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VOORWOORD 
 
Lieve leden van de Nederlandse Vereniging Ostschweiz We hebben een gezellig 
voorjaar achter ons, met twee leuke activiteiten: een bezoek aan de Vesting 
Heldsberg in St.Margrethen en het ondertussen standaard geworden ontbijt op de 
Karren. Vooral het Vestingmuseum was heel indrukwekkend, mede door de 
enthousiaste verhalen en het deskundige commentaar van onze gids. We werden 
weer helemaal teruggeplaatst in de tijd rond de tweede wereldoorlog. Het boekje 
bevat dit keer weer vele interessante en leuke artikelen, zoals b.v. de geschiedenis 
van de nederlandse vlag. Ook het bezoek aan de Heldsberg passeert nogmaals de 
revue. Verder wordt uitgebreid aandacht besteed aan een baanbrekende uitvinding 
uit Nederland, n.l. een systeem om het drijvende plastiek uit onze oceanen te vissen. 
Dit is echt een groot probleem aan het worden voor het hele ecosysteem inclusief 
de mens. We danken onze redacteuren en wensen jullie allemaal een mooie zomer. 
We hopen veel mensen natuurlijk terug te zien aan het eind van de zomer bij ons 
geplande uitje op 2 September naar Lindau! 
 
Groeten Gerrit 
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AGENDA  voor 2017 

 
Vaste agendapunten 
 
24. mei: Brunch op de Karren (reeds uitgevoerd)                    
 
2 september: Bezoek Lindau met stadrondleiding, bij slecht weer 29.09 
 
30 september:  Fietstocht 
 
29 october : Thais eten met Liechtenstein 
 
15. november: Boerenkool avond 
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TERUGBLIK 
15 Februari ALV. 
 
Voor het eerst vindt onze ledenvergadering in ons nieuwe clubrestaurant plaats. 
De zaal was door de pachter van Hecht, de familie Majer, reeds bestoeld zoals we 
dat met hem hadden besproken. Bovendien hadden we de beschikking over een 
modern multimedia beeldscherm voor onze presentaties. Jammer genoeg was de 
opkomst maar karig. Er waren 19 leden aanwezig. Omdat alle leden van de 
vereniging, waarvan we het e-mailadres hebben, de notulen van de laatste 
vergadering al hebben gekregen, zien we hier af van het voorlezen van deze 
notulen.  
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Aansluitend aan de vergadering hadden we ons traditioneel nasi-buffet. We waren 
allemaal benieuwd of ook de keuken van Hecht in staat zou zijn ons een goede nasi 
op te dienen. Volgens kenners was het een voortreffelijke nasi. Omdat Martin van 
Ursem bang was, dat de keuken van Hecht niet zou weten wat erbij hoorde, had 
Martin dingen meegebracht zoals uitjes, augurken en gebakken uitjes. Hij had goed 
gegokt, die waren er inderdaad niet. 
Na het eten voerde Hendrika met Gerrit aan de accordeon nog een schnitzelbank 
op. 
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29 april bezoek vesting Heldsberg 
 
De vesting Heldsberg ligt aan de dorpsrand van St. Margrethen en is daar in de berg 
gebouwd. Het ontstaan van deze vesting gaat terug naar de bezetting van Oostenrijk 
door Duitsland in 1938. Zwitserland besloot toen aan de grens met Oostenrijk een 
verdedigingslinie te bouwen. In datzelfde jaar werd met de planning begonnen en 
werd het complex na twee jaar bouwtijd voltooid. In 1990 werd de vesting uitge-
monsterd.  
                    

 
 
De totale ganglengte bedraagt 1000m. De vesting beschikt over 4 kanonnen van 70 
mm en over 7 machinegeweren.  
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De vesting bood plaats aan 200 man en kon min. 20 dagen zonder verzorging van 
buiten overleven. 
De vesting beschikt over: 

• eigen stroomverzorging  

• Keuken, eet- en slaapruimten 

• eigen watervoorziening  

• telefooncentrale met verbindingen binnen en buiten 

• ziekenboeg en OP. 
 

