
Goedemorgen dames en heren, 
 
Van harte welkom in het gemeentehuis van Waterland! Welkom op deze 
bijzondere dag in de geschiedenis van Waterland, maar ook in die van 
Nederland. Vandaag worden namelijk voor de eerste maal bij de Algemene 
Gelegenheid zoals dat zo mooi heet, de Koninklijke Onderscheidingen 
uitgereikt uit naam van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.  
Vanwege deze bijzondere gelegenheid, in de volksmond ook wel de 
lintjesregen genoemd, hebben wij, wederom alle eerder gedecoreerden in de 
gemeente Waterland die daarbij ook nog woonachtig zijn in onze gemeente, 
met hun partner uitgenodigd. U was vorig jaar zo enthousiast en het is 
geweldig om te zien dat u in nòg grotere aantallen bent gekomen.  
 
Het verkrijgen van een Koninklijke onderscheiding (het lintje genoemd) gaat 
niet vanzelf. Daar weet u, reeds gedecoreerden alles vanaf, maar nog meer 
degenen die de aanvraag hebben gedaan voor u. De procedure start met een 
voorstel, welke vervolgens van advies wordt voorzien door de burgemeester 
van uw eigen gemeente (natuurlijk is dat vooral onze ambtenaar Patty Smit). 
Daarna volgt advies van de commissaris van de Koningin en tot slot volgt 
een uitgebreide beoordeling van het voorstel door het Kapittel voor de 
Civiele Orden (de derde!). De Minister die het aangaat neemt een officiële 
beslissing iemand voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding,. De 
minister stelt het Koninklijk Besluit op dat de tekst “hebben goedgevonden 
en verstaan “bevat en dat door Z.M. de Koning wordt getekend. De 
Kanselarij der Nederlandse Orden  (het kapittel) adviseert over alle 
voordrachten voor Koninklijke onderscheidingen en is verantwoordelijk 
voor de uitgifte, het beheer en de registratie ervan. Koning Willem-
Alexander is Grootmeester van de Nederlandse Orden. De Kanselarij voert 
deze taak namens het Staatshoofd uit.  De uitreiking mag alleen door een 
vertegenwoordiger van de Kroon worden gedaan, zoals bijvoorbeeld een 
burgemeester. De ambstketen wordt voor de gelegenheid gedragen met het 
rijkswapen naar voren gekeerd. 
 
Het Nederlandse decoratiestelsel kent zijn oorsprong al in 1806, bij de 
stichting van het Koninkrijk Holland onder Koning Lodewijk Napoleon. 
Tijdens zijn regeerperiode werd bij wet de Orde van de Unie en de 
Koninklijke Orde van Verdiensten ingesteld. 
 
Het decoratiestelsel is door de jaren heen meerdere keren gewijzigd. In 1994 
werd de uitvoering van het decoratiestelsel gewijzigd. Daarbij bleven de 
bestaande wetten op twee civiele orden, de Orde van de Nederlandse Leeuw 
en de Orde van Oranje-Nassau behouden. En zo kennen wij het huidige 
decoratiestelsel voor verdienstelijke personen zoals dat zo mooi heet. 



Volgend jaar bestaat de Orde van de Nederlandse leeuw (en de Militaire 
Willemsorde) tweehonderd jaar. 
 
Bij de onderscheiding horen ook “draagvoorschriften”. Ik zal daar vandaag 
even dieper op ingaan, dan kunt u checken of u het draagt volgens de 
“draagwijzer”. De digitale versie bestaat uit maar liefst 32 pagina’s. In de 
draagwijzer vindt u de belangrijkste richtlijnen voor het dragen van de 
Koninklijke onderscheidingen. Aan de hand van de richtlijnen kunt u 
bepalen bij welke gelegenheid en op welke kleding u een uitreikversiersel, 
draaginsigne of miniatuurversiersel zou kunnen dragen. Als u meerdere 
onderscheidingen heeft, dan is er zelfs een draagorde. 
 
Het uitreikversiersel is de onderscheiding die wordt opgespeld of 
omgehangen op de dag van de uitreiking. Voor veel gedecoreerden is de dag 
van de uitreiking vaak het enige moment waarop het uitreikversiersel wordt 
gedragen. U mag het wel dragen bij officiële gelegenheden, waar in de 
uitnodiging is vermeld dat het uitreikversiersel mag worden gedragen. 
 
