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Vianen 

04 mei 2019 

 

Kameraden, leden, begunstigers en lezers van BRONS,  

 

We hebben alweer onze 49ste ALV achter de rug. Dit betekent dat we richting onze 50ste verjaardag 

marcheren. Een 50ste verjaardag die wij vieren in het jaar dat Nederland 75 jaar vrijheid viert. 2020 

wordt een bijzonder jaar. Met 50 jaar mogen we als vereniging zeggen dat onze vereniging leeft! De 

VDMD is gezond, bloeit en doet ertoe. Onze daden mogen leven en daar ben ik als voorzitter enorm 

trots op. 

 

Tijdens onze afgelopen ALV heb ik het trieste nieuws moeten vernemen dat mijn oma was overleden. 

Rond het moment van haar overlijden leid ik net het tweede deel van onze middag in. Ik verwijs naar 

de jaren 2019 en 2020. Deze jaren staat Nederland stil bij 75 jaar vrijheid. Een vrijheid waarvoor velen 

offers hebben gebracht met geliefden, naasten, familie en kameraden. Een vrijheid die niet 

vanzelfsprekend is, een vrijheid die veerkracht, toewijding en moed vergt van onze militairen en hun 

thuisfront. Voor deze vrijheid zijn uitzonderlijke daden verricht. 

 

Mijn oma was een typisch thuisfront. Als vrouw van een KNIL militair heeft zij de verschrikkingen van 

de Japanse bezetter meegemaakt in ons Nederlands-Indië. Gedurende de bezettingsjaren was zij 

samen met mijn moeder, gescheiden van haar man, ondergebracht in een van de jappenkampen. Na 

de Japanse capitulatie komen mijn oma, moeder en opa weer samen. Mijn opa werd een van de 

commando’s van het RST en wederom was oma samen met mijn moeder als thuisfront veelal op 

zichzelf aangewezen. Het merendeel van wat oma en mijn moeder hebben meegemaakt is nooit 

verteld. Mijn moeder spreekt over die tijd door de ogen van een kind, een spannende en avontuurlijke 

tijd, als kind zag je de gevaren niet die de ouderen dagelijks moesten ervaren. Ik ben blij voor mijn 

oma, blij dat zij naast alle verschrikkingen van de oorlogen, ook een fijn leven heeft gehad in vrijheid 

en blij dat zij nu in vrede verenigd is met haar dierbaren. 

 

Als Nederland stilstaat bij 75 jaar vrijheid sta ik stil, met respect, bij de veerkracht, toewijding en moed 

die mijn oma al die oorlogsjaren heeft gehad. Dan sta ik stil bij de offers die mijn Moeke in haar jonge 

jaren heeft moeten brengen. 

 

Laten we ons allemaal klaar maken voor de festiviteiten van komend jaar en tijdens het vieren van 75 

jaar vrijheid en onze 50ste verjaardag stilstaan bij het thuisfront dat zo veerkrachtig, toegewijd en 

moedig voor deze vrijheid haar offers heeft gebracht. 

 

Ik sluit af, wens u allen veel leesplezier met BRONS 92, verwacht u allen weer te ontmoeten op de 

naderende festiviteiten en herdenkingen waar we gezamenlijk ons respect gaan tonen aan oude 

kameraden en het thuisfront. 

 

 

Frans Christiaan Erkelens 

Voorzitter Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen 
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1. Oudste	meivlieger	Jan	Linzel	overleden	
 

 

K.B. no. 14 van 28 oktober 1943 

Jan Linzel, geb. Stadskanaal 7 dec. 1915, reserve-sergeant-vlieger. 

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, 

na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt. 

 

             K.B. no. 77 van 22 april 1948 

 

Jan Linzel, geb. Stadskanaal 7 dec. 1915, reserve-tweede luitenant-vlieger van het wapen der 

militaire luchtvaart. 

 

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding, gedurende één of meer vluchten in een 

luchtvaartuig, tegenover de vijand onderscheiden op. 

10 Mei 1940, tijdens een luchtgevecht boven het vliegveld “YPENBURG”. 
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Op 5 mei is Jan Linzel overleden. Hij was Nederlands oudste jachtvlieger en drager van het 

Vliegerkruis en het Kruis van Verdienste.  

Toen Nederland op 10 mei 1940 werd aangevallen door 

Nazi-Duitsland, was Linzel gestationeerd op vliegveld 

Ypenburg. Hij slaagt erin op te stijgen in zijn Fokker D-21 en 

het gevecht aan te gaan met de Luftwaffe. Linzel schiet een 

Duits toestel neer en raakt een ander voordat hij zelf wordt 

getroffen. Gewond aan zijn been stapt hij uit zijn Fokker en 

weet zich per parachute in veiligheid te brengen. Hij maakt 

de capitulatie vier dagen later mee in het ziekenhuis. Voor 

zijn initiatief, moed en volharding in het luchtgevecht is hij 

onderscheiden met het Vliegerkruis.  

Leven onder bezetting was niets voor Linzel. Al tijdens het 

revalideren begint hij plannen te maken om naar Engeland 

te komen. In 1941 waagt hij zijn eerste poging. Via Frankrijk 

bereikt hij de Pyreneeën maar slaagt er niet in om veilig 

over te steken. Met tegenzin keert hij terug naar Nederland. In april ’42 probeert hij het opnieuw, 

via Zwitserland, Frankrijk, Spanje en Portugal 

bereikt hij Engeland in juni ’43. Voor zijn 

ontsnapping uit Nederland is Jan Linzel 

onderscheiden met het Kruis van Verdienste. 

Eenmaal in Engeland meldt hij zich bij Royal 

Air Force en wordt op de Spitfire geplaatst. 

Linzel vliegt tot het eind van de oorlog meer 

dan 150 gevechtsmissies tegen de Nazi’s. Na 

de oorlog bleef hij bij de Luchtmacht. Eerst 

als instructeur op de Spitfire op de 

Jachtvliegschool in Twente, daarna als Flight-

Commander bij het net opgerichte 323 

squadron in Leeuwarden, met de eerste 

Nederlandse straaljagers. Vanaf de jaren ’50 tot zijn pensioen in 1973 was Jan Linzel vuurleider op de 

Cornfield Range, Vlieland. Daar verdiende hij de bijnaam ‘King of Vlieland’.  

Wij zullen Jan Linzel en zijn daden 

niet vergeten.  

 

Daden laten Leven.  

 

 

Foto’s afkomstig van NIMH. 

Jan Linzel was geen lid van de VDMD.  
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2. Engelandvaarder,	KNIL-veteraan	Charles	Bartelings	overleden	
 

 

 

K.B. no. 2 van 12 februari 1944 

 

Charles Herman Bartelings, geb. Pankelan Brandan (Sumatra) 5 dec. 1921, dienstplichtig sergeant. 

Onderscheiden met het Kruis van Verdienste wegens: 

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, 

na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt. 

 

Op 12 mei is Charles Bartelings op 97-jarige leeftijd overleden. Hij was Engelandvaarder en drager 

van het Kruis van Verdienste, het Oorlogsherinneringskruis, het Verzetsherdenkingskruis en het 

Ereteken voor Oorlog en Vrede. 

Bartelings studeerde werktuigbouwkunde in Den Haag toen de Duitsers binnenvielen. Hij werd actief 

in het verzet, bouwde radioapparatuur om ermee naar Radio Oranje te luisteren en bracht illegale 

bladen rond. Nadat een kennis hem had verraden werd Bartelings opgepakt door de Duitsers. Op 

gehoorsafstand van de martelkelders van de SD werd hij enkele uren verhoord en weer vrijgelaten. 

Bartelings zei daar later over: ‘Toen dacht ik: nu is het tijd om weg te gaan. Naar Engeland, daar kan 

ik tenminste nog iets doen.’  
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Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. ‘Met een boot leek me te 

gevaarlijk, met een vliegtuig was niet mogelijk. Dus toen maar lopen.’ In 

april 1942 vertrok hij samen met een vriend richting Antwerpen. Daar 

verstopten ze zich in een trein en kwamen tot de grens met Vichy 

Frankrijk. Via omzwervingen in Spanje, Zwitserland en Portugal bereikte 

Bartelings in december 1943, en toch met de boot, Engeland. Voor het 

beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit 

bezet Nederland, is Charles Bartelings onderscheiden met het Kruis van 

Verdienste.  

 

Zijn ondernemingsdrang kon in Engeland geen doel vinden en Bartelings 

meldde zich voor dienst in Zuidoost-Azië. Hij scheepte in naar Australië en via 

een kennis van zijn vader, luitenant-kolonel Spoor (de latere generaal), werd 

Bartelings gerekruteerd bij de Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS). 

Hij haalde zijn rode baret in Australië en trainde voor onder andere amfibische 

inzet met de special operations afdeling NEFIS-III.  

 

Als operator is Bartelings ingezet bij de operatie Salmon I, in de 

zomer van 1945. De opdracht van Bartelings raiding party was 

het zeker stellen van een vooruitgeschoven post op het eiland 

Damar, een militie van zo’n 75 lokale bewoners (die anti-

Japans waren) organiseren, te bewapenen en op te leiden. 

Zodra deze militie de veiligheid van de post kon bewaken zou 

de party van Bartelings worden ingezet voor ‘speciale 

opdrachten’. Deze konden bestaan uit hit and run acties met 

snelle mitrailleurboten, tegen Japanse kustposten, maar ook 

landingen zodat de party ‘informanten’ kon meenemen.  

Na de capitulatie van Japan bleef Bartelings in dienst bij het KNIL tot 1948. Daarna maakte hij zijn 

studie werktuigbouwkunde af en verhuisde naar de VS. Na terugkomst in Nederland was Charles, 

naast ondernemer, ook actief in de VDMD en andere verenigingen. Hij woonde tot zijn overlijden in 

Rijswijk. 

Wij zullen Charles en zijn daden niet vergeten. 
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3. In	memoriam:	Joseph	Heinrich	Bernard	Sudhues	
 

 

K.B. no. 42 van 20 maart 1950 

Joseph Heinrich Bernard Sudhues, geb. Rotterdam 11 nov. 1919, dienstplichtig korporaal van het 

wapen der infanterie. 

 

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden gedurende de oorlogsdagen 

van 10 - 14 Mei 1940 als groepscommandant bij de verdediging van de Haagsche Schouw en het 

terrein langs de Oostelijke oever van de Rijn noordwestelijk daarvan. 

 

In het bijzonder door op 10 Mei 1940 op moedige wijze zijn groep, waarvan het moreel was gezakt, 

aan te voeren en deze onder vijandelijk vuur, ook uit vliegtuigen, van de Haagsche Schouw naar de 

Steenbakkerij, welke ongeveer 700 meter ten noordwesten daarvan aan de Hoge Morsweg aan de 

Rijn was gelegen, naar voren te brengen, waarbij hij zelf de mitrailleur over een sloot meenam. 

 

Voorts door, toen bleek dat twee korporaals zwaar waren gewond, geheel vrijwillig met twee 

soldaten van een andere compagnie, aanvankelijk onder vijandelijk vuur van de overzijde van de 

Rijn, deze twee korporaals in veiligheid te brengen. 

 

Joseph Sudhues was geen lid van de VDMD 
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4. DADEN	LATEN	LEVEN…	

Door: Kolonel Drs. Harold de Jong, Commandant Koninklijke Militaire School 

 

Inleiding 

Volgend jaar bestaat de vereniging 50 jaar en heeft haar blik gericht op de toekomst. Met de stelling: 

hoe kan de vereniging een vormende rol spelen in de toekomst van de krijgsmacht is aan de Koninklijke 

Militaire School (KMS) gevraagd om een korte inleiding op deze stelling. 

