
 

Marinus Johannes (Marco) Kroon ('s-Hertogenbosch, 15 juli 1970) is een Nederlands officier 

met de rang van majoor bij de Koninklijke Landmacht en de eerste militair sinds 1955 die is 

onderscheiden met de Militaire Willems- Orde, de oudste en hoogste militaire onderscheiding 

van Nederland. In 2009 werd Marco Kroon door Koningin Beatrix tot Ridder 4e klasse 

geslagen. 

Korte samenvatting 

Tijdens een staatsgeheime missie in Afghanistan wordt Marco Kroon gevangengenomen. Hij 

doet hiervan melding, maar verzwijgt de zware vernederingen die hij moest ondergaan. Ook 

zijn vervolgacties houdt hij geheim. Ze leiden tot een dodelijke confrontatie, waarvan hij de 

sporen zorgvuldig uitwist... 

Tien jaar later: Kroon meldt alsnog het geweldsincident. Journalisten en experts hebben 

vrijwel onmiddellijk hun oordeel klaar. Ze noemen hem "mediageil', een gestoorde leugenaar 

en fantast. Maar wat is er daadwerkelijk gebeurd? Welk persoonlijk drama heeft Kroon 

verzwegen? En waarom sprak hij zich na zoveel jaren van stilte toch nog uit? 

Kroongetuige is het waargebeurde en schokkende verslag van een militair die in dienst van 

zijn land vrijwel alles gaf, maar thuis, in Nederland, niets vond dan beschuldigingen en 

onbegrip. Dit is zijn verhaal: ongekuist, open, eerlijk en genadeloos. 

Een recensie 

Majoor Marco Kroon, drager van Nederlands hoogste onderscheiding, de Militaire Willems-

Orde, voldoet niet altijd aan het beeld van de ideale schoonzoon. En dat hoeft ook niet, want 

hij ontving deze onderscheiding voor zijn moedig optreden als pelotonscommandant bij het 

Korps Commando Troepen in Afghanistan en niet voor zijn houding als bekende 

Nederlander.  

Bij zijn interviews in de media, waarbij hij om begrijpelijke redenen niet in kon gaan op de 

details van de geheime operaties van weleer, hield hij jarenlang bewust een persoonlijke 

ervaring achter. Na zijn bekendmaking van dit incident kreeg hij een berg van kritiek over 

zich heen. In dit boek geeft hij openheid van zaken. Tijdens een van de acties is hij 

gevangen genomen, mishandeld en vernederd. Deze gebeurtenis leidt uiteindelijk tot een 

gewelddadige confrontatie waarbij hij de betreffende Talibanstrijder doodt. De 

gebeurtenissen zoals beschreven in dit boek zijn vooral de ingrijpende ervaringen van de 

auteur. Het verslag is geschreven op basis van zijn herinneringen, gevoelens en 

interpretaties. 