Het draaginsigne wordt ook wel draagtekentjes, draagstrikje, draaglintje of 
knoopsgatversiersel genoemd. Dat draagt u in principe elke dag als u dat zou 
willen, zij het dat de kleding passend moet zijn… Ja, ja wat is passend hoor 
ik u denken? Passende kleding is voor de heren een combinatie van pak met 
stropdag. Voor de dames gaat het om een (mantel)pak, jurk, rok met blouse.  
Maar ik garandeer u, wij hebben een moderne koning, dus als de kleding 
netjes is, dan is hij vast niet zo streng 
 
Het miniatuurversiersel is een verkleinde versie van het uitreikversiersel. 
Dat is een versiersel dat u draagt bij feestelijke gelegenheden, vaak in de 
avonduren.



Gasten 
Als ik om mij heen kijk zie ik veel opgespelde onderscheidingen. Het 
grootste deel van de aanwezigen vandaag hebben eerder een Koninklijke 
Onderscheiding mogen ontvangen. U kreeg deze onderscheiding vanwege 
uw bijzondere inzet voor de maatschappij. Ook de Christelijke 
Muziekvereniging Juliana Marken is er vandaag wederom bij. Ook zij 
hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen vanwege hun 100 jarig 
bestaan in 2010. 
 
Elk jaar worden in Nederland zo’n 5000 onderscheidingen uitgereikt. Dit 
jaar waren er bijvoorbeeld ook veel deelnemers aan de Olympische 
Winterspelen die bij het behalen van een Gouden medaille geridderd 
werden. In de afgelopen jaren zijn in de gemeente Waterland en in haar 
voorgangers, de fusiegemeenten zo’n 356 onderscheidingen uitgereikt. 
Vandaag mag ik bij vijf personen de decoratie opspelden, voor de eerste 
maal dus uit naam van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.  Na het 
officiële gedeelte van deze feestelijke ochtend zullen wij met elkaar proosten 
en is er voldoende gelegenheid om met elkaar herinneringen op te halen! 
 
Vijf gedecoreerden 
Het mooie gezelschap aan Waterlandse gedecoreerden wordt vandaag 
aangevuld met vier Waterlandse heren en één dame. Het grootste deel van 
de onderscheidingen in Nederland is uitgereikt aan heren, dat ligt vooral aan 
de aanvragers zal ik maar zeggen… maar het aantal dames groeit toch 
langzamerhand.  
 
De heren en dame zijn met partner door mij eerder al ontvangen. Inmiddels 
weten zij dat zij vandaag de speciale gasten in deze raadzaal. Zoals de 
meesten van u weten is het gebruikelijk om voorafgaande aan Koningsdag 
mensen in het zonnetje te zetten die “zich op bijzondere wijze en geruime 
tijd hebben ingezet ten bate van de samenleving en/of anderen hebben 
gestimuleerd“, zoals dat zo mooi officieel op papier staat omschreven.  
 
Familieleden, vrienden of bekenden van onze gasten hebben in de zomer 
van 2013 naar de burgemeester van Waterland een brief geschreven. Daarin 
beschreef de indiener welke bijzondere activiteiten de vrijwilliger heeft 
verricht voor de samenleving in Waterland dan wel daarbuiten. Vervolgens 
is het proces gelopen zoals ik dat aan het begin heb geschetst 
Naast degenen die een Koninklijke onderscheiding aanvroegen waren 
anderen bereid om de aanvraag te ondersteunen, dat geeft aan dat er 
meerderen zijn die vinden dat jullie deze onderscheiding verdiend hebben. 
Het feit dat anderen voor jullie deze waardering zo openlijk tonen geeft mij 
aan dat er veel warmte is voor elkaar in onze samenleving. Ook deze uiting 



is naast al het werk wat de gedecoreerden doen een teken dat wij in een 
hechte en betrokken gemeenschap leven. En ik ben er trots op. 
 
