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Beste gasten,

U bent vandaag als genomineerde, aangever of gast aanwezig 
bij de uitreiking van de Witte Anjer Prijs 2019. Een prijs die in 2018 
in het leven is geroepen om iemand of een organisatie in het 
zonnetje te zetten die veel voor veteranen doet, in welk opzicht 
dan ook. Tegelijkertijd wordt daarmee de witte anjer belicht, het 
symbool van erkenning en waardering voor veteranen.

De jury heeft twintig genomineerden en één winnaar 
geselecteerd uit de lijst van bijna honderd opgaven. Één van 
u ontvangt vandaag de Witte Anjer Prijs 2019 en een aantal 
anderen krijgt de gelegenheid iets over hun nominatie te 
vertellen. Wel zijn alle nominaties opgenomen in dit boekje zodat 
iedereen een tastbare herinnering mee naar huis kan nemen.

Ik hoop u over een dikke week weer te zien bij de Nederlandse 
Veteranendag op zaterdag 29 juni in Den Haag en dank u voor 
alle moeite en betrokkenheid.

Drs. Jaap Smit
Voorzitter Nationaal Comité Veteranendag

Voorwoord



6



7

Samenwerking

We zijn blij en vereerd dat het Nationaal Comité Veteranendag de 
samenwerking heeft gezocht met de Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten (KABK). 

Drie van onze alumni deden mee aan de opdracht om de prijs 
te ontwerpen voor de Witte Anjer Prijs en kregen daarmee de 
kans om direct na hun afstuderen mee te werken aan een 
professionele opdracht. De KABK stimuleert kritisch denken, 
moedigt doorwrocht onderzoek aan en leidt studenten op om 
traditionele met innovatieve ontwerptechnieken te combineren.  

De alumna die het winnende ontwerp maakte, heeft precies 
deze vaardigheden gecombineerd in haar werk en we zijn erg 
trots op het resultaat. Onze studenten en alumni tonen een 
grote maatschappelijke betrokkenheid, en een opdracht als 
deze is voor hen heel waardevol. 

Om die reden wil ik het Nationaal Comité Veteranendag van 
harte bedanken voor het vertrouwen dat het in hen en ons heeft 
gesteld.

Marieke Schoenmakers
Directeur Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
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‘De Witte Vaas’ is ontworpen voor de Witte Anjer Prijs. Het 
ontwerp bestaat uit drie componenten: de eerste is een 
vaas die ik heb gemaakt met behulp van een traditionele 
glasblaasmethode. Het heeft de vereenvoudigde vorm van 
een historisch vuurwapen en wordt ondersteund door een 
tweedelige standaard, die is geïnspireerd op de organische 
vormen van bloemblaadjes en opgebouwd met 3D-technologie. 
Wanneer de drie componenten bij elkaar worden gebracht 
functioneert het object als een vaas.

Het maakproces van ‘De Witte Vaas’ begon met mijn 
onderzoek naar wapens, in het verleden en in het nu, en de 
diverse theorieën en verhalen die daarmee samenhangen. 
Wapens hebben te maken met oorlog, zelfs met genocide. 
Tegelijkertijd kunnen wapens vrede brengen door een oorlog te 
beëindigen. Echter, wanneer je kijkt naar de feiten en fabels in 
de geschiedschrijving van oorlogsvoering, zie je dat het grijze 
gebied tussen deze twee elementen oneindig groot is. De manier 
waarop de rol van slachtoffers en daders wordt weergegeven 
is afhankelijk van context en perspectief, en verandert 
daardoor continu. De waarheid wordt vaak geconstrueerd door 
‘nepnieuws’ en fictieve feiten, de geschiedschrijving is dan ook 
niet eenduidig op te vatten.

Mijn ontwerp impliceert dat we de verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor het verleden, inclusief de soms pijnlijke 
verhalen waarin de grenzen tussen slachtoffers en daders 
vaak onduidelijk zijn. Wij, de volgende generatie, moeten ons 
concentreren op een andere dimensie van het mondiale, 
collectieve geheugen: wij construeren samen de geschiedenis 
van de toekomst.

Ontwerp Witte Anjer Prijs 2019
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Vanuit mijn onderzoek en denkproces is dit ontwerp voor de 
Witte Anjer Prijs ontstaan. ‘De Witte Vaas’ is geen trofee die 
voorzichtig in een vitrine moet worden gepresenteerd, als 
een onaantastbaar object, omgeven door louter eerbied. Nee: 
ik creëerde ‘De Witte Vaas’ als gebruiksvoorwerp, en door 
wapentuig om te zetten in een toegepast ontwerp heb ik de 
destructieve betekenis ervan omgezet in een constructieve 
toepassing. Dit past in mijn optiek bij de constructieve manier 
waarop het Nationaal Comité Veteranendag het onderwerp van 
veteranen aan de orde stelt. 

Minnari-bot Lee
Ontwerper
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Ontwerp Witte Anjer Prijs 2019

De Witte Vaas
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Boudewijn Revis
Wethouder Den Haag 

en veteraan

Debbie Koorn
Communicatiemedewerker 

Dunea en thuisfront

Dayrohn Wiesken
Veteraan

Dennis Kroon
Veteraan

Hein Scheffer
Nationaal Comité Veteranendag 

en veteraan

Tanja Bruins
Evenementencoördinator 

gemeente Druten en Wijchen
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Beste genodigden,

Het was een eer om uw nominaties te mogen lezen. We waren 
onder de indruk van alle hartverwarmende inzendingen vanuit 
heel Nederland. We ontvingen prachtige verhalen over mensen 
die een belangrijke rol spelen in het leven van veteranen. Uw 
nominatie maakt onderdeel uit van de mooiste inzendingen. Een 
ding staat voorop: iedereen hier verdient de Witte Anjer Prijs. 
Het was voor de jury geen makkelijke keuze om één winnaar te 
kiezen. 