 

      
           70 mm geschut                              slaaplaats bemanning 2 hoog, 2 dik 
    

          
                  operatiezaal                                                                 keuken 
 
We werden gedurende 2 uur rondgeleid door een enthousiaste gids. 
Er waren 14 personen aangemeld 12 hebben de rondleiding meegemaakt  
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4 en 5 mei 

 
In Nederland werden op 4 mei de doden 
van de tweede wereldoorlog herdacht 
en op 5 werd de bevrijding gevierd. De 
viering stond in het teken van het niet 
vergeten van de verworvenheden die de 
bevrijding heeft gebracht Zoals: 

• vrijheid van meningsuiting 

• persvrijheid 

• bewegingsvrijheid 

• vrijheid van vergaderen 

• vrijheid van huisvesting 
etc. 
De mensen die het anders hebben mee-
gemaakt worden schaars en de jongere 
generaties vinden deze verworven-
heden normaal. Het is goed daar even 
bij stil te staan dat dit niet normaal is. 
We hoeven alleen maar om ons heen te 
kijken in ons kleine Europa naar landen 
zoals:  
Rusland, Hongarije, Polen en aan de 
rand van Europa Turkije.  
 
Ook waren daar weer de verhalen van 
nog levende getuigen uit die tijd.  
Zoals het verhaal van Sonja Barend. 
Ze heeft daarover een boek geschreven 
met de titel “Je ziet me nooit meer 
terug” 
Sonja Barend is bekend als presentatrice 
van de TV. Ze groeide op als Sonja de 
Groot. Op een bepaald moment ervoer 
ze, dat haar achternaam niet de Groot 
maar Barend was. Het duurde een 
poosje, voordat ze het haar moeder 

durfde te vragen. Je huidige vader is niet 
jouw vader zei ze. Ik was voorheen ge-
trouwd met een andere man. Hij was 
Nederlander van joodse afkomst. Op 
een dag, toen jij twee jaar was, stonden 
er twee Nederlandse mannen voor de 
deur, die vroegen of mijn man thuis was. 
Ik antwoorde ja en die twee mannen 
vroegen mij of ik hem even kon halen. 
Toen ik met hem bij de deur kwam, 
werd hij gelijk vastgepakt, gearresteerd. 
Toen ze hem meenamen draaide hij zich 
nog een keer om en zei: mij zie je nooit 
meer terug en zo was het ook. Hij is naar 
het doorgangskamp Westerborg ge-
bracht vanwaar hij korte tijd later naar 
Duitsland werd getransporteerd. Sonja 
is nooit te weten gekomen wie en hoe 
haar vader eigenlijk was.  
 
Vanuit Westerborg zijn 107’000 per-
sonen naar Duitsland getransporteerd, 
ongeveer 5000 daarvan zijn terugge-
komen. 
 
Of het verhaal van de Nederlandse 
dichter en schrijver Jan Campert.  
Hij die zich actief tegen de Duitse be-
zetting keerde, schreef een gedicht, dat 
later grote bekendheid kreeg. Hij 
schreef dit gedicht naar aanleiding van 
de executie van 18 Nederlanders, 15 
leden van het verzet en 3 Februarista-
kers, in maart 1941. 
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DE ACHTTIEN DOODEN 
 

Een cel is maar twee meter lang 
en nauw twee meter breed, 
wel kleiner nog is het stuk grond, 
dat ik nu nog niet weet, 
maar waar ik naamloos rusten zal, 
mijn makkers bovendien, 
wij waren achttien in getal, 
geen zal den avond zien. 
 

O lieflijkheid van licht en land, 
van Holland's vrije kust, 
eens door den vijand overmand 
had ik geen uur meer rust. 
Wat kan een man oprecht en trouw, 
nog doen in zulk een tijd? 
Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw 
en strijdt den ijdlen strijd. 
 

