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De Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen 

De vereniging is op 5 mei 1970 opgericht, toen onder de naam Vereniging Dragers Bronzen Leeuw en 

Bronzen Kruis, als een gezelschap van personen met één gemeenschappelijk kenmerk: een militaire 

dapperheidsonderscheiding. Leden zijn drager, zijn weduwe van een drager of hebben zich 

buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. In zijn geheel een diverse groep personen 

van verschillende generaties met uiteenlopende bijzondere verdiensten ten behoeve van het 

Koninkrijk der Nederlanden.  

Beschermheer 
 

Sinds de oprichting is de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht de beschermheer van de vereniging. 

Deze traditie is begonnen door Prins Bernhard en wordt voortgezet door de huidige IGK, luitenant-

generaal der mariniers Frank van Sprang.  

Ereleden 
 

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

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

Dhr. H.J. Huisman  

Mevr. W.M. Hardon  
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1. Van de voorzitter 
Vianen, 18 maart 2022 

Kameraden, leden, begunstigers en lezers van BRONS, 

Op 11 maart 1936 sprak Hendrikus Colijn, toenmalig minister-president, Nederland toe met de volgende 

woorden: 

“Daarom maan ik nog eens aan om zich niet te laten verontrusten. Het is beter dat men later getuigen moet 
dat de regering wel heel erg voorzichtig is geweest, dan dat haar, met hoe geringe kans ook, later verweten 
zou kunnen worden, dat zij gedut had in een tijd, dat waakzaamheid plicht was. Ik verzoek den luisteraars dan 
ook om wanneer zij straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere 
nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. En daarmee, geachte 
luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u pleegt te bieden.” 

Vaak worden deze woorden van de heer Colijn in een andere context gebruikt. Enerzijds worden ze gekoppeld 

aan de vooravond van de Duitse inval in 1940 en anderzijds aan de afwachtende, passieve en wellicht naïeve 

houding van de toenmalige regering. Beiden zijn mijns inziens niet juist. Ten eerste was het maart 1936 en 

sprake van oplopende politieke en militaire spanningen in Europa. De Duitsers hadden het Rijnland bezet en 

het pact van Locarno opgezegd. Ten tweede had de Nederlandse regering hierop besloten om een duizendtal 

dienstplichtigen langer onder de wapenen te houden. 

De heer Colijn had de intentie om Nederland gerust te stellen toen er, in onrustige tijden, voor langere tijd 

meer dienstplichtigen zouden rondlopen en niet terug zouden keren naar huis. 

Ik kan mij indenken dat de Nederlander nu ook behoefte heeft om gerustgesteld te worden, ik kan mij indenken 

dat de Nederlander een vergelijk trekt met toen en nu, ik kan mij indenken dat de Nederlander tirannie, 

barbaarsheid en onmenselijkheid herkent in leiders van toen en nu. Net zoals de Nederlander 

onverschrokkenheid en doorzettingsvermogen herkent in de leiders van toen en nu. Ik kan mij dus indenken 

dat de Nederlander gerustgesteld wenst te worden, gerustgesteld wenst te worden met dezelfde woorden als 

die van de heer Colijn in 1936, wetende waarom hij die woorden toentertijd sprak naar het Nederlandse volk. 

U allen weet hoe het is om gereed te staan en om onverschrokken te vechten voor recht en vrijheid. U allen 

weet hoe het voelt om dat te doen zodat anderen vrijheid krijgen en behouden. Laten we dus stilstaan bij onze 

broeders en zusters die nu gereed staan en werken voor recht en vrijheid van onze onderdrukte en 

geterroriseerde medemens. 

Breng rust naar onze medemens en brand een kaars voor onze broeders en zusters! 

Frans Christiaan Erkelens, Voorzitter Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen 
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2. In memoriam barones Van Voorst tot Voorst – van Zinnincq 
Bergmann 

 

 

Op 16 mei 2021 is helaas barones Van Voorst tot Voorst – van Zinnincq 

Bergmann overleden. Zij was gewaardeerd weduwelid van onze 

vereniging sinds haar echtgenoot, Roderic baron Van Voorst tot Voorst, 

BL, in 1988 overleed. 

Om de daden van haar echtgenoot nog eens te laten leven, plaatsten wij 

de tekst van het Koninklijk Besluit waarbij Roderic baron Van Voorst tot 

Voorst is onderscheiden op pagina 25 van deze Brons, waar onze 

overleden leden worden herdacht. 

 

 

3. In memoriam mevrouw Manusama - de Korte 
 

 

Op 17 juni 2021 is helaas mevrouw Manusama - de Korte overleden. 

Mevrouw Manusama - de Korte was weduwelid van onze vereniging 

sinds haar echtgenoot, Hendrik Manusama, BK, in 2000 overleed. 

Om de daden van haar echtgenoot nog eens te laten leven, 

plaatsten wij de tekst van het Koninklijk Besluit waarbij Hendrik 

Manusama is onderscheiden, op pagina 26 van deze Brons, waar 

onze overleden leden worden herdacht. 
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4. In memoriam F.L. Tiemes 
 

 

Op 22 juli 2021 is helaas de heer F.L. Tiemes op 79-jarige leeftijd 

overleden. Hij was drager van het Bronzen Kruis en lid van onze 

vereniging. Om zijn daden nog eens te laten leven plaatsen wij de tekst 

van het Koninklijk Besluit waarbij hij met het Bronzen Kruis is 

onderscheiden op pagina 26 van deze Brons, waar onze overleden leden 

worden herdacht. 

 

5. In memoriam W.H.J. van Workum 
 

 

Op 15 september 2021 is helaas de heer Wim van Workum overleden. De heer 

Van Workum was drager van de Bronzen Leeuw en lid van onze vereniging. Om 

zijn daden nog eens te laten leven plaatsen wij de tekst van het Koninklijk 

Besluit waarbij hij met de Bronzen Leeuw is onderscheiden op pagina 27 van 

deze Brons, waar onze overleden leden worden herdacht. 

 

 

6. In memoriam H.C. de Roode 
 

 

Op 27 oktober 2021 is helaas de kolonel der mariniers b.d. H.C. De Roode 

op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was drager van het Bronzen Kruis en lid 

van onze vereniging. Om zijn daden nog eens te laten leven plaatsen wij de 

tekst van het Koninklijk Besluit waarbij hij met het Bronzen Kruis is 

onderscheiden op pagina 27 van deze Brons waar onze overleden leden 

worden herdacht.  
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7. In memoriam mevrouw A. Westra Hoekzema – Storm van 
Leeuwen 

 

 

Op 2 november 2021 is helaas mevrouw A. Westra 

Hoekzema – Storm van Leeuwen op 99-jarige leeftijd 

overleden. Zij was draagster van het Bronzen Kruis. Om 

haar daden nog eens te laten leven plaatsen wij hier de 

tekst van het Koninklijk Besluit waarbij zij met het Bronzen 

Kruis is onderscheiden. 

K.B. no. 113 van 1 april 1950 Mevrouw Alida Westra Hoekzema-Storm van Leeuwen, geb. 16 sept. 

1922, 

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na eerst vanaf begin 1944 

illegaal te Nijmegen werkzaam te zijn geweest, waarbij zij o.a. als koerierster wapenen en berichten 

naar Limburg bracht, tijdens de gevechten in September 1944 in Nijmegen berichten van het door de 

vijand nog bezette gedeelte van deze stad naar het Geallieerde gedeelte door de vuurlinies over te 

brengen en daarna de in de strijd aldaar achterlaten munitie op te halen voor de illegaliteit. 

Voorts door na de bevrijding van Nijmegen, na zich beschikbaar te hebben gesteld voor het ontvangen 

van een opleiding in het behandelen van de S-phone, omstreeks half Maart 1945 zich weer vrijwillig 

van bevrijd naar bezet gebied per boot door de Biesbosch naar Doetinchem te willen begeven om 

mede een S-phone te bedienen, bij welke tocht zij wegens zwaar vijandelijk vuur was genoodzaakt 

geweest terug te keren en kort daarop ondanks zeer ongunstige en moeilijke omstandigheden 

wederom een poging te wagen om per boot de Biesbosch te passeren, waarbij de boot door een 

vijandelijke patrouilleboot werd aangehouden en zij met de overige bemanning werd gevangen 

genomen, totdat zij, na vele zware verhoren en verblijf in verschillende gevangenissen, begin Mei 1945 

werd bevrijd. 

Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de 

Nederlandse Regering. 
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8. In memoriam P.P. de Kock 
 

Op 6 december 2021 is op 103-jarige leeftijd de heer P.P. de Kock 

overleden. Hij was van drager Bronzen Kruis. De heer De Kock was 

de laatste van de oerwoudstrijders die in de Vogelkop op Nederlands 

Nieuw-Guinea hebben doorgevochten tegen de Japanners. Bij zijn 

afscheid heeft onze voorzitter het Koninklijk Besluit voorgedragen 

waarbij de heer De Kock destijds is onderscheiden met het Bronzen 

Kruis.  

 

Voor zijn overlijden heeft De Kock een voordracht 

geschreven, die bij het afscheid is voorgelezen 

door zijn dochter Irene. De tekst van de voordracht 

en de foto’s van het afscheid zijn hieronder 

geplaatst. 

 

Op het moment dat ik deze voordracht schrijf ben ik de laatste nog in leven zijnde veteraan uit de 

strijd in Nieuw-Guinea. 

Vóór de Tweede Wereldoorlog uitbrak in Azië, was er in de omgeving van de stad Manokwari een 

kolonistengemeenschap. Het waren Indische gezinnen en jonge mannen, die vanuit Java kwamen en 

hoopten hier in Nieuw-Guinea een nieuw bestaan op te bouwen. 

Toen de oorlog op 8 december 1941 uitbrak, werden alle landstormers en dienstplichtigen 

opgeroepen om hun dienstplicht aan het Koninkrijk te vervullen. Ook ik kwam als dienstplichtige onder 

de wapens. In totaal vormden wij drie brigades en samen met het KNIL was het detachement zes 

brigades sterk. 

Op 12 april 1942 landden de Jappen in de buurt van de stad op drie plaatsen tegelijk. De commandant 

van het KNIL gaf bevel terug te trekken naar het binnenland. Het was een eenheid van 66 man, 

bestaande uit wat beroepsmilitairen, een handjevol dienstplichtigen uit gouvernementsdiensten en 

de kolonisten, waaronder vijf landstormers, te weten: Tuinenburg, Van den Broek, De Vreede, 

Waayenberg en Werdmüller von Ellg. 
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Na een tocht van drie dagen door zwaar terrein, kwamen wij in de districtshoofdplaats Wasirawi. 

Aanwezig waren het districtshoofd, de heer Nuhuwae, diens vrouw en nicht Coos Ayal.  

Volgens de planning zou een deel van de 

militaire goederen uit het Hatam-gebied hier 

worden opgeslagen. Dat was niet gebeurd en dat 

was voor de kapitein een grote teleurstelling. 

Want zonder voeding en met te weinig munitie 

leek de strijd bij voorbaat al verloren. 

De kapitein wist dat het districtshoofd van 

Hatam niet op zijn standplaats was, maar in Manokwari. Hij wist ook dat ik voorheen al twee jaren 

pionierswerk had gedaan in het binnenland van Noord-Vogelkop. Ik kon gemakkelijk contact maken 

met deze Papoea stammen. 

Nog diezelfde avond, meteen na aankomst, werd 

besloten om met een gevechtsgroep onder 

leiding van sergeant-majoor Maas naar Hatam te 

vertrekken, om de militaire goederen naar 

Wasirawi over te brengen en de voorraden in het 

Manikiongebied naar Hatam. Als er niet werd 

gevochten, moest ik gewoon bestuurswerk 

verrichten. Ik was naast militiesoldaat tevens 

bestuursambtenaar! 

En het wonder geschiedde. Reeds binnen een week ná aankomst in Hatam, vond de eerste zending 

naar Wasirawi plaats. Wij gingen over tot de guerrillastrijd.  

Een paar bijzondere voorvallen wil ik hierbij nader toelichten. De landstormer Werdmüller von Ellg 

was die ochtend van de Japanse landing, met weekendverlof. Toen hij een grote hoeveelheid schepen 

vóór Manokwari zag, pakte hij zijn militaire uitrusting. Zijn kleinzoon, Johnny, zag dat en pakte 

eveneens de uitrusting van zijn vader. Samen begaven zij zich naar het kampement en met de aldaar 

verzamelde wapenbroeders, gingen zij het binnenland in. Landstormer Werdmüller von Ellg was de 

oudste van ons gezelschap. Kleinzoon Johnny was nauwelijks 17 jaar oud. 

Een ander geval betrof de familie Tuinenburg. Vader en zoons waren met weekend thuis. Op 12 april 

zag de jongste zoon Benny veel schepen voor Manokwari liggen. Hij begreep dat de vijand was geland 
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en plichtsgetrouw maakte hij zich klaar om naar het binnenland te gaan. Vader Tuinenburg zag de 

bedrevenheid van zijn zoon. Hij zou hem vergezellen en pakte eveneens zijn militaire uitrusting. 

Nadat zij afscheid hadden genomen van vrouw, moeder, dochter en zuster, gingen vader en zoon het 

binnenland in. In Hatam ontmoetten zij andere wapenbroeders. Korte tijd later moest Benny mee op 

patrouille. Het was zijn eerste patrouille, maar ook zijn laatste. 

 

 

 

 

 

 

Onderweg werd de patrouille door de, naar de vijand overgelopen Papoea’s, uit een hinderlaag 

beschoten. Benny liep voorop en werd dodelijk getroffen. Hij sneuvelde ter plaatse. Dit trieste bericht 

bereikte vader Tuinenburg drie dagen later. Hij kon niet geloven dat hij zo zwaar werd gestraft. Na de 

aflossing van de wacht ging hij stilletjes naar huis. 

In mijn herinnering is ook de levensloop van militiesoldaat Kraayenoord blijven hangen. In vredestijd 

was hij ambtenaar van het gouvernement. Met de vijand in de baai van Manokwari, aarzelde hij om 

zijn vrouw en kinderen alleen achter te laten. Zijn vader merkte dit en beet hem toe: “Nu het vaderland 

en de Koningin je nodig hebben, moet jij je plichten gaan vervullen. Anders schiet ik je neer.”  

Verbijsterd over de houding van de vader, trok hij zijn militaire uitrusting aan en na vrouw en kinderen 

een afscheidskus te hebben gegeven, ging hij weg en voegde zich bij zijn zich terugtrekkende 

wapenbroeders. Het was zijn laatste omhelzing van zijn dierbaren. Een jaar later kreeg hij in het 

binnenland een tropische zweer. Zonder medicijnen moesten wij toezien hoe de wond met de dag 

groter werd. Hij is eraan overleden. 

Een ander bijzonder geval betrof de militiesoldaat Richard Mellenberg. Toen hij het geluid van 

vliegtuigen boven de stad hoorde, wist hij dat het tijd was om zijn militaire plichten te gaan vervullen. 

Zijn vrouw met drie kleine kinderen liet hij alleen achter. Dienstplicht voor vorstin en vaderland achtte 

hij belangrijker dan zijn privéleven. 
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Mellenberg was één van de overlevenden uit de guerrillastrijd. Na de oorlog probeerde hij zo vlug 

mogelijk terug te keren naar zijn gezin. Dat lukte niet vanwege de bureaucratie. Informatie over zijn 

gezin kreeg hij ook niet. Wel werd hij op transport gesteld en kwam hij in Nederland aan. Richard 

kwijnde weg en getraumatiseerd werd hij in het militaire tehuis Bronbeek opgenomen. Daar is hij ook 

overleden. 

Ik eindig mijn voordracht met nog twee bijzondere gevallen. 

De eerste: December 1942. Een van onze voedselopslagplaatsen werd bewaakt door een 

gevechtseenheid van 6 man. De bewaking geschiedde bij toerbeurt. Op een dag hoorden wij 

geweerschoten vanuit de richting van het bivak. De afgeloste groep, waartoe ik behoorde, rende terug 

om onze vrienden bij te staan. In het bivak troffen wij alleen een lichaam zonder hoofd van een KNIL-

soldaat. Papoea’s hadden zijn hoofd gesneld en meegenomen. 

De tweede: Bij de aanval van de jappen in maart 1944, waren sergeant Griët en de militiesoldaten 

Gijbels, Daisy en Johnny Werdmüller von Ellg gesneuveld. Drie gebroeders Koch, te weten Frans, Idore 

en Daisy, waren deel van ons gezelschap. Een paar dagen later viel ook ons hoofdkwartier van de 

guerrilla’s. Alle overlevenden, waaronder Frans Koch en de heer Werdmüller von Ellg werden 

gevangengenomen, net als kapitein Willemsz Geeroms en de echtgenote van de bestuursambtenaar, 

mevrouw Nuhuwae. Allen werden overgebracht naar Manokwari. 

