Historische canon Regiment Limburgse Jagers
SFOR (Bosnië-Herzegovina)
Van 1996 op 1997 ging IFOR naadloos over in de NAVO Stabilization Force (SFOR). 42 BLJ
was eenmaal ingezet tijdens IFOR, maar de Limburgse Jagers zouden daarna nog regelmatig
naar het voormalige Joegoslavië terugkeren. Voor het eerst in 1998, als SFOR-4.
Nadat het bataljon zich andermaal op het Duitse oefenterrein bij Vogelsang op de
uitzending had voorbereid, vertrok 42 BLJ op 18 mei 1998 – zonder B-compagnie, maar
versterkt met andere eenheden – naar Bosnië-Herzegovina. Vijf dagen later was het
bataljon operationeel. SFOR leek op IFOR, maar in Bosnië was het nu rustiger. Sommige
bevolkingsgroepen bleven zich echter verzetten tegen de terugkeer van vluchtelingen. Daar
had het bataljon veel werk aan. Een hoogtepunt waren de uitgestelde parlementsverkiezingen. Die werden eindelijk op 13
september 1998 gehouden. Mede dankzij de waakzame Limburgse Jagers verliepen de verkiezingen rustig. Op 15 november
1998 droeg luitenant-kolonel T.W.B. Vleugels het commando over aan de commandant van SFOR-5.
Twee jaar later waren de Limburgse Jagers opnieuw aan de beurt om een
bijdrage aan SFOR te leveren. Tussen 7 mei en 30 november 2000 waren de Acompagnie en B-compagnie actief in het operatiegebied, ditmaal onder bevel
van huzaren (SFOR-8). Een jaar later was het opnieuw raak. De toenmalige
bataljonscommandant, luitenant-kolonel M.C. de Kruif, kreeg op 7 november
2001 het bevel over SFOR-11. Hij kreeg de SSVO-compagnie en C-compagnie
van 42 BLJ mee. Op 5 mei 2002 werden de taken overgedragen aan de
volgende rotatie.
De Limburgse Jagers gingen daarna nog één keer naar Bosnië-Herzegovina. De
C-compagnie maakte deel uit van SFOR-15. Dat was tevens de laatste keer dat
Nederland een gemechaniseerd bataljon leverde aan SFOR. Die rotatie duurde
van 3 november 2003 tot 28 april 2004.
Inmiddels kwamen twee andere crisisgebieden in beeld: Irak en Afghanistan.
Bosnië-Herzegovina was verleden tijd voor 42 BLJ. Klinkende namen als Simin
Han, Sisava, Bugojno en Novi Travnik blijven voortbestaan in de herinnering
van 42 BLJ. Net als de beelden van het landschap, de kapotte huizen, de
checkpoints en de mensen voor wie de Limburgse Jagers het allemaal deden.

