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Zeer geëerde gasten

Wij eren vandaag veertien militairen die op uitzonderlijke wijze vorm hebben 

gegeven aan hun taak bij de Nederlandse krijgsmacht. Zij herinneren ons aan 

waar wij als mensen toe in staat zijn. 

Aan de moed en dapperheid die in ieder van ons schuilt, maar die slechts bij 

enkelen van ons naar boven komt als het er op aan komt. 

Deze militairen deden voor hun gevoel gewoon hun werk. Als u hen ernaar vraagt, 

zullen zij dat ook ongetwijfeld zeggen. 

Maar hun daden zijn allesbehalve normaal. Deze militairen stegen boven zichzelf 

uit. Met gevaar voor eigen leven kwamen zij op voor de belangen van anderen.  

Zij deden dat in dienst van een hoger doel en onder zeer moeilijke 

omstandigheden. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd om hen 

een dapperheidsonderscheiding toe te kennen. Het betreft de Bronzen Leeuw, 

het Bronzen Kruis, het Kruis van Verdienste en het Vliegerkruis.  

Deze gebeurtenis is in meerdere opzichten uitzonderlijk. Voor het eerst in

65 jaar wordt aan de Koninklijke Marechaussee een dapperheidsonderscheiding 

toegekend. En voor het eerst in de geschiedenis worden 

dapperheidsonderscheidingen aan alle vier de krijgsmachtdelen in één 

ceremonie uitgereikt. 

De dapperheidsonderscheidingen worden toegekend voor getoonde moed tijdens 

diverse operaties in Afghanistan, Somalië, de Balkan en Zuid-Soedan.

De moed, onbaatzuchtigheid en toewijding van deze militairen maken 

mij trots en dankbaar. 

Hun daden zijn een voorbeeld voor ons allemaal. 

Ank Bijleveld-Schouten

Minister van Defensie

Voorwoord
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Programma  

13:45 uur Binnenkomst van de te decoreren militairen en genodigden

  De spreekstalmeester geeft nadere uitleg over de ceremonie

   Binnenkomst civiel cortège

  Binnenkomst militair cortège

  Binnenkomst Ridders der Militaire Willemsorde

  Het intreden van de vaandelgroep

  Inspectie van de troepen door Minister van Defensie 

  Eerste deel toespraak door Minister van Defensie 

  Uitreiking eerste zeven dapperheidsonderscheidingen 

   Tweede deel toespraak door Minister van Defensie

    Uitreiking volgende zeven dapperheidsonderscheidingen

   Tot slot van de ceremonie klinkt het volkslied

   Vertrek Minister van Defensie met de Commandant der   

 Strijdkrachten en aansluitend de gedecoreerden

  Uittreden vaandelgroep

    Vertrek Ridders der Militaire Willemsorde gevolgd door  

 de cortèges en genodigden

    Einde ceremonie  
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De Koning Willem III Kazerne
De thuisbasis van het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee is de 

Koning Willem III Kazerne in Apeldoorn. Hier worden toekomstige collega’s gevormd en opgeleid. 

Elke marechaussee in spe passeert de hoofdpoort van het complex aan de Frankenlaan. De kazerne 

wordt niet voor niets de bakermat van de Marechaussee genoemd.

Geschiedenis
Begin mei 1938 vindt in Arnhem de openbare aanbesteding plaats  en nadat medio mei het college 

van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Apeldoorn de bouwvergunning wordt verleend, 

begint aannemer Th. Draisma uit Arnhem in juni  1938 met de bouw. De kazerne wordt op 10 mei 

1939 officieel in gebruik genomen en huisvest het 2e Regiment Wielrijders en het 1e Regiment 

Huzaren Motorrijders tot aan de Duitse bezetting. De Koning Willem III Kazerne wordt namelijk op 11 

mei 1940 door de bezetter ingenomen tot de bevrijding op 17 april 1945.
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Depot Koninklijke Marechaussee
Voor de opleiding van dienstplichtigen werd eind 1946 in Apeldoorn op de Koning Willem III Kazerne, 

het Depot voor dienstplichtig marechaussees opgericht. Uiteindelijk werden in 1948 alle verspreide 

opleidingen gecentraliseerd in de Koning Willem III Kazerne te Apeldoorn, onder de naam ‘Depot 

Koninklijke Marechaussee’.