Daar werden kapitein J.B.H. Willemsz Geeroms en mevrouw Nuhuwae wegens verzet onthoofd. 

Vervolgens werden de militairen op transport gesteld en vertrokken in oostelijke richting. Ergens 

onderweg zijn zij geëxecuteerd. 

Van de eens 66 man sterke eenheid waren bij bevrijding in september 1944 slechts veertien man over. 

Ik was een van die veertien. Na de verovering van de eilanden Biak en Noemfoor door de geallieerden, 

werden de kolonistengemeenschap en de Molukse Oranjegezinden uit de stad Manokwari en 

omgeving in twee kampen buiten de stad geïnterneerd. Daar moesten zij arbeid verrichten voor de 

jappen. 

Een groot deel van hen weigerde echter dit bevel op te volgen. En voor straf kregen zij van de Jap geen 

voedsel. In wezen werden zij uitgehongerd. Ook mijn verloofde onderging dat lot. Zij allen geraakten 

ziek en zijn uiteindelijk overleden. In eenzame graven liggen zij nu in de bossen van de Vogelkop en 

achter Manokwari. 
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Deze Tweede Wereldoorlog hebben wij gewonnen, maar tegelijkertijd hebben wij ook veel verliezen 

geleden. 

 

 

 

 

 

Net als elders in Zuidoost-Azië werden in Manokwari ook personen onthoofd, te weten: 

De luitenant-ter-zee Hans Fuhry en matroos Boet Engka in mei 1942 wegens het onklaar maken van 

hun boot de ms Anna. 

De militie-sergeant Van De Muur in maart 1943, wegens diens weigering om over de uitgespreide 

Nederlandse vlag te lopen. 

Ik sluit mijn overpeinzingen met de welbekende uitspraak van de Joodse geleerde Elie Wiesel, te 

weten: “Ook al leest iemand duizend boeken, ziet hij duizend films en voert hij duizend gesprekken, 

dan nog zal hij niet begrijpen hoe het werkelijk was, omdat hij er niet bij is geweest.” 

 

De man heeft gelijk! 

Ik heb gezegd. 

De taptoe die bij het afscheid van De Kock op de begraafplaats geblazen is, is door hem opgedragen 

aan zijn wapenbroeders, die hem reeds voor zijn gegaan en aan allen die eenzaam en onbekend 

begraven liggen in de Vogelkop van Nieuw-Guinea. 
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Voor de foto's danken wij 12 Infanteriebataljon (Air Assault) Regiment Van Heutsz. 

Om zijn daden nogmaals te laten leven plaatsen wij de tekst van het Koninklijk besluit waarbij hij is 

onderscheiden op pagina 27 van deze Brons waar onze overleden leden worden herdacht.  
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9. In memoriam C.J.P. Vereecke 
 

Op 27 december 2021 is helaas de heer C.J.P. 

Vereecke overleden. De heer Vereecke was drager 

van de Bronzen Leeuw en lid van onze vereniging.  

Op 4 januari is op de Nationale 

Veteranenbegraafplaats Loenen met militaire eer 

afscheid genomen van de heer Vereecke. Bij het 

afscheid heeft onze voorzitter het Koninklijk Besluit voorgedragen waarbij de heer Vereecke destijds 

is onderscheiden met de Bronzen Leeuw.  

Het militair ceremonieel is professioneel en eervol verzorgd door 17 Pantserinfanteriebataljon 

Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Wij danken hen ook voor de foto’s van het afscheid. 

Om zijn daden nog een keer te laten leven, plaatsen wij hieronder de tekst van het Koninklijke Besluit 

op pagina 28 van deze Brons waar onze overleden leden worden herdacht. 
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10. VDMD Bijeenkomst 26 oktober 2021 
 

De bijeenkomst op de Zwaluwenberg, waar de vereniging op 26 oktober bij elkaar kwam, lijkt alweer 

even geleden. Daarom is het goed om kort stil te staan bij de warmte en hartelijkheid van het 

weerzien. Door de strenge COVID-regels konden we elkaar lange tijd niet in grote gezelschappen zien. 

Voor onze vereniging, waarbij het contact tussen de leden zo belangrijk is, was dat geen makkelijke 

tijd.  

Tijdens een korte toespraak benadrukte onze voorzitter daarom de grote vreugde bij hem, en het 

bestuur, toen duidelijk werd dat we elkaar weer konden zien.  Die vreugde werd door de aanwezigen 

zichtbaar gedeeld. Breed glimlachend genoten de aanwezigen van het herstelde contact en van de 

heerlijke blauwe hap.  
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De vereniging is de IGK en zijn staf opnieuw bijzonder dankbaar voor de gastvrijheid en de nimmer 

aflatende ondersteuning.  
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11. Belboom VDMD 
 

Beste leden, 

We leven in roerige tijden. Waar we net de COVID-19 pandemie te boven lijken zijn gekomen ontstaat 

er alweer een onheilspellende nieuwe crisis aan de oostgrens van Europa. Hoe deze situatie zich gaat 

ontwikkelen is vooralsnog onduidelijk maar veel Nederlanders maken zich terecht zorgen over alle 

ontwikkelingen. 

Gedurende de laatste bestuursvergadering ontstond het idee om voor onze vereniging een belboom 

op te zetten. Deze belboom heeft als doel om op regelmatige basis telefonisch contact te zoeken met 

leden die daar behoefte aan hebben.  

We hebben als vereniging een zeer gemêleerd gezelschap aan leden. Jong en oud, mannen en 

vrouwen, vol in het leven met een druk gezinsleven maar ook oudere alleenstaande leden. 

Voor al onze leden die daar behoefte aan hebben willen wij nu als vereniging een zogenaamde 

belboom starten. Hierdoor zullen wij als vereniging in staat zijn om op regelmatige basis telefonisch 

contact te onderhouden met alle leden die daar behoefte aan hebben.  

Nu ben ik op zoek naar vrijwilligers die in het belteam willen zitten en die dan ook tijd vrij willen maken 

om regelmatig telefonisch contact te zoeken met leden die daar behoefte aan hebben. Behoefte aan 

een luisterend oor of misschien wel een gewoon gezellig gesprek. Misschien dat uit die contacten ook 

een hulpvraag vloeit waar wij dan als vereniging op in kunnen spelen. 

Als u zich genegen voelt om lid te worden van dit belteam mail dan naar: 

vicevoorzitter@verenigingdmd.nl  

Ik kijk uit naar alle reacties van leden die lid willen worden van het belteam maar ook naar de reacties 

van leden die graag zelf gebeld willen worden door de vereniging voor een gesprek. 

Met vriendelijke groet, 

Joep Grispen 

Uw vicevoorzitter 

 

mailto:vicevoorzitter@verenigingdmd.nl
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12. Nieuwe bewindspersonen 
 

Op 10 januari is het nieuwe kabinet van start gegaan. Minister Ollongren en staatssecretaris Van Der 

Maat hebben zich toen per mail geïntroduceerd bij het actief dienende defensiepersoneel. Hieronder 

publiceren we deze mail, zodat alle VDMD-leden kennis kunnen maken met onze nieuwe 

bewindspersonen. 

 

*** 

 

Minister van Defensie 

Ik ben Kajsa Ollongren, 54 jaar, getrouwd en woon in Amsterdam. Ik heb twee studerende zonen. De 

meesten van jullie kennen mij als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties uit het vorige 

kabinet. De overstap naar Defensie voelt voor mij als een hele natuurlijke: in mijn vorige functie als 

politiek verantwoordelijke voor de AIVD heb ik gezien hoe kwetsbaar we zijn voor dreigingen van 

buitenaf, zoals digitale spionage, sabotage en verspreiding van desinformatie. We leven in roerige 

tijden: de verhoudingen in de wereld staan steeds meer op scherp. Een militair sterk China, een 

assertiever Rusland, onrust in Oekraïne en de Baltische staten, ISIS in Irak en Syrië, jihadisme in Mali 

en Afghanistan. Daar komen de coronapandemie, natuurgeweld en dagelijkse cyberaanvallen 

bovenop. Veel factoren die onze veiligheid, vrijheid en welvaart bedreigen. En in alle gevallen wordt 

naar Defensie gekeken: naar de mensen die vechten voor een veilige toekomst van ons land en ons 

bondgenootschap, en beschermen wat ons dierbaar is. Dat maakt mij zeer gemotiveerd om voor 

Defensie te werken. Ik ga mij er de komende vier jaar voor inzetten om de krijgsmacht zo sterk 

mogelijk te maken. Daarnaast wil ik mij richten op vernieuwing en Europese en internationale 

samenwerking.  

