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Toespraak bij de uitreiking van de Militaire Willems-Orde aan majoor Gijs Tuinman, door de 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert, op donderdag 4 december 2014 te Den Haag. 

Let op: Alleen het gesproken woord geldt! 

 

Majesteiten, Ridders der Militaire Willems-Orde, Eenheden die de Militaire Willems-Orde aan hun 

vaandel voeren, Excellenties, Generaals, Aangetreden troepen, Militairen van Taskforce 55  rotatie 2, 

Familie en vrienden van majoor Tuinman, Geachte genodigden, 

 

Van harte welkom op deze historische en symbolische locatie!  

Het hart van onze parlementaire democratie. 

Dames en heren, 

We zijn hier bijeen voor een uitzonderlijke gebeurtenis. Vandaag decoreert Zijne Majesteit de 

Koning, majoor Gijs Tuinman met de Militaire Willems-Orde, voor zijn uitstekende daden die 

getuigen van moed, beleid en trouw. 

 

Uitzonderlijk, want de lat ligt hoog bij de Nederlandse krijgsmacht.  Zeer hoog.  

Met andere woorden: wie een dapperheidsonderscheiding krijgt uitgereikt, heeft het verschil 

gemaakt. En meer dan dat. 

Majoor Tuinman maakte het verschil. Zijn excellente leiderschap was de drijvende kracht achter het 

meervoudig ploegoptreden van Task Force 55 rotatie 2. De operaties van Task Force 55 vonden stuk 

voor stuk plaats in een sterk vijandelijke omgeving. Niet zelden werden zij geconfronteerd met een 

overmacht aan strijders. Betrokken militairen liepen voortdurend grote risico’s.  En dan draait het om 

blindelings vertrouwen. In elkaar. In de commandant. 

 

Dat vertrouwen was er!  

Het esprit-de-corps vormde een ijzersterk fundament voor de uitzonderlijke prestaties van majoor 

Tuinman en de special forces van Task Force 55 rotatie 2. Zij gingen voor elkaar door het vuur. 

Letterlijk en figuurlijk. 

Vertrouwen is dan ook dé basis. Alleen dan kan een militair excelleren. Boven zichzelf uitstijgen.  
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Dames en heren, 

 

Een bijdrage willen leveren aan vrede, aan vrijheid, aan veiligheid. Dé drijfveer van majoor Tuinman. 

En dat alles vanuit de overtuiging dat we de problemen van nu niet in de schoenen mogen schuiven - 

kunnen schuiven - van de volgende generatie.  

Zijn missie.  

De missie van de Nederlandse strijdkrachten.  

Wereldwijd zetten Nederlandse militairen zich dagelijks in ter bevordering van die vrede, van die 

vrijheid, van die veiligheid. 

 

Een inzet die overigens alleen mogelijk is met onvoorwaardelijke steun van het thuisfront.  Dat geldt 

ook voor het excellente optreden van majoor Tuinman. En graag wil ik, in het bijzonder, zijn vrouw en 

kinderen hartelijk danken.  Uw steun is een cruciale factor. Majoor Tuinman heeft me dat ook 

nadrukkelijk laten weten.  

 

Dames en heren, 

Het spreekt voor zich dat de toekenning van de Militaire Willems-Orde ook een erkenning is voor de 

vele anderen Nederlandse militairen die onder extreme en gevaarlijke omstandigheden opereren.  Zij 

lopen daarbij het risico om gewond te raken, of te sneuvelen.  En dat is letterlijk die vernietigende 

andere kant van de medaille. 

 

25 Nederlandse militairen zijn tijdens de missie in Uruzgan omgekomen.  Wij gedenken hen met het 

grootste respect.  En mijn gedachten gaan, ook vandaag, uit naar de nabestaanden. 

 

Dames en heren, 

 

Op basis van verschillende dossiers heeft de Commissie Dapperheidsonderscheidingen besloten om 

Majoor Tuinman voor deze bijzondere onderscheiding voor te dragen.  En uit onderzoek is gebleken 

dat deze voordracht zeer breed wordt gedragen.  Zowel door zijn leidinggevenden als zijn 

ondergeschikten. 
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Ook het Kapittel der Militaire Willems-Orde heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar het optreden van 

majoor Tuinman. Met genoegen en gepaste trots heb ik de aanbeveling van het Kapittel vervolgens 

opgevolgd, namelijk de voordracht van majoor Tuinman aan Zijne Majesteit de Koning. 

 

Majesteit, 

De Militaire Willems-Orde is de oudste en tevens hoogste onderscheiding van het Koninkrijk der 

Nederlanden.  Een onderscheiding tot beloning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, 

bedreven door diegenen, welke ons en het vaderland dienen, in welke betrekking ook, en zonder 

onderscheid van stand of rang. 

Bij Koninklijk Besluit heeft u bepaald dat Gijs Pepijn Tuinman voor deze onderscheiding in 

aanmerking komt, als blijk van respect en dank voor de bewonderenswaardige daden die hij in 

Afghanistan heeft verricht. 

 

U zult dit bijzondere besluit nu zelf toelichten. 

 

Paradecommandant, wilt u hiertoe eerst de Commando-mars laten spelen en aansluitend majoor 

Tuinman laten uittreden? 

-0-0-0- 

 

 

 