Jonge marechaussees genoten vanaf 1948 bij het 1e Instructie Eskadron hun eerste militaire opleiding. 

Bij het 2e Instructie Eskadron werd hen vervolgens de kennis van de wet bijgebracht, zonder echter de 

militaire opleiding te verwaarlozen. Na de opleiding bij deze eskadrons werden ze dan geplaatst op 

één van de brigades. De Instructie Compagnie verzorgde de opleiding voor dienstplichtigen. Bij het 3e 

Instructie Eskadron – dat nog gelegerd was op de Van Haeften kazerne en deel uitmaakte van het 

Depot – vond als vanouds de onderofficiersopleiding plaats. Op 15 november 1952 werd ook dit 

onderdeel overgebracht naar de Koning Willem III Kazerne.

Marechaussee gastheer Dapperheidsonderscheiding
Gastheer vandaag is de Koninklijke Marechaussee. Een bijzondere gelegenheid, want sinds 1953 

wordt vandaag een dapperheidsonderscheiding aan een militair van de Koninklijke Marechaussee 

uitgereikt. Maar dat is niet alles. Naast het beschikbaar stellen van deze prachtige locatie levert de 

Koninklijke Marechaussee de paradecommandant en de muziek voor deze ceremonie.

Kruis van verdienste
Bij KB 10-4-1953 nr. 54 kreeg Willem Buist het Kruis van Verdienste voor verzetswerk. 

Considerans: “Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden 

onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 

1940-1945 als lid van een K.P. (Knokploeg)-groep te ALPHEN a/d RIJN, waarbij hij een groot aantal 

zogenaamde ‘droppings’ medemaakte, op de Veluwe en in ZUID-HOLLAND. Zelf zocht hij de 

droppingsterreinen uit. Voorts heeft hij sabotage gepleegd tegen de spoorlijnen en het vervoer 

langs de weg en, waar dit nodig was, van de wapens gebruik gemaakt om het leven van zijn 

helpers te beschermen.”

Bronzen kruis
De laatste toekenning en postume uitreiking was bij KB 2-5-1953 nr. 33 7 x postuum Bronzen Kruis 

aan enkele wachtmeesters en marechaussees van de Koninklijke Marechaussee, ingedeeld bij 

geheime inlichtingendienst voor optreden als agent in door vijand bezet gebied.



8 9

Traditie en militair eerbetoon
De uitreiking van een dapperheidsonderscheiding gaat gepaard met militair ceremonieel. Alles wat 

u vandaag tijdens de ceremonie ziet heeft een betekenis en toont op militaire wijze eerbied en 

respect. Rondom de plaats van de uitreiking staan detachementen militairen aangetreden. 

Elk detachement vertegenwoordigt een krijgsmachtdeel. De aanwezigheid van de vier 

krijgsmachtdelen symboliseert de trots, het respect en de betrokkenheid van de hele krijgsmacht 

bij deze bijzondere uitreiking.

De standaard en vaandels van de eenheden van de te decoreren militairen nemen een bijzondere 

plaats in bij de ceremonie van vandaag. Elke eenheid of regiment van de krijgsmacht heeft een eigen 

vaandel of standaard. Iedere militair is ingedeeld bij een eenheid. Hoewel de initiële betekenis als 

veldteken - verzamelpunt voor de strijdende troepen - verloren is gegaan, is de waarde behouden 

gebleven.