Zo meteen vraag ik de gedecoreerden om de beurt, samen met hun partner 
of begeleider bij mij te komen staan om de onderscheiding in ontvangst te 
nemen. Als iemand van het moment van opspelden van de onderscheiding 
een foto wil maken, dan kunt op dat moment naar voren te komen om het 
moment vast te leggen.    
 
Voor de eerste onderscheiding richt ik het woord tot de heer 
Commandeur. Wilt u naar voren komen? Met uw partner? 
 
De heer Commandeur is sinds 1978 actief als vrijwilliger. Ik ga nu een hele 
lijst van activiteiten opnoemen, want die hebben allemaal bijgedragen aan de 
beoordeling. 
 
1978-1980 : lid Stuurgroep Stichting Marker Jongeren 
1979-1993 : Organisatie Pinkstertoernooi 
1980-1982 : Voorzitter Stichting Marker Jongeren 
1981-1982 : Penningmeester van de Oranje Vereniging 
1982  : Captain Zuiderzeespel (vanuit Stichting Marker  
   Jongeren) 
1985+1988 : Bazarcommissie Sportvereniging Marken 
1986-1995 : Organisatie Klaverjasmarathon 
1989-1992 : Penningmeester schoolvereniging van ‘de Rietlanden’ 
1990-1991 : Leider van het elftal Marken 2 
1998- 2007 : Lid bouwcommissie IJsclub Marken voor kantine  
2003-2004 : Organisatie Kroegenbridgedrive Marken 
2004-2010  : Voorzitter Tennisvereniging  
2007+2009 : Organisatie sportspektakel  
2010-2011 : Organisatie 50 jaar  
2011-2012 : Productie DVD militairen 
2011-heden : Zitting in de ondersteuningsraad Stichting Marker   

Jongeren   
2013-heden : Zitting in de projectgroep Wonen van de Eilandraad 
 
Een aantal activiteiten zal ik toelichten. 
 



In de periode van 2004 tot en met 2010 heeft de heer Commandeur de rol 
vervuld van voorzitter van de TC Marken. Binnen deze periode heeft hij een 
aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd in structuur, organisatie en 
vormgeving (bouw) van het park. Echter, veel belangrijker is zijn enorme 
inzet geweest voor de jeugd van Marken en het interesseren van de jeugd in 
de sport. Kijk daarmee heeft mijnheer Commandeur al direct bewezen 
helemaal te passen in de beleidsplannen van ons parlement en onze raad. 
Mensen betrekken, mee laten doen en dan ook nog zorgen dat de 
gezondheidsdoelen worden gehaald door sporten te promoten. Ik ben in elk 
geval al supertrots op zo’n inwoner!  In zijn periode als voorzitter is het 
jeugdledenbestand dan ook flink toegenomen als gevolg van een nieuw 
jeugdbeleidsplan. Tevens zijn er speciale faciliteiten tot stand gekomen voor 
de jeugd zoals een minitennisbaan (2004). Daarbuiten heeft de heer 
Commandeur ook een voortrekkende rol gespeeld in het organiseren van de 
eerste Marker sportdag voor de jeugd, welke uiteindelijk een initiatief is 
geworden van alle sportverenigingen op Marken.  
 
In het verleden bent u, mijnheer Commandeur ook betrokken geweest bij de 
totstandkoming van de Stichting Marker Jongeren. Eerst door deelname aan 
de stuurgroep Marker Jongeren en daarna als voorzitter van de Stichting 
Marker Jongeren. 
Sinds 2011 bent u, mijnheer Commandeur, lid van de ondersteuningsraad 
van de Stichting. Deze organiseert evenementen voor de jeugd van Marken 
en heeft een jeugdhuis dat elke vrijdag- en zaterdagavond open is.  Het 
bestuur van deze stichting wordt ondersteund door een ondersteunings-
raad, waar u zitting in heeft. Het bestuur ervaart het als zeer prettig om de 
hulp te hebben van een ervaren financieel adviseur. Uw kunde, 
betrokkenheid en enthousiasme leveren een grote, positieve bijdrage aan de 
Stichting Marker Jongeren. U bent een hoeksteen van deze Stichting. 
 