 

Dit artikel is een verkorte weergave van de hoofdpunten uit de lezing die ik als commandant van de 

KMS heb mogen houden. Ik zal aan de hand van een korte uitleg vertellen wat de KMS behelst en wat 

voor opleidingen er worden verzorgd op de KMS ingaan op de transformatie van de jonge mensen die 

we in de opleiding nemen. Hoe krijgen we de huidige generatie van de ik naar de wij fase. Immers we 

moeten jonge mensen aanleren hoe zij verder gaan waar anderen stoppen. Als laatste zal ik aangeven 

op welke wijze uw vereniging een bijdrage kan leveren aan de vorming van deze mensen.   

 

De KMS op hoofdlijnen. 

De Koninklijke Militaire School is in Nederland van oudsher de bakermat voor onderofficieren.  

De KMS valt direct onder de commandant van het Opleidings- en Trainingscommando (OTCo). 

Tegenwoordig bestaat de KMS uit vijf scholen. Drie scholen die zich richten op de opleiding van 

manschappen. De scholen in Assen en Oirschot richten zich op de Algemene Militaire Opleiding (AMO) 

voor manschappen en de school in Schaarsbergen richt zich op de AMO voor de luchtmobiele soldaat 

(rode baret). Twee andere scholen bevinden zich in Ermelo. Een school die zich richt op de initiële 

onderofficiers opleiding (de oude KMS zoals deze in Weert was gevestigd) en als laatste een school 

voor de verdere vorming van de onderofficier voor de bevordering tot sergeant 1, sergeant-majoor en 

adjudant.  

 

Op de manschappenscholen ligt ook de verbinding met de toekomst. Deze scholen verzorgen voor het 

middelbaar beroepsonderwijs de stageplaatsen voor jonge mensen die een opleiding volgen in het 

kader van VeVa. Dit staat voor Veiligheid en Vakmanschap en bereidt jonge mensen voor op een 

functie binnen de krijgsmacht. Op deze scholen wordt de zogenaamde Beroeps Praktijk Vorming 

gegeven en is vergelijkbaar met iemand die stage loopt als kapper of als monteur in een garage. Wat 

belangrijk is, is dat alles plaatsvindt in de zogenaamde beroepscontext. 

 

Zonder al te diep in te gaan op de inhoudelijkheid van de opleiding wil ik toch graag het credo van de 

Landmacht benoemen. Alle opleidingen die we verzorgen hebben het doel om de jonge mensen 

bewust te maken van dit credo: 

 

Ik ben een Landmacht militair: De mens is de kracht van de Landmacht. De basis van ons succes is de 

wil om te winnen. Wij gaan door waar anderen moeten stoppen. De opdracht gaat boven alles. Wij 

dienen Nederland, zijn integer, behulpzaam en moedig. Maar als het moet ook hard en onstuitbaar. 

Wij kunnen incasseren zonder ons uit het veld te laten slaan en stellen het team boven ons zelf. Wij zijn 

fysiek fit en mentaal gehard. Onze trots ligt bij onze eenheid – ons Regiment en de Koninklijke 

Landmacht. Wij stralen die trots naar buiten uit, ook buiten de dienst. Wij eren onze gesneuvelden en 



Brons 92 

 9 

zorgen voor onze gewonden. En wij voelen ons verbonden met onze voorgangers. Ik ben een 

Landmacht militair. 

 

Van “IK” naar “WIJ”  

Dit brengt me tot het belangrijkste aspect van de opleiding. Hoe krijgen we jonge mensen zover dat 

ze invulling geven aan het credo. Immers zijn de zinnen “de wil om te winnen”, “doorgaan waar andere 

stoppen”, “wij kunnen incasseren” en “stellen het team boven ons zelf” niet zomaar holle frasen.  

 

De huidige generatie heeft op het moment als ze bij ons binnenkomen best wel moeite met een aantal 

zaken. Door de keuze om militair te worden hebben ze zichzelf in een bepaalde positie 

gemanoeuvreerd. Binnen het gezin en binnen de directe vriendengroep. Dit in combinatie met de tijd 

waarin ze leven zoals het individu is de eigen ik wel erg 

belangrijk. Gezag dat is best wel vreemd. Want wie 

heeft er nog respect voor gezag? Kijk maar hoe we 

tegenwoordig omgaan met mensen in een uniform. Of 

het nu politie is of een hulpverlener.  

 

Jonge mensen, mannen en vrouwen, moeten we uit hun 

eigen comfortzone halen en iets bijbrengen zodat ze 

doorgaan waar anderen normaliter zouden stoppen. En 

dat is best wel moeilijk voor het individu. Zeker als de 

verwachtingen van de opleiding hooggespannen zijn. 

 

Militair worden is best wel confronterend. Je moet vaak 

dingen doen die men normaal van huis uit niet heeft 

meegekregen zoals… eten uit blik en je spullen 

opruimen, inspecties, op tijd zijn   etc. Dit is voor de 

leerlingen best wel een hoge (geestelijke) belasting 

(tijdsdruk en fysiek). 

Daarnaast richt de opleiding zich best wel veel op verandering van attituden, normen en waarden en 

het loslaten van al die privileges die men thuis heeft. Men verliest de grip op de controle en dat is niet 

leuk. Met andere woorden e.e.a. gaat tegen de eigen IK in. Gelukkig zijn onze instructeurs hier goed 

van op de hoogte en de opleiding is voor een belangrijk deel hier tegenwoordig op ingericht.  

 

Uw rol 

En dan komen we tot de stelling: hoe kan de vereniging een vormende rol spelen in de toekomst van 

de krijgsmacht? Het voorgaande verhaal is niet uniek voor alleen de Landmacht. Ook de andere 

krijgsmachtdelen hebben dezelfde uitdagingen. Weliswaar is het een Landmacht credo maar ik ben 

ervan overtuigd dat dit ook van toepassing is op de Marine, de Luchtmacht en de Marechaussee.  

 

Maar nu uw inbreng. U bent een voorbeeld voor velen; immers: U had de wil om te winnen. U ging 

door waar anderen stopten. U kon incasseren.  U stelde het team boven U zelf.  

 

Ik ben van mening dat u er alles aan moet doen om uw eigen verhaal te blijven vertellen. Voor 

sommigen is dat moeilijk. U heeft immers niet gevraagd om de onderscheiding, dat hebben anderen 
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voor u gedaan. Maar uw verhaal doet ertoe. Zorg voor vastlegging. Voor u zelf, uw familie maar ook 

voor diegenen die er iets mee kunnen. Uw verhalen zijn inspirerend voor anderen. U bent een 

voorbeeld voor velen.  

 

Als ik dat richt op de vereniging is het daar ook van toepassing. Draag de verhalen nog verder uit en 

wees nog meer zichtbaar. In vakbladen en in de (nieuwe) media. Niet om jezelf op de borst te kloppen 

maar om aan te geven dat de invulling zoals beschreven in het credo begint bij die eerste zin “de mens 

is de kracht….”  

 

Als commandant KMS ben ik van mening dat de nieuwe generatie kennis moet kunnen nemen van uw 

verhalen. Ik draag daar graag aan bij door tijdens formele ceremonies een van uw leden uit te nodigen 

en in mijn speech rondom de ceremonie te benoemen.   

 

Afsluitend 

De KMS is de omgeving waar jonge mensen omgevormd worden van burger tot militair. Op basis van 

het gestelde in het credo moeten zij zich ontwikkelen van het individu tot iemand die zich binnen een 

groep of team kan staande houden. Uw verhalen in het kader van DADEN LATEN LEVEN kunnen daar 

een wezenlijke bijdrage aan leveren.  

 

	

	VDMD	bezocht	KMS	Passing	Out	
 

Op uitnodiging van kolonel De Jong was het bestuur 

van de VDMD op 10 mei aanwezig bij de Passing Out 

op de KMS. Het is goed om te zien dat deze nieuwe 

band tussen de vereniging en de KMS op deze manier 

versterkt wordt.    

 

Passing Out Speech commandant KMS  

 

Generaals, geachte aanwezigen,  

Van harte welkom bij de Passing Out hier op de appelplaats van de School Initiële Vorming 

Onderofficieren Koninklijke Militaire School.  

 

Een bijzonder hartelijk welkom voor Commandant Landstrijdkrachten de luitenant-generaal Beulen 

en de Landmacht adjudant de adjudant Donkers.  

 

Uw aanwezigheid vandaag onderstreept het belang voor een kwantitatief en kwalitatief gevulde 

landmacht met onderofficieren.  

 

Van harte welkom de majoor Erkelens namens de Verenging Dragers Militaire 

Dapperheidsonderscheidingen. De majoor Erkelens die als onderofficier zijn Kruis van Verdienste 

heeft verworven tijdens de strijd om Srebrenica als Forward Air-Controller.  Ik ben verheugd dat u 
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erbij bent in gezelschap van een aantal andere dragers van dapperheidsonderscheidingen in het kader 

van uw credo “Daden Laten Leven”.  

Ook een speciaal woord van welkom voor wethouder Klappe van Ermelo, met uw aanwezigheid 

onderstreept u de goede band tussen de gemeente Ermelo en de Koninklijke Militaire School.  

Ook heet ik de commandant van het Opleidings en trainingscentrum OTCO de brigadegeneraal Van 

Dooren samen met zijn OTCO-adjudant, de adjudant Thijsen van harte welkom. Uw aanwezigheid 

onderschrijft het belang dat u beiden persoonlijk hecht aan de onderofficiersopleiding. 

 

 

En als laatste een woord van welkom voor de nieuwe KMS-adjudant, de stafadjudant Van der Krieken, 

die na de ceremonie onder het oog van u allen de functiestok van de adjudant Van Dijk als KMS-

adjudant zal overnemen.   

 

In de rol als bewakers van de kwaliteit van de onderofficieren in de breedste zin van het woord geven 

jullie door jullie aanwezigheid aan hoe belangrijk de rol van de onderofficier is in onze organisatie.    

Voorts de oud KMS-commandanten en adjudanten, de Regiments-, Korps- en stafadjudanten, 

vertegenwoordigers van de Vaktechnische opleidingen en commandanten en vertegenwoordigers van 

de eenheden waar de geslaagde onderofficieren straks geplaatst worden, of inmiddels al zijn. Uw 

aanwezigheid onderstreept uw blijvende belangstelling voor het Korps Onderofficieren.  

Ook een zeer warm welkom aan Pieter en Lydia van Wesel.  

 

De Sgt der eerste klasse Pieter van Wesel raakte in 1995 tijdens zijn inzet als groepscommandant bij 

Dutchbat III in de omgeving van Srebrenica zwaargewond toen zijn pantservoertuig werd geraakt door 

een antitankraket, waarna hij blijvend invalide is geraakt.  

 

Pieter, jouw aanwezigheid hier geeft niet alleen aan dat wij onze gewonden niet vergeten, maar de 

door jouw getoonde moed en veerkracht tijdens en na je revalidatie geven aan hoe je band is met de 

Koninklijke Landmacht en in het bijzonder de KMS. Door je blijvende betrokkenheid bij de KMS ben je 

een inspiratiebron voor ons allen.  

 

Het maakt ook duidelijk aan onze jonge onderofficieren dat zij straks mogelijk ingezet kunnen worden 

in risicovolle, levensbedreigende en soms frustrerende omstandigheden. Omstandigheden waarin van 

hen verwacht wordt dat zij daarin effectief blijven leidinggeven aan manschappen. Omstandigheden 

waar de scheidslijn tussen leven, gewond en dood erg dun kan en zal zijn.  