Uiteindelijk is onze keuze gevallen op iemand die midden 
in de Nederlandse maatschappij staat. De winnaar van de 
Witte Anjer Prijs 2019 is Maaike Hoogewoning. Maaike werd 
meermaals uitgezonden en is sindsdien een actieve veteraan. 
Eind dit jaar gaat ze op haar volgende missie, terug naar 
Afghanistan. In Nederland zet ze zich op verschillende manieren 
in voor veteranen. Zo is ze naast haar reguliere baan actief 
als gastdocent bij Veteraan in de Klas, treedt ze vaak op als 
spreekster voor Defensie en schreef ze vorig jaar een boek over 
haar ervaringen in Afghanistan: Oorlog in de Operatiekamer. In 
haar boek laat ze zien dat er ruimte is voor kwetsbaarheid achter 
het uniform en geeft ze een inkijk in een wereld die veel mensen 
niet kennen. 

Maaike staat sterk in verbinding met de samenleving en 
brengt veteranen en hun werk op een positieve wijze onder de 
aandacht. Haar inzet is een goed voorbeeld van hoe relatief 
kleine initiatieven veel positieve invloed hebben op de erkenning 
en waarderingen van Nederlandse veteranen. Een terechte 
winnaar van de Witte Anjer Prijs 2019!

Voorzitter Boudewijn Revis, Debbie Koorn, Dayrohn Wiesken, 
Dennis Kroon, Hein Scheffer, Tanja Bruins

Juryberaad
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MAAIKE HOOGEWONING
Genomineerd door Wilma van Stiphout

‘Bij deze wil ik graag mijn dochter, Maaike Hoogewoning, 
nomineren voor deze prijs.

Maaike is verschillende keren op missie geweest en gaat weer. 
Zij geeft voorlichting op scholen, houdt presentaties en heeft 
een boek geschreven: Oorlog in de operatiekamer. Maaike vindt 
het belangrijk dat mensen weten wat onze militairen doen in 
het buitenland en waarom. “Vrede is niet vanzelfsprekend” wil 
zij graag toelichten en zij draagt alle veteranen een warm hart 
toe. Een prachtige jonge vrouw met een gezin en beroep die 
daarnaast, waar zij kan, voor het mooie beroep van militair en 
vooral van militairen op uitzending wil verwoorden wat haar 
hierin zo aanspreekt.’

WINNAAR WITTE ANJER PRIJS 2019
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Waar komen alle nominaties voor de Witte Anjer Prijs vandaan?

Overzicht
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Om de originaliteit en sfeer van de inzendingen intact te laten,
zijn deze, op interpunctie en typefouten na, ongewijzigd overgenomen.
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Top 20 Witte Anjer Prijs 2019

Arjan Dijkhuizen
Carla de Vet
Corrie de Jong
Ed Steiger
Eric en Marlies Den Hertog
Erik Krikke
Frank Marcus
Fred Janssen, Erik Kuiper, en Peter Reijn
Hans Walrave
Helma Gielen-Alberts
Irma Verkade
Leo Ambon Reawaruw
Philip Meershoek
Pim van der Velden
Rene en Els de Vos
Rob Zomer
Richard en Miranda van der Ark
Tim Ruijling
Tom Middendorp
Wil Janssen
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ARJAN DIJKHUIZEN
Genomineerd door Heidie Timmer

‘Wie is Arjan? Een vader van 3 kinderen en een echtgenoot. Hij is 
bestuurslid voor jonge veteranen en oud rijders bij st veteranen korps 
rijdende artillerie. Hij regelt alles rondom Nederlandse Veteranendag 
van a tot en met z. Bijv. Stand aanvragen, stand opbouwen. Iedereen 
ontvangen. Vragen van bezoekers beantwoorden. Defilé regelen. 
Aanmeldingen tot en met het lopen of iedereen zijn spullen heeft. 
Polo’s regelen. Kwartiermutsen regelen. Kra vertegenwoordigen 
bij speciale gebeurtenissen, bv. Dodenherdenking Prinsjesdag. En 
eigenlijk alles wat met kra te maken heeft: van vragen over batons tot 
en met de coin 225 jaar, tot de Facebook pagina beheren van kra. En er 
zal heus nog wel wat meer zijn dat ik vergeet. 

Kortom hij doet ontzettend veel voor de veteranen. En Veteranendag 
heeft het altijd goed voor elkaar. Druk in de weer met alles regelen, 
dat gebeurt al wanneer Veteranendag voorbij is... En dan begint alles 
gelijk alweer voor het volgende jaar. Zijn vrouw steunt hem hierin, dat 
is ontzettend fijn anders kan hij niet doen wat hij gaat doet... Regelen 
regelen....’
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CARLA DE VET
Genomineerd door Bernice, Philine en Sebastiaan den Bak 
Carla werd ook genomineerd door Gerard van der Lee en Kolonel J.A. 
van Dalen

‘Geachte jury,

In 2008 overleed haar grote liefde Wiebe van de Kuinder, huzaar en 
Indië-veteraan. Via hem was ze in aanraking gekomen met de reünies, 
de Landelijke Veteranendag en al die sobats. Er ging een wereld voor 
haar open. Ze kreeg na zijn overlijden de innerlijke drive om iets te 
betekenen voor hen die op jonge leeftijd hun veilige Nederland voor 
onbepaalde tijd vaarwel zeiden. Ze werd landelijk contactpersoon 
en secretaris van de Indië-veteranen Huzaren van Boreel (HvB), 
werd bestuurslid van de reüniecommissie 2e afdeling HvB en werd 
redactielid van ‘De Verkenner’. Op zo goed als alle evenementen van 
het Regiment HvB vertegenwoordigt zij sindsdien de Indië-veteranen. 
Voor elk standje wat bemand moet worden, van de Landelijke 
Veteranendag tot aan de jaarlijkse Indië- herdenking in Roermond, 
steekt zij telkens haar vrijwillige hand op.

