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MULTINATIONAL FORCE AND
OBSERVERS

6 maart 1982 - 1 mei 1995

Nadat in juni 1967 Israël de Sinai op Egypte veroverde probeerden de Egyptische troepen in oktober 1973 met  een, on-
verwachte aanval, deze te heroveren. Nadat Israël deze aanval had afgeslagen en zelfs een deel van de westelijke oever van
het Suezkanaal had bezet werd op 24 oktober 1973 een staakt-het-vuren afgekondigd, welke op 26 maart 1979 werd ge-
volgd door de Israëlische-Egyptische vredesakkoorden: de Camp David akkoorden. Hierin was onder meer opgenomen dat
de Verenigde Naties toezicht zouden houden op de terugtrekking van de Israëlische troepen uit de Sinaï. Door een drei-
gend veto van de Sovjet-Unie in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd afgezien van het toezicht door de Ver-
enigde Naties en werd een afzonderlijke organisatie, de Multinational Force and Observers (MFO) opgericht. Een en ander
is vastgelegd in een afzonderlijk protocol behorende bij "The Treaty of Peace between the Arabic Republic of Egypt and
the State of Israel".
Dat is ook de reden dat de leden van de MFO geen "blauwe baret" maar een "steenrode baret" dragen. De kleur van de ba-
ret vindt zijn oorsprong in het fel oranje gekleurde uniform van de Civilian Observers. In eerdere missies van de Verenig-
de Naties in de Sinaï (onder ander de Sinaï Field Mission) werden de in wit (neutraal) uniform geklede waarnemers vaak
aangezien voor Bedoeïnen en dus beschoten. Het oranje uniform is, voor de ongewapende waarnemers, een extra stukje be-
scherming.
De Director-General van de MFO is een Amerikaanse diplomaat en zetelt met zijn staf in Rome. De Force Commander is
een luitenant-generaal, welke afkomstig is van één van de troepen leverende landen (deze mag geen Amerikaan zijn). 
Na een bij de Nederlandse regering ingediend verzoek werd besloten tot het ter beschikking stellen van een Nederlandse
verbindingseenheid: de Force Signal Unit (FSGU), een detachement Koninklijke Marechaussee: de Force Military Police
Unit (FMPU) en een aantal staffunctionarissen. 
Na een laatste hectische bespreking, met onder meer de Amerikaanse Militair Attaché en een vertegenwoordiger van het Ne-
derlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, op 4 maart 1982 stemde de kamer op 5 maart in met de uitzending van de
Nederlandse militairen. De eerste kwartiermakers vertrokken op 6 maart 1982.
De FSGU werd naast personeel van de Koninklijke Landmacht van de verbindingsdienst ook gevuld door verbindingsper-
soneel van andere wapens en dienstvakken, de Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht.
Personeel van de FSGU bemande de verbindingscentrums in Noordkamp (El Gorah), Zuidkamp (Sharm-El-Sheikh) en de
daartussen gelegen Sector Control Centres.

TERUG NAAR EL GORAH
Toen ik zo'n vijftien jaren geleden de Sinaï

verliet, had ik er daar drie jaar op zitten: zes

maanden als militair (rotatie 13) en nog eens

tweeënhalf  jaar onder Amerikaans burger-

contract bij Holmes and Narver Service, Inc.

(HNSI). Sindsdien heb ik ervan gedroomd

daar ooit terug te keren. En vorig jaar werd

ons, oud-Sinaïgangers, die mogelijkheid ge-

boden. Ook dit jaar heb ik van de gelegen-

heid gebruik gemaakt om met een paar ex

MFO-ers Egypte te bezoeken en één dag in

El Gorah (het Noordkamp van de MFO)

door te brengen.  

Zo kwamen wij op vrijdag 22 augustus j.l.

op Schiphol bij elkaar om onder leiding van

Ger Heester (ook een ex MFO-er)  af te rei-

zen naar Caïro waar we rond middernacht

aankwamen en waar we werden verwelkomd

door de Egyptische warmte en alle geuren

en drukte van de stad. In het hotel aange-

komen gaan we algauw naar onze kamer. De

volgende morgen samen ontbijten en dan

een hele dag Caïro. Wij kiezen voor de pi-

ramides. Een taxi (met een humoristische

chauffeur, goeie remmen en di-

to schokbrekers, een niet on-

belangrijk detail) wordt snel

gevonden. De stad Caïro blijkt

niet veranderd te zijn. Twintig

miljoen mensen op een opper-

vlakte zo groot als de provin-

cie Utrecht!