De standaard of het vaandel symboliseert de verbondenheid en trouw van de eenheid aan het 

staatshoofd. Tevens symboliseert het vertrouwen van het staatshoofd in de eenheid en zijn 

militairen. Alleen het staatshoofd, de Koning, reikt een standaard of vaandel aan een eenheid uit. 
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Militairen leggen bij hun formele aanstelling tot militair de eed of belofte af op het vaandel 

of de standaard van hun eenheid. Daarbij zweren of beloven zij trouw aan de Koning, 

gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht.

Het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee verzorgt de ereroffels en overige militaire 

signalen voor de ceremonie. Daarnaast verzorgen zij ook de verdere muzikale omlijsting. 

Dit korps maakt deel uit van het Wapen en is één van de acht militaire orkesten binnen de 

Nederlandse krijgsmacht. 

De Minister van Defensie, als vertegenwoordiger van de Koning en de regering, en de 

Commandant der Strijdkrachten, worden met ereroffels ontvangen. 

De uitreiking vandaag door de Minister van Defensie vergezeld door de Commandant der 

Strijdkrachten benadrukt de waarde die de Nederlandse regering, het Ministerie van Defensie 

en de krijgsmacht hechten aan de onderscheidingen en datgene waar zij voor staan.

Centraal tijdens de ceremonie staan de te decoreren militairen. Zij worden individueel geroemd 

en geëerd zodat ook anderen tot zich kunnen nemen wat deze militairen voor uitzonderlijke 

daden hebben verricht.
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Bronzen Leeuw
De Bronzen Leeuw is in 1944 ingesteld, en is bedoeld voor militairen, die 
zich ten behoeve van de Nederlandse Staat in de strijd tegenover de vijand 
door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben 
onderscheiden. Behalve aan Nederlandse militairen, kan de Bronzen 
Leeuw ook worden uitgereikt aan Nederlandse burgers en buitenlanders.

De uitvoering van het versiersel bestaat uit een kruis uitgevoerd in brons, 
gedekt door een cirkelvormig schild. Op de voorzijde een reliëf van de 
gekroonde Nederlandse Leeuw. De achterzijde is vlak. Het kruis is 
bevestigd aan een 37 millimeter breed lint, verdeeld in negen gelijke 
verticale banen, afwisselend oranje en Nassaus blauw, de banen aan de 
randen beide Nassaus blauw.
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Bronzen Kruis
Het Bronzen Kruis, ingesteld in 1940, wordt toegekend aan Nederlandse 
militairen, die zich ten behoeve van de Nederlandse Staat door moedig of 
beleidvol optreden tegen de vijand hebben onderscheiden. Behalve aan 
Nederlandse militairen, kan het Bronzen Kruis ook worden uitgereikt
aan Nederlandse burgers en buitenlanders.

De onderscheiding bestaat uit een vierarmig bronzen kruis, bevestigd op 
een oranje lint van 37millimeter breed, met in het midden een 6 
millimeter brede verticale streep Nassaus blauw.
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Kruis van Verdienste
Het in 1941 ingestelde Kruis van Verdienste wordt verleend aan 
Nederlanders en buitenlanders, die zich in het belang van de Nederlandse 
staat in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden 
hebben onderscheiden. Directe confrontatie met de vijand is voor dit 
Kruis dus geen vereiste.

Het versiersel bestaat uit een vierarmig bronzen kruis, bevestigd aan  
een 37 millimeter breed lint van Nassaus blauw met in het midden een 
6 millimeter brede verticale streep oranje.
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Vliegerkruis
Het Vliegerkruis is in 1941 ingesteld en is bedoeld voor Nederlandse militairen 
die -gedurende één of meerdere vluchten ten behoeve van de Nederlandse 
Staat in een vliegtuig - zich door daden van initiatief, moed en volharding, 
tegenover de vijand of in verband met vijandelijke actie, hebben 
onderscheiden. Ook niet-militairen en buitenlanders kunnen, onder dezelfde 
voorwaarden, in aanmerking komen voor decoratie met het Vliegerkruis.