De heer Commandeur heeft zich als vrijwilliger binnen de Sport Vereniging 
Marken op verschillende fronten ingezet. 
Van 1979 tot 1993 heeft hij in de organisatie gezeten van het 
Pinkstertoernooi. Weliswaar was dit toernooi maar één keer in het jaar, maar 
de voorbereidingen hebben de nodig vrijwilligersuren gekost. 
Ook heeft de heer Commandeur twee keer zijn medewerking verleend aan 
de organisatie van de bazar en is hij nog enkele jaren leider geweest van het 
tweede elftal. 
 
Van 1989 tot 1992 heeft de heer Commandeur de rol van penningmeester 
vervuld van de schoolvereniging “De Rietlanden”.  
 
 



Gelet op de totaliteit van uw verdiensten heeft u aangetoond, mijnheer 
Commandeur, dat u zich belangeloos op bijzondere wijze en geruime tijd 
heeft ingezet voor de samenleving op vele terreinen. Het doet mij dan ook 
veel genoegen om u mee te delen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd u te 
benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
De heer Commandeur is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-
Nassau. 
 
De huidige orde kent 6 graden 
-Ridder Grootkuis 
-Grootofficier 
-Commandeur 
-Officier 
-Ridder  
-Lid 
 
De meeste benoemingen betreffen Lid in de orde van Oranje Nassau. De 
nadruk bij deze orde ligt in het bijzonder bij de verdiensten voor en ten 
behoeve van anderen.  
De basis van de tekens in de orde van Oranje Nassau is telkens hetzelfde. 
Het betreft een vierarmig wit en lauw geëmailleerd kruis, dat hangt aan een 
kroon. In het midden bevindt zich een blauw geëmailleerd medaillon met 
daarop de Nederlandse leeuw. Het opschrift luidt: Je maintiendrai. Aan de 
keerzijde dezelfde afbeelding met de tekst: God zij met ons. Er is een aparte 
heren en damesuitvoering.   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De tweede decorandus die ik naar voren vraag is de heer Greuter, 
samen met zijn begeleider  
 
De heer Greuter is sinds 1975 actief als vrijwilliger. 
 
1975-heden : Bestuurslid IJsvereniging Olympia 
1990-heden : Vrijwilliger Stichting IJsschuiten 
 
Hij trad in 1975 toe tot het bestuur van IJsvereniging Olympia 
Monnickendam. Hij werd benoemd tot ijsmeester. Een uiterst 
verantwoordelijke taak die bestaat uit het keuren en meten van de ijsvloer en 
het uitzetten en vrijgeven van betrouwbare schaatsroutes, op de meren in 
Waterland en de Gouwzee.  



Ook verzorgt hij de keuring en het uitzetten van verlichte ijsbanen. Vooral 
op de grillige en uitgestrekte ijsvlakte van de Gouwzee is dit cruciaal voor de 
veiligheid van de schaatsers. 
Hij is de initiatiefnemer voor verregaande samenwerking met 
zusterverenigingen in de regio en de KNSB, om tot een veiliger en 
efficiëntere organisatie bij de diverse toertochten te komen. Daarnaast is hij 
ook belast met de technische ondersteuning van de vereniging. Ook de 
reparatie en het preventief onderhoud van de diverse machines verzorgt hij 
tijdens de zomermaanden zodat altijd alles klaar is voor het nieuwe 
winterseizoen. 
Hij is een stuwende kracht binnen het bestuur van de vereniging die mensen 
kan inspireren tot samenwerking om de gestelde doelen te behalen. 
Al sinds zijn aantreden 38 jaar geleden, is hij van grote invloed voor de 
belangen en de promotie van de schaatssport in de regio. 
 