 

In het coalitieakkoord staat dat er deze kabinetsperiode in totaal 10,7 miljard euro extra naar Defensie 

gaat, bovenop het aanvullende bedrag dat op Prinsjesdag bekend is gemaakt. Met de verhoging van 

het budget voldoen we in 2024 aan het Europees NAVO-gemiddelde van 1,85% van het BBP. 

Structureel komt er 3 miljard euro beschikbaar. Hiermee willen we de operationele gereedheid 

vergroten en de krijgsmacht beter toerusten voor een verdergaande Europese samenwerking. Tegelijk 

zijn er ook keuzes nodig: met dit bedrag kunnen we namelijk niet alles doen. De staatssecretaris en ik 

willen daarom snel werk gaan maken van de Defensienota 2022, waarin die keuzes zullen landen.  
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Staatssecretaris van Defensie 

Ik ben Christophe van der Maat, 41 jaar en woon met mijn gezin in Breda, de parel van het zuiden. Als 

Brabander is de sound of freedom mij niet onbekend. In mijn directe omgeving zie ik hoe militairen 

opgeleid worden, oefenen en van betekenis zijn voor een ander. Ik kijk er dan ook naar uit om als 

staatssecretaris van betekenis te zijn voor jullie. In mijn vorige functie was ik gedeputeerde van de 

provincie Noord-Brabant met de portefeuille mobiliteit, financiën en organisatie, waarbij ik ook veel 

te maken had met de belangen van Defensie in Brabant. 

En vanuit die functie heb ik ook gezien dat jullie er altijd staan als daar om gevraagd wordt. Maar jullie 

doen het al te lang met suboptimaal vastgoed en materieel en een tekort aan collega’s. Dat moet snel 

beter worden. Daar wil ik me voor inzetten, zodat Defensie een aantrekkelijke werkgever is en blijft.  

 

***  

Kajsa Ollongren  

Minister van Defensie 

Christophe van der Maat  

Staatssecretaris van Defensie 
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13. Goed voorbereid afscheid 
 

De dood is een zekerheid waar wij allen vroeg of laat mee te maken krijgen. Het is goed en vaak ook 

mooi om daarover te praten. Voor uw nabestaanden is het een tijd waarin veel op hen afkomt en veel 

geregeld moet worden. Als drager van een militaire dapperheidsonderscheiding heeft u bijvoorbeeld 

recht op een afscheid met militaire eer. Het zal uw naasten enorm helpen als u hier van tevoren samen 

over nadenkt en voorbereidingen treft.  

Mevrouw Lucia Simao is uitvaartverzorger en een vertrouwde 

vriendin van de VDMD. Zij kent de vereniging en veel van onze leden 

al lange tijd. Tijdens de ALV op 17 maart vertelde zij hoe zij dit jaar al 

een van de aanwezige leden heeft begeleid in het nadenken over zijn 

afscheid, en samen met het bestuur heeft geholpen bij een goede 

voorbereiding.  

Het bestuur van de VDMD heeft verschillende leden al geholpen om hun voorbereidingen te treffen 

en ook om deze na het overlijden goed uit te voeren, in samenspraak met het korps of het regiment 

dat het ceremonieel verzorgt. Lucia en het bestuur staan klaar om ook met u in gesprek te gaan en te 

helpen uw afscheid zo te voor te bereiden dat u en uw nabestaanden daar geen zorgen meer over 

hoeven hebben.  

Op de website van haar bedrijf Uriël Uitvaartzorg (www.urieluitvaartzorg.nl) vindt u meer informatie 

over Lucia. Onder meer haar persoonlijke motivatie:  

“Mijn doel is om licht en warmte te brengen in mijn werk. De ene keer werk ik met kinderen, dan weer 

met mensen in hun laatste levensfase, maar ook met iemand die een dierbare heeft verloren. Je kan 

zoveel betekenen in deze fase van iemands leven. Het is zo bijzonder om te voelen dat ik door de zorg 

en aandacht die ik in mijn werk breng, anderen kracht en energie kan geven.” 

U kunt hierover contact opnemen met het bestuur via bestuur@verenigingdmd.nl Dan zullen wij een 

gesprek met Lucia en een bestuurslid organiseren.  

 

 

 

http://www.urieluitvaartzorg.nl/
mailto:bestuur@verenigingdmd.nl
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14. Van uw nuldelijnsondersteuner 
Geachte leden,  

Ook met het einde van de coronacrisis in zicht kan ik mij nog voorstellen dat u mogelijk aangewezen 

bent op ondersteuning in welke vorm dan ook. De afgelopen periode zijn er op landelijk niveau 

verschillende nuldelijnsondersteuners benaderd met de vraag of en wat zij eventueel in de zorg 

zouden kunnen betekenen ten tijde van deze crisis. Het antwoord hierop is 

dat nuldelijnsondersteuners geen verzorgenden zijn maar ondersteuners. Als u zorg nodig heeft kunt 

u zich wenden tot uw huisarts, de GGD, de gemeente, het ziekenhuis, het Rode Kruis, enzovoort.  

 

Wat kunnen wij als nuldelijnsondersteuners eventueel wel voor u doen. Naast het gewone 

nuldelijnsondersteuners werk wil ik u attenderen op het veteraneninstituut die hier ter aanvulling een 

goed initiatief heeft genomen.  

 

Coronahulp veteranen  

Ben u veteraan en kunt u in deze tijd hulp gebruiken? Of wilt u (mede) veteranen graag de helpende 

hand bieden? Stuur een e-mail (naam, adres, contactgegevens en uw hulpvraag- of aanbod) 

naar activiteiten@veteraneninstituut.nl o.v.v. 'Corona hulp' en uw bericht wordt gedeeld op de 

Corona- Hulp-Veteranen-pagina van het Veteraneninstituut :   

www.veteraneninstituut.nl/corona-hulp-veteranen  

De corona-maatregelen hebben op iedereen invloed. Het is belangrijk dat wij elkaar blijven helpen 

waar we kunnen. Samen staan we sterker dan alleen.  Tip: voor lokale en regionale hulp 

initiatieven kunt u ook kijken op: www.gewoonmensen.nl of www.rodekruis.nl 

Voor nuldelijnsondersteuning binnen onze vereniging kunt u terecht bij;

Maurice Becks  

Email: penningmeester@verenigingdmd.nl  

Mobiel: 06-45730596  

Eerwaarde Eric van Rosmalen  

Email: geestelijkverzorger@verenigingdmd.nl    

Mobiel: 06-15174572 

Jacob van Velzen  

Mobiel: 06-11924586  

 

 

Let op elkaar, maar ook op uzelf.  
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15. Contributie 2022 en achterstallige betalingen 2020 en 2021 
 

Vergeet u niet de betaling van de contributie over het verenigingsjaar 2022 te voldoen voor het eind 

van deze maand. U kunt dit doen op twee manieren; 

- Door het verschuldigde bedrag over te maken naar onze zakelijke rekening (IBAN) NL92 INGB 

0001 6678 31, ten name van Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen 

onder vermelding van Contributie 2022.  

- Of u gebruikt voor het overmaken van de contributie het ‘TIKKIE’ dat inmiddels in onze 

WhatsApp groep is gedeeld.  

Let op: leden van het Operationeel Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK), actieve en post-actieve 

veteranen, behoeven geen contributie te betalen daar deze door CLSK wordt voldaan. 

De jaarcontributie voor gewone leden is minimaal €22,00 en voor buitengewone leden 

(=weduweleden) €15. Dit is de minimale contributie. Ter bestrijding van de kosten wordt een hogere 

bijdrage zeer op prijs gesteld. 

Controleer uw administratie a.u.b. en behoort u tot die leden die nog niet betaald hebben, dan zo snel 

mogelijk alsnog uw contributie te voldoen. 

De vereniging heeft een fonds N.N. waarvoor van de leden een extra vrijwillige bijdrage wordt 

gevraagd. Uit dit fonds ontvangen langdurig zieken e.a. een fruitmand of bloemen (indien bij het 

bestuur bekend). In de kolom mededelingen van uw overschrijving kunt aangeven hoeveel geld u wilt 

bestemmen voor dit fonds. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich tot uw penningmeester Maurice Becks richten: 

penningmeester@verenigingdmd.nl
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1. Opening en Woord van Welkom 

 

Door de voorzitter: 

Dames en heren, 

Verheugd ben ik om u allen te kunnen verwelkomen op de 52ste Algemene Leden Vergadering van 

onze vereniging. Vorig jaar hebben we de ALV op alternatieve wijze vormgegeven en uw bestuur 

vertrouwd erop dat u allen kennis heeft genomen van de alternatieve notulen, u aangeboden in 

BRONS editie 97. 

