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Uitgelicht

Positie onderofficier
Wie enigszins bekend is met de geschie-
denis van de krijgsmacht weet dat de 
positie van de onderofficier altijd een 
punt van discussie is geweest. We weten 
niet precies wanneer het begrip onderof-
ficier in het Nederlandse leger wordt 
geïntroduceerd. Bij de vorming van het 
Staatse leger rond 1580 zien we onder-
officieren optreden. In die tijd is de scha-
kel tussen hogere commandanten en de 
compagnie een kapitein. Een soort mili-
taire ondernemer die de opdracht krijgt 
om compagnieën te werven. Hij heeft 
zogezegd een commissie, een opdracht. 
De onderofficieren hebben deze com-
missie niet en dat is een kenmerkend 
verschil dat zich door de hele geschiede-
nis laat zien. Vanaf de zestiende eeuw is 
er een duidelijker ontwikkeling van de 
onderofficier. De onderofficier moet de 
manschappen drillen en in toom houden. 
Hij moet discipline bijbrengen en hen het 
militaire handwerk leren.

Door de geschiedenis heen manifesteren 
zich steeds weer een aantal problemen. 
Onderofficieren komen voort uit de 
manschappen en onderscheiden zich 
nauwelijks in kennis en ontwikkeling. Er 
is een gebrek aan status en het gedrag 

van onderofficieren laat ook te wensen 
over. Van oudsher bestaat er een grote 
scheiding tussen officieren en onderof-
ficieren. Het moeten doen van verve-
lende klussen door onderofficieren daar-
bij weinig gesteund door officieren en 
het vervullen van officierstaken met 
weinig of geen extra beloning.

De positie van de onderofficier is duide-
lijk verbeterd door de vorming van de 
verschillende opleidingsinstituten, zoals 
uiteindelijk de oprichting in 1951 van de 
Onderofficiersschool, in 1961 geheten 
de Koninklijke Militaire School.

Veranderingen 
Een aantal ontwikkelingen heeft de 
krijgsmacht in Nederland ingrijpend 
veranderd: het opschorten van de op-
komstplicht (1997) en de vorming van 
een beroepsleger, internationale ontwik-
kelingen, de inzet in crisisgebieden en 
het samenwerken met andere landen. 
Vóór 1995 gaat de krijgsmacht – behou-
dens de inzet in Nederlands-Indië, Korea 
(VN) en Libanon (Unifil) – alleen naar het 
buitenland om te oefenen maar dat 
verandert met de inzet in de Balkan. Dat 
heeft gevolgen voor de plaats van de 
onderofficier. Vooral de invloed van 

Trots als een pauw
Nadat de Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht 
en later de Koninklijke Marine een krijgsmachtdeeladjudant 
hebben gekregen, wordt de functie van ‘hoogste onderof-
ficier’ ook officieel ingevuld bij het jongste krijgsmachtdeel, 
de Koninklijke Marechaussee. Nu vervult wapenadjudant 
Bert van Holst deze functie al meer dan drie jaar. De redactie 
spreekt met hem en neemt ook een kijkje in het verleden.

uitzendingen moet men niet onderschat-
ten; vaak wordt het werk daar gedaan 
door ervaren onderofficieren. Door een 
nauwere samenwerking met de Ver-
enigde Staten wordt de plaats van de 
senior-onderofficier binnen het Ameri-
kaanse leger beter gezien door de Ne-
derlandse onderofficier. Deze senior-
onderofficier heeft een grote adviserende 
rol bij de commandanten en wordt een 
voorbeeld voor de positie van de Neder-
landse onderofficier.

Toch is nog niet duidelijk wat nu precies 
het domein van de onderofficier is. De 
Koninklijke Landmacht start in 1994 een 
discussie op en er worden in het land 
workshops gehouden over de verbete-
ring van de positie van de onderofficier. 
Het resultaat is dat een werkgroep (OO 
KL 98) wordt ingesteld om een plan van 
aanpak op te stellen. In 1995 verschijnt 
ook een intern memorandum van de 
Directie Personeel met als onderwerp 
‘Onderofficieren naast de commandan-
ten (niveau-adjudanten)’ over het instel-
len van diverse functies, zoals die van de 
landmachtadjudant.