Maar u heeft nog meer gedaan voor onze maatschappij, want In 1990 werd 
de Stichting IJsschuiten Gouwzee te Monnickendam opgericht. Mijnheer 
Greuter, u heeft zich vanaf het begin als vrijwilliger ingezet voor het 
onderhoud en de restauratie van antieke ijsschuiten. Door uw vakmanschap 
en ervaring, opgedaan in de scheepsbouw bent u van grote betekenis voor 
de restauratie en nieuwbouw van genoemde ijsschuiten. Vanaf 1990 bent u 
elke zaterdag van oktober tot maart aanwezig in de werkplaats van de 
Stichting IJsschuiten Gouwzee, om daar de diverse werkzaamheden te leiden 
en te coördineren. Ik hoop zo dat in het komende jaar weer een stevige 
winter komt, want een tochtje op een antieke ijsschuit staat zeker op mijn 
wensenlijstje..Voorlopig genieten wij van uw prachtige vakmanschap. 
Als 23 jaar zet u zich op bekwame wijze in voor het onderhoud van het 
cultureel erfgoed van de regio en daarbuiten. U zorgt voor de opleiding van 
jonge vrijwilligers die het stokje van u moeten overnemen als het zover is.  
 
U heeft aangetoond, mijnheer Greuter, dat u zich belangeloos op bijzondere 
wijze en geruime tijd heeft ingezet ten bate van de samenleving. Het doet 
mij dan ook veel genoegen om u mee te delen dat het Zijne Majesteit heeft 
behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
De derde decorandus die ik naar voren vraag is mevrouw Tensen-
Pillot, met partner.  
 
Mevrouw Tensen-Pillot is sinds 1967 actief als vrijwilliger. 
De belangrijkste activiteiten zal ik opnoemen: 
 
1971-heden : Handvaardigheidslessen geven op basisschool De Havenrakkers 
1972-1978 : Lid van oudercommissie basisschool De Havenrakkers 



1975-1984 : Secretaris, jeugdtrainer en scheidsrechter van de volleybalvereniging 
1989-2011 : Vrijwilliger voor de Raad van Kerken Broek in Waterland 
1993-heden : Vrijwilliger bij twee ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ groepen in het  
   Sportfondsenbad te Monnickendam 
2006-heden : Vrijwilliger bij de Avondvierdaagse 
 
Mevrouw Tensen begon in 1971 op basisschool ‘De Havenrakkers’ met het 
ondersteunen als ouderhulp bij handvaardigheidslessen. Dit is in de loop der 
jaren uitgegroeid tot het voorbereiden en geven van handvaardigheid in de 
groepen 4 tot en met 8. Zij heeft een heel schema opgezet waarbij alle 
kinderen minstens één keer een bepaalde techniek oefenden, een 
doorlopende leerlijn dus. Tevens houdt zij het gereedschap op orde en zorgt 
dat er voldoende (waardeloos) materiaal is om mee te werken. 
 
Op dezelfde school nam u, mevrouw Tensen, actief deel aan 
oudercommissie vergaderingen en het beheren van de penningen. U 
verrichte hand- en spandiensten bij het afscheidsfeest, Sinterklaas- en 
Kerstfeest, en ging verscheidene keren mee met de meerdaagse 
schoolreisjes. 
Ook nadat u geen zitting meer had in de oudercommissie verricht u tot op 
heden nog steeds hand- en spandiensten bij bovengenoemde activiteiten 
alleen minder intensief. Tevens was u lid van de Schoolraad.  
 
Van 1975 tot 1984 was mevrouw Tensen secretaris van de volleybal-
vereniging. Zij was tevens jeugdtrainer en scheidsrechter voor jeugd en 
volwassenen, coach en zij regelde het vervoer naar wedstrijden en 
toernooien voor de jeugd.  
 
Tussen 1989 en 2011 verrichtte u, mevrouw Tensen, vrijwillige activiteiten 
voor de Raad van Kerken Broek in Waterland. U organiseerde 
oecumenische diensten, assisteerde bij de diensten, verzorgde publicaties, 
organiseerde Wereldgebedsdag en heeft oecumenische gespreksgroepen 
opgezet.  
 
Sinds 1993 is mevrouw Tensen contactpersoon voor twee “Meer Bewegen 
Voor Ouderen” groepen in het Sportfondsenbad in Monnickendam. Zij 
regelt het maandelijks koffiedrinken en beheert de lief en leed pot. 
 
Sinds 2006 staat u, mevrouw Tensen,  bij de controlepost van de 
Avondvierdaagse en deelt u aan het eind de medailles uit. 
 
