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Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten, Generaal T.A. Middendorp, ter 
gelegenheid van het uitreiken van de Groene Baretten aan de cursisten van de Elementaire 
Commando Opleiding op 11 juli 2014 te Roosendaal.  

Let op: Alleen gesproken woord geldt! 

   

Mannen, gefeliciteerd! 

U heeft de afmatting doorstaan! En dus de Elementaire Commando Opleiding gehaald. Een 

mijlpaal! 

46 mannen vielen af. 

U niet. U bent tot het uiterste gegaan.  

Acht weken lang. 

Dat was een enorme uitdaging. 

U bent getest. Uitgedaagd. Gesloopt.  

Maar niet gebroken. 

U hield vol. Ook al zat u er soms helemaal doorheen. 

Zo heeft u laten zien dat u een commando bent.  

Dat u de kernwaarden van het KCT waardig bent.  

Dat u met recht de groene baret mag dragen! 

Daar ben ik trots op. 

Als Commandant der Strijdkrachten heb ik altijd  commando’s nodig.  

Ik zet u in voor die speciale opdrachten die niemand anders kan. 

U kunt die verkenningen uitvoeren die de cruciale informatie opleveren voor het werk van 

uzelf én anderen. 

U kunt in het allerhoogste geweldsspectrum optreden. 

U kunt tot het uiterste van uitersten gaan. 
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Dat heb ik zelf ervaren toen ik in 2009 commandant van de Task Force was in Uruzgan. In 

Afghanistan. 

Toen werkte ik heel nauw samen met de commando’s van Task Force 55, en ik zie vandaag 

veel bekende gezichten.  

Meer dan 65 level 1 of 2, risicovolle operaties, uitgevoerd door Task Force 55. 

Iedere keer weer topprestaties. 

En ik zie het nog steeds. 

Zo was ik onlangs met onze minister in Mali waar onze commando’s de ogen en oren 

vormen van de VN-missie Minusma. 

Ook daar zag ik weer hoe getraind en professioneel jullie zijn. 

En hoe jullie kameraden zich dag en nacht - keihard - inzetten.  

Ondanks de moeilijke omstandigheden en extreme hitte. 

Zulk soort mannen heb ik nou nodig! 

Nieuwe commando’s, ik hoop dan ook dat jullie allemaal de voorgezette commando-

opleiding goed doorlopen! 

Want dan begint het pas echt. 

De kans dat jullie voor ernstoperaties worden ingezet in de komende jaren is groot. 

Net zoals dat geldt voor uw collega’s die hier staan aangetreden. 

Steun van het thuisfront, van uw vrouw of vriendin, en van familie en vrienden, is dan enorm 

belangrijk. 

Het doet me dan ook goed om al deze mensen hier vandaag te zien. 

Dames en heren, familie en partners, het feit dat u hier vandaag aanwezig bent laat zien dat 

u achter deze mannen staat. Dat u trots op hen bent! 

Dat doet me goed. Steun van het thuisfront is voor alle militairen belangrijk.  

Dat geldt ook voor onze commando’s, onze stille helden. 



3 
 

Ik realiseer me dat we door veel van hen te vragen, ook veel van u vragen… 

Ik wil u dan ook bedanken. 

Weet: ik zal nooit lichtvaardig besluiten over inzet van onze commando’s. 

Het zal altijd een hele bewuste keuze zijn voor de inzet van een speciale eenheid voor 

speciale opdrachten. 

Mannen, u heeft de groene baret met recht verdiend! 

Maar dit was pas het begin. Nu nog de rest van de opleiding doorkomen. 

Ik heb er, als ik u zo zie staan, alle vertrouwen in dat u dat aankunt. 

Want u bent gedreven. U houdt vol. 

Dat blijkt: u staat hier vandaag wél! 

Ga zo door! 

 

Dank u.  

 

-0-0-0- 

 