Intussen had ze de militaire smaak te pakken en werd ze reservist 
bij de Natres waar ze zich -naast haar werk als zorgcoördinator 
op een groep met meervoudig beperkte kinderen- o.a. als 
vertrouwenspersoon en hulpadmeur inzet. Haar actieve bijdrage, 
positieve energie en inzet werd afgelopen jaren door meerdere 
functionarissen opgemerkt en beloond middels 3 coins; van de 
Regimentscommandant HvB; ‘Blauw hart’ van HvB en van de 
commandant van 10 Natresbat. Daarnaast wordt zij per 1 juni 2019 
aangesteld als Regimentsmatrone van HvB, een erefunctie vanwege 
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haar grote verdienste voor het Regiment. Met een aantal veteranen 
heeft zij een diepe band, zoals met de ontwerper van het Verbindend 
Monument te Roermond, Gerard van der Lee (92 jaar). Zij helpt hem o.a. 
bij de verkoop van zijn boeken ‘Onze Jan in Indië’ en ‘Onze Jan in Indië, 
getekend bovendien.’

Onze moeder, die na haar huwelijk met onze vader een compleet nieuw 
leven opbouwde en waar zij overduidelijk enorm van geniet en veel 
voldoening uithaalt. Hierbij willen wij daarom haar, Carla de Vet (59 
jaar), voordragen voor de Witte Anjer prijs 2019.

Wij willen u veel succes wensen bij de selectie. Fantastisch dat er op 
deze manier iemand die zich bijzonder inzet voor veteranen in het 
zonnetje gezet kan worden.

Met vriendelijke groet,
Kapitein Bernice den Bak, Philine den Bak en Sebastiaan den Bak’
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CORRIE DE JONG
Genomineerd door Nicky en Arie van der Kraats
Corrie werd ook genomineerd door Mariska van der Kraats, Elvera 
Maas en Rene de Vos

‘Ik heb Corrie leren kennen bij een Veteranenavond. Ze was met de 
buddy van onze zoon die PTSS heeft en dacht dat ze familie van hem 
was. Bij navraag bleek dat niet zo te zijn, ze heeft zelfs geen familie 
die Veteraan is en  heeft geen militaire achtergrond. Maar haar hart 
en gevoel zijn bij de Veteranen en ze voelt dat ze hun moet steunen. 
Corrie is zeer bescheiden, luisterend, treedt niet op de voorgrond maar 
is wel overal waar Veteranen zijn aanwezig door het hele land terwijl ze 
in het “verre” Zeeland woont. Wat mij al snel aan haar opviel is dat haar 
ogen Veteranen zoals de buddy van onze zoon in de gaten houden. Ze  
herkende toen ik haar pas kende de signalen als er iets van niet goed 
gaan is en de Veteraan beter even uit de mensen drukte naar buiten 
kon de open lucht en rust in, even bijkomen. Ik vond dat toen al
 bijzonder aan haar.

Belangeloos zet zij zich in haar vrije tijd voor Veteranen in. In het begin 
totaal geen ervaring maar zo gemotiveerd, sinds kort is ze ook nulde-
lijnsondersteuner. Daarom nomineer ik Corrie en mijn vraag aan U is al 
heeft ze maar 5 nominaties maak voor deze kanjer een uitzondering 
en geef haar de Witte Anjer, ze verdient het echt.

Met vriendelijke groeten,
Nicky en Arie van der Kraats’
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ED STEIGER
Genomineerd door Janneke op ’t Hof

‘Ik nomineer Ed Steiger voor de veteranenanjer (hij is een vriend).
Hij is 62 jaar en een militair in hart en nieren. Zijn vrouw Linda Steiger-
Zonderwijk is een marine dochter.

Ed is in 2004 in Irak gelegerd geweest. Verkeerde oorlog, toestanden 
tijdens en toestanden erna. Hij kent het veteraanzijn dus van 
binnenuit. In 2012 is hij een minicamping in Megen, bij Oss begonnen. 
En in het niet meer werkzaam zijn voor Defensie kwam het besef wat 
hij had meegemaakt. Gelukkig  kunnen ze er samen (goed) over praten 
en zijn ze wegen gaan zoeken voor hulp. Maar zij bemerkten ook dat er 
nog weinig bekend is van, over en voor veteranen. 

Ed heeft op zijn website: camping de Maasakker, een stukje 
opgenomen dat veteranen korting krijgen. Daarnaast is hij al een 
aantal jaren actief om de Gemeente Oss, waar Megen deel van uit 
maakt, bewust te maken van veteranen, veteranendag enzovoorts. 
Ik lees net op zijn Facebookpagina dat er ook een veteranencafé is. 
Daar kunnen veteranen terecht om met elkaar te praten (h)erkenning 
te vinden. Maar ook om te horen over problemen die (nog) niet bekend 
zijn en dat daar speciale instanties voor zijn. En ook kortere wegen, 
waardoor ze die sneller kunnen bewandelen.

Alleen maar lof en daardoor draag ik Ed voor. 

Hartelijke groet van Janneke Op ’t Hof’
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ERIC EN MARLIES DEN HERTOG
Genomineerd door Louise Rozema

‘Hij is dag en nacht al maanden bezig om de Veteranendag een 
speciaal iets te maken. We hebben al veel gezien, hij zorgt ervoor dat 
mensen die het moeilijk hebben in deze tijd toch iets krijgen. Vaak 
zet hij een vraag om eten speelgoed voor veteranen die het moeilijk 
hebben en iedereen helpt hem dan. 100 procent is hij elke dag voor de 
veteranen aanwezig. Doet er echt alles voor met hart en nieren. Heb 
nog nooit zo een gedreven man gezien die zoveel goeds doet en wil 
doen. Zijn stichting is alles voor hem ‘s morgens kopje koffie en het 
krantje elke keer van MDKL... de ouderen praten echt trots over hem... 
Hij wil zelf die aandacht niet echt, hij wil dat iedereen gelukkig is en er 
niet alleen voor staat. En zegt ook tegen iedereen: ‘heb elkaar lief’. 