Gelet op de totaliteit van uw verdiensten heeft u aangetoond, mevrouw 
Tensen, dat u zich belangeloos op bijzondere wijze en geruime tijd heeft 
ingezet ten bate van de samenleving. Het doet mij dan ook veel genoegen 



om u mee te delen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot 
lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De vierde decorandus die ik naar voren vraag is de heer Trim, met 
partner. 
 
1981-heden : Hulpverlener/EHBO-er bij diverse activiteiten in de regio  
   Monnickendam en Amsterdam 
1985-heden : Bestuurslid voor de EHBO vereniging Amsterdam overkoepelend 
1991-heden : Instructeur/docent Amsterdam en Monnickendam en omgeving 
1991-2011 : Voorzitter voor de EHBO vereniging Amsterdam Noord 
2003-heden : Oprichter, voorzitter en diverse overige werkzaamheden voor de  
   EHBO vereniging Monnickendam 
2006-heden : Voorzitter voor de EHBO vereniging Amsterdam overkoepelend 
2011-heden : Voorzitter voor EHBO vereniging Amsterdam West 
 
De heer Trim is sinds 1981 als hulpverlener/EHBO-er aanwezig bij diverse 
activiteiten in de regio Monnickendam en Amsterdam, zoals de kermis in 
Monnickendam, de Sinterklaasintocht en -vertrek in Monnickendam, de 
Pieperrace, de Blubberrace, de Dam tot Damloop en muziekevenementen.  
Ook werkt u, mijnheer Trim, sinds 1999 tot op heden als instructeur/docent 
voor de EHBO vereniging in de regio Monnickendam en Amsterdam. 
U verzorgt de opleidingen voor beginners en gevorderden. Deze 
opleidingen verzorgt u met veel enthousiasme. U probeert aan te haken op 
de kennis die de cursisten hebben en bij hun interesse en/of hun 
werkgebied. U probeert cursisten inzicht te geven en zelfvertrouwen, zodat 
ze met vertrouwen in eigen kunnen de mensen tegemoet durven treden die 
hulp nodig hebben.  
Ook verzorgt u de vervolgopleidingen voor de hulpverleners die worden 
ingezet bij evenementen. U gaat regelmatig met vrijwilligers mee naar 
evenementen om hen in de praktijk aan het werk te zien en voor training on 
the job. Op basis van deze ervaringen stelt u uw instructie op de oefen-
avonden bij. Tevens verzorgt u opleidingen aan instructeurs.  
 
Sinds 1985 verricht de heer Trim diverse bestuurswerkzaamheden voor een 
aantal EHBO-verenigingen in de regio: Amsterdam overkoepelend, 
Amsterdam Noord en Amsterdam West. 
Hij is voorzitter van de vergaderingen van de overkoepelende EHBO 
vereniging van Amsterdam en stuurt de onderafdelingen aan. In de 
hoedanigheid van voorzitter is hij ook aanwezig bij de jaarvergadering van 
de landelijke EHBO vereniging en bij de districtsvergaderingen.  



Hij levert daarnaast een bijdrage aan het bepalen van het beleid van de 
EHBO vereniging Amsterdam. 
 
In Monnickendam heeft u, in 2003 de EHBO vereniging opgericht. U bent 
voorzitter en u zorgt voor de coördinatie van de diverse activiteiten bij de 
evenementen in Monnickendam om te zorgen dat er voldoende vrijwilligers 
aanwezig zijn. Het geeft altijd een veilig gevoel als de heer Trim of één van 
de mensen die door hem is opgeleid, aanwezig is bij de evenementen. 
U bent verantwoordelijk voor het bijscholen van de vrijwilligers en voor de 
inkoop van de materialen. U coördineert de lessen en de examens en u heeft 
ervoor gezorgd dat er in Monnickendam AED apparaten zijn geïnstalleerd. 
En deze apparaten hebben hun nut allang bewezen. Veel mensen hebben 
hun leven te danken aan de AED apparaten en vooral de vrijwilligers die er 
mee werken. 
 
Gelet op de totaliteit van uw verdiensten heeft u aangetoond, mijnheer 
Trim, dat u zich belangeloos op bijzondere wijze en geruime tijd heeft 
ingezet ten bate van de samenleving en dan met name op het terrein van de 
hulpverlening. Het doet mij dan ook veel genoegen om u mee te delen dat 
het Zijne Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van 
Oranje Nassau. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De vijfde en laatste decorandus die ik naar voren vraag is de heer De 
Weijze, met partner. 
 
