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Defensie heeft een nieuwe krijgsmachtadjudant. Adjudant Ron Boer nam vandaag het stokje 

over van ranggenoot Marinus Dunnewind. In deze functie fungeerde hij 3 jaar als ‘de ogen en 

oren’ van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) en vertegenwoordigde hij de 

onderofficieren en manschappen. 

Belangrijke taak 

De taak van de krijgsmachtadjudant is een belangrijke. Hij informeert de CDS over de stand 

van zaken in het veld en op de werkvloer. Aansluitend adviseert hij hem hoe hiermee om te 

gaan. Zijn gereedschap: veel werkbezoeken en een groot informeel netwerk onder de 

onderofficieren en via hen contact met de manschappen. Het doel: kwaliteitsborging van het 

onderofficierenkorps. 

Samen trots 

“Samen leren, dat wordt een van mijn speerpunten”, aldus Boer in zijn toespraak, “Op een 

positieve manier andermans aanpak vergelijken met de eigen manier van werken.” Ook 

haalde hij het belang van trots aan. “Dat mis ik in onze organisatie, we zouden veel trotser 

moeten, willen en kunnen zijn op elkanders prestaties. Ze zijn uniek in hun soort.” 

Onderofficier 

Vertrekkend krijgsmachtsadjudant Dunnewind gaat door als stafadjudant bij de Koninklijke 

Marechaussee. Dunnewind. “Het opgedane netwerk en de kennis die ik als 

krijgsmachtadjudant vergaarde, kan ik nu inzetten voor kwaliteitsborging en 

managementontwikkeling bij de onderofficier binnen de marechausse.” 

Hart op de tong 

Ook zal hij zijn opvolger, indien gewenst, bijstaan met raad en daad. “Ron Boer is echte 

onderofficier, iemand die het hart op de tong heeft liggen en die niet schroomt om de 

confrontatie aan te gaan”, aldus Dunnewind. 

 

Bij de drukbezochte overdracht op de Haagse Koningin Beatrix Kazerne in Den Haag waren 

de Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp, de Commandanten van de 

Defensieonderdelen en de 7 ‘Defensieonderdeel adjudanten’ aanwezig. 

 

Generaal Middendorp reikte aan adjudant Dunnewind het Ereteken voor Verdienste in goud 

uit voor de uitstekende wijze waarop hij de afgelopen jaren de functie heeft vervuld. 

"Tientallen keren bezochten we samen onze mensen. Ieder gingen we onze eigen weg, maar 

we spiegelden wel onze indrukken. jij gaf mij altijd eerlijke en heldere adviezen. In het belang 

van onze mensen en onze organisatie. Zo vulden we elkaar aan en hielden we elkaar scherp. 

Dat was voor mij zeer waardevol", aldus generaal Middendorp. 