Een hartelijk woord van welkom aan kolonel b.d. Bas Baars die namens onze beschermheer de 

luitenant-generaal der mariniers Van Sprang hier aanwezig is. 

Onze ereleden vice-admiraal b.d. van Maanen, de heer W.F.J. Elgers, de heer Harry Huisman en 

mevrouw Ina Hardon hebben zich afgemeld en groeten u allen hartelijk. 

En dames en heren uiteraard ook een speciaal welkom aan u, onze leden met partners en begeleiders 

die de reis hebben ondernomen om op deze algemene ledenvergadering en treffen aanwezig te zijn. 

Jullie maken de vereniging compleet. Fijn dat jullie vandaag in ons midden zijn. Welkom allemaal. 

Toen het bestuur en ik twee jaar geleden terugblikten op een geslaagd treffen in Rotterdam hadden 

we niet voorzien dat COVID onze wereld zo op haar kop zou zetten. We hadden grootse plannen met 

elkaar. Denk aan het boek, meer visualisatie van dragers en de vereniging binnen en buiten de 

krijgsmacht, een vaste agenda voor en met elkaar en last but not least wilden we een vaandel laten 

ontwerpen en produceren voor de Vereniging. 

Ik hoef u de gevolgen niet te vertellen, COVID heeft ons allen in ons zijn geraakt. Toch bleven we alert 

en wisten we bij de eerst mogelijke versoepeling elkaar te treffen. Wij, als bestuur, kijken terug op 

een geslaagd post-COVID treffen op de Zwaluwenberg. Helaas kwam daarna weer een harde 

lockdown. Maar nu, een aantal maanden later, hebben we de eerste mogelijkheid direct aangegrepen 

om weer samen te komen. 

Laten we naast de ALV dit geschenk dan ook omarmen om invulling te geven aan een van onze credo’s, 

“oude en jonge dragers verbinden en verbonden houden”! We hebben ervoor gekozen om vandaag 

met de vereniging samen te zijn en hebben dus bewust geen gasten uitgenodigd op onze ALV. 

 

Voor de foto’s van de ALV danken wij Ina Koolhuis Revers! 
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Het programma van vandaag is als volgt: 

15.00 uur Ontvangst door het bestuur VDMD  

16.00 uur ALV 2022  

18.00 uur Einde ALV 2022  

18.00 uur Aanvang rijsttafel Kumpulan  

20.00 uur Afsluiting 

Het jaar 2022 zal in het teken staan van veren schudden. COVID heeft ook haar sporen achtergelaten 

binnen het netwerk van onze vereniging. Velen hebben vertrouwde werkplekken en events gemeden. 

Vrienden en vriendinnen van de vereniging zijn van functie gewisseld of hebben een nieuwe functie 

elders. We moeten aan de bak om de relaties te versterken en onze credo’s weer op het netvlies te 

krijgen van iedereen die zich inzet in het belang van Nederland. We moeten weer aan de slag met de 

website, ons boek, events en elkaar! 

De wereld verandert en mensen veranderen. Zo ook ideeën en initiatieven. Herdenkingen en vieringen 

veranderen mogelijk en de rol van de vereniging verandert mogelijk mee. Uw bestuur zit er bovenop 

en vertrouwt op uw steun en input. Een mooi initiatief is het verhaal van dragers van militaire 

dapperheidsonderscheidingen in de komende edities van Checkpoint. Last but not least dank ik uw 

bestuur voor haar inzet voor de vereniging. 

Laten we beginnen met onze ALV, ik wens u een vruchtbare en plezierige vergadering toe. Met het 

tonen van de agenda en deze hamerslag open ik de ALV ’22. 

AGENDA: 

1. Opening en woord van welkom 

2. Eerbetoon 

3. Ledenbestand 

4. Mededelingen 

5. Agenda 2022 

6. Notulen algemene ledenvergadering 2021 

7. Jaarverslag 2021 

8. Verslag penningmeester 

9. Decharge financieel beheer 2021 

10. Herdenken & vieren 2022 

11. Stand van zaken mbt het bestuur 

12. Rondvraag 
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2. EERBETOON 

 

Door de voorzitter: 

Mag ik u uitnodigen om staande te herdenken 7 overleden leden van onze vereniging waarvan 5 

Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen en 2 weduweleden die ons sinds de vorige algemene 

vergadering zijn ontvallen. Tevens staan we stil bij de slachtoffers als gevolg van de verwerpelijke 

oorlogsdaden in Oekraïne tijdens het eerbiedigen van een minuut stilte.  

 

Door de vicevoorzitter: 

Datum ov Dhr./Mw. Naam en voorletters Onderscheiding Woonplaats Bijzonderheid 

20210516 Weduwe Van Voorst tot Voorst – van 
Zinnicq Bergmann S.H.R.M. 

 Laag Zuthem Weduwelid 

20210617 Weduwe Manusama- de Korte  Amersfoort Weduwelid 

20210722 MARN1 ZM BD Tiemes F.L. Bronzen Kruis Landgraaf Lid 

20210915 AOO BD Workum van Bronzen Leeuw Tiel Lid 

20211027 KOLMARNS BD Roode de H.C. Bronzen Kruis Meppel Lid 

20211206 Verzetsstrijder NNG Kock de P.P. Bronzen Kruis Leidschendam Lid 

20211227 KPL1 OVW Vereecke C.J.P. Bronzen Leeuw Emmen Lid 

 

 

Wij zullen hen blijvend met respect en waardering gedenken. Hieronder vindt u de teksten van de 

Koninklijke Besluiten waarbij zij zijn onderscheiden. 

 

Weduwelid mevrouw S.H.R.M. douairière van Voorst tot Voorst – van Zinnicq Bergmann, weduwe 

van Roderic P.M. baron van Voorst tot Voorst, BL (overleden op 1 april 1988). 

K.B. no. 4 van 25 oktober 1949, Roderic Paul Marie baron van Voorst tot Voorst, geb. Zwolle 27 mei 

1917, reserve-eerste luitenant van het wapen der cavalerie,  

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

vijand onderscheiden door op 18 Maart 1949, toegevoegd als verbindingsofficier aan de Commissie 

van Militaire Waarnemers, van de Commissie van de Verenigde Naties, toen hij met twee leden van 

deze Commissie in een jeep van de United Nations van Medan naar Brastagi (Noord Sumatra) reed, 
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tijdens welke rit hij, na het passeren van één van de vele haarspeldbochten, op een vijandelijke 

hinderlaag van een terroristische bende stuitte, op onverschrokken wijze tegen deze vijandelijke 

aanval op te treden. In het bijzonder door, toen ten gevolge van het, van achteren van zeer korte 

afstand, op hen geopende vijandelijke bren-, sten- en geweervuur alle drie inzittenden min of meer 

ernstig werden gewond, terwijl de militaire waarnemer, die de jeep bestuurde, daardoor de macht 

over het stuur verloor zodat de jeep tegen de steile bergwand reed en tot stilstand kwam, hoewel zelf 

ernstig gewond, met voorbeeldige onverschrokkenheid en tegenwoordigheid van geest, terwijl de 

beide militaire waarnemers dekking hadden gezocht tussen de jeep en de bergwand met zijn Owen-

gun het vuur te openen op de ongeveer acht man sterke bende. Daarbij dit vuur op onverschrokken 

wijze voortgezet hoewel hij herhaaldelijk opnieuw ernstig werd verwond. Voorts door daarna, toen 

zijn munitievoorraad dreigde op te raken, onder dekking van zijn eigen vuur, de beide militaire 

waarnemers om een bocht van de weg verdekt neer te leggen en zelf daarbij ter dekking stelling te 

nemen, na ongeveer een uur een voorbijrijdende autobus aan te houden, het nodige te regelen voor 

het halen van hulp en het verder veiligstellen van de twee gewonde militaire waarnemers. 

 

Weduwelid mevrouw Y.F.P. Manusama-de Korte, weduwe van H.S. Manusama BK (overleden op 2 

februari 2000) 

K.B. no. 29 van 16 oktober 1952 Hendrik Stephanus Manusama, geb. Tambang Sawah (Sumatra), 

reserve-tweede luitenant van het wapen der cavalerie (legernummer 27.11.09.226),  

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand heeft onderscheiden op 4 Januari 1952 bij het 

leiden van een nachtaanval op een vijandelijke stelling op een heuvel (Manusama Hill) in KOREA. 