Ik wist de taak die ik begon, 
een taak van moeiten zwaar, 
maar 't hart dat het niet laten kon 
schuwt nimmer het gevaar; 
het weet hoe eenmaal in dit land 
de vrijheid werd geëerd, 
voordat een vloekb're schennershand 
het anders heeft begeerd. 
 

Voordat die eeden breekt en bralt 
het miss'lijk stuk bestond 
en Holland's landen binnenvalt 
en brandschat zijnen grond; 
voordat die aanspraak maakt op eer 
en zulk Germaansch gerief 
ons volk dwong onder zijn beheer 
en plunderde als een dief. 
 

De Rattenvanger van Berlijn  
pijpt nu zijn melodie, - 
zoo waar als ik straks dood zal zijn 
de liefste niet meer zie 
en niet meer breken zal het brood 

en slapen mag met haar- 
verwerp al wat hij biedt of bood 
die sluwe vogelaar. 
 
Gedenkt die deze woorden leest 
mijn makkers in den nood 
en die hen nastaan 't allermeest 
in hunnen rampspoed groot, 
gelijk ook wij hebben gedacht 
aan eigen land en volk - 
er daagt een dag na elken nacht, 
voorbij trekt ied're wolk. 
 
Ik zie hoe 't eerste morgenlicht 
door 't hooge venster draalt. 
Mijn God, maak mij het sterven licht- 
en zoo ik heb gefaald 
gelijk een elk wel falen kan, 
schenk mij dan Uw gena, 
opdat ik heenga als een man 
als 'k voor de loopen sta. 

Jan Campert (1902 - 1943) 
 
Op 21 juli 1942 werd Campert met zijn 
helper Martien Nijkamp vlak over de 
grens bij Baarle-Nassau gearresteerd 
toen hij de 21-jarige joodse man, Frans 
van Raalte, naar België probeerde te 
smokkelen. Hij werd naar een Duits 
concentratiekamp gebracht, waar hij in 
1943 op 40-jarige leeftijd overleed. 
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De hel van Antwerpen en het lustslot Beloeil.  

Deze markante tegenstelling speelt een voor mij onverwachte rol tijdens de tweede 
wereldoorlog. 

Uit verhalen van een Belgische dame, die in Antwerpen opgroeide, werd mij al snel 
duidelijk dat de bevolking van Antwerpen veel meer geleden heeft tijdens de tweede 
wereldoorlog dan de meeste Nederlanders weten. 

Zij was 6 toen de oorlog in België begon. In het begin van de oorlog bleef het leven 
nog enigszins zijn gewone gang houden. De Duitsers waren vrij positief richting 
Vlamingen, de plaatselijke besturen konden veelal in licht aangepaste versie blijven 
en de industrie werd gestimuleerd. Geïnteresseerd waren de Duitsers vooral in de 
diamantindustrie en ook in de scheepsbouw. De Antwerpenaren dankten met een 
zekere acceptatie en relatief weinig verzet. Veel Vlamingen gingen vrijwillig in 
Duitsland werken. 
De Duitse politiek van "Ruhe en Ordnung" kwam hier vol tot gelding. 

Gaandeweg werd de stemming onder de bevolking in de loop van de oorlog wat 
grimmiger. De schaarste nam toe, er waren arrestaties en deportaties. Het verzet was 
echter veel minder intensief dan in Nederland. 

En na D-Day op 6 juni1944 ging het na een traag begin uiteindelijk eigenlijk vrij snel. 
Toch kregen de Antwerpenaren in Augustus 1944 gedurende ongeveer een maand 
zware artilleriebombardementen te verduren. Er vielen ruim honderd "obussen" op 
de stad die zeker 365 doden en 1242 gewonden eisten. Desalniettemin ging het mede 
door de goede hulp van het Vlaamse verzet begin September nog zo snel, dat de 
Duitsers in Antwerpen eigenlijk verrast werden. Halsoverkop moesten ze vluchtten 
en op 4 September 1944 werd de stad door de Britten bezet. In mijn geschiedenisles 
leerde ik vroeger dat de haven van Antwerpen bijna ongeschonden in geallieerde 
handen viel. Het ergste leek daarmee voor Antwerpen achter de rug. 

