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Bijlage bij De Silehammer 25/2 (juni 2017) 
 

HENDRIK  MUIS  IN  FORT  HONSWIJK 1914 – 1915 
 
Oorkonde van Hendrik Muis 
 

 
De oorkonde is gemaakt in kleurendruk en is ongeveer 45 bij 30 cm groot. De rand is ongeveer 3,5 
cm breed en bestaat uit een gouden band met een lauwertak langs de ene zijde en een eiken tak 
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langs de andere zijde. Het hek bij Honswijk had ook een lauwertak en een eiken tak. Ze zijn het 
symbool van vrede door kracht.  
Boven op de rand van de oorkonde staat het Nederlandsche wapen en aan de binnenkant van de 
rand, onder het Nederlandse wapen, hangt de fortbel van fort Honswijk met de jaartallen 1914-
1915 op de buitenkant. En de woorden: kameraadschap en wederzijsch vertrouwen staan op de 
binnenkant van de bel. 
Aan de onderkant van de oorkonde staat de fortpoort ongeveer 12 cm breed. Links en rechts 
daarvan staat de oude Honswijkmedaille van 2 augustus 1915. 
De twee medailles aan de linkerkant zijn het erekruis. De bovenste de voorkant en de onderste de 
achterkant van de medaille. 
 
 
De Honswijkmedaille: 
 
Voorzijde:       Achterzijde: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het vaandel ingelijst. In bezit van het 
Nationaal Militair Museum. 

 
Vaandels hebben grote symbolische 
betekenis. De militairen zweren trouw aan het 
vaandel waartoe hun eenheid behoort. 
Oorspronkelijk was het een veldteken en gaf 
de verzamelplaats op het gevechtsveld aan. 
Het oranjekleurige vaandel geeft de band aan 
met het vorstenhuis en vaderland. Dit vaandel 
werd gevoerd op fort Honswijk tijdens de 
mobilisatie 1914-1918. Het opschrift spreekt 
voor zich: " Wij handhaven", 2-III - 8 R.I., 3-1-
1 LW.A. 3-1-1 V.G.A. Pers. Mil. Tel.'. 
Daarboven een plakkaat waarop in gotische 
letters 'Wat er ook gebeur "Wij handhaven" 
immer, Wij blijven geschaard Rondom U, o 

Vaandel, Dat God U bewaart.' De in fort Honswijk gemobiliseerde eenheden infanterie, landweer 
en vestingartillerie boden dit geschilderde vaandel aan aan de generaal-majoor van de Noord-
Hollandse waterlinie bij gelegenheid van haar eerste jaarfeest in 1915. 
 

Bron: Nationaal Militair Museum (NMM) Soesterberg 