De lunch is een soort buffet van

Egyptische gerechten, heerlijk

en zeer betaalbaar. Na de maal-

tijd trekken we naar de pirami-

de van Djoser, ten noorden van

Caïro; het is de oudste en uniek

in zijn soort. Terug in het ho-

tel maken we het ons gemakkelijk en

's avonds eten we gezamenlijk in een res-

taurantje.

Zondags gaat ons gezelschap al vroeg met

een gehuurde bus op pad richting Sinaï, een

tocht van zo'n vier uur. Nieuw voor ons is

de door Japan geschonken brug over het

Suezkanaal. Een groot en indrukwekkend

object. Op die brug, de grens tussen het 

vasteland en de Sinaï, krijg ik plotseling een

merkwaardige ervaring: de haren op mijn 

armen gaan rechtop staan. Ik heb zoiets van:

"eindelijk weer thuis".  Na een koffiestop

rijden we dan echt de Sinaï in. Meteen valt

ons op dat de weg heel erg goed is en dat er

irrigatiekanalen zijn aangelegd om het ge-

bied beter bewoonbaar te maken. De bouw

van huizen en hutten gaat nog wel op de-
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zelfde manier. Verder worden er wat ge-

wassen verbouwd en doet men aan zout-

winning. 

Vóór lunchtijd arriveren we in het Oberoi

Hotel in El Arish. Het politie-escorte is ons

dit keer bespaard gebleven. Inchecken, eten

en lekker aan het strand liggen.  Op maan-

dagmorgen worden we om negen uur door

twee Canadezen, van het Press and Visitors

Office met een MFO-busje opgehaald. Ze

zullen ons de hele dag begeleiden. Bij het

eerste MFO-checkpoint gaat mijn bloed

weer kriebelen en na een korte rit zien we

El Gorah al vóór ons liggen. Als we inchec-

ken bij de main-gate, valt het ons op dat het

bord geen waterrestricties aangeeft. Dat

hebben wij wel anders meegemaakt. De ba-

sis is ook veel groener. Het project, dat toen

is gestart om afvalwater te zuiveren voor ir-

rigatie heeft zijn vruchten afgeworpen. We

rijden naar de operations room tegenover

het Comcen, waar een videoband over de

MFO vertoond wordt. Mohammed, onze

trouwe schoonmaker, heeft ons al uitbun-

dig begroet, met de duim omhoog: Dutchie

number one! Het gaat hem goed. Hier is hij

een welvarend man. 

Nu volgt een ronde langs verschillende af-

delingen en we worden overal heel belang-

stellend ontvangen.  Wie denkt het Comcen

te kunnen bekijken, komt helaas bedrogen

uit. Door al de technische ontwikkelingen

in de communicatie lopen alle contacten nu

via internet en heeft ieder contingent via de

computer zijn eigen berichtenverkeer. Als je

nu binnenloopt bij het Comcen, zie je er al-

leen nog maar een ruimte van drie bij vier

meter. Ik tref daar een burger (zoals ik des-

tijds) achter twee computerschermen en een

telefoon, zodat ik de indruk krijg dat hij daar

alleen nog maar zit om berichten via de com-

puter intern door te zenden en verdwaalde

telefoongesprekken op te pikken. De MFO

heeft er zoveel lijnen bij gekregen, dat de

problemen waar wij indertijd mee te maken

hadden, al jaren niet meer bestaan. Op de

hele basis staan nu telefooncellen, de Force

Exchange (FX) () verkoopt telefoonkaarten

en iedereen kan op elk gewenst tijdstip bel-

len. We bezoeken ook de Force Military Po-

lice Unit (FMPU) , waar Hongaren de taak

van de Nederlanders hebben overgenomen.

Het ziet er allemaal prima uit en we worden

goed ontvangen. 

Daarna maken we een rondrit over de basis.

De contingentsgebouwen van de Nederlan-

ders zijn nu in gebruik bij de Hongaren. De

bar is veranderd en wie kan zich nog die

prachtige muurschilderingen herinneren

met Hollandse taferelen? Ze zijn helaas ver-

dwenen achter nieuwe verflagen. Alleen een

paar namen in de betonplaten buiten herin-

neren nog aan de Nederlandse "bezetting".