Maar niets was minder waar! Voor het grootste deel van de Antwerpse bevolking 
moest de ergste narigheid nog komen. Dat is iets dat veel Nederlanders zich 
nauwelijks realiseren.        
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De Duitsers, die wisten dat de haven van Antwerpen voor het verdere verloop van de 
oorlog van cruciaal belang was, begonnen hun V1 en V2’s vanuit meerdere 

 

installaties op Antwerpen af te 
vuren. De letter V stond voor 
"Vergeltungwaffen". Het 
moest een soort "Vergeltung" 
zijn voor de geallieerde bom-
bardementen op Duitse ste-
den.  
Vooral voor de bevolking was 
dit een ware hel. Tussen begin 
oktober 1944 en eind maart 
1945 dus gedurende bijna een 
half jaar(!) zouden er in de 
stad hierdoor bijna 3000 
doden en 9000 gewonden 
vallen. Totaal werden in deze 
tijd ca. 4000 V1`s en 1700 V2`s 
op Antwerpen afgeschoten! 
De V1 was al erg omdat na het 
horen van een motorgeluid 
het ca.15 sec. stil was tot de 
ontploffing volgde. Heel 

angstaanjagend. De V2 vloog echter sneller dan het geluid en kon daardoor voor de 
inslag niet eens gehoord worden. Maar de verwoestingen waren des te groter. Voor 
de bevolking van Antwerpen was dit een ware hel. Door de vele raket-
bombardementen en de regelmatige treffers, werd Antwerpen tegen eind december 
1944 tot een donkere en half verlaten stad. Iedereen, die het zich veroorloven kon, 
vluchtte weg uit deze stad! Op het kaartje hierboven, opgetekend door Michael 
Palomino, is de zien dat vanuit 3 lanceerinstallaties in Nederland in de buurt van 
Staveren, Dalfsen en Hellendoorn en vanuit 2 installaties in Duitsland in de buurt van 
Burgsteinfurt en Merzig V2's op Antwerpen werden afgevuurd. Vaak was dat mobiel 
zodat ze niet ontdekt werden. 
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De Antwerpse dame, die mij het verhaal vertelde, had het geluk in deze tijd met een 
transport door Rode Kruis vrachtwagens deze hel te kunnen ontvluchten.  

 

Zij kwam terecht in het prachtige kasteel Beloeil van de prins de Ligne, die ze als een 
heel vriendelijke en iets oudere heer omschrijft. 

Een kleine speurtocht met "google" leerde mij dat het kasteel van Beloeil in 
Henegouwen ligt en sinds 1311 privé bezit is van de familie de Ligne. De Ligne is een 
oud adellijk geslacht. De stamvader Thierry de Ligne wordt al in 1125 genoemd. Op 
13 maart 1816, toen België en Nederland weer samen waren, benoemde koning 
Willem I der Nederlanden Eugène de Ligne in de Ridderschap van Brabant en erkende 
de titel van prins voor hem en al zijn afstammelingen die de naam dragen. Het kasteel, 
inmiddels omgebouwd tot lustslot, is tegenwoordig een museum met een grote 
collectie meubilair en kunst en een geweldige tuin volgens franse stijl. 