De onderscheiding is uitgevoerd met een vierarmig zilveren kruis, bevestigd 
aan een diagonaal gestreept oranje-wit lint. Het lint is 27 millimeter breed, de 
strepen 2,7 millimeter. Daarbij lopen de strepen onder een hoek van 45 
graden van links naar rechts, beginnend met een oranje streep.
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Om veiligheidsredenen zijn de persoonlijke gegevens van de  
decorandi beperkt vermeld.

Wie: adjudant-onderofficier Michel

Koninklijke Marechaussee

Decoratie: Kruis van Verdienste

Voor inzet: tijdens VN-missie Soedan 2007

Wegens: “Moedig en beleidvol optreden in 

verband met vijandelijke actie.”

De toenmalige opperwachtmeester Michel en zijn collega opperwachtmeester nemen als 

ongewapende ‘United Nations Police Officer Advisor’ deel aan de VN-missie in Soedan.  Als een 

Soedanese soldaat wordt vermoord, krijgen zij de opdracht de plaats delict te onderzoeken.  

De verdachte van de moord zit dan al in een cel van de plaatselijke politiepost. Maar als Michel 

zich met zijn collega hier meldt, zien zij dat hij wordt vrijgelaten door militairen van het 

Soedanese beveiligingsleger. Later zien de opperwachtmeesters een deel van deze Soedanese 

militairen opnieuw verschijnen en dan gaat het goed mis. De militairen schieten van dichtbij 3 

hoge politieofficieren dood. Ze beseffen dat zij als getuigen nu groot gevaar lopen en vluchten. Ze 

klimmen over de prikkeldraadomheining van de politiepost, maar worden achtervolgd en 

beschoten. Aangekomen bij een naastgelegen post van het ‘International Medical Corps’ zien zij 3 

VN-medewerksters die volkomen in paniek zijn. De twee opperwachtmeesters vrezen voor de 

levens van de vrouwen en besluiten ze mee te nemen op hun vlucht naar het 500 meter verderop 

gelegen VN-kamp. De vrouwen vertragen de vlucht behoorlijk. Door de grote paniek gaan zij 

opeens stijf van angst op de grond liggen. Michel en zijn collega liggen nog steeds onder vuur, 

maar laten de vrouwen niet achter. Ze sleuren ze nu mee. De mannen en vrouwen halen de 

hoofdpoort van het VN kamp onder vuur van het Bangladese beveiligingsbataljon die over hun 

heen op de achtervolgers schieten. Het VN beveiligingsbataljon voert nog zeker 20 minuten lang 

een hevig vuurgevecht met de achtervolgers. 
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6 F-16-vliegers krijgen het Vliegerkruis voor hun inzet tijdens NAVO-luchtacties tegen het voormalig 

Joegoslavië in 1999. Hun acties verschillen, maar allemaal kregen zij te maken met een grote mentale en 

fysieke belasting door zeer gevaarlijke en zware omstandigheden. 

Wie: kolonel-vlieger Erik

Koninklijke Luchtmacht

Decoratie: Vliegerkruis

Voor inzet: tijdens operatie Allied Force (luchtacties 

tegen het voormalig Joegoslavië) 1999

Wegens: “Daden van initiatief, moed en volharding 

tegenover de vijand.” 

Wie: kolonel-vlieger Peter

Koninklijke Luchtmacht

Decoratie: Vliegerkruis

Voor inzet: tijdens operatie Allied Force (luchtacties 

tegen het voormalig Joegoslavië) 1999

Wegens: “Daden van initiatief, moed en volharding 

tegenover de vijand.” 