Krijgsmachtadjudant
Gevraagd door de Chef Defensiestaf 
(CDS), luitenant-generaal Van den Bree-
men, wordt op 1 september 1996 adju-
dant René Clausen van de Koninklijke 
Landmacht als eerste krijgsmachtadju-

2015, Bert van Holst aan het woord na installatie als wapenadjudant
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(midden) met de krijgsmachtdeeladjudanten 

(allen nog met een nestel enkel koord)
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dant aangesteld, officieel als ‘Adjudant 
van de krijgsmacht’. Deze nieuwe functie 
wordt bij voorkeur roulerend ingevuld 
door adjudanten van de vier krijgsmacht-
delen. Zo wordt adjudant Marinus Dun-
newind van de KMar op 7 mei 2010 ook 
als krijgsmachtadjudant aangesteld.

Krijgsmachtdeeladjudanten
Kort na zijn aantreden geeft Clausen aan 
dat de ‘eenmanszaak’ die hij mag runnen 
een te zware belasting is. Hij bepleit de 
instelling van krijgsmachtdeeladjudanten 
en verwacht dat deze er snel komen, 
mits marine en marechaussee hun terug-
houdendheid laten varen. De reden voor 
deze terughoudendheid is volgens Clau-
sen, dat “onderofficieren van deze krijgs-
machtdelen per traditie minder ruimte 
van hogerhand genieten dan de collega’s 
van land- en luchtmacht omdat er van 
oudsher een grote scheiding tussen 
officieren en onderofficieren bestaat.” 

Op 6 mei 1998 wordt de eerste lucht-
machtadjudant aangesteld en twee 
dagen later de eerste landmachtadju-
dant. Een jaar later is er ook een marine-
adjudant. De KMar vindt eerst een tijde-
lijke oplossing en stelt pas in 2000 een 
krijgsmachtdeeladjudant aan (zie verder 
onder kopje wapenadjudant). Naast de 
krijgsmachtdelen hebben ook het Defen-
sie Ondersteuningscommando (DOSCO) 
en Defensie Materieel Organisatie 
(DMO) een soortgelijke functie inge-
steld, de defensieonderdeelsadjudant.

De krijgsmacht(deel)adjudant en de 
defensieonderdeelsadjudant dragen als 
uitmonstering een speciaal ontworpen 
nassaublauw-goudkleurige nestel met 
dubbele koorden. Daarnaast onderschei-
den zij zich door een embleem van het 
krijgsmachtdeel/defensieonderdeel met 
een lauwerkrans op de schouderpas-
santen (op de mouw voor de marine-
adjudant).

Wapenadjudant
Gepushed door de CDS worden eerst 
adjudanten Albert Pruijn en Cees van 
Luinen, naast hun reguliere werkzaam-
heden, tijdelijk belast met de functie van 
krijgsmachtdeeladjudant, bij de KMar 
‘wapenadjudant’ genoemd. Op 1 maart 
2000 wordt adjudant Piet van der Vloed 
fulltime als wapenadjudant geïnstalleerd. 
De functie wordt daarna bekleed door 
adjudanten Marinus Dunnewind en Ed 
Schuur. Adjudant Bert van Holst volgt Ed 
Schuur als wapenadjudant op. Hij wordt 
op 1 mei 2015 tijdens een ceremonie in 
Apeldoorn door CKMAR, luitenant-
generaal Hans Leijtens, geïnstalleerd 
door het omhangen van de bij de functie 
behorende nestel.