Dit mooie kasteel kon in de tweede wereldoorlog door het toedoen van de weldoener 
prins Eugène de Ligne een bijzondere rol spelen. 
Het werd in deze tijd door Eugène de Ligne ingericht als opvangcentrum voor 
behoeftige kinderen. De mij bekende Antwerpse dame kon zo samen met zeker 100 
andere kinderen de stad gedurende 3 maanden ontvluchten. Naast deze kinderen 
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waren er ook nog joodse kinderen in het kasteel. Niemand weet precies hoeveel, dit 
werd geheimgehouden 

 Ze hadden allemaal strenge 
instructies gekregen niet te 
zeggen dat ze joods waren. De 
kinderen wisten van elkaar niet 
eens dat ze joods waren! Mede 
door deze geheimhouding 
hebben deze joodse kinderen 
de oorlog allemaal overleefd. Er 
wordt beweerd dat het er in 
totaal wel 5000 geweest 
kunnen zijn. Postuum heeft 
Eugene de Ligne daar in 1975 
een van de hoogste onder-
scheidingen der joodse staat 
voor gekregen. 

De dame die mij dit verhaal vertelde, dat klinkt als een sprookje, heeft aan deze 
kasteeltijd zeer prettige herinneringen overgehouden! Misschien de moeite waard  
dit kasteel eens te gaan bekijken voor wie in de buurt komt !  
 

G.B.Engbersen 

PS Obus is een frans woord voor een moderne granaat. Dit woord wordt ook in 

België vaak gebruikt.  
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Geschiedenis van de Nederlandse 
vlag  
 
Tijdens het lezen van Colijn & Co werd 
de De Nederlandse vlag een thema.  
 

Ik heb mij nooit 
beziggehouden 
met onze drie-
kleur.  Maar na 
het lezen van 
de tekst dacht 

ik dit interesseert zeker een aantal 
Oranjegezinden. 
 
Wist u dat de bovenste rode strook van 
onze nationale driekleur vroeger oranje 
was? En dat de vandaag aan de dag 
gebruikte oranje wimpel voortkomt uit 
een compromis?  
De kleur van de bovenste baan van de 
Nederlandse vlag scheurt Nederland al 
eeuwen doormidden. Die was eerst 
oranje, maar is nu rood. De oranje 
wimpel boven de vlag is een compromis 
om de verbondenheid - Oranje Boven- 
met het koninklijk huis via de vlag te 
visualiseren. Hiermee is Nederland het 
enige land ter wereld dat zijn nationale 
vlag soms "verbouwt" (met of zonder) 
 
Geuzenvlag 
Als de geuzen enkele maanden na de 
inname van Den Briel, Gouda 
binnentrekken, voeren ze "vendelen 
orangien, wit en blaauw" met zich mee. 
De kronieken geven niet aan hoe die 

vlaggen er precies uitzagen. Niemand is 
er nog in geslaagd een verklaring te 
geven voor de keuze van juist deze 
vlagkleuren. Oranje herinnert ongetwij-
feld aan Willem van Oranje. Maar waar 
wit en blauw naar verwijzen? Wat er 
ook van wordt beweerd, het blijven 
gissingen. Voor de geschiedschrijving 
was het handig geweest als iemand vier 
eeuwen geleden een of ander geboorte-
bewijs van de vlag had uitgeschreven. 
. 
Driebanige vlag 
Nog tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
komen er driebanige vlaggen in zwang. 
De Admiraliteit van Zeeland bestelt in 
1587 enkele vlaggen "van de couleuren 
oraenge, blanche, bleu, in dry velden, 
om deselve vlaggen te gebruycken op 
schepen van oorloge". Het oranje in de 
vlag verschiet snel naar rood, al blijft het 
raadselachtig waarom. Anti-Oranje 
gevoelens kunnen een oorzaak zijn, 
want het rood verdringt het oranje 
definitief rond 1650 als er geen 
stadhouder is. Maar waarom houdt zij 
de 'Prinsenvlag' als bijnaam? Of was de 
kwaliteit van de Zeeuwse meekrap zo 
slecht dat er geen oranje kleurstof meer 
van kon worden gemaakt, zoals een 
andere theorie probeert te bewijzen 
 