 

Lydia, jij staat voor mij symbool voor het belang van een goed thuisfront. Ik heb veel respect voor de 

manier waarop jij onvoorwaardelijk jouw man gesteund hebt gedurende al die jaren, kort samen te 

vatten met het woord toewijding.  
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Dat gezegd hebbende heet ik tenslotte alle relaties welkom van de 

vandaag te diplomeren onderofficieren. Uw aanwezigheid hier 

onderstreept uw betrokkenheid bij hem of haar.  

Een betrokkenheid, die ze niet alleen vandaag bij deze feestelijke 

gelegenheid nodig hebben, maar ook in het vervolg van hun carrière, als 

de omstandigheden moeilijker zullen zijn. 

Steun van het thuisfront is een randvoorwaarde voor militairen om hun 

werk goed te kunnen doen. En let wel in goede maar ook in minder 

goede tijden. 

5. Hulp	gezocht!	
 

Vele handen maken licht werk, daarom zoekt de 

Vereniging Dragers Militaire Dapperheids-

onderscheidingen enthousiaste vrijwilligers die zo nu 

en dan willen helpen bij het reilen en zeilen van de 

vereniging. Het liefst is het bestuur van de vereniging 

een afspiegeling van de vereniging: een mengeling 

van land- en luchtmacht, marine en marechaussee 

militairen. We zoeken nog de volgende hulp:  

• 2x bestuurslid algemeen: Jij bent degene 

die helpt daar waar de nood hoog is, samen met de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester 

of secretaris ga je aan de slag en help je bij het organiseren van evenementen en bied je 

ondersteuning.  

• Redacteur BRONS: 3x per jaar wordt de BRONS uitgegeven. Vind jij het leuk om verhalen te 

verzamelen? Kun jij van allerlei verschillende verhalen en foto’s een mooi, kloppend geheel 

maken? Lijkt het je leuk om samen met het bestuur daden te laten leven? Dan horen we graag 

van jou.  

*Bestuursleden kunnen enkel dragers van dapperheidsonderscheidingen zijn, maar ben je geen drager 

en wil je toch graag helpen? Laat het ons dan vooral weten! 
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6. Invictus-sporter	Edwin	de	Wolf	
 

Op 24 april was de reünie en Algemene 

Ledenvergadering van de Vereniging Dragers 

Militaire Dapperheidsonderscheidingen. Ik was 

uitgenodigd om de aanwezigen mee te nemen in 

mijn persoonlijke verhaal over moed, toewijding 

en veerkracht. Mijn verhaal over 

(zelf)leiderschap en het gevecht om weer 

succesvol te worden. Het was voor mij dan ook 

een eer om mijn verhaal met de Dragers te 

mogen delen. Ondanks dat al onze verhalen zo 

anders zijn, zijn er ook heel veel 

overeenkomsten.  

 

Het verhaal wat ik verteld heb gaat over mijn 

jongensdroom om onderofficier bij de 

Koninklijke Landmacht te worden. Ik wilde mijn 

land dienen omdat mijn opa dat in de Tweede 

Wereldoorlog heeft gedaan. Mijn vader deed dat in de Koude Oorlog en in Libanon en ik wilde het 

omdat ik wilde voorkomen wat mijn opa heeft meegemaakt. Het maakte mij trots om als derde 

generatie te dienen en verder te gaan waar mijn vader aan bijdroeg.  

 

Mijn eerste operationele inzet als groepscommandant Luchtmobiel bij Dutchbat 2 in de enclave 

Srebrenica begon zo goed maar eindigde in een drama. Een anti-personeelsmijn vernielde mijn 

linkerbeen en arm; een amputatie van mijn been was het gevolg. Het vernielde ook mijn leven, 

carrière en dromen. Na een snelle revalidatie volgde een flinke mentale dip en moest ik alle zeilen 

bijzetten om weer grip op mijn leven te krijgen. Door hard te vechten en te geloven in mezelf lukte 

dat. Regie nemen en vasthouden paste ik op mezelf toe en langzaam krabbelde ik weer overeind. 

 

Ik volgde een hbo-studie en 

ben uiteindelijk als manager op 

het MRC Aardenburg gaan 

werken. Maar juiste ook de 

sport heeft mij zoveel verder 

geholpen. De racefiets en 

mountainbike zijn mijn passie 

en brachten mij tot op het 

podium. Totaal 4 keer tijdens 3 deelnames aan de Invictus Games.  

 

Dit verhaal deelde ik in detail aan mensen die zich enorm hebben onderscheiden en waar ik een 

diepe buiging voor maak. Dapperheid is niet aan te leren. Het ontstaat in een split second. Maar 

dapperheid is ook als je als militair zwaargewond bent geraakt, voor je leven beschadigd bent en je 

in staat bent de totale regie over je leven weer terug te krijgen en hierdoor weer succesvol wordt. 

Dat verbindt ons. Al zijn onze verhalen zo verschillend.  

 

Ik vond het een oprechte eer.  
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7. Even	voorstellen....1	
 

Joep Grispen, vicevoorzitter 

Als nieuwgekozen vicevoorzitter van de vereniging wil ik bij deze 

graag de gelegenheid gebruiken om mijzelf even voor te stellen. 

Gezien het feit dat ik pas sinds de zomer van 2018 lid ben van de 

vereniging zullen niet veel leden mij vanuit het verenigingsleven 

dan wel persoonlijk kennen. 

Ik ben 48 jaar en samen met mijn vrouw Laura woonachtig in 

Breda. Ik ben vader van onze 1-jarige zoon Jimi en we 

verwachten komende zomer een tweede kindje. Mijn gezin is 

mijn grootste hobby en we proberen samen dan ook mooie 

reizen te maken. De laatste reis was een bijna 6500km lange 

roadtrip door de USA in een camper waarbij we de beroemde Route 66 en vrijwel alle grote en 

bekende nationale parken hebben aangedaan. 

Sinds 1990 ben ik in militaire dienst en ben ik door de rangen heen gegroeid van dienstplichtig genist 

in 1990 tot compagniescommandant op dit moment.  Ik heb de afgelopen jaren bij diverse 

infanterie-eenheden mogen dienen: van 42 BLJ en 11 Infbat LMB tot het KCT. Bij het KCT ben ik sinds 

2000 ingedeeld. Ik ben meerdere malen uitgezonden geweest, naar diverse brandhaarden. Ik heb 

gewerkt onder NAVO, VN en NLD vlag in onder meer Irak, Bosnië, Kosovo, Afghanistan en diverse 

andere landen in Afrika. Op 2 juli 2018 ben ik onderscheiden met de Bronzen Leeuw voor een inzet 

in de omgeving van Deh Rawod, Afghanistan in 2007 met de Special Forces Task Unit Viper. 

Ik voelde me vereerd toen ik deze onderscheiding uitgereikt kreeg en ook nu voel ik mij wederom 

vereerd om uw vicevoorzitter te mogen zijn. Ik zal mijzelf dan ook dienstbaar opstellen en daar waar 

nodig inzetten voor de vereniging door een waardevolle aanvulling in het bestuur team te zijn. Ik 

hoop u allen spoedig allemaal persoonlijk te ontmoeten. 

Mvg, 

Joep Grispen 
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8. Even	voorstellen...2	
 

Anouk, lid communicatieteam.  

 

Bij deze wil ik mij graag even kort voorstellen. Kort, want ik maak liever uitgebreider kennis met de 

verenigingsgenoten met een persoonlijk praatje op een bijeenkomst. Mijn naam is Anouk. Ik ga de 

VDMD ondersteunen op het gebied van communicatie. Dit zal ik doen naast mijn werk als 

communicatieadviseur voor Defensie en de master psychologie die ik momenteel volg. Dat is best druk 

en ik neem daarom de functie van bestuurslid communicatie niet op me: ik ben 'toegevoegd' en ik zal 

de communicatie samen gaan doen met Friso (zie volgende pagina). Ik wil namelijk graag, maar de tijd 

vliegt en half werk heeft niemand wat aan.  

 

In vogelvlucht 

In de afgelopen jaren heb ik gewerkt op allerlei verschillende 

plekken binnen Defensie: bij de luchtmacht, de landmacht, 

met de marechaussee en de marine, in Nederland en buiten 

Nederland, de ene keer met zeer ervaren militairen en de 

andere keer met enthousiaste 'burgers'. Ik ben reservist en 

mijn keuzes zijn leidend in mijn werk. Ik geloof in werken 

vanuit je kracht; dus doen wat je leuk vindt en leuk vinden wat 

je doet. Dat is voor mij belangrijk. Captain Sunshine is mijn 

callsign en mijn credo is: 'vergeet je vandaag niet te stralen?'  

 

Hoezo bij de VDMD?  

Ik ben geen drager van een dapperheidsonderscheiding en 

mijn militaire ervaring – hoewel gevarieerd en leuk – is een 

schijntje in vergelijking met die van de meeste leden van deze vereniging! Bart en Frans zijn kennissen 

van mij en zij hebben mij gevraagd of ik wil helpen. Ik voel me vereerd hierdoor.  

 

Waarom heb ik 'ja' gezegd? 

Simpelweg omdat ik het leuk vind. Ik denk dat soms iets 'geven' goed is en waardevol, zeker in een 

samenleving waarin dit een zeldzaamheid wordt. Dus dat wil ik.  

Daarnaast pak ik extra curriculair af en toe de pen op om verhalen te schrijven. Van oorsprong ben ik 

eigenlijk een schrijver en journalist. Mijn opleiding – creatief schrijven en journalistiek – heb ik in 

Londen gevolgd. Ik schrijf tegenwoordig alleen nog voor mijn plezier. Ik hou ervan om een verhaal – 

 iets intrinsiek persoonlijks en unieks – tot leven te laten komen. Ik zie dat als een gift.  

Ik vind het fijn om iets moois te maken. Maar bovenal vind ik het waardevol om te inspireren en 

geïnspireerd te raken. Want dat is immers de verborgen (psychologische) kracht van een verhaal dat 

tot leven komt!  

 

Saluut, 

Anouk 
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9. Even	voorstellen....3	
 

Friso, lid communicatieteam. 

 

Leden, begunstigers en lezers van BRONS. Met veel plezier maak ik 

kort kennis met u. Sinds deze maand ben ik bij uw vereniging 

betrokken en ondersteun ik het bestuur met hand- en 

spandiensten op het gebied van communicatie.  

 

Mijn jeugdige fascinatie met ridders en dikke boeken heb ik 

vertaald in een studie middeleeuwse en militaire geschiedenis. Ik schreef over kruistochten en 

onderzocht de theorie en praktijk van NEFIS-liaisons in Zuidoost-Azië. Ik haal nog steeds veel 

genoegen uit middagen in een stoffig archief, oude handschriften ontcijferen en langzaam verhalen 

weven uit de losse draden van tijd.  

 

Via een andere interesse, in politiek, raakte ik betrokken bij verkiezingscampagnes. Eerst Europese 

campagnes voor de liberalen, daarna lokaal bij D66 in Amsterdam op het fractiebureau. Eigenlijk ook 

niet meer dan verhalen vertellen, alleen dan gericht op een specifiek doel.  

 

Toen ik vorig jaar de kans kreeg om als communicatiemedewerker bij het Defensie te komen, heb ik 

die met beide handen aangegrepen. Bij DCo in Den Haag ben ik deel van de Newsroom, waar ik me 

vooral met social media en media-analyse bezighoud.  Collega Anouk liet me kennis maken met uw 

vereniging. Ik zie er naar uit om bij te dragen aan de grotere bloei van de VDMD en, natuurlijk, om u 

snel de hand te schudden. 

 

Hartelijke groet, 

Friso Bonga 

10. Hoe	wilt	u	het	contact?		
 

Uitnodigingen voor evenementen, dapperheidsonderscheidingen, herdenkingen, bezoeken of 

bijeenkomsten...hoe bent u het beste te bereiken? Via welk medium wilt u op de hoogte gesteld 

worden door het bestuur van de vereniging?  