De heer De Weijze is sinds 1960 actief als vrijwilliger op vele terreinen. 
 
1960-1979 : Secretaris en voorzitter van gymnastiekvereniging Brinio in  
   Monnickendam 
1961-1971 : Vrijwilliger en baancommissaris bij de jaarlijkse wielerronde in  
   Monnickendam 
1962-1970 : Lid van het college van notabelen van de Nederlands Hervormde  
   Gemeente Monnickendam 
1967-1980 : Secretaris Oranjecomité Monnickendam 
1970-1981 : Bestuurslid en penningmeester Holland Sri Lanka Family Help  
   Programme (FHP) 
1973-heden : Secretaris Hulpbetoon en Spinfabriek te Monnickendam 
1973-heden : Voorzitter en deelnemer praatgroep “De Stegh” te Monnickendam 
1980-2008 : Het voeren van de ledenadministratie van de vereniging “Oud  
   Monnickendam” 
1999-2004 : Vrijwilliger werkgroep Vluchtelingenwerk Monnickendam 
2000-heden : Bestuurslid Stichting Vrienden van Zaagmolen De Vriendschap 



2001-heden : Suppoost/gastheer Waterlands Museum De Speeltoren in  
   Monnickendam 
2001-heden : Stadsgids Monnickendam en bestuurslid Stadsgidsen 
2001-heden : Kerkwacht/suppoost/gastheer tijdens de openstelling van de Grote  
   Kerk in Monnickendam voor bezoekers 
 
Een aantal activiteiten zal ik toelichten. 

Eerst is de heer De Weijze van 1960 tot 1972 onafgebroken secretaris van 
gymnastiekvereniging Brinio geweest. Van 1972 tot 1979 heeft hij het 
voorzitterschap van deze vereniging vervuld. 

Tevens heeft hij zich in de jaren '60 ingezet als vrijwilliger bij de jaarlijkse 
wielerronde in de Markgouw in Monnickendam. Tijdens de wedstrijden trad 
hij op als baancommissaris. 

De heer De Weijze heeft de ledenadministratie en aanverwante activiteiten 
van de vereniging 'Oud Monnickendam' gedurende 18 jaar in nauwe 
samenwerking met de penningmeester van de vereniging behartigd. 

Het Oranjecomité Monnickendam heeft vele tientallen jaren de festiviteiten 
op en rond Koninginnedag in Monnickendam verzorgd. In deze periode 
werden zeer veel activiteiten voor alle leeftijdscategorieën georganiseerd. 
Mijnheer De Weijze, u heeft zich gedurende 13 jaar als secretaris en mede 
organisator van de activiteiten verdienstelijk gemaakt. 

Van 1999 tot 2004 zijn in het gebouw De Vriendschap in de Kerkstraat in 
Monnickendam asielzoekers gehuisvest geweest. Mijnheer De Weijze, u 
begeleidde in die periode dagelijks een Afghaans gezin, maakte hen wegwijs 
in Nederland en gaf taalles. Het gezin woont nu in Ilpendam. U heeft nog 
contact met dit gezin en zij spreken ook zeer enthousiast over u. 

In 2001 heeft praatgroep De Stegh voor senioren in de wintermaanden een 
onderkomen gekregen in de voormalige gemeentelijke visafslag aan de 
binnenhaven van Monnickendam. Het ontmoetingscentrum voor senioren 
is mede door de heer De Weijze opgericht. Als voorzitter onderhoudt hij de 
contacten met de gemeente Waterland en coördineert hij de dagelijkse 
activiteiten. Onlangs nog mocht ik daar ter gelegenheid van jullie 12,5 jarig 
jubileum nog langskomen voor een heerlijk taartje en natuurlijk een 
hartstochtelijk pleidooi voor een vaste Steghplek gedurende het gehele jaar. 
Ik denk dat ik inmiddels al bij drie huwelijksjubilea een soortgelijk pleidooi 
heb gehoord! Een mooi staaltje van doorzettingsvermogen. 

