Met de overhandiging van de bataljonsvlag was de overdracht van het commando over 44
Pantserinfanteriebataljon (VN) vrijdag 16 november een feit. Nieuwe commandant van Dutchbatt is luitenant-kolonel H.H. Dijcks. De Nederlandse ambassadeur in Beiroet, mr. A . J .
Croin was voor de plechtigheid naar Haris gekomen, samen met de militair attachb kolonel jhr. A.W. Snoeck. Met kolonel J. Tjassens , Commanderend officier Nederlandse militairen in Libanon, waren zij de belangrijkste Nederlandse aanwezigen.
In aanwezigheid van de Force Commander, generaal-majoor E . A . Erskine en vele leden van
zijn staf, alsmede de ondercommandanten van UNIFIL verrichtte luitenant-kolonel E . H .
. Lensink zijn laatste officiÃ«l daad in VN-verband. Ook plaatselijke autoriteiten uit
het gebied van Dutchbatt waten getuige van de commando-overdracht. Speciaal voor deze geL
legenheid was het vaandel van het Regiment Johan Willem Friso naar Libanon overgebracht.
woord van welkom tot de gasten en richt
zich vervolgens tot het bataljon. Hij bena
drukt de eigenschappen van Dutchbatt, zoal
hij die tijdens zijn meer dan acht maanden
durend commando heeft leren kennen. Hij
noemt de geweldige dosis inzet en saamhor-.
heid, waarmee de taken zijn verricht. De
verrichtingen van het bataljon vergelijkt
hij met het bouwen van een huis.

'De muven staan overeind, maar het huis
moet nog uorden afgebouwd. " De vertrekkende bataljonscommandant prijst de manier
waarop ieder zich voor Dutchbatt heeft ingezet en de door allen getoonde mentaliteit. "Daarmee zullen ook a l l e moeilijkhe-

den i n de toekomst uorden overwonnen. "

Onder commando van luitenant W. Jansen wordt
het vaandel met vaandelwacht gemeld aan de
paradecommandant majoor B. Rademaker. Kort
nadat het vaandel is ingetreden meldt de paradecommandant de troepen aan overste Lensink. Aangetreden staan detachementen die
de vijf compagnieÃ« vertegenwoordigen. De
gasten bevinden zich op de galerij van de
manschappencantine, in het front van de in
carrÃ opgestelde militairen. De vlaggen van
de in UNIFIL vertegenwoordigde landen, geflankeerd door de VN-vlag, versterken het
kleurige beeld van de baretten, waarvan een
deel nog hel-blauw is. De laatsten worden gedragen door de nieuwkomers die samen met
overste Dijcks aan het begin staan van hun
VN-dienst.
De plechtigheid begint met een korte ceremoniÃ«l inspectie door de oude en nieuwe
commandant van Dutchbatt en generaal-majoor
Erskine. Overste Lensink spreekt daarna een

Overste Lensink dankt zijn bataljon voor
de steun die hij als commandant heeft ondervonden. Hij richt tevens een woord van
dank tot de ambassadeur en de attachÃ© die
zich voortdurend behulpzaam en belangstellend tegenover het bataljon hebben opgesteld. Vervolgens richt hij zich in het
Engels tot de Force Commander en de overige UNIFIL-vertegenwwordigers, en -bij
monde van een tolk- tot de Libanese gaster
Overste Dijcks, na de aanvaarding van de
bataljonsvlag de nieuwe commandant van het
bataljon, spreekt tegenover degenen die te
nu toe het bataljon hebben gediend, zijn
dank uit voor alles wat is gepresteerd.
Hij maakt melding van de zelfbeheersing,
inzet en het doorzettingsvermogen die zij1
getoond. De bc complimenteert overste Len.
sink onder meer met de goede naam die Dut(
batt zich heeft verworven. Tenslotte uit
hij zijn voldoening over de stijlvolle wi.
ze waarop het bataljon zich deze middag
heeft gepresenteerd, nadat hij de waarde
van een goede presentatie heeft benadrukt
Na de commando-overdracht volgt een gezel
lige bijeenkomst in de manschappencantine
waar een uiterst verzorgd koud buffet -ee
prestatie van de koks van sgt van Rietwordt uitgestald. Daarmee werd de eerste
commando-wisseling van Dutchbatt een feit
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Om 17.00 u geeft Majoor Haddad toestemming om de wegen door zijn gebied
weer open te stellen voor UN-verkeer.

8 nov

9 nov

7-19 Een landmijn ontploft omstreeks 05.58 u onder een drietonner 200 meter
westelijk van 7.19.

9 nov

PAOST-Tijdens de jeeppatrouille van 8 november door het noord-oosten van ons geCIE
bied wordt UN wederom verboden door MARUNAH te rijden. Na overleg met PLO
en plaatselijke leiders wordt het probleem opgelost en vinden de patrouilles weer gewoon doorgang.

10 nov

'

7-14B Te 20.45 u wordt door onbekenden een twintigtal schoten zwaar mitrailleurvuur op 20 meter van deze post gevuurd. Personeel schiet een salvo MAG- en
.50 vuur terug. Geen persoonlijke ongelukken.
7-9

In het dorp JIBAL AL BATM, gelegen midden in ons gebied, worden omstreeks
17.45 u een vijftiental schoten gehoord. Na onderzoek blijkt dat bewoners
een onderlinge ruzie hebben beslecht. E4n burger komt hierbij om het leven.
De burgerpolitie heeft de zaak verder in handen.

12 nov

7-13E Om 13.30 u worden twee schoten zwaar mitrailleurvuur 50 meter naast deze
post geschoten door de DFF. Deze post vuurt twee schoten terug.