Politieke strijd om de vlag 
Vlag blijft inzet van discussie. De kleur 
van de bovenste baan van de vlag wordt 
rond 1780 inzet van politieke strijd. De 
prinsgezinden zweren bij oranje-wit-
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blauw, de patriotten bij rood-wit-blauw. 
In 1787 besluiten de prinsgezinde 
Utrechtse Staten, die in Amersfoort 
vergaderen, dat de vlag bestaat uit "de 
gecombineerde couleuren van oranje, 
wit en blauw, waarbij 's Lands vlag van 
ouden tijden af door geheel Europa 
bekend is geweest". Als ruim een week 
later de rivaliserende patriottische 
Staten - in Utrecht - bijeen komen, 
verbieden die het oranje-wit-blauw, 
want die was "nimmer 's Lands of der 
Staten vlag". 
 
Einde aan het oranje in de vlag 
Als de Fransen eind 1794 de Verlichting 
komen brengen, is er geen plaats meer 
voor de Oranjes en dus ook geen oranje. 
Twee weken voordat de Staten-
Generaal in maart 1796 plaatsmaken 
voor de Nationale Vergadering van de 
Bataafse Republiek, besluiten die nog 
snel: "Dat voortaan en in het toe-
komende de Nationaale Vlag van 
deezen Staat zal zyn de gewoone en 
altoos in gebruik geweest zynde 
Bataafsche of zoogenaamde 
Hollandsche Vlag, bestaande in drie 
evenwydige en horizontaale Banden 
van gelyke breedte, en van welken de 
bovenste rood, de middenste wit, of 
ongekleurd, en de benedenste blauw 
gekleurd is". 
 
Driekleur wordt tricolore 
Dezelfde vlag doet ook dienst als natio-
naal symbool van het Koninkrijk Holland 
dat in 1806 wordt geproclameerd. 

Napoleon dwingt in maart 1810 Holland 
diens in keizerrijk en wordt de driekleur 
ingewisseld voor de tricolore. Het toeval 
wil het dezelfde kleuren zijn, maar in 
verticale banen. Als de Fransen in 
november 1813 worden verjaagd, wil 
Nederland weer zaken doen met de 
Oranjes. Op veel plaatsen worden effen 
oranje vlaggen uitgestoken. Maar ook 
het horizontale rood-wit-blauw komt 
van zolder. De Amsterdamsche Courant 
van 24 november 1813 merkt in het 
feestgedruis iets merkwaardigs op: "De 
Hollandsche Vlag met Orange Cravatte 
versierd, [is] uit den Toren van hetzelfde 
Paleis uitgestoken." Het is de geboorte 
van de huidige traditie, om met de 
wimpel (strik) loyaliteit met het 
Oranjehuis te tonen. 
 
Wéér een verandering van de vlag? 
Koning Willem I laat de vlag zoals hij 
haar aantrof: rood, wit en blauw. Zeer 
tot verdriet van de oranjeklanten, die 
het liefst de Prinsenvlag terugzien, 
waarmee vanaf dan het oranje-wit-
blauwe doek wordt bedoeld. Zij graven  
rond 1865 de strijdbijl weer op, als een 
halve eeuw hernieuwde onafhanke-
lijkheid wordt herdacht. Nadat de strijd 
aanvankelijk luwt, is het de Haagse cor-
respondent C.K. Elout van het Algemeen 
Handelsblad die in 1923 - Wilhelmina is 
dan 25 jaar koningin - het vuurtje weer 
aanjaagt met pleidooien voor herin-
voering van het 'Oranje, blanje, bleu'. 
"Hoe men komen moet tot vlagveran-
dering? Wel, doordien zóóveel burgers 
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ervóór verklaren, dat de Regering het 
initiatief tot de verandering kan 
nemen.", stelt Elout voor. 
 
Vlag blijft verdelen. 
Nederland raakt in de crisisjaren meer 
en meer verdeeld over een symbool dat 
juist bedoeld is als symbool van een-
heid. Voorstanders van de herinvoering 
van het oranje zijn in alle politieke 
richtingen en zuilen te vinden, evenals 
de voorvechters van het rood. Alleen de 
NSB schaart zich als één blok achter de 
Prinsenvlag. Zuid-Afrika bedankt in mei 
1928 Jan van Riebeeck voor het bij Kaap 
de Goede Hoop aan land gaan met de 
invoering van het oranje-blanje-bleu. 
 