Nadat in de nacht van 3 op 4 Januari de aanval op dit vijandelijke steunpunt was mislukt, slaagde hij 

er in de volgende nacht tot de top door te dringen en de vijand, die veel gebruik maakte van 

handgranaten, eruit te werpen. Hij gaan aan het hoofd van zijn aanvalsgroep tot de bestorming over 

en zijn inspirerend voorbeeld was de sleutel tot het succes. 

 

K.B. no. 98 van 27 maart 1963 Frederik Louis Tiemes, geb. Ubach over Worms 12 dec. 1941, 

zeemilicien-marinier der 2e klasse (115000),  

Heeft zich op 25 maart 1962 aan boord van het marinevaartuig LCPL 9534, dat ligplaats had gekozen 

bij het eiland GAG (Ned.-Nieuw-Guinea), onderscheiden door moedig optreden door, toen dit vaartuig 

door een Indonesische Mitchell-bommenwerper met raketten en boordwapens werd aangevallen, in 

volkomen ongedekte positie met een mitrailleur vuur uit te brengen op dit vliegtuig en dit vuren ook 
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na het uitbreken van brand aan boord en tijdens een tweede aanval van het vliegtuig voort te zetten, 

tot zijn wapen weigerde. 

 

K.B. no. 6 van 24 augustus 1950 Wilhelmus Johannes Arnoldus van Workum, geb. Zevenaar 13 juni 

1927, wachtmeester van het wapen der cavalerie (legernummer 27.06.13.190), 

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

vijand onderscheiden op 29 Juli 1949 als opvolgend commandant van een konvooi, hetwelk op de weg 

van Blitar naar Serenggat (Oost-Java) door een terroristische bende werd overvallen. In het bijzonder 

door, toen de vooroprijdende gepantserde auto ten gevolge van een mijnontploffing was 

omgeworpen, waardoor de zich daarin bevindende konvooi-commandant en één huzaar werden 

gedood, terwijl vier andere huzaren onder de wagen in de mijnkrater bekneld kwamen te liggen, als 

opvolgend commandant zich achteraan de colonne bevindende, ondanks het zware vijandelijke vuur 

onmiddellijk naar voren te snellen om zich op de hoogte van de toestand te stellen. Voorts door 

daarna, hoewel er een officier in de colonne meereed, dadelijk het commando op zich te nemen, de 

nodige maatregelen te treffen en aan deze, zich in een jeep bevindende, officier te verzoeken om 

versterking te willen gaan halen, waarna hij op tactisch juiste wijze een brengroep opstelde, teneinde 

de aanvallers op een afstand te kunnen houden. Vervolgens met hulp van de chauffeur de onder de 

omgekantelde wagen bekneld liggende vier huzaren te bevrijden, hetgeen mede in verband met het 

in de krater binnenstromende water ten spoedigste diende te geschieden. Door dit bijzonder moedig, 

doortastend en rustig optreden te bereiken dat een vijandelijke massa-aanval op de stilstaande 

colonne werd voorkomen, de doden konden worden geborgen en het leven van de vier bekneld 

geraakte huzaren werd gered. 

 

K.B. no. 98 van 27 maart 1963 Hendrik Cornelis de Roode, geb. Den Helder 23 jan. 1933, kapitein der 

mariniers (07518). 

Heeft zich als eerste-luitenant, commandant van een V en I-peloton herhaaldelijk onderscheiden door 

moedig optreden tegen de vijand in NEDERLANDS-NIEUW- GUINEA, onder meer door op 10 juni 1962 

in de omgeving van de kampong MANDONI door onversaagde en hardnekkige patrouillegang, de, 

numeriek sterkere, vijand op te sporen en deze bij het daaropvolgend vuurcontact op de vlucht te 

jagen met achterlating van wapens, munitie en uitrusting. 
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K.B. no. 18 van 12 april 1945, Petrus P. de Kock, geb. Ambon 12 mei 1918, militie-soldaat 

(algemeen stamboeknummer 18118).  

Moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de Japansche bezetting van Nederlandsch Nieuw 

Guinea van Maart 1942 tot ca. September 1944 door zijn actief deelnemen aan den guerrilla-krijg en 

daarbij groote ontberingen geleden. 

 

K.B. no. 12 van 4 november 1948 Camillus Johannes Petrus ('Camiel') Vereecke, geb. Sluiskil (gem. 

Terneuzen) 22 april 1926, tijdelijk aangesteld soldaat der 1e klasse-oorlogsvrijwilliger, 

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

vijand onderscheiden door op 23 November 1947, toen een eigen verkenningswagen in de na-avond 

in de nabijheid van Wangon (Midden Java) op een mijn liep en van drie zijden vijandelijk karabijn- en 

automatisch vuur werd ontvangen en bovendien op korte afstand handgranaten, met zijn 12.7 Colt 

het vuur op de aanvallende vijand te openen en dit onverschrokken voort te zetten, ook nadat hij zelf 

door een schot in zijn buik gewond geraakte. Beseffende dat niemand van de wagen-bezetting hem 

kon vervangen te blijven vuren totdat hij door bloedverlies daartoe niet meer in staat was. Aldus op 

beslissende wijze eraan mede te werken dat de vijandelijke aanval op de verkenningswagen mislukte.  
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3. Ledenbestand 

 

Door de voorzitter: 

Het huidige ledenbestand van de VDMD is 117 personen groot. (Op 17 maart 2022), te weten: 

ereleden 4, gewone leden 77 (2 x storing in de database), weduweleden 12, abonneeleden 9, 

buitengewoneleden 15. Voor de ALV nodigen wij geen abonneeleden uit.  

Van de 109 aangeschreven leden (missende adreswijzigingen buiten beschouwing gelaten) zijn hier 

nu aanwezig 15 stemgerechtigden op een totaal van 21 leden. Met partners dan wel begeleiders 

komen we vandaag op 33 deelnemers. 77 leden hebben zich afgemeld maar groeten u allen en hopen 

er de volgende keer weer bij te kunnen zijn. 91,6 % van ons ledenbestand heeft gereageerd en/of is 

gesproken voor deze ALV. Samen met Janine heb ik een belronde gedaan ter controle van welzijn en 

bereikbaarheid. De volgende reacties heb ik voor u allen in ontvangst mogen nemen: 

Mevrouw Donker-van Dongen groet u allen hartelijk! Helaas kan zij er niet meer bij zijn maar dankt 

de Vereniging nog dagelijks voor het warme contact en de verbroedering die de 

dapperheidsonderscheidingen kenmerkt ongeacht rang of stand. In juni zal zij 90 jaar oud worden. 

Mevrouw Jonker-Tjeertes: haar zoon gesproken, het gaat goed en haar zoon wil graag betrokken 

blijven. Hij vindt de vereniging erg belangrijk. 

Mevrouw Habets-Jongen. Het gaat haar goed. Ze is alweer 94 en klinkt fier en energiek. We hebben 

een gezellig gesprek gehad. Mevrouw Habets-Jongen groet iedereen: ‘hou je goed en ga bridgen’. 

De heer van Nassau groet u allen! ‘Geniet van het leven en Bronbeek. Het allerbeste.’ De gezondheid 

van hem en zijn vrouw is goed alleen het lopen gaat wat minder. 

De heer en mevrouw Smagge groeten iedereen. Beiden wensen iedereen een plezierige dag en het 

allerbeste. De heer Smagge is minder mobiel, zit in revalidatie en zal niet meer komen. Brons en de 

post leest hij telkens met enorm veel plezier. 

De heer Hameete excuseert zich door een zware verkoudheid. Hij had graag hier met u willen zijn. 

Zoals, tijdens voorgaande bijeenkomsten, besproken met jullie ondersteund het bestuur haar leden 

niet alleen na een overlijden maar ook in de weg naar het overlijden. Dit doen we enerzijds met Eric 

onze geestelijk verzorger, middels het leggen van contacten met uitvaartverzorgers, bemiddeling met 

de Krijgsmacht voor het betuigen van Militaire eer maar ook met het tijdig doornemen en opstellen 

van het nabestaandendossier. Op dit moment hebben we dat reeds gedaan voor twee van onze leden. 
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Ik kan u alleen maar adviseren om hier eens bij stil te staan en bijvoorbeeld ervaringen te halen binnen 

uw Vereniging. De zoon van de heer Vereecke wil daar graag iets over zeggen. Tevens kunt u voor 

opgedane ervaringen met Hans Woortman in gesprek. Lucia Simao heeft met Hans Woortman 

gesproken over de mogelijkheden voor zijn uitvaart. Deze mogelijkheden, samen met het ingevulde 

“nabestaandendossier defensie” worden tzt gedeeld met het bureau protocol en ceremonieel van 

defensie en de marine. 