In de nacht van 24 maart 1999 vindt de eerste luchtaanval van operatie ‘Allied Force’ (tegen het 

voormalige Joegoslavië) plaats. De vijandelijke Servische luchtverdediging zal zich met volle kracht 

laten gelden, zo waarschuwen de inlichtingendiensten. Destijds kapitein-vlieger Erik krijgt de leiding 

over een formatie van 4 F-16’s ter bescherming van coalitievliegtuigen boven het vijandelijke 

gebied. Destijds majoor-vlieger Peter is tweede leidinggevende. In het gebied bevinden zich 3 

Servische MIG-29’s, zo krijgen de F-16-vliegers te horen als zij het operatiegebied binnenvliegen. 

Erik vliegt in de richting van een vermoedelijk vijandelijk radarcontact en kan vuren. Maar omdat 

het contact nog niet als vijandelijk is geïdentificeerd, mag Erik niets doen. De formatie loopt een 

toenemend risico om te worden beschoten door een van de MIG’s of een grond-luchtdoelraket. Erik 

komt intussen steeds dichterbij het mogelijke vijandelijke contact. Nu is het tijd om zijn vooraf 

ontwikkelde tactiek toe te passen. Hij draait weg van het radarcontact en draagt de aanval en 

tactische leiding over aan Peter, die nu in een betere positie is om te vuren. Door weg te draaien 

komt Erik in een zeer kwetsbare positie met zijn rug in de richting van de dreiging. Het radarcontact 

wordt in de tussentijd als een vijandelijke MIG-29 geïdentificeerd en Peter schiet met succes het 

toestel neer. De missie wordt vervolgd, maar nu beschieten grond-luchtdoelrakketten de formatie. 

Reden genoeg om terug te keren, maar er wordt besloten de luchtverdedigingsmissie te vervolgen. 

Daarmee maakten Erik en Peter groot persoonlijk risico ondergeschikt aan het belang van de missie. 
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Wie: luitenant-kolonel-vlieger Joost

Koninklijke Luchtmacht

Decoratie: Vliegerkruis

Voor inzet: tijdens operatie Allied Force (luchtacties 

tegen het voormalig Joegoslavië) 1999

Wegens: “Daden van initiatief, moed en volharding 

tegenover de vijand.”

Wie: majoor-vlieger b.d. Pleun

Koninklijke Luchtmacht

Decoratie: Vliegerkruis

Voor inzet: tijdens operatie Allied Force (luchtacties 

tegen het voormalig Joegoslavië) 1999

Wegens: “Daden van initiatief, moed en volharding 

tegenover de vijand.”

Op 29 april 1999 krijgen destijds kapitein-vlieger Joost en majoor-vlieger Pleun de opdracht de 

startbaan van het militaire vliegveld Ponikve in Servië onbruikbaar te maken. Het weer boven het 

doelgebied is slecht en conform de geldende operationele instructies kunnen zij de missie 

afbreken. Toch wordt de aanval doorgezet met het uitvoeren van precisiegeleiding op lage 

hoogte onder de wolken. Daarmee maken Pleun en Joost groot persoonlijk risico ondergeschikt 

aan het belang van de missie. Beide vliegers worden tijdens de aanval intensief en gericht 

beschoten door vijandelijk luchtafweer. Het lukt ze uiteindelijk wel om het vliegveld te raken, 

maar de vijand weet de schade te herstellen. Later in de week zijn daarom meer aanvallen nodig. 

Het verrassingseffect is nu echter weg, de aanvliegroute voorspelbaar en de dreiging daardoor 

zeer hoog. Toch voeren Pleun en Joost ook deze aanvallen uit en maken na een derde succesvolle 

aanval het vliegveld onbruikbaar. Joost vliegt in totaal 30 gevechtsmissies. Pleun 22.  De vluchten 

zijn meestal ’s nachts, boven vijandelijk gebied. Beide vliegers hebben veelal de tactische leiding 

over het verloop van de luchtaanvallen. Zowel Pleun als Joost verblijven daardoor langere tijd 

