
In 2017 is het 25 jaar geleden dat de kwartiermakers van 
1(NL) UN Signal Battalion vertrokken naar het voorma-
lig Joegoslavië. Onder de vlag van de Verenigde Naties  
(VN) werd de missie United Nations Protection Force  
(UNPROFOR) gestart en Nederland heeft op diverse wij-
zen bijgedragen aan deze missie. Behalve 1(NL) UN Signal  
Battalion werd gelijktijdig ook 1(NL/BE) UN Transport  
Battalion uitgezonden en in een later stadium van de  
missie leverde Nederland een bataljon (Dutchbat) ten  
bescherming van de enclaves die ingesteld waren om de 
bevolking te beschermen.

Lkol Albert van Dijk, commandant Regiment 
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“Rainbow hotel” in Sarajevo 
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Op 21 februari 1992 werd door de VN 
Veiligheidsraad resolutie 743 unaniem 
aanvaard, dus ook door de strijdende 
partijen. Resolutie 743 omvatte de in-
stelling van een VN-vredesmacht voor 
Joegoslavië, UNPROFOR. 
Op 22 februari 1992 verscheen in de 
landelijke pers een bericht dat Neder-
land bereid was om militairen uit te  

zenden naar Joegoslavië.  Voor de 
Verbindingsdienst en in het bijzonder 
staf 101 Vbdgroep, was het plannings- 
proces om een eenheid te formeren om 
deze taak op zich te nemen al gestart 
op 14 februari 1992. 

Voormalig 108 Vbdbat, onder leiding 
van lkol Vermaas leverde de nucleus 
voor de kwartiermakers en de eerste 
rotatie. Naderhand werden ook 11 en 
106 Vbdbat betrokken bij de missie. 41 
Vbdbat werd in deze periode gedeacti-
veerd om de vulling van de uitzendeen-
heid te kunnen garanderen, uiteindelijk 
werd dit bataljon hierna opgeheven in 
verband met de bezuinigingen en daar-
uit voortvloeiende reorganisatie.
Tot 1994 is 1(NL) UN Signal Battalion 
ingezet geweest, waarbij de staf initieel 
werkzaam was in Sarajevo (Rainbow 
Hotel), vervolgens in Belgrado en de 
eenheden ontplooid waren in de Bos-
nië, Kroatië en Servië over totaal 30 
verschillende locaties. In 1993 werd er 
door de voormalig BLS, lgen Couzy, 
een tevredenheidsbetuiging uitgereikt 

aan het bataljon voor hun verdienste 
aan de missie UNPROFOR. De eenheid 
zelf werd formeel op 1 sept 1994 opge-
heven, hiermee kwam overigens geen 
einde aan de taak van de verbindings-
dienst voor de missie UNPROFOR. De 
bijdrage aan UNPROFOR verviel 20 de-
cember 1995 en werd opgevolgd door 
de missie IFOR.

Voor het volledige verhaal van de mis-
sie van 1(NL)UN Signal Battalion verwijs 
ik u graag naar de webpagina van de 
vereniging:  https://www.signalbn.nl/nl/
veteranen-verhalen/geschiedenis-sig-
nal-bataljon.

In 2017 zal er op een aantal momenten 
aandacht besteed worden aan dit jubi-
leum. Leden van 1(NL) UN Signal Bat-
talion zullen aanwezig zijn bij de diverse 
regimentsbijeenkomsten. Zij zullen als 
separaat detachement worden inge-
deeld om de herkenbaarheid te vergro-
ten. Uiteraard staat het alle oud-leden 
van het bataljon vrij om met de blau-
we UN baret in dit detachement in te 
treden.Tijdens de algemene ledenver-
gadering (ALV) van de Vereniging Voor 
Post actieven en Veteranen van de Ver-
bindingsdienst (VVPRV) zal lkol b.d. Jan 
Mulder een presentatie houden over zijn 
ervaringen als kwartiermaker van het 
bataljon in 1992. Tijdens de herdenking 
gevallen van ons wapen op 11 mei zal 
op gepaste wijze stil worden gestaan 
bij de gevallene van deze missie, sgt  

Martens. Uiteraard organiseert de Vere- 
niging oud-leden 1(NL) UN Signal Batta-
lion een reünie en wel op 23 september. 
Alle leden van de vereniging zijn uiter-
aard van harte uitgenodigd hierbij aan-
wezig te zijn. 

Ik hoop velen van u in 2017 te mogen 
begroeten bij de diverse gelegenhe-
den zoals deze in de regimentsagenda 
staan vermeld.
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