 

 

 

 

 

 

4. Mededelingen 

 

Door de vicevoorzitter: 

Namens bestuur en leden is voor deze algemene vergadering op donderdag 18 februari 2022 een 

bericht van trouw en aanhankelijkheid verzonden aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. 

Hilversum, vrijdag 18 februari 2022 

Majesteit, 

Bestuur en leden van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen in 

algemene vergadering bijeen op donderdag 17 maart 2022 aanvang 15.00 uur op het 

landgoed Bronbeek te Arnhem, betuigen Uwe Majesteit hun gevoelens van trouw en 

aanhankelijkheid. 

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

hoogachting en respect voor Uwe Majesteit,  

Voorzitter Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen 

Luitenant-kolonel Frans Christiaan Erkelens KV 

De vicevoorzitter leest de tekst voor van het antwoord dat op verzoek van Zijne Majesteit de Koning 

is geschreven.  
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5. Agenda 2022 

 

Door de commissaris: 

Naast de gestelde agenda tussen haakjes evenementen waar leden meestal aanwezig zijn. 

Afstemming en opgave van deelname doen we aan het einde van de vergadering 

17 maart  ALV Bronbeek Arnhem 

4 mei   Nationale Herdenking de Dam Amsterdam (10 april info) 

4 mei   (Den Haag Monument Englandspiel) (geen info) 

4 mei   Grebbeberg kranslegging (geen info) 

4 mei   (Den Helder, gevallen ter zee) (geen info) 

4 mei   (Westerbork) (geen info) 

5 mei   Wageningen? Diverse festiviteiten (geen info) 

10 mei   (Ypenburg Slag om de Residentie) (geen info) 

20 juni   indien het doorgaat! Opnames voor omroep MAX tbv NLVD 

25 juni   NLVD2022 conceptprogramma Schouwburg (in bespreking) 

30 juni   Uitnodiging van onze beschermheer BBQ op de Zwaluwenberg 

x Juli   NOOC, (geen info wel contact) 

15  Augustus  (Den Helder Indië herdenking) (geen info) 

3 september  Roermond (geen info) 

17  November  monument van Verdraagzaamheid (geen info) 

x December  Diner de Corps (geen info). 

De voorzitter deelt de volgende zaken mede: 

 Bericht nationaal comité 4/5 mei de Dam dat er vanaf 10 april 22 meer duidelijkheid gaat 
komen voor op de Dam 

 Verzoek NLVD 2022 voor aandragen non-AFG dragers (minimaal 2) voor interview met/bij 
omroep MAX tbv NLVD22. 

 Aandragen AFG-dragers (6 incl. partner 12) t.b.v. schouwburg etc. NLVD 
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6. Notulen alternatieve algemene ledenvergadering 2021 

 

Door de vicevoorzitter: 

Aan de orde zijn de notulen van de alternatieve algemene ledenvergadering 2021, toegezonden via 

Brons 97, hoofdstuk 16 blz. 45 t/m blz. 63. Ik wil u middels handopsteking de gelegenheid geven 

redactioneel en inhoudelijk te reageren op de notulen alternatieve algemene ledenvergadering 2021. 

Er waren geen reacties, de notulen zijn vastgelegd per hamerslag. 

Niet besproken tijdens de ALV maar dit betekent concreet: 

 Uw bestuur gaat door met het vervaardigen van een verenigingsvaandel dat door ontwerp 

onze trouw, aanhankelijkheid en verbondenheid kenmerkt met ons Koningshuis en de 

krijgsmacht. Het vaandel zal centraal de koninklijke erepenning en de prins Maurits medaille 

voeren. Naast de vier Militaire Dapperheidsonderscheidingen opgenomen in het vaandel, 

voeren we met het vaandel alle jaartallen op lint waarin de Militaire 

Dapperheidsonderscheiding aan onze leden zijn toegekend.   

 

 Uw bestuur zal evenementen met u delen en afstemmen middels de WhatsApp groep.  

 

 De leden van de vereniging hebben hun akkoord gegeven voor de notulen van 2020.  

 

 De leden van de vereniging hebben het gevoerde financiële en administratieve beleid van het 

bestuur over het jaar 2020 waarin opgenomen de exploitatierekening 2020, de balans van 31 

december 2020 en de ontwerpbegroting 2021 goedgekeurd en hebben het bestuur decharge 

verleend. 

 

 De leden zijn akkoord gegaan met het gefaseerd verkiesbaar stellen van bestuursfuncties. 

Voorzitter, secretaris en commissaris gaan in een batch naast de vicevoorzitter en 

penningmeester ten einde continuïteit te waarborgen. 

 

 Het verkiezen van Dick Vonk voor een commissaris rol heeft niet kunnen plaatsvinden door 

afwezigheid van Dick Vonk. 
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7. Jaarverslag 2021 

 

Door de voorzitter: 

Het jaarverslag van 2021 zal, verwerkt in de notulen van de ALV 2021, in BRONS 98 verschijnen. Aan 

de hand van de volgende bullets blikken we terug op het jaar 2021 van de laatste ALV tot en met 

vandaag, maart 2022. 

 Januari VDMD en CLAS bespreken meerwaarde dragers 

 Januari VDMD-vaandel bespreking Maurice Becks, Ruud van Dijken 

 Maart start besprekingen voor ceremoniemeester NLVD 2021 

 Augustus Indiëherdenking Den Helder, Ben Reurling en John Boon 

 September NIM Roermond, AOOI Becks, SM Schaap, Jan Briggeman 

 September Roel Boezen speech Waalcrossing Nijmegen 

 Oktober VDMD Post-COVID treffen Zwaluwenberg 

 December VDMD-kerstwens 

 Checkpoint initiatief voor 2022 

 Meerdere ondersteuningen bij overlijden van leden 

Meestal is dit het moment dat we terugblikken en het afgelopen jaar nogmaals de revue laten 

passeren. Persoonlijk gaan mijn gedachten dan naar de vele momenten van afscheid die ik namens u 

heb mogen (moeten) nemen. Ik kan u verzekeren dat verdriet en eer elkaar dan verdringen. Tevens 

heb ik het afgelopen jaar ervaren als 24 lange maanden en kijk dan ook graag met jullie allemaal 

vooruit! 
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Laten we gezamenlijk aan een eervol 2022 gaan werken en invulling geven aan onze credo’s:  

 Zichtbaar waar mogelijk en aanwezig waar nodig 

 Daden laten leven 

 Oudere en jongere dragers verbinden en verbonden houden 

Ik sluit af en vertrouw erop dat we er een mooi jaar van gaan maken. 

VerenigingDMD “Door Daden Verbonden” 

Wie heeft er, op- of aanmerkingen? 

Vaststelling van het jaarverslag 2021 door de voorzitter.  

 

8. Verslag penningmeester 

 

Door de penningmeester 

In 2021 werd een sluitende begroting gepresenteerd door het bestuur namens de penningmeester, 

wij zijn het jaar 2021 binnen de boorden van de begroting gebleven en hebben het jaar 2021 met een 

positief saldo afgesloten. Onze betaalrekening kende een positief eindsaldo op 31-12-2021 van 

€3.354,60 en onze reserve rekening een positief saldo van €8.596,23. 

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

controle over boekhouding 2021 namens u voor de algemene ledenvergadering gedaan. De voorzitter 

van de kascommissie de heer N. Becks, in wiens naam onze penningmeester (i.v.m. beschikbaarheid 

en gezondheid kan de heer N. Becks hier niet aanwezig zijn), zal daar verslag van doen. De 

onderwerpen van het verslag zijn: 

 Exploitatierekening 2021 

 Rekeningstanden op 31-12-2021 

 Kascontrole commissie 

 Begroting 2022 

 Subsidie aanvragen 
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Aan de orde is de exploitatierekening 2021. De balans zijn de laatste cijfers.  

Geen vragen of opmerkingen uit de zaal. 

Aan de orde zijn de rekeningstanden op 31 december 2021. Onze betaalrekening kende een positief 

eindsaldo van €3.354,60 en onze reserve rekening een positief saldo van €8.596,23. 
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Verslag kascommissie 2021, De penningmeester leest namens de voorzitter van de kascommissie, het 

verslag voor, dat eveneens schriftelijk aan het bestuur is aangeboden.  

 

Geen vragen of opmerkingen uit de zaal 
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Aan de orde is de (Ontwerp)Begroting 2022.  