• Mail uw antwoord naar: secretaris@verenigingdmd.nl  

• Of scheur/knip deze pagina (nadat de keerzijde is gelezen) uit de BRONS, noteer uw keuze 

en uw naam en stuur deze per post aan de secretaris:  

 

E. van der Meijde, Wylgewei 4, 9287LZ, Twijzelerheide 

 

 

 

 

A B C D 

E-mail WhatsApp Facebook Brief 
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11. De	VDMD	coin	
 

Als present voor de leden van de vereniging is er een speciale VDMD coin gemaakt! De eerste coins 

werden uitgedeeld tijdens de algemene ledenvergadering en alle leden kunnen een coin 

verwachten. De coins worden op naam uitgegeven en dragen allen een uniek nummer!  

 

 

 

Als blijk van waardering voor zijn inzet voor de vereniging werd coin 001 uitgereikt aan de 

inspecteur-generaal der krijgsmacht: 
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12. Daden	laten	leven,	ook	buiten	Defensie	
 

Onze voorzitter Frans Erkelens, heeft op 5 april een presentatie gegeven aan Van Lanschot & 

Kempen. 

Weledelgestrenge heer Erkelens, beste Frans, 

 

Onlangs heb ik u gesproken over de vereniging dragers militaire dapperheidsonderscheidingen. 

Een vereniging waarvan u voorzitter bent en waar u de belangen behartigt van een unieke groep 

mensen binnen onze Nederlandse maatschappij. In het kader van de breakfast talk sessies voor 

Van Lanschot & Kempen (VLK) zou Nimble u graag als spreker willen uitnodigen op 5 april 2019 

te Amsterdam ten einde invulling te geven aan een lezing over kernwaarden en het belang 

hiervan voor mens en organisatie. 

Nimble ziet uw vereniging, gezien haar unieke positie in onze maatschappij, van meerwaarde 

voor het vertalen van de meerwaarde van kernwaarden binnen organisaties. Uw vereniging 

herbergt immers oudere en jongere generaties dragers militaire dapperheidsonderscheidingen 

die over het algemeen nimmer hetzelfde klaslokaal hebben gedeeld. In een persoonlijk gesprek 

heeft u mij geïnspireerd door de daden van uw dragers te laten leven. U maakte duidelijk dat niet 

de eenheid, organisatie of situatie bepalend was maar juist de mens. De mens, verschillend van 

leeftijd, milieu en achtergrond. In the end zie ik een verbindende factor te weten 

DNA/KERNWAARDEN. Uw verhaal en uw beleving van kernwaarden zijn van absolute 

meerwaarde voor ons programma bij VLK. 

Voor uw presentatie is Nimble genegen een donatie te doen aan uw vereniging. 

 

In afwachting van uw reactie verblijf ik,  

 

Hoogachtend 

 

 

 

 

De presentatie was een succes! De genodigden waren onder de indruk van de kernwaarden die 

doorschijnen in de verhalen van de dragers militaire dapperheidsonderscheidingen.  
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De organisatoren bekijken momenteel of ze dit soort presentaties vaker kunnen organiseren. 

Twee afgevaardigden van Nimble (de organisator) waren aanwezig bij de reünie om inspiratie op 

te doen hiervoor.  

 

 

 

 

13. Oproep	secretaris	
 

 

Oproep 

Ons ledenbestand is toe aan actualisatie! En daarvoor kunnen 

we wel wat hulp gebruiken...Wil jij je samen met de secretaris 

en vicevoorzitter een keertje kwaad maken en alle 3000 

ledengegevens nalopen, controleren en actualiseren? Dan 

zitten wij met hoge nood te wachten op jou.  

Mail naar vicevoorzitter@verenigingdmd.nl  
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14. Uitnodiging	IGK	
 

De IGK nodigt alle leden, ereleden, buitengewoon leden en weduwe leden van de VDMD uit voor: 

 

Nota bene: genodigden zullen nog een uitnodiging per post ontvangen. Dit is enkel een 

vooraankondiging. Bij de schriftelijke uitnodiging zult u ook een antwoordkaart krijgen waarmee u 

uw aanwezigheid kan doorgeven. Er wordt voor u gebarbecued.  
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15. Leestip:	Commando	in	Indië	
 

Willem groeit op in de armoede in de Haarlemmermeer. Op jonge 

leeftijd ziet hij hoe zijn werkgever arme Amsterdammers van het erf 

jaagt als ze niet genoeg geld voor 

aardappels of tarwe hadden. Hij smokkelt de aardappels onder zijn jas 

om na werktijd om aan de arme Amsterdammers te geven. De Duitse 

capitulatie volgt en al snel zijn er 

de eerste berichten uit Indië van bendes en voormalige Japanse 

militairen die het land onveilig maken. Hij hoeft dan ook niet lang na 

te denken om zich aan te melden bij de landmacht om actief te 

helpen de orde en vrede te herstellen. De militaire opleiding gaat 

hem makkelijk af en al snel vertrekt hij per stoomschip naar Indië. 

 

In Indië wordt hij tot zijn teleurstelling ingedeeld 

bij de staf van de Z-brigade. Bij een bezoek aan 

een kampong komt hij in aanraking met de 

verschrikkelijke gevolgen van een moordpartij 

van vijandelijke bendes. Hij vraagt overplaatsing 

aan naar het Korps Speciale Troepen. Als 

commando sergeant heeft Willem zich tijdens 

diverse acties onderscheiden. Door zijn moedige 

acties en beleidvol leiderschap is hij koninklijk 

onderscheiden met het Bronzen Kruis. Dit boek 

vertelt het verhaal van een oud-commando die 

bij terugkeer in Nederland in een maatschappij komt die ervan overtuigd is dat Nederlandse 

soldaten zich hebben misdragen en aan oorlogsmisdaden schuldig hebben gemaakt. Praten over die 

ervaringen was lange tijd sociaal onacceptabel. 

 

Miskend en teleurgesteld in het vredesleger dat 

in geen opzicht lijkt op de standaard die in Indië 

zo vertrouwd was verlaat hij de dienst. Na ruim 

55 jaar komt de jongere generatie groene 

baretten hem te hulp en is hij weer trots een 

commando te zijn. Dit is het verhaal van Willem 

Pieter den Engelsman die op 93-jarige leeftijd 

besluit om samen met zijn kleinzoon Christiaan 

zijn levensverhaal op papier te zetten…. 

 

Het is nu of nooit! 

 

Het boek ‘Commando in Indië’, van Willem den Engelsman, drager van het Bronzen Kruis, koop je via 

deze link: http://bluerosespublishing.nl/product/commando-in-indie/ 
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16. Oproep	75	jaar	vrijheid	
Verhalen gezocht! 

 

 

Met de viering van 75 jaar vrijheid voor de deur en de komst van de Invictus Games naar Nederland 

in 2020 is er een groot podium gekomen voor verhalen van veteranen en de offers die gemaakt zijn 

en worden voor vrijheid... 

Op nationale schaal zijn journalisten, videomakers, schrijvers, fotografen en nog veel meer op zoek 

naar verhalen om allerlei media te vullen: denk aan kranten, videoprogramma’s, tijdschriften en 

‘podcasts’ (gesproken fragmenten die enorm populair zijn omdat mensen ze in de auto kunnen 

luisteren onder het rijden!). 

Vrijheid is niet vanzelfsprekend, maar in onze huidige maatschappij is dit bij lang niet iedereen meer 

bekend. De verhalen lijken een stille dood te sterven… maar wij willen daden juist laten leven! Dit 

kunnen we onder meer doen door de verhalen (weer) te vertellen.  

Heb jij een verhaal en wil je het delen met Nederland? Laat het ons dan weten!  

Mail naar: communicatie@verenigingDMD.nl  
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17. Facebook	VDMD		
 

Hij bestond al een tijdje maar het was aardig stil.... 

....de facebookpagina van de vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen.... 

                                                                                                                      ...is airborne   

 

 

                  ...Volg jij hem al? 

....en raad jij hem aan, aan geïnteresseerden? 

                      ...we kregen klachten dat de Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen niet te 

vinden waren online.... 

                                         ....daar willen we met deze facebookpagina verandering in brengen!  

 

Uitnodiging  

4 juli a.s. zal er weer een uitreiking van enkele dapperheidsonderscheidingen plaatsvinden. 

Het zal een gesloten uitreiking worden  

Voor deze uitreiking zijn uitgenodigd het bestuur, de ereleden en daarnaast is er nog  

plek voor 20 leden (inclusief begeleiders).  

De uitreiking zal plaatsvinden op het binnenhof in Den Haag. 

Mocht u bij deze uitreiking aanwezig willen zijn, dan kunt u zich uiterlijk 4 juni a.s. aanmelden 

bij onze secretaris.  
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18. Nog	meer	berichten	over	de	VDMD...	
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19. Nuldelijnsondersteuner	(NOS)	2.0.	
 

Afgelopen jaar heeft onze penningmeester Maurice Becks deelgenomen aan de eerste vernieuwde 

Nuldelijnsondersteuner cursus 2.0, die door het Veteranen Platform (VP) werd aangeboden.  

De nuldelijnsondersteuner 2.0 cursus werd op 25 en 26 oktober 2018 

verzorgd door het VP in ‘de Basis’ te Doorn. Na afloop hiervan volgde een 

periode waarin diverse opdrachten uitgevoerd diende te worden die 

vastgelegd werden in een zelf samen te stellen portfolio.  

De cursus werd afgesloten tijdens een certificering dag op 22 februari 

2019, waarbij het portfolio middels een vrij format gepresenteerd diende 

te worden aan het aanwezige panel. Het panel bestond uit de 

cursusleider zelf en een bedrijfsmaatschappelijk werker van ‘de Basis’. 

Het gepresenteerde en de inhoud van het portfolio werden als positief 

ervaren en leidde tot het certificeren van Maurice, die zich nu zich nu 

gecertificeerd nuldelijnsondersteuner mag noemen. 

Wat is een Nuldelijnsondersteuner? 

Een Nuldelijnsondersteuner is een soort van veteranenhelper die een luisterend oor kan bieden en 

een steuntje in de rug kan geven voor de veteranen van onze vereniging en hun directe relaties. 

Veteranen hebben als (ex-)militair van oudsher een bijzondere band met elkaar. Daardoor begrijpen 

wij elkaar vaak beter. Wij zijn geen mantelzorgers, maar zo nodig wijzen wij de weg naar 

professionele hulpverlening.  

Hoe kunt u in contact komen met een Nuldelijnsondersteuner? 

Er zijn verschillende manieren en de meest voor de hand liggende is om contact op te nemen met 

een van de twee nuldelijnsondersteuner van onze vereniging tijdens een van onze activiteiten of 

door contact op te nemen met penningmeester@verenigingdmd.nl. 

Nuldelijnsondersteuners binnen de VDMD. 

Onze vereniging kent nu dus twee 

Nuldelijnsondersteuners: oud-bestuurslid Jacob van 

Velzen en penningmeester Maurice Becks. 

Verder kunt u ook in contact komen met een 

Nuldelijnsondersteuner via: 

§ Het Veteranenloket of telefonisch 088 – 334 00 00; 

§ Een van de Samenwerkende Veteranenontmoetingscentra; 

§ Een van de verenigingen aangesloten bij het Veteranen Platform. 
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20. Fotorapportage	4	mei	
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De VDMD is klaar voor het komende jaar... 
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1 Opening 

 

WELKOMSWOORD 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom, en informeert de leden 

over het verloop van de ALV, gevolgd door een hamerslag wat zorgt voor de 

opening van de 49ste ALV. 