De veteranen zijn zo trots op hem en heel gelukkig op de stichting 
van de heer Den hertog . Hij en zijn lady zijn het echt waard om in het 
zonnetje gezet te worden. Ook al hebben ze het vaak zelf persoonlijk 
zwaar ze staan er toch wel altijd voor de stichting, dag en nacht. Ze 
hebben het hart op de goede plaats en denken niet aan zichzelf, alleen 
aan anderen. Eric heeft al eerder een onderscheiding gekregen.’
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ERIK KRIKKE
Genomineerd door Mark Meijer 
Onderschreven door Nienke Dijkerman

‘Geachte jury,

Graag wil ik u de heer Erik Krikke onder de aandacht brengen. Ik ben 
zeer onder de indruk van het boek ‘Operatie geslaagd’ wat handelt over 
zijn periode in en na uitzending naar Afghanistan. Ook de “spin off” 
theatervoorstelling Operatie geslaagd, waarin hij samen met zijn band 
7even Bridges, dit verhaal op een serieuze maar ook luchtige manier 
onder de aandacht van een breed publiek brengt, heeft op mij een 
onuitwisbare indruk achtergelaten. 

Hoewel in beginsel het doel is om de stilte rond PTSS in het algemeen 
en niet uitsluitend bij veteranen te doorbreken, denk ik dat zowel het 
boek als de theatervoorstelling, een grote bijdrage kan leveren aan het 
begrip en respect voor de veteranen in Nederland. 

Hij is in staat mensen diep te raken en daarmee bewustwording te 
genereren voor de veteranen en hun specifieke problematiek bij een 
groot publiek.’
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FRANK MARCUS
Genomineerd door G.A. Voerman - van Haselen

‘Geachte jury,

Ik ken Frank Marcus al jaren als voorzitter van de Militaire 
Lourdesbedevaart, waar hij een bijzondere aandacht aan de dag legt 
voor de veteranen die mee gaan - en daarom in steeds grotere getale. 
Omdat hij van 2009 - 2016 directeur van het Veteraneninstituut was, 
heeft hij heel veel voor hen kunnen doen. Hij heeft veel connecties, en 
die spreekt hij graag aan als hij daarmee iemand kan helpen. Tegelijk 
is hij nuchter en zakelijk als dat nodig is. Wanneer iemand een aantal 
keren niet meewerkt en afspraken niet nakomt, dan is hij streng. 

Kun je vanuit een andere discipline (ik hoor bij de GV, maar niet gelieerd 
aan Defensie) hem overtuigen dat er meer speelt, dan strijkt hij over 
zijn hart, en gaat hij voor het vuur voor zo iemand. Als ik hem kort 
moet typeren, dan zeg ik: hij is een warme man, hij houdt oprecht van 
mensen. Als christen, in zijn parochie doet hij veel, bij de Lions ook, 
en de AMI, maar dat is het topje van de ijsberg, hij loopt er niet mee te 
koop. Ik voeg wat links toe, die veel zeggen.

Frank Marcus: Per 01-01-12 met FLO. Per 01-07-16 gestopt met betaald 
werk. Vrijwilliger bij diverse organisaties.
• Bestuurslid bij Lions Clubs Nederland
• Bestuurslid bij Nationale Indiëherdenking
• Bestuurslid bij Karel Doorman Fonds
• Heeft gewerkt bij Koninklijke Marine
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https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/historie-
nl-leger/247-leden-van-belangrijke-instituten/531-frank-
marcus?hitcount=0

Vooral deze laatste.
Hij doet zowel officieel als in het verborgene heel veel. Als een van 
onze jongens in een PTSS aanval onder de tafel duikt, duikt Frank 
hem achterna om hem vast te houden. Sinds hij voorzitter Militaire 
Lourdesbedevaart werd, is het aantal veteranen en de aandacht voor 
hen verveelvoudigd. Heeft hij die witte anjer al van jullie gehad? Hij 
verdient die!

Vriendelijke groet

G.A. Voerman - van Haselen’
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HANS WALRAVE
Genomineerd door Willy Wubben 

‘Genomineerde J.O.L. (Hans) Walrave, Bosnië Veteraan

Hij is secretaris van het Veteranen Comité gemeente Castricum 
en draait al voor het 14e jaar de Regionale Veteranendag voor de 
gemeente Castricum en Uitgeest en is tevens de oprichter van het 
Veteranen Comité. Zijn voorzitter is de heer M.J.J. (Marcel) Jansen, 
eveneens woonachtig in Castricum.

Hij is onvermoeibaar en zet zich voor 150% in voor alle Veteranen, die 
woonachtig zijn in Akersloot, Bakkum, Castricum, de Woude, Limmen 
en Uitgeest.

Hij is een graag geziene gast op de middelbare scholen in Castricum, 
waar hij lezingen houdt.

Ik wil hem van harte aanbevelen voor de Witte Anjer Prijs 2019, die 
hij volledig verdiend heeft, gezien zijn jarenlange inzet voor alle 
Veteranen.

Met vriendelijke groet,
Mevr. W.J.F. Wubben’
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HELMA GIELEN-ALBERTS
Genomineerd door Lia Alberts

‘Waarom ik vind dat zij deze prijs verdient:

Half (eind) jaren ‘80 is zij begonnen aan de KMS in Weert, zij was 1 
van de 1e lichtingen waarbij vrouwen geïntegreerd werden bij de 
mannen(niet alle mannen waren hier blij mee).

In 1994 is zij uitgezonden geweest naar Bosnië en heeft ze daar haar 
werk zo goed mogelijk proberen te doen, hierbij heeft ze een aantal 
dagen vastgezeten in Sebrenica.

Ze was in Bosnië bijrijder op een ambulance een reed dagelijks met de 
konvooien mee vooral richting de enclave Srebrenica, er gebeurde dan 
van alles en nog wat onderweg en zoals Helma is deed ze haar taak 
uitstekend. De weinige keren dat ze op ons kamp kwam regelde ze 
altijd van alles voor eenieder en vooral voor haar vrouwelijke collega’s.  
Ze had ook een vaste buddy.