 
Geen vragen of opmerkingen uit de zaal. 
 
Subsidie aanvragen: 
 

De subsidie aanvraag voor 2022 is door het bestuur verzonden en we hebben daar het volgende over 

mede te delen. 

VFONDS: Wij hebben geen subsidieaanvraag gedaan voor onze ALV. Reden hiertoe is dat wij voor een 

latere nog te plannen activiteit dit alsnog willen gaan doen.  

VP: Van het Veteranen Platform hebben wij tot op heden nog geen verzoek ontvangen voor het 

voldoen van de verschuldigde jaarlijkse contributie van €125. Na ontvangst van dit verzoek zal de 

vereniging het verschuldigde contributiebedrag voldoen. Hierna zal ter ondersteuning van onze 

activiteiten later dit jaar een standaard subsidie van €325 worden toegekend. 
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9. Decharge financieel beheer 2021.  

 

Door de voorzitter 

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

het bestuur over het jaar 2021 waarin opgenomen de exploitatierekening 2021, de balans van 31 

december 2021 en de ontwerpbegroting 2022 goedkeurt. De leden hebben het bestuur decharge 

verleend. 

Door de penningmeester: 

De penningmeester wil nog even het woord: 

Wat hebben we besproken: 

 Exploitatierekening 2021; 

 Rekeningstanden op 31-12-2021; 

 Kascontrole commissie; 

 Begroting 2022; 

 Subsidie aanvragen; 

In de oude opzet was het de bedoeling om nu de kalender door te nemen en de namen van de leden 

te noteren die deel wensen te nemen aan de evenementen, herdenkingen en vieringen. René Neef, 

commissaris, stelt voor om dit als laatste punt op te pakken. We gaan door naar het volgende punt. 

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

 

Door de voorzitter: 

Uw huidige bestuur bestaat uit de volgende beklede functies: 

• Voorzitter (Erkelens) 
• Vicevoorzitter (Grispen) 
• Penningmeester (Becks) 
• Commissaris (Neef) 
• Communicatieadviseur (Bonga) 
• Communicatie ondersteuner (van Dijken) 
• Geestelijk verzorger (van Rosmalen) 
•  

Zoals u ziet is er ruimte voor een secretaris en voor frisse lucht! 
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In de alternatieve ALV bent u gewezen op het volgende: 

“Volgens de statuten zouden wij als Vereniging jaarlijks de functies van het bestuur verkiesbaar 
moeten stellen. Als bestuur vinden wij dat dit ook jaarlijks moet gebeuren. Ten einde bestuurlijke 
continuïteit te borgen stellen wij voor om de bestuursfuncties gefaseerd verkiesbaar te stellen.” 

We hebben het hier over de Voorzitter, Vicevoorzitter, Secretaris, Penningmeester, Commissaris 
(maar ook vrijwillige ondersteuning aan het secretariaat en communicatie). 

Voor 2022/2023 zijn verkiesbaar: 
Voorzitter 
Secretaris 
Commissaris 
 
Voor 2023/2024 zijn verkiesbaar:  
Vicevoorzitter 
Penningmeester 
 

Wie mogen we noteren voor het bestuur in de functies van voorzitter, secretaris of commissaris? 
Volgend jaar kunt u zich opgeven voor de functies van vicevoorzitter en penningmeester. 

De voorzitter geeft de aanwezige leden vanzelfsprekend de tijd om hierover na te denken en hoopt 
deze vergadering een of meerdere gegadigden te spreken voor een bestuursfunctie. 
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11. Communicatie VDMD 

 

Ondanks de COVID-luwte bij de vereniging is er op communicatief vlak toch het een en ander te 

rapporteren. 

Bij de laatste ALV, in Rotterdam, kondigden wij de nieuwe website aan. Inmiddels is de site online, zijn 

al meer dan 650 Koninklijke Besluiten verwerkt en komen al die daden tot leven op de interactieve 

kaart. De site is niet meer weg te denken als het gezicht van de vereniging naar buiten toe. 

Op social media is de vereniging ook nog steeds actief. In 2021 hebben we zo’n 2300 mensen per 

maand bereikt met de berichten op Facebook.  

Het boek ‘Daden laten leven’ kon i.v.m. COVID helaas niet zo snel vorderen als we zouden willen. Toch 

zijn we goed op weg en blijft het een realistisch streven om dit jaar nog te publiceren.  

De vereniging heeft ook een mooie samenwerking opgevat met Checkpoint, het tijdschrift van het 

Veteranen Instituut. Zij publiceren maandelijks een interview met een drager. Roël Boezen en Jeffrey 

Kloek hebben al meegedaan. En als het goed is, is John Boon ook al gebeld.  Wilt u ook bijdragen? Mail 

dan communicatie@verenigingdmd.nl 

 

12. Rondvraag 

 

Door de voorzitter: 

Wie mag ik noteren voor de rondvraag? 

Er zijn verder geen vragen en we gaan naar de afsluiting. 

 

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.  

Ook al beëindigen we de vergadering met de hamerslag, u wordt verzocht uw wensen voor het 

herdenken en vieren kenbaar te maken bij René Neef. 

De penningmester verzoekt de leden die nog geen coin hebben deze bij hem op te halen. 

mailto:communicatie@verenigingdmd.nl
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13. Herdenken & Vieren 2022 

 

Door de commissaris: 

Ons credo voor herdenken en vieren is “Zichtbaar waar mogelijk en Aanwezig waar nodig”. Hiervoor 

stemt het bestuur een initiële agenda met u af en volgen er separate, indien hier sprake van is, 

uitnodigingen om te herdenken en te vieren. Graag loop ik met u de agenda door en noteer ik uw 

naam indien u bij een evenement aanwezig wenst te zijn namens de Vereniging. Ook noteer ik graag 

evenementen die niet in deze agenda zijn opgenomen maar u als leden wel belangrijk vindt om aan 

deel te nemen. Ik wijs u er wel op dat niet ieder evenement in aanmerking komt voor een vergoeding 

en /of een bloemstuk o.i.d. We blijven op de kleintjes letten! 

De voorzitter spreekt nog een keer de leden toe: 

Na de beëindiging van de ALV hebben leden zich opgegeven voor verschillende herdenkingen. Tevens 

heeft Stephan Bossmann zich opgegeven om de rol van secretaris op zich te nemen. 

Reden genoeg om de aanwezige leden kort bij elkaar te roepen en de agenda met opgaven terug te 

koppelen, Stephan Bossmann zich voor te laten stellen en om de aanwezige stemgerechtigden te 

vragen om hun stem voor Stephan als secretaris. 

Zonder tegenstem is Stephan aangenomen als secretaris van de vereniging. Allen verwelkomen hem 

en wensen hem veel plezier en succes. 

 

  



Brons 98 

43 
 

De commissaris neemt de agenda door met de leden.  

Recht gedrukt is aanwezig waar nodig,  

Cursief gedrukt is zichtbaar waar mogelijk. 

17 maart   ALV Bronbeek Arnhem 

4 mei Nationale Herdenking de Dam Amsterdam (10 april info)  

Hans Woortman en partner 

4 mei (Den Haag Monument Englandspiel) (geen info) 

4 mei    Grebbeberg kranslegging (geen info)  

Jacob van Velzen en partner inclusief bloemstuk 

4 mei (Den Helder, gevallen ter zee) (geen info) John Boon en Ben Reurling 

inclusief bloemstuk 

4 mei    (Westerbork) (geen info) 

Jan Briggeman en partner inclusief bloemstuk 

5 mei Wageningen. Diverse festiviteiten (geen info) 

10 mei (Ypenburg Slag om de Residentie) (geen info) 

20 juni indien het doorgaat! Opnames voor omroep MAX tbv NLVD  

Peter Tankink & John Boon 

25 juni NLVD2022 conceptprogramma Schouwburg (in bespreking)  

Stephan Bossmann met partner, René Tuithof met partner, Tommy 

Renhungan met partner, Bernard Smits met partner 

30 juni Uitnodiging van onze beschermheer BBQ op de Zwaluwenberg 

x Juli    NOOC, (geen info wel contact) 

15 Augustus   (Den Helder Indië herdenking) (geen info) 

John Boon en Ben Reurling inclusief bloemstuk 
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3 september   Roermond (geen info)  

Maurice Becks en partner, Jacob van Velsen en partner, Tommy 

Renhungan en partner, John Boon en partner, Jan Briggeman en 

partner, Hans Woortman en partner 

17 November monument van Verdraagzaamheid (geen info) 

x December   Diner de Corps (datum volgt). 
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