 

Door de voorzitter: 

Dames en heren, 

Voor de 2de keer is het mij vergund deze, alweer 49ste Algemene Leden 

Vergadering als uw voorzitter te mogen openen. Laat ik beginnen met u allen en 

onze beschermheer de generaal Van Griensven hartelijk welkom te heten in het 

Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen & Museum Bronbeek. 

Als u om u heen kijkt ziet u op dit moment alleen kameraden, leden, 

begunstigers, echtgenoten en vriendinnen. Straks, over een klein uur worden 

wij allen vergezeld door een tiental genodigden.  

In het teken van veerkracht, toewijding, moed en een mogelijke rol als VDMD 

voor onze vrijheid hebben we twee inspirerende gastsprekers. Kolonel H. de 

Jong praat met ons over de stelling: ‘de VDMD kan een vormende rol vervullen 

voor de toekomst van de krijgsmacht’. Daarna vertelt de heer Edwin de Wolf zijn 

aangrijpende en inspirerende verhaal. Een verhaal over moed, toewijding en 

uitzonderlijke veerkracht. Een verhaal dat u zal herkennen. Om mogelijke 

verwarring te voorkomen toon ik u allen de agenda voor deze middag. 

 

12.30 – 13.30 uur Ontvangst leden met koffie, thee en spekkoek 

13.30 – 14.30 uur Algemene ledenvergadering 

14.30 – 15.00 uur Ontvangst genodigden en gastsprekers met versnapering 

 

15.00 – 16.30 uur Woord van welkom aan onze gasten, introductie VDMD, link 

VDMD naar onze gastsprekers, lezing van onze gastsprekers: 

   Commandant KMS Kolonel H. de Jong 

Invictus Games-sporter en veteraan Edwin de Wolf 

 

16.30 – 18.00 uur Borrel en blauwe hap 

18.00 uur  Einde bijeenkomst 
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De voorzitter vervolgt: 

 

Voordat ik verder ga wil ik kort met u stilstaan bij het afgelopen jaar. Ik kan u 

zeggen dat we als bestuur een onrustig en druk jaar achter de rug hebben en 

vraag hier uw begrip voor. Zoals u allen weet hebben alle bestuursleden bewust 

de verantwoording op zich genomen om onze mooie vereniging te gaan 

besturen. Vaak moeten we als mens leren door te ervaren en zo ook tijdens een 

functie als bestuurslid moeten we gaan ervaren wat de daadwerkelijke impact 

is van de genomen verantwoordelijkheid. Het maakt ons als bestuur bewust van 

de druk en werkzaamheden die de oud-bestuursleden voor jaren hebben 

ervaren en vervuld. 

Ons afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van mooie initiatieven en 

tegelijkertijd de realiteit van de dag. Niet alles wat we voor ogen hadden heeft 

reeds een plek gekregen maar dat betekent niet dat de beoogde initiatieven een 

stille dood sterven. 

Ik moet u melden dat we als bestuur te maken hebben gehad met uitzending, 

functiewissels binnen en buiten Defensie en extreme studiedruk. Hierdoor 

hebben we tussentijds een aantal zaken en verantwoordelijkheden moeten 

verleggen en hopen vandaag van jullie toestemming te krijgen voor een 

bestuursverandering. 

Het komende uur doorlopen we gezamenlijk onze ALV en ik wens u allen een 

vruchtbare en plezierige vergadering en voor straks een gezellig en interactief 

samenzijn en reünie toe. 

 

Inhoud ALV 

1. OPENING 

2. EERBETOON 

3. WOORD VAN WELKOM 

4. LEDENBESTAND 

5. MEDEDELINGEN 

6. EVENEMENTEN 

7. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018 

8. JAARVERSLAG 2018/2019 

9. VERSLAG PENNINGMEESTER 

10. DECHARGE FINANCIEEL BEHEER 2018 
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11. DEELNAME HERDENKINGEN 2019 

12. STAND VAN ZAKEN MBT HET BESTUUR 

13. RONDVRAAG 

 

Met deze hamerslag verklaar ik de ALV voor geopend. 

 

2 EERBETOON 

De voorzitter nodigt alle aanwezigen uit voor het eerbetoon aan de leden die 

ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen: 

 

Mag ik u uitnodigen om staande te herdenken de zeven (7) leden die ons sinds 

de vorige algemene vergadering zijn ontvallen gevolgd door een minuut stilte.  

 

De secretaris leest de namen voor. 

 

Datum ov Dhr/Mw Naam en voorletters Ondersch. L. Woonplaats 

20180501 De heer Hendriks B.M. KV Oakville USA 

20180509 Kolonel bd Groeneveld E.  BL Bergen op Zoom 

20180701 Mevrouw Huisman- van Marion Weduwe Maasdam 

20180804 De heer Mertens P.E. BK & KV Hilversum 

20180928 AOO bd Migalski BK Hoogerheide 

20181029 LTZVK bd De Rode J.B. BK Julianadorp 

20190111 De heer Grisnigt R.A. BL & KV Hoogerheide 

 

Wij zullen hen blijvend met respect en waardering gedenken. 

 

  



Brons 92 

 36 

01-05-2018 B.M. Hendriks 

Kruis van Verdienste 

K.B. no. 32 van 20 oktober 1949 

1678      B.M. Hendriks, geb. 27 juli 1916, marinier der 3e klasse (48951). 

 

Heeft zich door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het 

belang van het Koninkrijk gediend, door op 24 Januari 1949 nabij Ngimbang 

(Oost-Java), toen de truck, waarop hij was ingedeeld, op een door terroristen 

ingegraven vliegtuigbom was gereden en in brand was geraakt, tezamen met 

een andere marinier, zonder op eigen levensgevaar te letten, te midden van om 

hem heen vliegende scherven van de zich op de truck bevindende exploderende 

munitie en ondanks de grote hitte van de brandende benzine, in de laadbak van 

de truck te klimmen teneinde een zwaar gewonde marinier, wiens uniform 

reeds had vlam gevat er uit te redden, waarbij hij zelf brandwonden aan zijn 

handen opliep. 

 

09-05-2018 E. Groeneveld 

Bronzen Leeuw 

K.B. no. 23 van 25 maart 1949 

850        Edsel Groeneveld, geb. Batavia (Java) 9 mei 1924, eerste-luitenant der 

infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger. 

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de 

strijd tegen terroristische benden in Zuid-Sumatra van 21 Juli 1947 tot eind 

December daaraanvolgende onderscheiden. In het bijzonder door op:  

a. 17 Augustus 1947 tijdens een actie in de omgeving van Batoeradja op te 

treden als commandant van een onderafdeling van een gemotoriseerde 

verkenningscolonne, in aanraking komende met een numeriek veel sterkere, 

met allerlei soort vuur-, houw- en steekwapens bewapende fanatieke 

"Hezbollah" bende, onmiddellijk, persoonlijk voorgaande, met een peloton 

infanterie uit te stijgen, daarna, onder vijandelijk vuur, ten aanval over te gaan, 

ten gevolge waarvan de vijand een verlies werd toegebracht van 60 

gesneuvelden, 10 zwaar gewonden en 117 krijgsgevangenen (w.o. hun leider), 

terwijl een grote hoeveelheid wapens en munitie werd buitgemaakt; 

b. 24 Augustus 1947 optredende als zelfstandig commandant van een 

verkenningsafdeling van Batoeradja naar Penjandingan, alwaar zich een goed 
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bewapende terroristenbende had genesteld, deze onmiddellijk aan te vallen, 

opnieuw persoonlijk voorgaande en het gevecht leidende, waarop de bende 

werd teruggedreven, onder verlies van 29 gesneuvelden en 1 krijgsgevangene 

en voorts 1 zware mitrailleur werd buitgemaakt;  

c. op 24 Oktober 1947 bij een patrouillevaart op de Organrivier, plotseling door 

vuur van de wal overvallen, onverwijld opdracht te geven tot landen en daarna 

tot de aanval over te gaan. 

 

01-07-2018 mevrouw Huisman- van Marion Weduwe lid 

 

04-08-2018 P.E. Mertens 

Bronzen Kruis 

K.B. no. 2 van 18 januari 1945 

1154      P.E. Mertens, geb. Hull (Groot-Brittannië) 1 dec. 1925, matroos der 2e 

klasse (16424).  

Als opvarende van een Onzer Onderzeeboten gedurende geruimen tijd, in 

krijgsverrichtingen tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, 

volharding en plichtsbetrachting. 

 

28-09-2018 J. Migalski 

Bronzen Kruis 

K.B. no. 87 van 24 december 1953 

3420      Jozef Migalski, geb. Radomsko (Polen) 16 maart 1927, tijdelijk 

aangesteld sergeant van het wapen der infanterie (legernummer 27.03.16.254). 

 

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als soldaat 

der eerste klasse bij het Nederlands Detachement Verenigde Naties in KOREA, 

toen op 21 Oktober 1952 door een patrouille waarvan hij deel uitmaakte een 

aanval moest worden gedaan op Heuvel 200 (T.-Bone Hill) in KOREA. 

Na zich hiervoor vrijwillig aangemeld te hebben nam hij deel aan de bestorming 

van de heuvel, daarbij de vijand ernstig afbreuk doende.  
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Vervolgens heeft hij, toen op 14 December 1952 een aantal wapens, welke op 

het gevechtsterrein waren achtergebleven, gezocht moesten worden, zich 

vrijwillig aangeboden om deze wapens op te sporen. Nadat aanvankelijk geen 

succes werd behaald, heeft hij zonder acht te slaan op eigen veiligheid met grote 

nauwkeurigheid tezamen met de Commandant van de patrouille onder 

onophoudelijk vijandelijk vuur gezocht totdat de wapens dicht bij 's 

vijandsstellingen werden gevonden.  

Tenslotte heeft hij, toen op 22 December 1952 een "raid" op de vijandelijke 

stellingen, gelegen op Heuvel 200 moest worden uitgevoerd, zich hiervoor 

wederom vrijwillig aangemeld. Niet lettend op eigen lijfsbehoud en onder 

onverwachts geopend vijandelijk vuur bestormde hij de door de vijand bezette 

heuvel en vernietigde hij een Maxim mitrailleur. 

 

29-10-2018 J.B. de Rode 

Bronzen Kruis 

K.B. no. 98 van 27 maart 1963 

3484      Johannes Bertus de Rode, geb. Groningen 24 sept. 1936, korporaal der 

mariniers (26420).  

 

Heeft in zijn functie als groepscommandant zich onderscheiden door beleidvol 

optreden tegen de vijand in NED.-NIEUW-GUINEA in de omgeving van de 

kampong MANELEK, door bij een overval op een vijandelijk bivak, onder hevig 

vijandelijk vuur, zijn groep zodanig op te stellen, en het vuur zo te leiden, dat 

voorkomen werd dat de vijand een omtrekkende beweging kon maken en 

uiteindelijk gedwongen werd het gevecht af te breken. 

 

11-01-2019 R.A. Grisnigt 

Bronzen Leeuw 

K.B. no. 8 van 30 augustus 1948 

757        Reijer Abraham ('Bram') Grisnigt, geb. Rotterdam 26 jan. 1923, 

sergeant-titulair. 

 

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de 

strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na op 20 September 1943 als 
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marconist per valscherm in bezet gebied te zijn neergelaten, een groot aantal 

berichten radiografisch naar Engeland te zenden.  

Voorts door, ondanks het feit dat hem bekend was dat de vijand zijn zendpost 

vermoedelijk op het spoor was, met veel moed het doorzenden van berichten 

voort te zetten, totdat hij op 2 Februari 1944 door de vijand werd overrompeld 

en naar een concentratiekamp in Duitsland werd overgebracht. 

Kruis van Verdienste 

K.B. no. 11 van 25 februari 1943 

350        Reijer Abraham ('Bram') Grisnigt, geb. Rotterdam 26 jan. 1923, 

dienstplichtig soldaat. 

Wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping 

uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, 

Engeland werd bereikt. 
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3 Woord van welkom 

 

De Voorzitter gaat verder 

Een hartelijk welkom aan onze ereleden die aan onze uitnodiging gehoor 

hebben gegeven. 

 

• Kapitein der Mariniers b.d. W.F.J. Elgers, 77 jaar, onze vorige secretaris 

en penningmeester, drager Bronzen Kruis en zijn lieve vrouw Annemie; 

• Mevrouw Hardon-Eijerman en echtgenoot onze vorige redactrice; 

• De heer Sirach de Vos, 93 geworden in februari, onze oud-voorzitter, 

drager Bronzen Kruis met zijn begeleidster mevrouw Ada Varekamp; 

• Helaas heeft Harry Huisman zich afgemeld ivm ziekte. 

 

Fijn dat u vandaag in ons midden bent. 

 

Zoals u kunt zien is het bestuur niet voltallig aanwezig onze vicevoorzitter Ben 

Gans en bestuurslid communicatie Bart de Graaff hebben zich afgemeld en 

wensen ons allen een fijne dag toe. Ik kom hier later nog op terug. 

 

Voordat we verder gaan zijn er een aantal nieuwe gezichten onder ons met wie 

ik u graag kennis wil laten maken: Anouk die ons ondersteunt met de 

communicatie. 

 

 

 

Voorzitter gaat verder 

Dames en heren uiteraard ook een speciaal welkom aan u, onze leden met hun 

partners die de reis hebben willen ondernemen om op deze algemene 

ledenvergadering, reünie en interactieve bijeenkomst aanwezig te zijn. Welkom 

allemaal. 
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4 Ledenbestand 

 

De voorzitter neemt het ledenbestand door 

Het huidige ledenbestand van de VDMD is op 24 april 2019 123 personen groot 

en bestaat uit 5 ereleden, 89 gewone leden, 16 weduwe leden, 6 abonnee leden 

en 7 buitengewone leden. 

   

Van de 123 leden zijn hier nu aanwezig 25 stemgerechtigden op een totaal van 

43 deelnemers. Vanaf 14.30 uur worden wij versterkt door 10 genodigden en 

gastsprekers. 

 

5 Mededelingen 

De secretaris richt zich tot de aanwezigen en leest het verzonden bericht van 

trouw aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander voor. 

 

Namens bestuur en leden is voor deze algemene vergadering en reünie op 

dinsdag 16 april 2019 een bericht van trouw en aanhankelijkheid verzonden aan 

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. 

 

Majesteit, 

  

Bestuur en leden van de Vereniging Dragers Militaire 

Dapperheidsonderscheidingen in algemene vergadering en reünie bijeen 

op woensdag 24 april 2019 aanvang 12.30 uur in het Koninklijk Tehuis 

voor Oud-Militairen & Museum Bronbeek te Arnhem, betuigen Uwe 

Majesteit hun gevoelens van trouw en aanhankelijkheid. 

  

Namens het bestuur en de leden teken ik met de verzekering van onze 

bijzondere hoogachting en respect voor Uwe Majesteit, 

  

Erik van der Meijde 

Secretaris Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen 

(VDMD) 
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Aansluitend vraagt de secretaris eenieder die in de gelegenheid is te gaan 

staan en leest de secretaris de tekst voor van het antwoord dat op verzoek van 

Zijne Majesteit de Koning is geschreven. 
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De secretaris neemt met de aanwezigen de afmeldingen door 

 

Een aantal leden hebben een bericht van verhindering gestuurd dan wel te 

kennen gegeven niet in staat te zijn om bij ons te komen. Allen wensen ons een 

vruchtbare vergadering en gezellige reünie toe en groeten ons hartelijk. 

 

Ons erelid, viceadmiraal B.D. ir M.A. van Maanen en Harry Huisman hebben zich 

afgemeld. Ook weduwe lid mevrouw N. Donker- van Dongen heeft zich 

afgemeld. Onze vicevoorzitter en bestuurslid communicatie hebben zich ook 

afgemeld en groeten u hartelijk. 

 

Van de genodigden hebben wij van de volgende personen een bericht van 

verhindering ontvangen: 

Minister van Defensie, Hare Excellentie A. Bijleveld; 

Staatssecretaris van Defensie, Hare Excellentie B. Visser; 

Chef van het Militaire Huis van Zijne Majesteit de Koning, schout-bij-nacht drs. 

L.H.I. Brummelaar; 

Kanselier der Nederlandse Orden, generaal-majoor b.d. Morsink; 

C-CZSK, viceadmiraal Kramer nu vertegenwoordigd door luitenant-kolonel der 

mariniers Emanuel Thomeer; 

C-CLAS, luitenant-generaal Beulen; 

C-CLSK, luitenant-generaal Luyt nu vertegenwoordigd door kolonel Peter 

Tankink; 

C-KMAR, luitenant-generaal van den Brink; 

C-KTOMMB, kolonel van Dreumel; 

C-KCT, kolonel van de Berg; 

C-KMARNS, brigade-bgeneraal MacMootry ook vertegenwoordigd door 

luitenant-kolonel der mariniers Emanuel Thomeer; 

C-DHC, commodore Adang; 

C-NLDA, generaal-majoor Geerts; 

CS-NLDA, kolonel Keijsers; 

C-KMA, kolonel Doense; 

D-IDL, kolonel Bal; 

C-OTCKMar, kolonel Rippens; 

H-OKM, kapitein-ter-zee (TD) Koerse. 
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6 Evenementen 

 

De secretaris neemt de evenementen door van het jaar 2019. De vereniging 

neemt actief deel aan de volgende evenementen: 

 

4 mei Den Haag Monument Englandspiel dhr J.R Hinderink  

4 mei Grebbeberg kranslegging, J.van Velsen en E. van der Meijde; 

4 mei Den Helder, gevallen ter zee, E. van der Meijde, J. Boon en B. Reurling; 

4 mei Westerbork, J. Briggeman; 

9 mei VP diner de Corps, F.C. Erkelens en M. Becks; 

10 mei Ypenburg Slag om de Residentie, C. Visser; 

10 mei Passing Out KMS, F.C. Erkelens, E. van der Meijde en TBD; 

29 juni NLVD2019, aankondiger Fons Meijers, bestuursleden gehele event 

aanwezig, genodigden voor het binnenhof en eretribune TBD; 

03 juli NOOC, TBD; 

04 juli uitreiking Militaire Dapperheidsonderscheidingen bestuursleden, 

ereleden en 40 plaatsen (inclusief partner of begeleider) voor leden. Opgave (vol 

is vol) via secretaris en bevestiging volgt per mail; 

17 juli BBQ IGK alle leden; 

15 augustus Den Helder Indië herdenking, J. Boon en B. Reurling; 

7 september Roermond, F.C. Erkelens en M. Becks; 

 

 

 

Later zal de secretaris met de leden afstemmen hoe de vereniging invulling gaat 

geven aan “zichtbaar waar mogelijk en aanwezig waar nodig”.   
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7 Notulen algemene ledenvergadering 2018 

 

De secretaris en de voorzitter gaan door met de notulen van 2018. 

 

Aan de orde zijn de notulen van de algemene ledenvergadering 2018, 

toegezonden via Brons 90, hoofdstuk 14 blz. 30 t/m blz. 43.   

Ik wil u middels handopsteking de gelegenheid geven redactioneel en 

inhoudelijk te reageren op de notulen algemene ledenvergadering 2018. 

De aanwezige leden hebben geen op- of aanmerkingen op de notulen van 2018 

en de voorzitter legt de notulen vast per hamerslag. 

 

De voorzitter bedankt het bestuur en Robert Hillebrand in het bijzonder voor 

het opstellen van de notulen 2018! Helaas is Robert met een nieuwe uitdaging 

begonnen binnen Defensie waardoor hij geen tijd meer heeft om ons als bestuur 

te ondersteunen. 

 

8 Jaarverslag 2018/2019 

 

De voorzitter vervolgt 

Het jaarverslag van 2018/2019 zal, verwerkt in de notulen van de ALV 2019, in 

BRONS 92 verschijnen. Aan de hand van de volgende bullets blikt hij terug op 

het jaar 2018 van de laatste ALV tot en met 24 april 2019. 

 

2018/2019 in bullets 

• ALV in het Nationaal Militair Museum; 

• BBQ bij onze beschermheer; 

• NLVD2018; 

• 15 nieuwe dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen; 

• Uitreiking MWO; 

• Zichtbaar waar mogelijk & aanwezig waar nodig; 

• Daden laten leven; 

• Digitalisering van de boekhouding; 

• Financiële positie versterken; 

• Strategische communicatie verdient aandacht; 

• Strategisch netwerk verdient aandacht 
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De voorzitter draagt voor: 

 

In mijn openingswoord heb ik kort met u stilgestaan bij het afgelopen jaar. Ik 

heb om uw begrip gevraagd gezien het onrustige en drukke jaar dat het bestuur 

achter de rug heeft. Het is geen excuus, u heeft uw vertrouwen aan ons gegeven 

en ik weet dat we niet alles hebben kunnen waarmaken wat we als bestuur voor 

ogen hadden.  

 

Persoonlijk ben ik op uitzending geweest en heb niet de luxe gehad om mij ook 

op de vereniging te richten. Onze vicevoorzitter is in dezelfde periode gewisseld 

van baan en heeft de verantwoording over een van onze Nederlandse 

Ambassades in het buitenland. Bart ons bestuurslid communicatie heeft het 

merendeel van zijn tijd en energie nodig voor zijn studie en baan. Marc die de 

functie van secretaris zou overnemen heeft een nieuwe baan gekregen en 

vertrekt naar Amerika.  

 

Kortom uw bestuur heeft alle zeilen moeten bijzetten het afgelopen jaar. In 

BRONS 91 heeft het bestuur (hoofdstuk 10 blz. 34) een oproep gedaan voor 

nieuwe bestuursleden. Gelukkig heeft zich een vrijwilliger gemeld voor de 

functie van vicevoorzitter en zijn wij gezegend met de steun van Anouk 

Beijleveld voor onze communicatie. Tevens heeft Erik als bestuurslid algemeen 

de functie van secretaris overgenomen waarmee we de benodigde continuïteit 

veilig hebben weten te stellen. Ik wil jullie, Erik, Anouk en Joep (die niet aanwezig 

kan zijn), bij deze danken voor de toegezegde steun en hoop straks de 

goedkeuring van alle aanwezige stemgerechtigden te krijgen voor deze geboden 

steun aan de vereniging en het bestuur. 

 

Was het dan een slecht jaar? Hebben we als vereniging zaken gemist? Nee dat 

niet. Onze communicatie en ons strategisch netwerk verdient meer aandacht. 

Ons streven is nog steeds om een website met audiovisuele content en 

geschreven verhalen te maken. Ook leeft het idee nog steeds om een boek te 

laten maken waarin onze daden tot leven komen. Door omstandigheden hebben 

we deze beoogde doelen niet voldoende aandacht kunnen geven.  

 

Wat hebben we wel van de grond gekregen? 
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25 april, onze ALV van 2018, was in een nieuw jasje gestoken. Naast onze ALV 

hebben we gezamenlijk met genodigden een interactieve bijeenkomst beleefd 

en de dag afgesloten met een goede blauwe hap in het midden van ons Militair 

Museum. 

 

27 juni waren we als vereniging wederom uitgenodigd door onze beschermheer 

op de Zwaluwenberg waar wij getrakteerd zijn op een voortreffelijke BBQ. Een 

onvergetelijke dag waar we zowaar een wereldkampioen onder ons hadden. 