Helma was een fijne en goede collega (aldus een oud-collega).
Ik kan me niet herinneren dat ze hiervoor een onderscheiding heeft 
ontvangen, zoals vele anderen. Uiteindelijk is ze (deels)afgekeurd op 
haar knieën en PTTS-symptomen. Over wat ze heeft meegemaakt 
praat ze pas sinds een aantal jaar.

Ook heeft ze hiervoor Konijn met een missie in het leven geroepen, 
hiermee ging ze bij veteranen langs die door een aantal vragen hun 
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ervaringen konden delen. Dit heeft zelfs in een blad van defensie 
gestaan.

Ze heeft geholpen bij het opzetten van een veteranencafé in 
Steenwijkerland. En heeft ze jaren een WO2 Veteraan begeleid bij de 
Dodenherdenking op 4 Mei. Ook heeft ze meegedaan aan een project 
veteraan in de klas waarbij zij hun verhalen delen met de jeugd.

Nu geeft ze 4 Mei een lezing bij Scouting over Oorlog en Vrede. Ook zit 
ze in het bestuur (=lid) van de motorveteranenclub.

Door de medische opleiding geeft ze nu nog steeds cursussen bij het 
Oranje Kruis en Rode Kruis en mag zij examens afnemen.’
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FRED JANSSEN, ERIK KUIPER, PETER REIJN

Genomineerd door Peter Reijn

‘De initiatiefnemers van de Witte Anjer Als Symbool van Eer, Waardering 
en Respect voor Veteranen: Fred Janssen, Erik Kuiper, en Peter Reijn.

Zij hebben de veteranen een grote dienst bewezen door met hun idee 
en initiatief meer eer, waardering en respect te kweken en krijgen 
van de Nederlandse bevolking. Begonnen met 50 Witte Anjers in 2004 
is anno 2019 (met meer dan 100.000) de Witte Anjer een gevestigd 
eerbetoon aan alle veteranen van Nederland. Zonder hun tomeloze 
inzet en ideeën (zoals ook de Wall of Honour en de voorschot voor deze 
prijs) had dit nooit kunnen gebeuren.

De reden dat zij niet meer nauw betrokken zijn bij de Witte Anjer 
(behalve uitdelen op Vdag) is dat eea hen boven het hoofd uitsteeg en 
men besloten heeft het over te geven aan NLVD. Ook om De Witte Anjer 
als symbool nog meer kracht te geven en de mogelijkheid tot nog 
groter te groeien.

Echter hebben de genoemde initiatiefnemers nooit die waardering 
gekregen die zij verdienen.

Peter Reijn
Cowboy of the road’
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IRMA VERKADE
Genomineerd door Kees Verkade

‘Beste mensen van de Witte Anjer Prijs 2019,

Vorig jaar ben ik voorgedragen voor de Witte Anjer Prijs 2018. Het was 
mooi om voorgedragen te worden en het was nog mooier om te zien 
dat de prijs naar Herman Pestman ging.

Maar via deze korte mail wil ik als voorzitter van de Stichting veteranen 
Westland Irma Verkade voordragen voor de Witte Anjer Prijs 2019. Want 
zij heeft de afgelopen jaren heel wat werk verricht voor de website en 
zet zich in als vrijwilliger om er te zijn voor de Westlandse veteranen. 
Alles zonder moeite en met veel plezier.

Ze zorgt voor de koffie en staat klaar voor iedereen die vragen heeft. 
Dit alles belangeloos en op vrijwillige basis. Ook geeft zij regelmatig 
aan als ik iets te ver ga in mijn activiteiten rondom de Westlandse 
veteranen.

Kortom, Irma is een onmisbare factor in de veteranen wereld. Irma 
heeft ook het schilderij gemaakt wat nu in het VI hangt en is geplaatst 
op de rouwkaart van Generaal Ted Meines.

Kortom, Irma is een kanjer en verdient dit jaar de Witte anjer prijs. 

Vriendelijke groet, 
Kees Verkade’
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LEO AMBON REAWARUW
Genomineerd door Marcel Wattimury
Leo werd ook genomineerd door Daniël Apituley, Marga Klompesingel, 
Maria Hoek, A.W. Frees, Michiel Proost, Niko, Vina Hetharia Wonlele, 
Willem Spindelaar, Herman de Roos, J.M. Sangadji, Cornelis, Drs. P.J. 
van der Bij en Steve Brown

‘Ik ben Marcel Wattimury. Kleinzoon van 2 KNIL Veteranen. Tevens 
ben ik voorzitter van een te realiseren Moluks monument in mijn 
woonplaats Alphen aan den Rijn.

Ben gedreven in het realiseren van een stuk waardigheid en 
herwaardering van de KNIL Ambonezen en hun lot als veteranenen 
die trouw de Nederlandse driekleur hebben gediend. Vergeten helden 
waar veel Nederlanders die zich hebben begeven in Nederlands-Indië 
en hun nazaten hun leven, tot vandaag de dag zich zonder dat te 
beseffen, aan te danken hebben.

Mijn initiatieven gevoed door de briefwisselingen die ik gevonden 
en nagelezen heb in de mappen van mijn wijlen opa Dominggus 
Wattimury. Die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Australië als 
commando voor de militaire inlichtendienst NEFIS heeft gewerkt en na 
de Tweede Wereldoorlog ook belangrijk werk heeft gedaan voor deze 
inlichtingendienst.