boven het doelgebied, binnen schootsafstand van de vijand en lopen dus regelmatig verhoogd 

risico te worden neergeschoten. 
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Op 11 mei 1999 krijgt toenmalig kapitein-vlieger Rien opdracht om schade te fotograferen die kort 

ervoor door NAVO-aanvalsvliegtuigen op doelen in de omgeving van Belgrado is aangebracht. Het 

doelgebied is zwaar verdedigd en de vijand is door de eerdere aanval op de hoogte van de 

alarmfase. Een bijzonder gevaarlijke situatie. Ook een tweede vlieger gaat mee, maar door een 

technisch mankement kan deze niet fotograferen. Rien neemt daarom alle te fotograferen doelen 

voor zijn rekening. In het belang van de missie neemt hij groot persoonlijk risico. Hij wordt door een 

vijandelijke luchtdoelraket gericht beschoten, maar weet deze van zich af te schudden. Uiteindelijk 

fotografeert hij alle geplande doelen. 

Toenmalig majoor-vlieger Jack heeft 31 gevechtsmissies tijdens operatie Alied Force op zijn naam 

staan. Hij heeft daarbij regelmatig de tactische leiding over het verloop van de luchtaanvallen. Tijdens 

een van zijn missies verkeert hij in groot gevaar. Enkele essentiële systemen van zijn F-16 vallen uit. In 

plaats van de missie af te breken, wat conform de operationele richtlijnen gerechtvaardigd is, zet hij de 

aanval door. Hij laat een andere vlieger uit zijn formatie de precisiegeleiding uitvoeren en weet zo zijn 

wapens alsnog in te zetten. Jack maakt groot persoonlijk risico ondergeschikt aan het belang van de 

missie. Hierdoor wordt de missie alsnog succesvol voltooid. 

Wie: kolonel-vlieger Jack

Koninklijke Luchtmacht

Decoratie: Vliegerkruis

Voor inzet: tijdens operatie Allied Force  

(luchtacties tegen het voormalig Joegoslavië) 1999

Wegens: “Daden van initiatief, moed en volharding 

tegenover de vijand.”

Wie: luitenant-kolonel vlieger Rien

Koninklijke Luchtmacht

Decoratie: Vliegerkruis

Voor inzet: tijdens operatie Allied Force (luchtacties 

tegen het voormalig Joegoslavië) 1999

Wegens: “Daden van initiatief, moed en  

volharding tegenover de vijand.”
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Deze toenmalige luitenant nam in Afghanistan als ploegcommandant deel aan verschillende grote operaties. 

Bij een van deze operaties komen hij en de 2 ploegen waar hij leiding over heeft in een hinderlaag 

terecht. Met geweer-, mitrailleurvuur en raketwerpers worden zij bestookt. De communicatie 

gaat moeilijk door de heftigheid van het gevecht. Daarop besluit de luitenant zijn voertuig te 

verlaten en te voet langs de voorste voertuigen te gaan om informatie op te halen. Hij stelt vast 

dat het voorterrein waarschijnlijk vol ligt met explosieven, de munitie dreigt op te raken en 

besluit in overleg met de hogere commandant het gevecht af te breken. Een aantal dagen hierna 

raakt zijn ploeg in een dorpje opnieuw in een hinderlaag. Met gevaar voor eigen leven weet de 

luitenant een mitrailleursnest uit te schakelen. Ook redt hij het leven van een manschap, door 

hem weg te trekken vlak voordat hij door een raketgranaat zou worden getroffen. Een paar 

maanden later leidt de luitenant een zeer gevaarlijke en complexe nachtelijke voetpatrouille. 

Daarbij werden inlichtingen gewonnen, soms op 25 meter afstand van de vijand. 

