
                                                   

 

8 September 2020, Zwaluwenberg, Hilversum 

Het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Ons Leger ( KNV Ons 
Leger) heeft de Prins Maurits medaille ( PMM) toegekend aan de Vereniging 
Dragers Militaire Dapperheidonderscheidingen ( VDMD).  

De medaille werd op 8 september jl., op de Zwaluwenberg, door de voorzitter van de 
KNV Ons Leger, de Luitenant- generaal b.d. Peter Striek, uitgereikt aan de majoor 
Frans Erkelens, voorzitter van de VDMD.   

De VDMD is in 1970 opgericht voor de dragers van een Nederlandse militaire 
dapperheidsonderscheidingen. 

De VDMD zet zich in om de verhalen van hun leden onder de aandacht te brengen 
van een breed publiek. Door de verhalen van ingrijpende ervaringen opgedaan 
tijdens extreem moeilijk omstandigheden op verschillende krijgstonelen en bij 
vredesmissies te blijven vertellen, krijgt de samenleving niet alleen een goed beeld 
van het belangrijke en vaak gevaarlijke werk van onze militairen maar ook van onze 
krijgsmacht. 

Daarmee draagt de VDMD op belangrijke wijze bij aan een groter draagvlak en een 
bredere steun voor de krijgsmacht in de maatschappij. 

De VDMD, is in 1970, initieel, opgericht voor de dragers van militaire 
onderscheidingen, de Bronzen Leeuw en het Bronzen Kruis. Later zijn ook 
Ridders van de Militaire Willemsorde, de dragers het Vliegerkruis  en het Kruis 
van Verdiensten, toegetreden. 

De KNV Ons Leger, insteller van de onderscheiding op 6 juli 1935, is trots op de 
Vereniging DMD. Naar de mening van KNV Ons Leger is de VDMD al ruim 50 jaar 
bezig om het beeld te verbeteren dat de samenleving heeft van de krijgsmacht. 

De PMM werd op 6 juli 1935 door Ons Leger ingesteld. De onderscheiding is voor 
personen of instellingen die bijdragen aan de verhoging van het aanzien van de 
Nederlandse Krijgsmacht en de bijdrage die wordt geleverd aan de kennis van de 
krijgshistorie van de Nederlandse krijgsmacht. 

In 2018 kreeg Omroep MAX de onderscheiding, het Korps Nationale Reserve in 
2015 en de generaal b.d. Peter van Uhm in 2012. Daarvoor werd de onderscheiding 
tussen 1935 en 2011, 51 x uitgereikt.  



                                                                                   

 

 

 