De wapenadjudant adviseert CKMAR 
over zaken die de Koninklijke Mare-
chaussee en daarin werkzame onderof-
ficieren aangaan. Hij treedt op als hun 
vertegenwoordiger, waarbij het gaat om 
kwaliteit en verdere vorming. Is voorzit-
ter van het driehoeksoverleg, een over-

leg tussen stafadjudanten van het Lan-
delijk Tactisch Commando, OTCKMar en 
wapenadjudant. Dit naast regelmatig 
overleg met de overige bij de KMar 
aangestelde stafadjudanten, de krijgs-
machtadjudant en de krijgsmachtdeelad-
judanten. Er worden representatieve 
taken verricht en werkbezoeken afge-
legd. De wapenadjudant is lid van de 
Marechausseeraad (MARRA), waarin alle 
(strategische) besluiten worden geno-
men. Ook bestaat er een informele 
MARRA waarin met verschillende disci-
plines veel onderwerpen worden bespro-
ken, maar geen besluiten worden geno-
men. Deze onderwerpen komen vaak op 
de agenda van de MARRA terecht. Het 
is tevens de taak van de wapenadjudant 
om zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij 
andere van belang zijnde formele en 
informele bijeenkomsten binnen en 
buiten de KMar.

Omslag bij de KMar
Op het moment van aantreden van Bert 
van Holst is er een omslag gaande bin-
nen het werk van de KMar. Er wordt 
overgegaan van gebiedsgebonden naar 
informatie gestuurd optreden (IGO). Bert 
vindt dat een heel logische stap en staat 
er volledig achter. “Je moet daar zijn 
waar het werk is.” Hij wil verder de 
nadruk leggen op flexibiliteit en vindt dat 
de randvoorwaarden voor het personeel 
goed moeten zijn. De organisatie moet 
hen goede support geven en voldoende 
faciliteren!

De KMar bestaat naast enkele andere 
eenheden uit 25 brigades die alle opera-
tionele taken uitvoeren. Deze brigades 
maken deel uit van het Landelijk Tactisch 
Commando (LTC), het operationele 
hoofdkwartier dat informatie verzamelt 

2018, nestel van de wapenadjudant
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Apeldoorn, 2015, Wapendag, CKMAR met zijn wapenadjudant
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en analyseert die belangrijk is voor de 
uitvoering van marechausseetaken. De 
operationele teams in het land krijgen 
deze informatie als werkopdrachten door 
het LTC aangeleverd. Het LTC is in 2016 
opgericht, waarmee de KMar een infor-
matie gestuurde organisatie is geworden. 
Voor die tijd wordt er gebiedsgebonden 
en in districten gewerkt. Deze organisa-
tieverandering is nodig om goed in te 
kunnen spelen op de toenemende drei-
ging van (grensoverschrijdende) crimina-
liteit, terrorisme en illegale migratie.

Uitdagingen
Bert gaat werken aan kwaliteit en vak-
manschap bij de onderofficieren. Ook 
belangrijk is het implementeren van 
doorlopende leerlijnen binnen het onder-
officierskorps: bij elke nieuwe rang komt 
men weer terug bij het OTCKMar en 
worden vaardigheden aangeleerd die 
nodig zijn voor de nieuwe rang/functie. 
Hij wil ook investeren in de begeleiding 
van jonge officieren. Verder ziet Bert het 
als taak om de nieuwe KMar-aanpak uit 
te leggen aan de onderofficieren.

Er alles aan doen om het welzijn van de 
onderofficieren te waarborgen. Bert: 
“Het is de taak van de wapenadjudant 
om eerlijk te zijn over wat er speelt. 
Zeggen waar het op staat. Niks politiek 
correct. Als ‘ogen en oren’ van CKMAR 
is dit een vereiste. Gewoon dingen 
benoemen zoals ze zijn en respect voor 
het beroep en de medewerker centraal 
stellen.”

Bert beseft bij zijn aantreden terdege dat 
‘het zijn van wapenadjudant’ – vindt 
overigens ‘marechausseeadjudant’ ook 
een goede naam – niet zomaar een job 
is. Hij heeft de keuze voor deze functie 

uitgebreid met zijn echtgenote Sonja, die 
officier bij de KMar is, besproken. “Zij 
heeft me enorm aangemoedigd om dit 
op te pakken. Zij wist namelijk hoe graag 
ik dit wilde. Ik moet bepaalde dingen 
opofferen, maar krijg daarvoor in de 
plaats veel nieuwe en mooie ervaringen 
terug.”