Wie: kapitein Joep 

Koninklijke Landmacht

Decoratie: Bronzen Leeuw

Voor inzet: in Afghanistan 2007, Special Forces 

Task Unit

Wegens: “Bijzonder moedige en beleidvolle 

daden in de strijd tegenover de vijand.”
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Deze toenmalige sergeant van de mariniers nam in Afghanistan als ploegcommandant deel aan verschillende 

grote operaties. 

Tijdens een van deze operaties neemt de sergeant vrijwillig de leiding van een voetpatrouille naar 

een door de vijand bezet oord. De patrouille loopt in een hinderlaag en wordt bestookt met 

geweer-, mitrailleurvuur en raketwerpers. De sergeant van de mariniers komt verschillende keren 

uit zijn relatief veilige stelling om het vuur naar zich toe te trekken, zodat zijn ploegleden het 

gevecht ongeschonden kunnen verlaten. Een maand later krijgt de sergeant opdracht met zijn 

ploeg een observatiepost in te richten. Vanaf hier wordt een aanstaande operatie van de battle 

group ondersteund. Op de tweede dag komt de ploeg er achter dat ze zijn ontdekt en is een 

confrontatie met de vijand niet te voorkomen. Vervolgens maakt hij de weloverwogen beslissing 

de opdracht, in het belang van de battle group, voort te zetten en biedt de sergeant en zijn ploeg 

tot het einde van de operatie ondersteuning aan de battle group.

Wie: kapitein der mariniers Jack

Decoratie: Bronzen Kruis

Voor inzet: in Afghanistan 2007, 

Special Forces Task Unit

Wegens: “Moedig en beleidvol optreden 

tegenover de vijand.”
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De toenmalige sergeant-majoor was in Afghanistan commandant van het Advanced Search Team. Samen met zijn 

team genieverkenners had hij de taak explosieven op te sporen en te ruimen zodat de Special Operations Forces (SOF) 

zich konden verplaatsen. Hij was zelf niet getraind als SOF-operator.

Tijdens een van de operaties loopt het vijfkoppige verkenningselement, waar de sergeant-majoor deel 

van uitmaakt, in een hinderlaag. Ze komen onder zwaar vuur te liggen en raken geïsoleerd. Alleen via 

een smal afwateringskanaal kunnen ze misschien ontkomen. De eerste die op deze manier 

doorsteekt, heeft door het verrassingseffect de grootste kans op ontsnappen. Toch slaat de 

sergeant-majoor het aanbod om als eerste te gaan af. Hij vindt dat de aanwezige SOF-operators later 

nog hard nodig zijn en laat hen voorgaan. Twee maanden later neemt de sergeant-majoor deel aan 

een meerdaagse operatie. Twaalf keer is er gevechtscontact en ook de sergeant-majoor geeft met 

gevaar voor eigen leven vuur af. Hij vecht volwaardig mee zonder zijn kerntaak uit het oog te verliezen. 

Regelmatig ruimt hij explosieven onder direct vuur. Ook ’s nachts voert hij opsporingsacties uit. Iets 

wat normaal niet is toegestaan, maar de sergeant-majoor acht dit wegens het verrassingseffect 

noodzakelijk. 

Wie: adjudant René

Koninklijke Landmacht

Decoratie:  Bronzen Kruis

Voor inzet: in Afghanistan 2009, 

Advanced Search Team

Wegens: “Moedig en beleidvol optreden in verband 

met vijandelijke actie.”
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Als ploeglid nam de toenmalige sergeant deel aan verschillende grote operaties in Afghanistan. 