 

Op 30 juni waren we weer aanwezig op de NLVD2018. Zichtbaar waar mogelijk 

en aanwezig waar nodig, in de Ridderzaal, in het Defilé, op de tribunes en op het 

Malieveld. Iedereen was daar waar hij kon en wilde zijn. Natuurlijk kan het altijd 

beter en ik hoop dan ook dat jullie onze secretaris van feedback voorzien. 

 

Op 2 juli hadden we de unieke uitreiking van 15 Militaire Dapperheids-

onderscheidingen. Een event waar de gehele vereniging voor was uitgenodigd 

en waar onze Minister memoreerde aan het gesprek dat zij met ons heeft gehad: 

daden laten leven. De vereniging was betrokken bij de voorbereidingen en heeft 

mogen genieten van een prachtige en waardige dag. 

 

Op 31 augustus was de MWO-uitreiking. Helaas waren er hierbij een aantal 

leden ‘valse’ verwachtingen. Zowel de protocol-officier als de vereniging hadden 

geen invloed op de verdeelde uitnodigingen. CLSK en de nieuwe ridder Roy 

waren in de lead. Hierdoor waren in ieder geval alle dragers van de luchtmacht 

uitgenodigd en twee bestuursleden. Wat mij hier persoonlijk is opgevallen, is 

dat we als vereniging wel een blok moeten vormen. Niet alleen in woord maar 

ook in daden. Dat betekent dat we ons ook als vereniging moeten tonen en niet 

als verschillende cellen. Het mooie van de MWO-uitreiking was dat Roy direct te 

kennen heeft gegeven dat hij graag lid wilde worden van de vereniging, iets wat 

we nog wel moeten gaan realiseren. 

 

1 september waren we aanwezig in Roermond waar Erik en ik een krans hebben 

gelegd. De vereniging was aanwezig en zichtbaar wat resulteerde in een 

prachtige groepsfoto. 
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Dan wordt het rond mijn persoon even stil, vanaf september tot en met februari 

2019 ben ik op uitzending en heeft het bestuur de toko draaiende gehouden. 

 

Op 5 april jongstleden heb ik over onze vereniging verteld bij een privaat bedrijf. 

Als behartiger van de belangen van een unieke groep mensen binnen onze 

Nederlandse maatschappij heb ik gesproken over kernwaarden en het belang 

hiervan voor mens en organisatie. Onze vereniging wordt, gezien onze unieke 

positie in de maatschappij, van meerwaarde gezien voor het vertalen van de 

meerwaarde van kernwaarden binnen organisaties. Onze vereniging herbergt 

immers oudere en jongere dragers militaire dapperheidsonderscheidingen die 

nimmer hetzelfde klaslokaal hebben gedeeld. Het is niet de eenheid, organisatie 

of situatie maar juist de mens die bepalend was in de geschiedenis. Deze mens 

verschillend van leeftijd, milieu en achtergrond heeft als verbindende factor 

DNA/KERNWAARDEN die hun tot uitzonderlijke daden heeft geleid. Voor deze 

lezing heeft de vereniging een prachtige donatie mogen ontvangen. 

 

Ondertussen heeft Maurice onze penningmeester de boekhouding 

gedigitaliseerd en zoals beloofd aan jullie hebben we onze financiële positie 

goed versterkt. 

 

Onze doelstellingen voor de toekomst staan sterk overeind: 

 

Ø Zichtbaar waar mogelijk en aanwezig waar nodig; 

Ø Daden laten leven; 

Ø Oudere en jongere dragers verbinden en verbonden houden. 

 

Dit kunnen we niet alleen, dit moeten we gezamenlijk doen, dit moeten we als 

eenheid doen. 

 

Ik hoop dat u met mij, ondanks de onrust en druk, terugkijkt op een mooi 

verenigingsjaar en dat u gezamenlijk, kameraden, leden en begunstigers, er 

weer een mooi jaar van wilt maken. 

 

  



Brons 92 

 49 

De secretaris gaat door met het Activiteitenoverzicht 2018 behorende bij het 

jaarverslag 2018 

 

14 april onthulling monument ter nagedachtenis van Piet Hoekman KV & BL, 

Jacob van Velsen; 

26 april Bronbeek overdracht CDO, Jacob van Velsen; 

30 april uitreiking DIG aan Leo Hendrikx KV, Maurice Becks; 

4 mei dodenherdenking CZSK, J. Boon en B. Reurling; 

4 mei Den Haag dodenherdenking, dhr. Hinderink, 

4 mei Wageningen, Jacob van Velsen; 

4 mei Westerbork dodenherdenking, J. Briggeman; 

10 mei Ypenburg Slag om de Residentie, C. Visser 

12 mei dhr P.P. de Kock 100 jaar; 

27 juni IGK, alle leden uitgenodigd; 

30 juni NLVD2018, alle genodigden en leden die zich hadden opgegeven; 

02 juli uitreiking militaire dapperheidsonderscheidingen, alle leden uitgenodigd; 

15 augustus Den Helder Indië-herdenking, J. Boon en B. Reurling; 

31 augustus uitreiking MWO, bestuur, dragers vanuit CLSK en genodigden 

VDMD; 

1 september Roermond, genodigden VDMD; 

 

 

Nadat de aanwezige leden missende gegevens hebben aangedragen welke in 

bovenstaande overzicht verwerkt zijn is het jaarverslag door de leden 

vastgesteld en door de voorzitter met een hamerslag bekrachtigd. 

  

9 Verslag penningmeester 

 

De penningmeester doet verslag van het afgelopen jaar a.d.h.v. de volgende 

bullets: 

 

- Exploitatierekening 2018; 

- Begroting 2019; 

- Kascontrole commissie; 

- Algemene mededelingen; 
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- Overige zaken vanuit de leden; 

 

In 2018 werd een sluitende begroting gepresenteerd door het bestuur namens 

de penningmeester, wij zijn het jaar 2018 binnen de boorden van de begroting 

gebleven en hebben het jaar 2018 met een positief saldo afgesloten. Onze 

betaalrekening kende een positief eindsaldo van €1.427,44 en onze reserve 

rekening een positief saldo van €8.593,92. 

 

De kascommissie bestaande uit de heer N. Becks en Mevrouw L.M.T. Becks-

Pijnenburg, hebben de controle over de boekhouding 2018 namens u voor de 

algemene ledenvergadering gedaan. De voorzitter van de kascommissie de heer 

N. Becks, in naam hiervan onze penningmeester (dit i.v.m. beschikbaarheid en 

gezondheid kan de heer N. Becks hier niet aanwezig zijn), zal daar zo dadelijk 

verslag van doen. 

 

Aan de orde is de exploitatierekening 2018. Alle aanwezige leden hebben de 

exploitatierekening en balans gezien op een groot scherm en daarbij uitleg van 

de penningmeester gekregen. Er waren geen vragen of opmerkingen! 

 

Aan de orde is de (Ontwerp)Begroting 2019 getoond op een groot scherm. Na 

uitleg van de penningmeester waren er geen vragen of opmerkingen van de 

aanwezige leden. 

 

Aansluitend behandelt de penningmeester de volgende punten: 

 

Subsidie aanvragen: 

De subsidie aanvragen over 2019 zijn door het bestuur verzonden en hebben 

daar het volgende antwoord op gekregen. 

 

VFONDS: Wij hebben de subsidie voor een reünie aangevraagd en aan ons zal 

een nog onbekend bedrag worden toegekend waarvan er 50% alvast binnenkort 

wordt overgemaakt. Na afloop zal er verrekening plaatsvinden op basis van het 

daadwerkelijk deelgenomen aantal leden (lid vereniging en veteraan). 

 

VP: Van het Veteranen Platform hebben wij op onze aanvraag over het jaar 2019 

nog geen antwoord mogen ontvangen. Ter ondersteuning van onze activiteiten 

zal er in de nabije toekomst een standaard subsidie van €325 worden 

toegekend. 



Brons 92 

 51 

 

De penningmeester doet uit naam van de kascommissie verslag, hierbij wordt 

het verslag getoond op een groot scherm aan alle aanwezige leden. Het verslag 

is door de kascommissie schriftelijk aangeboden.  
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10 Decharge financieel beheer 2018.  

 

De voorzitter neemt over 

 

Mag ik de algemene vergadering vragen of zij het gevoerde financiële en 

administratieve beleid van het bestuur over het jaar 2018 waarin opgenomen 

de exploitatierekening 2018, de balans van 31 december 2018 en de 

ontwerpbegroting 2019 goedkeurt. 

 

De aanwezige stemgerechtigde leden hebben middels applaus hun goedkeuring 

gegeven. Aansluitend heeft de voorzitter alle genoemde stukken vastgesteld 

met dank aan de samensteller en dank voor het vertrouwen in het bestuur van 

de leden. 

 

De penningmeester neemt het woord voor de volgende punten: 

 

- Contributie; 

- SEPA miv 01 januari 2020; 

- Gouden jubileum Vereniging Dragers Militaire Dapperheids-

onderscheidingen: 

o 05 mei 1970 – 05 mei 2020! 

o Gepast aandenken? 

o Activiteit? 

 

Met betrekking tot de contributie, met name achterstallige betalingen en 

huidige betalingsmogelijkheden stelt de penningmeester aan de leden voor om 

over te gaan naar automatische betalingen. Het is de intentie van de 

penningmeester om dit met ingang van 2020 te starten. 

 

Met het oog op onze 50ste verjaardag verzoekt de penningmeester de aanwezige 

leden mee te denken over een gepast aandenken en bijbehorende activiteit. 

Ideeën zijn welkom per mail bij het bestuur. 

 

Als laatste punt is de leden gevraagd of er nog vragen en/of opmerkingen waren 

voor de penningmeester. Er waren geen vragen vanuit de leden. 

 



Brons 92 

 53 

Er waren geen vragen of opmerkingen vanuit de leden waarna dit deel van de 

ALV afgesloten werd door de voorzitter. 

 

11 Deelname Herdenkingen 2019 

 

De secretaris gaat door met de volgende punten: 

 

Zoals vorig jaar tijdens de ALV besproken zal de Vereniging ook dit jaar bij de 

volgende Herdenkingen aanwezig zijn en daar op uitnodiging een krans of 

bloemstuk leggen. 

 

De secretaris neemt de agenda door met de leden: 

 

4 mei Den Haag Monument Englandspiel dhr. J.R Hinderink  

4 mei Grebbeberg kranslegging, J. van Velsen en E. van der Meijde; 

4 mei Den Helder, gevallen ter zee, E. van der Meijde, J. Boon en B. Reurling; 

4 mei Westerbork, J. Briggeman; 

9 mei VP diner de Corps, F.C. Erkelens en M. Becks; 

10 mei Ypenburg, Slag om de Residentie, C. Visser; 

10 mei Passing Out KMS, F.C. Erkelens, E. van der Meijde en TBD; 

29 juni NLVD2019, aankondiger Fons Meijers, bestuursleden gehele event 

aanwezig, genodigden voor het binnenhof en eretribune TBD; 

04 juli uitreiking Militaire Dapperheidsonderscheidingen bestuursleden, 

ereleden en 40 plaatsen (inclusief partner of begeleider) voor leden. Opgave (vol 

is vol) via secretaris en bevestiging volgt per mail; 

17 juli BBQ IGK alle leden; 

15 augustus Den Helder Indië herdenking, J. Boon en B. Reurling; 

7 september Roermond, F.C. Erkelens en M. Becks; 

 

De secretaris staat kort stil bij NLVD2019 

Na een gesprek met de organisatie NLVD2019 is duidelijk dat de vereniging aan 

een aantal zaken moet voldoen. Belangrijkste punten zijn: een detachement van 

minimaal 12 dragers en eenheid van tenue en herkenbaarder met tekst op defilé 

bord. Tevens is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een tent/stand op 

het Malieveld. Gezien de late aanloop naar de NLVD2019 vanuit de vereniging 

heeft de vereniging besloten om dit jaar geen verdere participatie te hebben 
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aan de NLVD2019 naast aanwezigheid in de Ridderzaal, op het Binnenhof en op 

de eretribune. De secretaris zal NLVD2020 als dossier direct oppakken na de 

NLVD2019 ten einde de vereniging waardiger en beter te laten 

vertegenwoordigen met NLVD2020. 