Na tweeëneenhalf jaar in functie te zijn 
geweest, maakt hij in december 2017 een 
overzicht van de zaken waaraan hij ge-
werkt heeft en waar hij nog mee bezig is: 
(1) zichtbaarheid van de stafadjudanten, 
(2) detectie en selectie van talentvolle 
onderofficieren, (3) nieuwe beleidsvisie (rol 
en positie) onderofficieren, (4) zelf aanwe-
zig zijn op de werkvloer door werkbezoe-
ken en (5) aandacht besteden aan de 
veelkleurigheid van de organisatie.

Facebook
Bert maakt gebruik van Facebook en 
heeft bijna 2000 volgers. Dagelijks kun-
nen wij hem volgen bij zijn activiteiten. 
Hij is duidelijk niet aan zijn bureau in Den 
Haag gekluisterd en is veel te vinden op 
belangrijke plaatsen, werkplekken in 
binnen- en buitenland, waar hij daad-
werkelijk de ogen en oren van CKMAR 
is. Op 1 mei 2018 schrijft hij: “1 mei 
2015, wat had ik de nacht ervoor onrus-
tig geslapen. 1 mei 2018, alweer drie jaar 
wapenadjudant KMar en daarmee verte-
genwoordiger van alle onderofficieren, 
marechaussees en wat mij betreft alle 
collega’s werkzaam bij de KMar. Voorbij 
gevlogen, elke dag genieten van onze 
kanjers die er staan ‘als het erop aan-
komt’. Nog niet klaar, hoewel een aantal 
zaken die ik wilde bereiken er staan. 
Belofte maakt schuld en ik heb nog een 
goede twee jaar te gaan om al mijn 
beloftes in te lossen. ‘Trots als een 

pauw’, dat ik elke dag jullie mag verte-
genwoordigen, zoals beloofd in mijn 
toespraak op 1 mei 2015! En de ko-
mende twee jaar doorgaan met de mooi-
ste functie die ik als onderofficier mag 
vervullen!”

Gouden medaille
Op 6 september 2018 is aan Bert in 
Apeldoorn op bijzondere wijze de gou-
den medaille voor ‘langdurige, eerlijke en 
trouwe dienst’ uitgereikt. Niet door  
CKMAR maar door een jonge onder- 
officier, wachtmeester der 1e klasse 
Jessica, om zo zijn verbinding met de 
onderofficieren te benadrukken.

Bert heeft nog een aantal jaren te gaan 
voordat hij in 2021 met flo gaat. Hij wil 
die tijd gebruiken voor het verder imple-
menteren van de in 2017 geïntrodu-
ceerde beleidsvisie onderofficieren. On-
langs hoorde hij blij, dat ook een start 
kan worden gemaakt – weer een punt 
van zijn bucketlist – met het document 
‘Detectie en selectie van talentvolle on-
derofficieren’ voor de functie van staf-
adjudant in de toekomst. Dit zal veel 
energie vergen evenals het coachen en 
begeleiden van de zittende stafadjudan-
ten. De doorlopende leerlijn zal niet aan 
zijn aandacht ontsnappen. En natuurlijk 
niet te vergeten “er gewoon zijn voor de 
mensen!”

Wapenadjudant Van Holst is bijna 23 jaar 
werkzaam bij de KMar. Hij kwam in 1995, na 
13 jaar onderofficier als sergeant der 1e klasse 
over van de Koninklijke Landmacht en ver-
vulde de functies: wachtmeester der 1e klasse 
grensbewaking en militaire politiezorg, op-
perwachtmeester klassenbegeleider, brigade-
adjudant, schooladjudant en districtsadjudant. 
Bert werd uitgezonden naar Irak.
Bronnen: ‘De Stem van de Onderofficier’ van 
Jan Verschoor, www.destemvandeonderofficier.
nl, Markrant, KMarMagazine en archief van 
SMK in Buren.
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Irak, 2017, Bert van Holst op werkbezoek Apeldoorn, 2018, uitreiking gouden medaille
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Foto omslag: 
Amsterdam, najaar 1940, marechaussee 
Veldkamp (r) met een collega op de Dam, op 
de achtergrond het pand van De Bijenkorf