13 nov

7.13E.Te 12.00 u worden wederom twee geweerschoten op deze post gevuurd. Deze
post schiet evenals de vorige dag twee waarschuwingsschoten terug.

14 nov

7.13E Voor de derde achtereenvolgende dag worden plus minus 10 schoten zwaar mitrailleurvuur op deze post gelost en worden er weer twee waarschuwingsschoten gelost.

In deze periode zijn er bovendien weer meldingen ontvangen van 800 geweer- en mitrailleurschoten waarvan de afstand, richting en doel moeilijk te bepalen was. Dit deed zich
voorvallen die extra vermeldenswaarvoor in het gehele UN-gebied. Er waren geen
dig zijn. Het aantal meldingen van gehoorde schoten beloopt meer dan 5000.
Ons bataljon heeft tot donderdag 06.00 u een peloton "stand by" geleverd. Zij deden alle
nachten dienst ter aanvulling van het Ierse bataljon in verband met moeilijkheden in hun
-ijdens Ã©Ã dag dat UN de wegen vanuit BAYT LIF had gesloten, ook voor het burgerverkeer,
keerde de burgerbevolking zich tegen de UN en heeft zich gedurende een half uur een spannende situatie voorgedaan waarbij de burgerij een Iers en een NEDERLANDS pan7 ervoertuig
met stenen e.d. bekogelde. Er werden daarop zes rookgranaten en een aantal traangasgranaten afgevuurd, waarna de rust langzaam terugkeerde.
Dit is een noodkreet van een verwoed
schaker in Haris. Niemand te vinden
voor een goed spelletje schaak. Zij
zijn er natuurlijk wel, die schaakliefhebbers. Op de heuvel in Yatun
in het dorp zelf en halverwege bij
het herstelpeloto n. Dubbel-Vier zal
ze graag met elkaar in contact bren-
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die at speculaas want dat mochie
hij stak pond na pond
in zijn propvolle mond
tot hij last kreeg van z'n
wadochie
(Barbara van D i j k . A m b a s s a d e
Beiroet)

BATA LJONSOVERLEG
Deze vergadering werd bijeengeroepen op initiatief van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten, luitenant-generaal C. de Jager.
Voorafgaande aan de vergadering werd de Bronzen Legpenning van de Chef Landmachtstaf
uitgereikt aan de bataljonscommandant.
Hierna werd de vergadering geopend. De BLS zei in zijn openingswoord dat bij zijn vorig
bezoek het bataljonsoverleg ook bijeen was geweest en dat dit een waardevolle ervaring
voor hem was geweest. Hij stond dan ook nu open voor het beantwoorden van vragen:

ege en kleding: Deze zou medio oktober worden uitgereikt, maar tot nu toe nog niets.
Bc: de kleding is aangekomen en zal zo spoedig mogelijk worden uitgereikt.
Avondklok Fijigebied: Is er al een regeling getroffen omtrent het gelijkstellen ingang tijdstip avondklok?
Bc: Nog niet, wordt alsnog opgenomen.
Bemanningslijsten nieuwe aflossing: Is de lijst al binnen. Antwoord: Ja.
Reizen voor Rekening-Rijk: Er zijn geruchten dat dit wordt afgeschaft voor de mensen
die langer dan acht maanden in Libanon verblijven.
BLS: hieraan is niets veranderd.
Reizen in VT naar IsraÃ«l Men wil liever reizen in GvT.
Bc: stelt dat dit niet is toegestaan, mede door het feit dat men over
het algemeen zeer slecht is gekleed. Ook IDF vindt dat de NL-militairen uitblinken in slordig tenue.
BLS: In Nederland komt het vaak voor dat verlofgangers er zeer slecht
bij lopen. Jas los, baret af. Dit komt vaak voor op Schiphol. Hij pleit
voor meer zelfdiscipline in draagwijze tenuen en uiterlijk voorkomen.
Vraagt het overlegorgaan dit op te nemen in ciesoverleg.
Filmcatalogus: Paostcie vraagt waar deze blijft. Ook deze cie wil graag films uitzoeken.
Bc: wordt opgenomen met WZZ. ELS: is blij dat men zoekt naar een acceptabeler filmprogramma.
Weg naar 7-20:De vraag wordt gesteld of deze verbeterd kan worden.
Bc: niet op korte termijn mogelijk, er wordt gezocht naar een oplossing.
Warme maaltijden: De laatste tijd eentonigheid waarneembaar in de warme maaltijden.
Driemaal in de week boontjes is geen zeldzaamheid. Men vraagt om verandering.
Bc: Wij zullen dit opnemen met Naqoura, doch men moet geen verandering
verwachten.
Blauwe koord: Mag dit koord in Nederland na terugkomst nog worden gedragen? Antwoord:
Neen, alleen de baton geeft aan dat men Libanon is geweest.
Verkeersproblemen in Haris: Er wordt gevraagd naar verkeersdrempels. Antwoord:
Wordt onderzocht in combinatie met verkeersborden. Motivatie: niet alleen burger- maar ook militaire voertuigen dienen zich aan limieten te
houden.
Verlichting in prefabs: In Haris is deze slecht. Kan dit worden verbeterd?
Wordt terugverwezen naar csm.
VND/KW :

Plaatsing na terugkeer in NL loopt via cc naar S-l.

Extra Libanonkleding: Moet tot op heden ingeleverd worden. Men kan zich dit voorstellen m.b.t. gevechtskleding, maar niet voor ondergoed en sokken die veelvuldig zijn gebruikt. Wordt ook niet meer verstrekt.
BLS: zal dit laten uitzoeken.