 



De Monnickendamse oudplaatsgenoot Herman Steur heeft op Sri Lanka het 
FHP opgericht. Doelstelling van het FHP is hulp en ondersteuning van de 
armsten op Sri Lanka. Naast financiële adoptie is een welkom dorp 
gebouwd, waarin 400 armlastige ouderen wonen. Ook scholing behoort tot 
de activiteiten van het FHP. Het FHP heeft een internationale uitstraling. 
De heer De Weijze is ruim 10 jaar bestuurslid respectievelijk penningmeester 
van het FHP geweest. 

De heer De Weijze geeft als stadsgids rondleidingen voor groepen 
bezoekers van de binnenstad van Monnickendam. Hij doet dat op een 
toegankelijke en bindende manier. Hij belicht zowel de geschiedenis van 
Monnickendam als de bouwgeschiedenis van historische panden en 
doorspekt dat met anekdotes. Zijn rondleidingen worden zeer gewaardeerd. 
Sinds 2006 maakt de heer De Weijze deel uit van het driekoppige bestuur 
van de stadsgidsen. Ik heb vorig jaar van de heer De Weijze een bijna privé 
rondleiding gehad door de Grote Kerk (ja collega Schalkwijk sloot later aan, 
maar te laat, want we waren al weer op aarde aangeland).  

Mijnheer De Weijze, u treedt dagelijks een dagdeel op als suppoost/gastheer 
in het museum De Speeltoren. U leidt desgewenst bezoekers rond en geeft 
een toelichting op de geschiedenis van Monnickendam en het museum. Het 
museum is jaarlijks geopend vanaf de Paasdagen tot eind november.  

De heer De Weijze is één van de drijvende krachten voor de openstelling 
van de Grote Kerk. Naast rondleidingen in het kerkgebouw verzorgt hij de 
instructie van nieuwe gastheren/gastvrouwen. Hij brengt ze de historische 
en bouwgeschiedenis van het kerkgebouw bij. Daarnaast bezorgt hij in zijn 
wijk wekelijks de kerkbladen en beheert hij de website van de PKN 
Monnickendam. 

Gelet op de totaliteit van uw verdiensten heeft u aangetoond, mijnheer De 
Weijze, dat u zich belangeloos op bijzondere wijze en geruime tijd heeft 
ingezet voor de samenleving op vele terreinen. Het doet mij dan ook veel 
genoegen om u mee te delen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd u te 
benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Zesde gedecoreerde 
Er is nog een zesde Koninklijke Onderscheiding toegekend aan een inwoner 
van Waterland. Deze gedecoreerde kan er vandaag helaas niet bij zijn. Wij 
houden deze naam nog lekker even geheim in verband met de verrassing en 
zullen het lintje op een later tijdstip uitreiken.  



Aubade Monnickendam 
Alle gedecoreerden, van harte gefeliciteerd met uw onderscheiding! Bij deze 
wil ik u graag uitnodigingen om aanstaande Koningsdag als speciale gast bij 
de aubade in Monnickendam en Marken aanwezig te zijn. Na afloop van het 
officiële gedeelte zal Patty Smit u hier meer over vertellen. 
 
Wilhelmus 
Zo direct, na het persmoment, is er voldoende gelegenheid om de 
gedecoreerden te feliciteren. Maar eerst wil ik u allemaal uitnodigen te gaan 
staan en met elkaar het Wilhelmus te zingen. Wij worden daarbij begeleid 
door Christelijke Muziekvereniging Juliana uit Marken. 
 
Persmoment 
Er is nu gelegenheid voor de pers om foto’s te maken. Gezien het mooi 
weer stel ik voor om de foto’s buiten voor het gemeentehuis te maken / 
gezien het slechte weer stel ik voor om binnen in centrale hal van het 
gemeentehuis foto’s te maken. Lucie van Vliet loopt zo met u mee.  
 
Eventueel aansluitend een gezamenlijke foto van alle gedecoreerden en 
burgemeester. 
 
Slot 
Tenslotte nodig ik u uit aan de bar een drankje te bestellen en met elkaar te 
proosten, terwijl de bodes langskomen met lekkere hapjes. En wens ik u 
alvast een hele gezellige Koningsdag morgen! 
 


