Historische canon Korps Commandotroepen
Task Force 55 (Afghanistan), 2009-2010
In 2009 begon voor de commando’s hun vierde inzet in de Afghanistan-oorlog.
Het was tevens de meest serieuze missie tot dan toe. Dit keer moesten zij de
vijand gericht opzoeken, ontregelen en aanvallen in zijn schuilplaatsen. Het
directe doelwit van de commando’s waren de leiders en de steunpunten van
het gewapende verzet, doorgaans aangeduid als ‘de Taliban’. Onder die term
ging een hele reeks gewapende groeperingen schuil die de wapens hadden
opgenomen tegen de Afghaanse overheid en de internationale coalitie. Of het
nu drugsbaronnen en hun milities waren, huurlingen of betaalde boeren betrof,
opstandige stammen die vonden dat hun onrecht werd aangedaan, of door
politieke ideologie gedreven moslimextremisten, als ze geweld toepasten
kregen ze de commando’s achter zich aan.
Task Force 55, zoals de eenheid werd genoemd, bestond uit twee elementen. Op de grote militaire basis Kandahar Airfield
zat de commandant met een staf. Deze plande de operaties in nauw overleg met de hoofdkwartieren van ISAF en met de
Special Forces van andere landen uit de coalitie. Er was op dit niveau veel uitwisseling van informatie, en men ‘leende’ elkaar
spullen, zoals helikopters. Het tweede, uitvoerende, element was de ‘taakeenheid’. Deze was gelegerd op Kamp Holland, de
militaire basis van de Nederlanders in de provincie Uruzgan. De taakeenheid had ongeveer de grootte van een compagnie. De
commando’s en mariniers van deze eenheid voerden operaties uit in heel Zuid-Afghanistan, in de provincies Kandahar,
Helmand en Uruzgan.
De commando’s trainden gedurende de anderhalf jaar van deze missie ook Afghaanse veiligheidstroepen. De taakeenheid
was gekoppeld aan een speciale eenheid van de Afghaanse politie, het Special Response Team Uruzgan. De commando’s
gaven hun Afghaanse partners een opleiding en namen ze mee op missie. De Afghanen werden betrokken bij alle aspecten
van een operatie, van de planning tot de afwikkeling aan toe, met als doel dat ze op termijn zelfstandig zouden kunnen
optreden.
Bij een operatie in september 2009 in West-Uruzgan sneuvelde korporaal
K.A.R. (Kevin) van de Rijdt van TF55 tijdens een hevig vuurgevecht in de vallei
van de Helmand-rivier. Zes collega’s die de commando onder zwaar vijandelijk
vuur uit een benarde positie haalden en wisten te evacueren, kregen daarvoor
in april 2013 de dapperheidsonderscheiding het Bronzen Kruis toegekend. Het
betrof een officier en drie onderofficieren van het KCT en twee
onderofficieren van het Korps Mariniers.
Tot op heden zijn voor andere operaties van TF55 gedecoreerd: 2 officieren en
evenveel onderofficieren met het Bronzen Kruis, en 1 onderofficier met het
Kruis van Verdienste. Bovendien ontving 105 Commandotroepencompagnie een bijzondere groepswaardering. Luitenantgeneraal De Kruif reikte op 21 maart 2014 het Bronzen Schild aan deze eenheid uit.
Op 20 februari 2010 kwam in Den Haag het kabinet Balkenende-IV van CDA, PvdA en CU ten val over de vraag of de

Nederlandse missie in Uruzgan al dan niet moest worden verlengd. Dit betekende dat alle Nederlandse troepen ZuidAfghanistan in de loop van 2010 zouden verlaten. TF55 stopte in augustus van dat jaar. In de periode daarvoor waren de
commando’s en mariniers van de Task Force vooral betrokken bij het veiligstellen van de route door de provincie Kandahar
waarlangs de Nederlandse terugtocht plaatsvond.