 

Onze beschermheer, de generaal Van Griensven, reageerde op de ontstane 

situatie. Gezien de nauwe betrokkenheid van onze beschermheer bij de 

NLVD2019 ziet hij mogelijkheden voor de vereniging en begrijpt hij niet hoe een 

vereniging als de VDMD gehouden wordt aan een minimale deelname voor een 

defilé en een eenheid van tenue. Indien de vereniging wenst kan er via onze 

beschermheer met de organisatie NLVD2019 gesproken worden. De secretaris 

neemt deze warme woorden ter harte. 

 

12 Stand van zaken m.b.t. het bestuur 

 

De voorzitter richt zich tot de aanwezige leden 

 

Eerder heb ik verwezen naar het verzoek van het bestuur voor bestuursleden in 

BRONS 91, hfdst 10 blz. 34. 

 

Zoals jullie allemaal weten was het de bedoeling dat Marc Hammink de rol van 

Jacob zou overnemen. Het afgelopen jaar hebben beiden gezamenlijk invulling 

gegeven aan het secretarisschap. Marc gaat een functie in het buitenland 

vervullen waardoor een nieuwe secretaris nodig was. Erik van der Meijde 

bestuurslid algemeen heeft zich aangemeld en is reeds gestart met het 

uitvoeren van deze functie. 

 

Voor onze communicatie is Bart gestart met het zoeken naar benodigde steun 

en op den duur waardige vervanging voor onze vereniging. Ik mag aan u 

voorstellen Anouk; een waar communicatiespecialist die Bart en de vereniging 

de komende tijd uit de brand gaat helpen. Hier blijft een steunverzoek uitstaan! 

 

Een vervanger vanuit CZSK voor Dick Vonk hebben we nog niet. Ik zal dit 

wederom oppakken en CZSK verzoeken om hulp. Het staat alle leden natuurlijk 

vrij om het stokje over te nemen van Dick. 
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Last but not least was er verzocht om een nieuwe vicevoorzitter. Ben heeft een 

nieuwe uitdagende baan welke nauwelijks te combineren is met 

bestuurswerkzaamheden. Naar aanleiding van het verzoek in BRONS91 heeft 

Joep Grispen, een van onze nieuwste leden, zich als vrijwilliger opgegeven. Joep 

komt op dit moment aan op Schiphol na een vierweekse trip met zijn gezin door 

Amerika. Gezien het feit dat Joep hier vandaag niet kon zijn heb ik hem gevraagd 

een korte introductie te maken.  

 

Joep is 48 jaar en woont samen met zijn partner Laura en hun eerste zoon Jimi 

in Breda wetende dat de tweede zoon op komst is. Joep zit sinds 1990 in het 

leger en is vanaf 2000 werkzaam bij het KCT. Op dit moment bekleedt hij de 

functie van compagniescommandant. Joep heeft 11 uitzendingen op zijn naam 

staan en is in het voormalige Joegoslavië, Irak, Kosovo, Afghanistan en Afrika 

geweest. Op twee juli 2018 heeft hij de Bronzen Leeuw mogen ontvangen voor 

zijn optreden in Afghanistan Deh Rawod in 2007. Joep vindt het een eer om lid 

te mogen zijn van onze vereniging en wil graag zijn steentje bijdragen. Hij voelt 

zich dan ook vereerd indien hij dat mag gaan doen als vicevoorzitter van de 

vereniging. Wat spreekt hem aan van onze vereniging: Daden laten leven. 

 

Na goed overleg vraagt het bestuur uw stem in het aftreden van vicevoorzitter 

Ben Gans en het aantreden van Joep Grispen als vicevoorzitter. Dit verzoek is 

middels stemming aangenomen door de aanwezige stemgerechtigde leden. 

 

Na periode van ondersteuning en overdracht vraagt het bestuur uw stem in het 

aftreden van de secretaris Jacob van Velsen en aantreden van Erik van der 

Meijde als secretaris. Dit verzoek is middels stemming aangenomen door de 

aanwezige stemgerechtigde leden. 

 

Open blijven staan twee functies commissaris algemeen. 

 

Gezien de benodigde steun voor onze communicatie vraagt het bestuur uw stem 

in het versterken van onze afdeling communicatie met het ‘aantreden’ van 

Anouk Beijleveld als communicatiespecialist. Nadat Anouk zich heeft 

voorgesteld is dit verzoek middels stemming aangenomen door de aanwezige 
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stemgerechtigde leden. Anouk richt zich aansluitend tot de leden met de 

volgende slide: 

 

 

 

Anouk geeft hier te kennen dat het komende jaar zich leent voor het laten leven 

van daden. Naast 75 jaar vrijheid viert de vereniging volgend jaar ook haar 50ste 

verjaardag. Leden worden dan ook verzocht hun verhaal te gaan delen met en 

voor de vereniging. De afdeling communicatie komt hier het komende jaar nog 

op terug maar verwijst alvast naar het mail adres:   

 

communicatie@verenigingdmd.nl  

 

waar de leden hun input en/of ideeën kwijt kunnen. 

 

13 Rondvraag 

De voorzitter gaat afronden 

 

Wie mag ik noteren voor de rondvraag? 

Lid Jeffrey Kloek vraagt advies binnen de vereniging aangaande de wijze waarop 

zijn gemeente meer bekendheid krijgt bij en van dragers binnen zijn gemeente. 

De beschermheer, de heer Elgers en de voorzitter geven hun kijk op deze vraag 

aan Jeffrey. Concreet komt het erop neer dat dragers zich persoonlijk moeten 

bekend stellen bij hun gemeente. Dit heeft te maken met wetgeving. De 

vereniging kan en mag hier niks in betekenen. Tevens wordt vanuit de leden 

geopperd dat een drager zijn KB aan de gemeente kan sturen. 

5 mei 1970 – 5 mei 2020

50 jaar

Daden laten leven communicatie@verenigingdmd.nl
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De voorzitter sluit de algemene vergadering 

 

Mag ik u allen heel hartelijk bedanken voor uw positieve bijdrage aan deze 

vergadering en voor het geschonken vertrouwen in het bestuur. Voordat we 

straks verdergaan toon ik u nu de agenda voor de rest van de dag. 

 

14.30 – 15.00 uur Ontvangst genodigden en gastsprekers met versnapering 

 

15.00 – 16.30 uur Woord van welkom aan onze gasten, introductie VDMD, link 

VDMD naar onze gastsprekers, lezing van onze gastsprekers: 

   Commandant KMS kolonel H. de Jong 

Invictus Games-sporter en veteraan Edwin de Wolf 

 

16.30 – 18.00 uur Borrel en blauwe hap 

18.00 uur  Einde bijeenkomst 

 

Het bestuur wenst u allen een voortreffelijke dag toe die in een 

vriendschappelijke sfeer mag verlopen. Dan sluit ik nu de ALV met een 

hamerslag. 

  



Brons 92 

 58 

De voorzitter opent de interactieve bijeenkomst na de ALV: 

 

Hartelijk welkom op onze jaarlijkse reunie en interactieve bijeenkomst. De 

komende minuten staan in het teken van: 

 

15.00 – 16.30 uur Woord van welkom aan onze gasten, introductie VDMD, link 

VDMD naar onze gastsprekers, lezing van onze gastsprekers: 

   Commandant KMS kolonel H. de Jong 

Invictus Games-sporter en veteraan Edwin de Wolf 

 

16.30 – 18.00 uur Borrel en blauwe hap 

18.00 uur  Einde bijeenkomst 

 

 

De Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen leeft! Nog een 

jaar en we mogen onze 50ste verjaardag vieren. In dat jaar vieren we als 

Nederland ook 75 jaar vrijheid! 

 

Zonder al te veel tijd van onze sprekers in beslag te nemen, een korte introductie 

van de VDMD: opgericht op 5 mei 1970, herbergt de vereniging op dit moment 

123 leden bestaande uit ereleden, bijzondere leden, gewone leden en weduwe-

leden. Daarnaast zijn er ook begunstigers die een abonnement hebben op 

BRONS, ons periodiek. Onze credo’s zijn: 

 

1. Daden laten leven 

2. Zichtbaar war mogelijk aanwezig waar nodig 

3. Oudere en jongere dragers verbnden en verbonden houden 

 

In uw uitnodiging verwijzen we naar 2019 en 2020, deze jaren staat Nederland 

stil bij 75 jaar vrijheid. Een vrijheid waarvoor velen offers hebben gebracht met 

geliefden, naasten, familie en kameraden, een vrijheid die niet vanzelfsprekend 

is, een vrijheid die veerkracht, toewijding en moed vergt van onze militairen en 

hun thuisfront. Voor 75 jaar vrijheid zijn uitzonderlijke daden verricht, daden 

die wij willen laten leven.  
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In het teken van veerkracht, toewijding, moed en een mogelijke rol als 

Vereniging DMD in onze maatschappij en defensie hebben we twee 

inspirerende gastsprekers.  

 

Kolonel H. de Jong praat met ons over de stelling:  

‘De VDMD kan een vormende rol vervullen voor de toekomst van de 

krijgsmacht’.  

De heer Edwin de Wolf vertelt zijn aangrijpende en inspirerende verhaal. Een 

verhaal over moed, toewijding en uitzonderlijke veerkracht. Een verhaal dat u 

zal herkennen.  

 

Na de lezing van kolonel de Jong spreekt de voorzitter zijn dank uit en bedankt 

de kolonel op gepaste wijze. Helaas moet de voorzitter om privéredenen weg 

en neemt de penningmeester de rest van de middag over. De penningmeester 

introduceert de heer Edwin de Wolf en bedankt hem na zijn lezing op gepaste 

wijze. 

 

De penningmeester sluit het interactieve gedeelte af door allen te bedanken 

voor hun luisterend oor en vraagt iedereen vooruit te kijken en vol goede moed 

te werken naar onze verjaardag. 

 

Tijd voor een borrel en blauwe hap! 

 

 

 

 

 

 

 



Beschermheer

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht tevens Inspec-

teur der Veteranen luitenant-generaal J.F.A.M. van 

Griensven

Ereleden

Vice-admiraal b.d. Ir. M.A. van Maanen

Kapitein der Mariniers b.d. W.F.J. Elgers BK

Sergeant b.d. S.A. de Vos BK

Dhr. H.J. Huisman

Mevr. W.M. Hardon

Vereniging DMD

Voorzi!er

Maj. F.Ch. (Frans) Erkelens bc. KV

voorzi!er@verenigingdmd.nl

Vice Voorzi!er

Maj. J. (Joep) Grispen BL

vicevoorzi!er@verenigingdmd.nl

Secretaris

Kpl. Td. E. (Erik) van der Meijde KV

secretaris@verenigingDMD.nl

Penningmeester

Aooi. b.d. M.H.H.L. (Maurice) Becks 

RMB BK

penningmeester@verenigingdmd.nl

Bestuur

Kamer van Koophandel nr. 40530540

Koninklijk goedgekeurd op 19 augustus 1971 (KB nr. 69)

bestuur@verenigingdmd.nl



Indien onbestelbaar, gaarne retour aan het secretariaat.

If undeliverable, please return to sender.

Exemplaires non distribués: retour à l’expéditeur.

Adres: Wylgewei 4 | 9287 LZ | Twijzelerheide


