Mededelingen

Met gevoelens van verdriet, maar ook van respect en dankbaarheid, namen wij kennis van het
overlijden van

^ ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID
A PRINS BERNHARD DER NEDERLANDEN
29 juni 1911-1 december 2004
Onze gedachten zijn bij Hare Majesteit Koningin Beatrix, de leden van de Koninklijke Familie en al diegenen
die in hem een kostbaar vriend verloren.
Ons respect en onze dankbaarheid gelden met name zijn grote verdiensten voor de krijgsmacht en zijn
betrokkenheid bij onze vereniging, waarvan hij in 1965 het erelidmaatschap aanvaardde.
Den Haag, 2 december 2004,
F. H. Meulman
Generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht
Voorzitter van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
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Tijdens het jaarlijkse bestuursdiner van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap op 16 december 2004 is luitenant-kolonel I.M. DE JONG, oud-secretaris van de
vereniging benoemd tot erelid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de KVBK en de loffelijke
wijze waarop hij als secretaris van de vereniging aan het welslagen heeft bijgedragen.

Daarnaast is aan luitenant-generaal D. STARINK, Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten,
de Militaire Spectator Legpenning toegekend wegens de loffelijke wijze waarop hij
als auteur van talrijke artikelen en publicaties, als redacteur van de 'Bundel Krijgsmacht',
als plaatsvervangend hoofdredacteur van de Militaire Spectator en als voorzitter van
de KVBK heeft bijgedragen aan het uitdragen van de krijgswetenschap in de breedste
zin van het woord.

Op 24 november 2004 is door de voorzitter van de KVBK, generaal-majoor F.H. MEULMAN, de
cadettenprijs voor de beste scriptie 'Opleiding Lang Model' KMA 2004, uitgereikt aan de tweede luitenant
P.G. de Werd, officier Inlichtingen bij de Koninklijke Luchtmacht, voor zijn scriptie getiteld: 'Strijd om het water'.
Voorzitter en leden van het bestuur van de KVBK feliciteren de genoemde
officieren van harte met deze welverdiende blijken van waardering.

De redactie heeft afscheid moeten nemen van luitenant-kolonel van de Koninklijke
Marechaussee mr. M.TH. J. MESSERSCHMIDT. Wij wensen hem veel succes
bij zijn verdere studie. Als zijn opvolger is aangetreden luitenant-kolonel drs.
J.A.J. LEIJTENS van hetzelfde Wapen.
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