
 
Deel van de toespraak van de minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert, ter gelegenheid van 
de lintjesregen op 24 april 2015 te Den Haag.  
Let op: Alleen gesproken woord geldt! 
 
 
Kapitein ter Zee Hunnego, mag ik u verzoeken?  
 
Uit uw hele loopbaan en wijze van functioneren spreekt een bijzondere toewijding voor defensie en 
onze medewerkers.  
 
U vervulde diverse functies. Zo diende u als Hoofd Logistieke dienst aan boord van een 
luchtverdedigingsfregat en als Commandant van een logistiek bataljon binnen het Korps Mariniers. 
Ook nam u deel aan diverse buitenlandse missies.  
 
Collega’s noemen u een goede leider en een echte teamspeler. Een mensenkenner, die op 
uitstekende wijze de belangen van het aan u toevertrouwde personeel behartigt.  
 
U wordt gezien als iemand die groot plezier beleeft aan het bouwen en verbeteren van de 
organisatie. Ook buiten werktijd.  
 
In uw vrije tijd bent u al zestien jaar bestuurslid van de Stichting Sociaal Fonds Koninklijke Marine.  
Deze stichting verstrekt renteloze leningen aan marine-militairen in financiële nood en stelt de 
betrokken militair op die manier in staat om zijn functie binnen de Koninklijke Marine optimaal te 
kunnen blijven vervullen.  
 
U begon in dit bestuur als secretaris én penningmeester. U heeft veel tijd geïnvesteerd om de 
administratie op orde te krijgen.  
Zelfs tijdens uw langdurige uitzending naar Eritrea en Ethiopië - in 2001 - ging het bestuurswerk 
onverminderd door. Uw inspanningen hebben geleid tot een financieel gezonde stichting die op de 
kaart staat bij alle relevante marine-instanties en nog vele jaren zijn taken kan uitvoeren. Momenteel 
bent u voorzitter en, naar ik heb begrepen, houdt u dit nog wel even vol!  
 
Ook in uw functie als voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren bent u 
opgevallen. Tijdens uw voorzitterschap werd u geconfronteerd met de grootste reorganisatie die 
Defensie ooit had meegemaakt.  
Daar is dan ook menig vrij uur in gaan zitten en u hebt van uw hart geen moordkuil gemaakt.  
Steeds weer was u strijdbaar om te werken aan meer draagvlak voor Defensie. Door het initiëren van 
de campagne ‘Nederland steunt Defensie’ kreeg de bezuinigingspijn bij Defensie een gezicht.  
 
Al uw bestuurswerk heeft u zeer adequaat verricht en collega’s die een beroep doen op uw kennis en 
ervaring staan eigenlijk nooit voor een gesloten deur…  
 
…het heeft Zijne Majesteit dan ook behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
met de zwaarden. 
 
 
 
 
 
 
 


