Ook de posten 7-9 en 7-21B melden machinegeweervuur uit respectievelijkJABAL B
SIL ( 18 schoten ) en DAYR AMIS ( 10 schoten ) in onbekende richting.
Post 7-11A meldt overvliegende gevechtsvliegtuigen van zuid naar noord.

8 oct

Post 7-20A meldt geweervuur vanuit de omgeving van de JABAL BASIL in onbekende richting. Post 7-19C telt twintig geweerschoten vanaf de kustweg bij
RAS AL BAYYADAH richting 7-19, inslagen op 30 meter van deze post.
Post 7-9 van de paostcie signaleert vijf gewapende elementen, die richting
QANA lopen. Hierop worden de Fiji's gewaarschuwd.

90ct

Geweervuur vanuit de omgeving EL SALIHANI in noordelijke richting wordt
gemeld door post 7-20E van de A-cie.

10 oct

Post 7-13A van de A-cie neemt 's nachts zes gewapende elementen waar in de
nabijheid van de post. Na het afschieten van een lichtkogel verdwijnen zij in
de richting van RSHAF.

11 oct

Op tweehonderd meter ten westen en honderd meter ten zuiden van post 7-20E
van de A-cie komen geweer- en lichte mitrailleurkogels terecht.
Kapitein-tolk S.Abdellatif van de C-cie moet oriÃ«nterend besprekingen met
een aantal onderwijzers uit TAYR HARFA onderbreken omdat drie Falangisten,
die bezwaren hadden tegen deze besprekingen, 66n van de onderwijzers.mishande1den en een tweede onderwijzer in de boeien sloegen en meevoerden. Bij het
verlaten van het dorp werd er in de lucht gevuurd.
Van 14.20 uur tot 13.13 uur de volgende dag is het militiacheckpoint aan de
kustweg gesloten geweest.

12 oct

Voor de kust ter hoogte van TYR ongeveer achthonderd- tot twaalfhonderd meter
uit de kust worden door post 7-18 van de C-cie vijf ongeydentificeerde vaartuigen waargenomen.Twee uur later vertrekken deze boten in zuidwestelijke
richting.
Falangisten houden in de omgeving van de JABAL BASIL elf burgers van MADJAL
ZUN -waar de CP van de C-cie zich bevindt- aan. Zij worden afgevoerd naar
AYTHA AL SHAB. Zes mensen worden weer vrijgelaten. De volgende dag gaat een
delegatie van acht burgers uit MADJAL ZUN naar AYTHA AL SHAB om de overige
vijf los te krijgen. Dat lukt niet. Wel worden van deze delegatie nog eens
drie personen vastgehouden. De Falangisten eisen dat de volgende dag een dele
gatie uit MADJAL ZUN naar AYTHA AL SHAB komt om te spreken over de houding
van de burgerij van MADJAL ZUN jegens UNIFIL.

13 oct

Op de JABAL BASIL bij de A-cie worden drie zware machinegeweren in stelling
gebracht. Burgers die in de omgeving aan het werk zijn worden weggestuurd.
Onderhandelingen met Haddad over de kidnapping van de burgers van MADJAL ZUN
leiden tot een toezegging dat zeven man zullen worden vrijgelaten van de
inmiddels negen gevangenen. De overige twee zullen worden vastgehouden omdat
dat PLO'ers zouden zijn.

14 oct

Onderhandelingen leveren niets op; de zeven man zitten nog steeds vast.

15 oct

Post 7-4 van de C-cie meldt twintig schoten zwaar machinegeweervuur vanuit de
omgeving van TAYR HARFA. Deze schoten komen terecht noordelijk van post 7-4 en
7-4A. Er wordt teruggeschoten met een .50 mitrailleur (vijftien schoten).
Post 7-11A van de A-cie meldt zeven schoten machinegeweervuur vanuit BEYT LIF
in de richting van post 7-11A.
Ongeveer tweehonderd schoten met een zwaar machinegeweer vanuit AL QAWZAL
richting RSHAF worden doorgegeven door post 7-13A van de C-cie.

-

.

vervolg INCIDENTENLIJST :
16 act

Post 7-21A van de A-cie ziet op de radar vier man op 600 meter afstand, die
zich in de richting van post 7-21A begeven. De bemanning hier vuurt twee
geweergasgranaten en een handrocket af. Telefonisch contact met de PLO lukt
niet. Een patrouille die tegen twee uur in de nacht wordt uitgestuurd keert
een paar uur later onverrichter zake terug.
Tegen elf uur in de ochtend geeft post 7-6 van de C-cie door acht explosies
waar te nemen in de omgeving van JABAL BALAT en een mortiergranaat uit
onbekende richting, die 200 meter ten oosten van depost inslaat.

17 oct

Vanuit de omgeving van MAZRAT DEYR HANNA wordt met lichte mitrailleurs op
post 7-1 geschoten.
De kogels slaan in vlak bij de wasbakken.

OOM
'AGENT
VERTELT

verkeer

@

Als ik dit schrijf zitten we alweer
zowat een week op onze nieuwe lokatie
in El Jazoun. De tijd gaat erg snel.
Wij zijn daar gastvrij ontvangen door
kapitein Jofriet.
Het is daar nog steeds een kamp in
opbouw en met genoegen kijk ik iedere
dag naar de werkijver die er in deze
bijenkorf heerst.
Er wordt hier een hoop werk verzet en
het resultaat is er naar.
Nog steeds is het prachtig weer.
Het lijkt wel of de regentijd helemaal
niet komt.
Dat is, denk ik, dan ook de reden dat
er nog steeds mensen zijn, die veel te
snel rijden.
Natuurlijk zijn er chauffeurs die zich
keurig aan de snelheid houden.

Dan zou ik het nog willen hebben over het verschil tussen mijn en dijn. .
Dat is helemaal niet moeilijk, maar ook hier
zijn mensen, meegekomen uit Nederland, die
dat verschil niet kennen of niet willen kennen
Het resultaat is dat er jongens zijn die hun
spullen of hun geld kwijtraken zonder dat ze
dit zelf willen.
Degene die zoiets doet is ontzettend laag bij
de grond en laf.
Het is zelfs zo dat ze het niet alleen doen
bij de Nederlanders, maar soms ook bij de
Libanese bevolking.
Omgekeerd gebeurt dit ook.
Laten we met elkaar trachten dit kwaad uit te
bannen.
Het is bittere noodzaak.
Het is niet prettig om in een gemeenschap te
leven waar enkele mensen tussen zitten die
niet te vertrouwen zijn.
Zo, dit was een beetje een somber relaas.
Gelukkig zijn er ook een hoop goede dingen
en dat geeft de'burger'hier nog steeds moed
om de taak, die aan ons is opgedragen, uit
te voeren.

Leer dan deze snelheidsmaniakken hoe
het moet.
Ik heb het nog nooit aan den lijve ondervonden, maar het lijkt mij geen pretje om
met wagen en al een ravijn in te rollen.
Daar komt nog bij dat je ook een gevaar
bent voor een ander.
Niet alleen voor de Nederlanders, maar
ook voor de Libanese bevolking. Die menL
sen hier in ons gebied zijn voor het
grootste gedeelte op ezelsnelheid ingesteld.
. Houd er rekening mee en wees heer in het lÃ‘Ã‘Ã‘Ã
a m

. i n g e s t e l d op e z e l s n e l h e i d !