Hun wachtten een lot die geen enkele veteraan verdient. In hun 
zoektocht naar erkenning en waardering kregen ze altijd ‘NEE’ op het 
rekest. Sterker nog, eenmaal in Nederland voor een tijdelijk verblijf zijn 
ze alleen maar verder de grond in getrapt op een onwaardige manier 
en zijn zij inmiddels zo gestorven.
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In mijn motivatie hun werk voor erkenning af te maken ben ik Leo 
tegen gekomen. Omdat ik zag dat hij iets deed wat in de lijn van het 
werk van mijn opa is. Hun verhaal uit de doofpot halen en publieke 
erkenning bewerkstelligen voor hen die dat verdienen ook al zijn ze 
er niet meer. Nu de laatste KNIL Ambonezen nog in leven zijn wilt Leo 
dit toch voor hun bereiken als symbool voor alle KNIL Ambonezen. Dit 
doet Leo geheel vrijwillig en met heel weinig middelen. Toch heeft hij in 
korte tijd heel veel bereikt.

Daarom gaat mijn respect uit naar Leo Reawaruw uit Leeuwarden en 
nomineer ik hem voor de Witte Anjer Prijs.’
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PHILIP MEERSHOEK
Genomineerd door Josje Meershoek
Philip werd ook genomineerd door Janni Kegge Hoitingh, A. de Groot-
Wijnands en Leo van der Kleij

‘Voordracht Ph.(Philip) Meershoek “Witte Anjer” 2019

Om tot de nominatie te komen voor de Witte Anjer 2019 vertel ik u wat 
mijn vader als Veteraan heeft gedaan sinds de periode 1945-1950 en 
daarna. Na in de Tweede Wereldoorlog opgepakt geweest te zijn en 
ontsnapt ( uit de toenmalige dierentuin in Den Haag), vertrok hij op 31 
maart 1948 met het vrachtschip van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd 
de” Kota Baroe” naar Nederlands Indië. Daar aangekomen werkte hij 
als dienstplichtig militair en “hospik”. In die periode heeft hij menig 
“makker” gered van de dood.

Gedurende 30 jaar is hij penningmeester geweest van de 
reuniecommissie van zijn eigen onderdeel (Ned.Indië). Daarnaast ging 
hij naar zijn ex-collega’s(veteranen) om een bloemetje te brengen 
wanneer zij 25; 40 of 50 jaar getrouwd waren. Tevens bezocht hij 
de veteranen bij ziekte of bij een sterfgeval. Dit deed hij door heel 
Nederland.

In Den Haag heeft hij veel tijd besteed aan de realisering van het 
monument voor gesneuvelde Hagenaars in Nederlands Indië. Het 
monument is opgericht ter herdenking aan de “165 jongens” die 
in Nederlands Indië zijn gesneuveld. Helaas is weinig bekend over 
dit monument. Het staat recht tegenover het zo bekende” Indië-
monument”. Regelmatig is hij daar te vinden om er onderhoud te 
plegen. Ieder jaar op 4 mei is bij dat monument de herdenking.
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Mijn vader is inmiddels 91 jaar en rijdt nog auto. Hij rijdt veteranen 
die zelf niet meer rijden, naar bijeenkomsten die voor de veteranen 
georganiseerd worden. Hij heeft onlangs zijn 65-jarige huwelijk met 
mijn moeder gevierd.

Mijn vader draagt nooit het veteranen uniform. Hij was 38 maanden 
dienstplichtig militair en had een hekel aan een uniform. Vandaar.

Hij is nog steeds contactpersoon voor de oorlogsgravenstichting 
betreffende de kranslegging voor de “gesneuvelde jongens” van 
zijn onderdeel. Hij heeft zich voorgenomen dit te blijven doen tot 
2023 (hij is dan 95 jaar), omdat er dan geen geld meer is voor de 
reüniecommissie.

Hij gaat zoals elk jaar op Veteranendag weer mee, zittend op een 
militair voertuig. Hij heeft drie reünie commissies overleefd en is nog 
steeds actief daar waar nodig is.

Ik kijk met veel respect naar zijn daadkracht.
Als blijk van dankbaarheid voor wat hij heeft betekend voor de 
veteranen, is de “witte anjer” bij hem volledig en terecht op zijn plaats.

Bedankt namens velen papa. 
Josje Meershoek (dochter)’
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PIM VAN DER VELDEN
Genomineerd door Jan Schrijver

‘Geachte juryleden,

Namens het bestuur van de Afdeling Midden-Brabant van de Bond van 
Wapenbroeders draag ik voor om dit jaar De Witte Anjer Prijs 2019 te 
mogen ontvangen, de heer: Pim van der Velden 

Pim van der Velden is Bosnië veteraan en woonachtig in Tilburg.

Motivatie:
1. Sinds 19 februari 2014 is Pim van der Velden de voorzitter van 
Stichting Veteranen Hart van Brabant. Deze stichting is op zijn initiatief 
opgericht om veteranen in het Hart van Brabant elkaar te laten 
ontmoeten. Hierbij richt hij zich vooral op de jongere veteranen.

2. Onder zijn leiding organiseert deze stichting vanaf 2013 de 
Veteranendag Hart van Brabant. Deze regionale veteranendag begon 
met veteranen uit de gemeenten Tilburg en Goirle. Pim van der Velden 
wilde graag dat andere veteranen uit de regio ook van deze bijzondere 
dag gebruik konden maken. Door veel overleg met de burgemeesters 
van Oisterwijk, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Dongen en Gilze en 
Rijen komen nu veteranen uit 7 gemeenten ieder jaar bij elkaar. Naar 
verwachting zal ook de gemeente Waalwijk in de nabije toekomst 
toetreden tot de deelnemende gemeentes. Hij zorgt met zijn mensen 
niet alleen voor een interessant programma voor de veteranen, maar 
ook voor een grote static-show, die er vooral op gericht is burgers uit 



40

de regio te betrekken bij de werkzaamheden die veteranen hebben 
verricht of nog in het missiegebied verrichten.

3. Pim van der Velden heeft ervoor gezorgd dat sinds 2013 veteranen 
uit de regio elkaar iedere 3e donderdag van de maand kunnen 
ontmoeten in een café in Tilburg.