Tijdens een van de operaties loopt de sergeant en zijn ploeg in een hinderlaag in een dorp. Hij verlaat 

regelmatig zijn relatief veilige positie om zijn ploeggenoten vuurdekking te geven en handgranaten te 

werpen. Later neemt de sergeant vrijwillig deel aan een complexe nachtelijke voetpatrouille. Kans op 

ontdekking is groot en dan zou de patrouille volledig op zichzelf zijn aangewezen. Een maand later 

bevindt de sergeant zich in een vooruitgeschoven mitrailleurpost van een verstrekte positie, die al de 

hele dag door de vijand onder vuur was genomen met raketten en mortiergranaten. Vlak voor het 

invallen van de duisternis opent de vijand de aanval op de mitrailleurpost. De sergeant ligt onder 

direct vijandelijk vuur. Zijn munitievoorraad raakt op en hij besluit daarop, met gevaar voor eigen 

leven, herhaaldelijk naar de ongeveer 35 meter terug gelegen versterkte positie terug te gaan om 

munitie te halen. Hierdoor kan de mitrailleur blijven vuren. Het vuuroverwicht blijft behouden en de 

vijand wordt afgeslagen. 

Wie: sergeant der eerste klasse b.d. Hans

Koninklijke Landmacht

Decoratie:  Kruis van Verdienste

Voor inzet: in Afghanistan 2007, Special Forces 

Task Unit

Wegens: “Moedig en beleidvol optreden in verband 

met vijandelijke actie.”
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Als plaatsvervangend ploegcommandant nam de toenmalige sergeant der 1e klasse deel aan 

verschillende grote operaties in Afghanistan.

Tijdens een van de operaties meldt de sergeant-1 zich vrijwillig als voorste verkenner van een 

voetpatrouille naar een door de vijand bezet gebied. De patrouille loopt in een hinderlaag en wordt 

van zeer dichtbij zwaar bestookt met geweer-, mitrailleurvuur en raketwerpers. Een geïmproviseerd 

explosief ontploft op nog geen 50 meter van de sergeant en kost hem bijna het leven. Desondanks 

kan hij precies aangeven waar het vuur en de raketwerpers vandaan komen, zijn ploeg beantwoordt 

dit gericht en kan zo veilig terugtrekken. Diezelfde maand komt de sergeant-1 met 2 ploegen opnieuw 

in een hinderlaag terecht. Op eigen initiatief voert hij in zijn ongepantserd voertuig een 

routeverkenning uit naar een uitweg. Hij neemt daarbij een goede positie in om de vijand met vuur te 

onderdrukken en zo kunnen de ploegen het gevecht veilig afbreken. Een aantal dagen later is er weer 

een hinderlaag in een dorp. De sergeant-1 verlaat regelmatig zijn relatief veilige positie om 

handgranaten te werpen en zijn ploeggenoten dekkingsvuur te geven. 

Wie: sergeant-majoor Jeff

Koninklijke Landmacht

Decoratie: Kruis van Verdienste

Voor inzet: in Afghanistan 2007, 

Special Forces Task Unit

Wegens: “Moedig en beleidvol optreden 

tegenover de vijand.”
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Op een nacht krijgen twee kikvorsmannen (duikers met een speciaal pak) opdracht een piratenschip 

voor de kust van Somalië te saboteren. De kans op ontdekking is groot. Mede ook door het ondiepe 

water, een koraalrif als onverwacht obstakel en oplichtend plankton. Op de terugweg krijgen de 

mannen ook nog te maken met een verraderlijke onderstroom. Op het moment dat zij aan komen bij 

de oppikboot worden zij beschoten door de piraten. Dankzij de geslaagde sabotage zijn nieuwe 

kapingen en gijzelingen voorkomen.

Wie: sergeant van de mariniers Martin

Decoratie:  Kruis van Verdienste

Voor inzet Inzet voor de kust van Somalië 2014, 

Netherlands Maritime Special Operations Force 

(NLMARSOF)

Wegens: ‘Moedig en beleidvol optreden in verband 

met vijandelijke actie.’

Wie: sergeant van de mariniers Ante

Decoratie:  Kruis van Verdienste

Voor inzet Inzet voor de kust van Somalië 2014, 

Netherlands Maritime Special Operations Force 

(NLMARSOF)

Wegens: ‘Moedig en beleidvol optreden in verband 

met vijandelijke actie.’
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