In de FX kunnen we lekker shoppen en de

lunch is overvloedig en heerlijk. We gaan op

mijn verzoek ook even bij de dierenarts naar

binnen, waar je alle dieren kunt zien die in

de Sinaï leven. Ook de hondjes die bij de

Sector Control Centres zijn binnen ge(s)lo-

pen vallen onder de controle van de dieren-

arts. De Chief of Staff heeft ook tijd voor

ons vrijgemaakt. Hij vertelt ons over de hui-

dige MFO, over de verwachtingen en de re-

organisaties. Want al lijkt veel hetzelfde ge-

bleven, de organisatie is beslist veranderd:

minder personeel en een grotere efficiëntie

om de kosten in de hand te houden. Na een

bezoek aan het zwembad worden we terug-

gereden naar het Oberoi.

Ik zit buiten, kijk naar de zee en denk bij

mezelf: knijp me eens even, maak ik dit wer-

kelijk allemaal mee, ben ik echt terug van

weg geweest? Wat een fantastische trip. Wij

laten ons in El Arish nog even verwennen in

het hotel, wandelen wat door deze hoofd-

stad van de Sinaï en keren daarna terug naar

Caïro. De laatste dagen van onze reis be-

staan uit excursies, wandelingen, lekker eten

en samen zijn.

Het is een schitterende ervaring geweest en

ik zou iedere oud-Sinaïganger ter overwe-

ging willen geven deze trip te gaan doen. Ik

ben ervan overtuigd dat je spijt krijgt, als je

het niet doet. Maar... het kan ook verslavend

werken, want het was al mijn tweede trip en

wellicht nog niet de laatste.

Bart Koning



30 INTERCOM 2003-4

DE IDENTITEITSGROEP STEENRODE BARETTEN
Op 13 januari 2000 is de Identiteitsgroep

Steenrode Baretten (ISB) opgericht. De ISB

is aangesloten bij de Bond van Wapenbroe-

ders (BvW), een landelijke vereniging voor

zowel actief dienende militairen als perso-

nen die inmiddels de militaire dienst hebben

verlaten. Verzetsstrijders uit de Tweede We-

reldoorlog en leden van de gemilitariseerde

koopvaardij uit dezelfde tijd  kunnen even-

eens lid worden van de BvW. 

Tot de ISB kunnen als gewoon lid toetre-

den alle (ex) militairen van de Nederlandse

krijgsmacht die deel hebben uitgemaakt van

het Nederlandse Contingent van de MFO.

Alle overige personen die tot de ISB toe wil-

len treden, kunnen dit doen als buitenge-

woon lid of donateur.

Sinds 2000 organiseert de ISB jaarlijks een

reünie voor alle ex MFO-ers, neemt jaarlijks

deel aan het bevrijdingsdefilé te Wagenin-

gen en de dodenherdenking Regiment Ver-

bindingstroepen te Ede en coördineert an-

dere activiteiten waaraan ex MFO-ers

kunnen deelnemen. De ISB verheugt zich

in haar gestadige groei en stimuleert alle ex

MFO-ers om lid te worden van deze lande-

lijke MFO vereniging.

Zie voor nadere informatie de website van

de ISB: www.steenrode-baretten.nl

Lgen van Ginkel (Force Commander) ge-
flankeerd door lgen Wilmink (BLS) en lkol
Jacobsz (Contingentscommandant) vlak voor
een Nederlandse Medal Parade.
(foto: archief lkol b.d. E. Jacobsz)

Tijdens een bezoek aan Noordkamp krijgt de Amerikaanse Secretary of Defence Dick Cheney
uitleg over de taak en werkwijze van het verbindingscentrum. Op de foto (van li naar re) Mr.
Cheney, lkol A. Hof, smi C.A.J. Janssens (de latere Regimentsadjudant), een burger bedienaar
van HNSI en drie Nederlandse bedienaars.
(foto: archief lkol b.d. A. Hof)

Een lid van het Nederlandse contingent tij-
den de Force Skills, een competitie op militair
sportgebied tussen de aan de MFO deelne-
mende contingenten.
(foto: archief lkol b.d. E. Jacobsz)

Tijdens zijn jaarlijks bezoek aan het Neder-
landse contingent in het Noordkamp van de
MFO heeft  Sint Nicolaas i.v.m. de tempera-
tuur zijn schimmel verruild voor een kameel.
(foto: archief kap b.d. J.A. Streekstra)