4. Pim van de Velden zet zich al vele jaren in om in Tilburg een eigen 
Veteranen Ontmoeting Centrum te krijgen. Hiervoor heeft de Lions Club 
Tilburg Regte Heide inmiddels een flink bedrag gedoneerd. Na veel 
lobbywerk en gesprekken met diverse politici wordt dit VOC dit jaar 
geopend.

5. Vanaf 2013 neemt hij deel aan het project ‘Veteraan voor de klas’, 
waarvan hij ook regionaal coördinator is.’
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RENE EN ELS DE VOS
Genomineerd door Christian van ’t Westende

‘Ik zou graag willen voordragen voor de prijs: dhr. Rene de Vos, en, 
indien mogenlijk, zijn vrouw Els, uit het Zeeuwse dorp Kruiningen. 

Hij heeft eind jaren ’70 gediend bij de mannen op uitzending naar 
Libanon. Hieraan heeft hij zelf PTSS over gehouden. Dit heeft hem er 
niet van weerhouden, om samen met zijn vrouw Els, een inloophuis 
voor veteranen te maken in zijn eigen tuin. Dit inloophuis heeft hij zelf 
bekostigd en ook heel sfeervol ingericht. Veteranen zijn altijd welkom 
bij Rene en Els, koffie, thee en frisdrank staan altijd klaar. Rene 
schaamt zich niet, en laat ook zien dat hij de veteranen een warm hart 
toedraagt, ondanks het feit dat hij toch zware PTSS behandelingen 
achter de rug heeft. Omdat hij het, op het platteland, mogenlijk maakt 
dat veteranen met elkaar in contact kunnen komen in zijn inloophuis, 
vind ik deze prijs verdiend.

Met vriendelijke groet,
Mevrouw Christian van ’t Westende’
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ROB ZOMER
Genomineerd door Marianne Blankesteyn-Smit

‘Rob Zomer, zit nu in Bosnië, vangt veteranen op, heeft dit echt 
verdiend.
 
Goedemiddag, ik vind dat Rob deze prijs zeer zeker verdient, hij heeft 
in Srebrenica gediend bij nat. defensie infanterie. Is na de oorlog 
teruggegaan en heeft daar een nieuw bestaan opgebouwd. Heeft nu 
een B&B voor veteranen en doet erg goed werk. Houdt ook het graf 
van Raviv van Renssen bij, daar heb ik veel bewondering voor. Hij staat 
ook veel op Google (Zomer in Srebrenica, een mooie documentaire). 
Hij is een heel goed mens en verdient het om in het zonnetje gezet te 
worden.
 
Vangt onder andere veteranen op die al dan of niet in de knoop zitten. 
En zijn toenadering tot de lokale bevolking, wat best moeilijk was. Wij 
hebben veel bewondering voor hem, lijkt me dat dit wel bekend is, ook 
in de media. Gunnen hem het aller beste.’
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RICHARD EN MIRANDA VAN DER ARK
Genomineerd door Frank van der Stokker

‘Ken ik iemand die zich bijzonder inzet voor veteranen? Zo ja zou ik dit 
kunnen omschrijven in 300 woorden. Uhmmm, ik ken iemand, maar 
weet niet of ik dit binnen 300 woorden kan omschrijven. Sterker nog 
voor datgene wat deze persoon voor ons als veteranen doet, kan niet 
zomaar met woorden worden omschreven. Uiteraard wil ik – omdat 
dit nu eenmaal voor de nominatie noodzakelijk is – proberen zo kort 
mogelijk te omschrijven.

Ik ben zelf Veteraan en miste in mijn woonplaats en directe omgeving 
iets voor veteranen. Om hele andere redenen kwam ik ook met Richard 
van der Ark in gesprek. Op een of andere manier hadden wij samen een 
bijzondere klik. Alleen zo`n klik was in mijn geval al uitzonderlijk omdat 
ik niet met iedereen zomaar een klik heb. Tijdens onze gesprekken 
kwam van het een het ander. Met o.a. als resultaat dat op 8 augustus 
2018 in onze omgeving een mooie stichting is opgericht voor Veteranen 
onder de naam “Stichting Veteranen Amerstreek”.

Richard van der Ark heeft zelf een horecazaak in Raamsdonksveer 
samen met zijn vrouw Miranda van der Ark en hebben vanaf het prille 
begin hun zaak opengesteld voor ons als Veteranen. Veteranen voelen 
zich thuis en kunnen hun ei kwijt. Voor Richard en Miranda is niets 
te gek. In december 2018 hebben zij voor ons een 4-daags benefiet 
event georganiseerd waardoor wij in de gelegenheid waren ons te 
presenteren aan het publiek en te laten zien wat o.a. wij tijdens onze 
missies mee hebben gemaakt en dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. 
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Een bijkomend voordeel van het benefiet evenment was nog wel dat 
wij financieel een basis kregen om ons verder op te bouwen. Sinds 
augustus hebben wij maandelijks een hele gezellige “Veteranenborrel” 
met daarnaast een “Veteranen inloopmiddag” en als klap op de 
vuurpijl heeft deze Richard met zijn vrouw geregeld dat wij in het kader 
van de onderlinge band versterken een Touringcar geregeld om samen 
met een grote groep veteranen uit onze regio naar Den Haag te gaan in 
juni tijdens Veteranendag.

Naast al deze mooie dingen vind ik het nog wel het mooiste dat 
Richard en Miranda zo laagdrempelig met mensen in contact staan 
dat we zelfs aanmeldingen krijgen van veteranen die nooit eerder iets 
met veteranenactiviteiten iets te maken wilde hebben.

Ik zou het mede namens vele veteranen prachtig vinden als zij de 
prijs winnen. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg heb kunnen omschrijven 
waarom ik vind dat zij de prijs verdienen. Ik vraag me alleen af of er iets 
bekend gaan worden over de genomineerde of dat dit alleen bij de jury 
bekend is. Verder wachten wij natuurlijk in spanning af. Mocht u nog 
meer informatie willen dan kunt u mij bereiken.

Met vriendelijke groeten,
Frank van der Stokker 
Voorzitter & Veteraan’
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TIM RUIJLING
Genomineerd door Dorien Mooij 
Tim werd ook genomineerd door Berrie Ruijling

‘Tim Ruijling is dé initiator voor de Sunset march. Iedere dag lopen 
veteranen met belangstellenden de tocht over “de Oversteek” te 
Nijmegen, de plek waar de Amerikaanse militairen in de Tweede Wereld 
Oorlog de Waal overstaken voor onze bevrijding.

Op de brug “De Oversteek” geven bij zonsondergang de straatlampen 
het tempo van de tocht aan. Dat gebeurt iedere dag: weer of geen 
weer.

Met het initiatief worden de Amerikaanse militairen, die hun leven op 
het spel zetten voor onze vrijheid, herdacht. Maar niet alleen zij. Het is 
ook een teken van herinnering van allen die zich waar ook ter wereld 
voor onze vrijheid in hebben gezet: echte veteranen dus.

Tim is het boegbeeld en grote organisator, maar hij is ook zelf veteraan 
en zet zich in voor zijn collega veteranen.

Zelf heb ik de overtocht meermalen met veteranen meegelopen. 
Iedere keer weer zeer onder de indruk maar ook positief gestemd door 
de aandacht die daarmee voor de vrede wordt gegeven.

Dorien Mooij’
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TOM MIDDENDORP
Genomineerd door André Wijnberger

‘Bij deze wil ik Tom Middendorp, oud CDS nomineren voor de Witte Anjer 
Prijs. Zijn betrokkenheid bij de (gewonde) militairen en veteranen is 
dusdanig groot, dat ik dit een nominatie dubbel dwars waard vind. 
Als CDS was hij er al nauw bij betrokken en heb ik (als trainer van 
de Invictus Games) veelvuldig met hem gesproken over deze groep 
sporters. Maar ook nu nog in zijn postactieve periode draagt hij 
deze mensen en zeer warm hart toe. Regelmatig komt hij langs bij 
trainingen en informeert hij naar de huidige stand van zaken. Ook is 
hij achter de schermen bezig met het nog beter faciliteren van deze 
doelgroep in alle facetten die daarbij komen kijken. Bijvoorbeeld het 
organiseren van vervoer voor mensen die een probleem hebben om 
naar Doorn te komen voor een training. 

Maar ook het ondersteunen van een Landelijk Platform voor gewonden 
om structureel samen te kunnen sporten in verschillende regio’s. 
Hij zoekt daarbij ook de verbinding met allerlei instanties zoals 
bijvoorbeeld het Militair Revalidatie Centrum en het Veteranen 
Instituut. Daarnaast toont hij een warme belangstelling voor de groep, 
maar zeer zeker ook voor het individu binnen die groep. 

Ik ken de oud CDS al wat langer en vind het fantastisch hoe hij zich 
ondanks zijn militaire status toch altijd heel benaderbaar heeft 
opgesteld. Voor iedereen een moment de tijd nemen en vragen hoe 
het gaat, werkelijk buitengewoon in mijn optiek. Al met al voor mij 
voldoende reden om hem te nomineren en ik hoop van harte dat u dit 
ook waardeert met deze prijs.’
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WIL JANSSEN
Genomineerd door Daniel de Wit, Daniel Bruggeman en Saskia Smit
Wil werd ook genomineerd door burgemeester Femke Halsema van 
Amsterdam

‘Graag willen wij Wil Janssen voordragen voor de Witte Anjer 
Prijs. Wij kennen Wil als initiatiefnemer en coördinator van de 
Veteranensocieteit Amsterdam en met name van het tweewekelijkse 
Veteranencafé in onze kroeg. Wil is hier echt de grote motor en 
inspirator voor een grote groep marineveteranen, maar ook voor 
veteranen uit andere defensieonderdelen.

Wil is altijd zo betrokken bij alles wat er gebeurt en heeft met heel veel 
plezier en enthousiasme 13 jaar lang de Amsterdamse Veteranen dag 
georganiseerd.

Hij is altijd op zoek naar vernieuwing binnen zijn eigen Amsterdamse 
veteranencafe, dat dit jaar het 15-jarige jubileum viert op 27 mei. 
Hij brengt op ludieke wijze kunst en veteranen bij elkaar door 
middel van poëzie, theater, film en muziek: we hebben zelfs een 
studentenvereniging die elk jaar een leuke pubquiz maakt en 
presenteert speciaal voor de veteranen. Erg bijzonder, op die manier 
hoopt hij ook jongere Veteranen aan te trekken en te laten zien hoe fijn 
het is om een veilige haven te hebben binnen de burgermaatschappij, 
waar je je ei kwijt kan of gewoon samen kunt zijn en lachen.
Wij kennen Wil als een uitermate aimabele man, altijd geïnteresseerd 
in het wel en wee van ‘zijn’ veteranen’. Maar hij is ook de man die 
onvermoeibaar initiatieven neemt om de bewoners en bezoekers te 
betrekken en enthousiast te maken voor de zaak van de veteranen.
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Daarnaast is hij actief bij de jaarlijkse reünies van verschillende marine 
onderdelen op het Marinecomplex en tijdens de Saildagen neemt hij 
met een grote groep veteranen een belangrijk deel van de organisatie 
en uitvoering op zich.

Wil stopt ook veel energie in het sociale en menselijke contact met 
‘zijn’ veteranen. In geval van ziekte of overlijden onderhoudt hij het 
contact met de veteraan en zijn naasten en zorgt voor een warm 
en intiem afscheid. Een warme Amsterdammer met een groot 
veteranenhart!

Daniel de Wit, Daniel Bruggeman en Saskia Smit 
Café Daan & Daan’
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De witte anjer. Het 
teken van waardering 
voor onze veteranen.
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Om de originaliteit en sfeer van de inzendingen intact te laten, 
zijn deze, op interpunctie en typefouten na, ongewijzigd overgenomen.
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