De vlag is rood, wit, blauw. Punt uit. 
Minister-president Colijn is het in febru-
ari 1937 zat. Hij vraagt koningin 
Wilhelmina een Koninklijk besluit te 
tekenen waarin wordt vastgelegd: "De 
kleuren van de vlag van het Koninkrijk 
der Nederlanden zijn rood, wit en 
blauw". Tijdens haar wintersportvakan-
tie in Oostenrijk zet zij haar hand-
tekening. Het is de vooraankondiging 
van een Vlaggenwet, die het kabinet-
Colijn drie maanden later bij de Kamer 
indient. Daarin wordt onder meer de 
vorm van de nationale driekleur vastge-
legd: "De vlag heeft de vorm van een 
rechthoek, waarvan de lengte zich 
verhoudt tot de hoogte als drie tot 
twee." Tot een behandeling van het 
wetsvoorstel zal het nooit komen, maar 

de huidige vlaggen zijn allemaal in deze 
verhoudingen. 

De Nederlandse vlag, zowel de 
Prinsenvlag als de huidige vlag, heeft 
andere landen beïnvloed een soort-
gelijke vlag te gebruiken. De vlag van de 
stad New York en enkele andere steden 
in de staat New York gebruiken de kleu-
ren van de Prinsenvlag. In Zuid-Afrika 
gebruikten enkele boerenstaten vlag-
gen die op de Nederlandse gebaseerd 
waren, waaronder Transvaal, Oranje 
Vrijstaat en Natalia. Maar ook de natio-
nale vlag van Zuid-Afrika was tot 1994 
op de Nederlandse gebaseerd.  

Zelfs de huidige vlag van Zuid-Afrika be-
vat elementen die via de vorige vlag aan 
de Nederlandse vlag ontleend zijn. 

De vlag van Rusland heeft precies de-
zelfde kleuren als de Nederlandse alleen 
in een andere volgorde. Volgens één 
theorie heeft Peter de Grote, die 
Nederland bezocht omtrent scheeps-
zaken, de vlag overgenomen en mee 
naar Rusland gebracht. Er zijn echter 
sterke aanwijzingen dat de Russische 
vlag al werd gebruikt vóór het bezoek 
van Peter de Grote aan Nederland. 
Zodoende is het twijfelachtig of de 
Nederlandse vlag hier daadwerkelijk 
invloed op gehad heeft. 

Uw vaandel- en vlaggendrager  

Leen 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_New_York_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_New_York_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_York_(staat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_de_Republiek_Natalia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_Zuid-Afrika#Geschiedenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_Zuid-Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_Rusland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_I_van_Rusland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rusland
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Niet alledaagse spreuken en 
woordspelingen  
 
Wie durft te verdwalen, vindt nieuwe 
wegen. 
 

Wie zich gelukkig voelt met het geluk 
van anderen, bezit een rijkdom zonder 
grenzen. 
 

Het leven is als tekenen zonder gum. 
 
Wij vullen onze leegte niet met 
zingeving, maar met consumptie.  
 

Dromen worden werkelijkheden voor 
hen die sterk genoeg zijn om erin te 
geloven. 
 

Humor is een prachtige waterlelie die 
wortelt in het troebele water van 
verdriet. 
 

De hoop is gewoonlijk een slechte gids, 
doch een voortreffelijk reisgenoot. 
 

Breng iedere dag enige tijd alleen door 
Ik zet in vol vertrouwen de eerste stap. 
 

Je hoeft de hele weg niet te zien. Zet 
gewoon de eerste stap. 
 

Met dezelfde mensen verander je 
niets. 
 

Innerlijk evenwicht is een betrouwbare 
gids en geeft antwoord op alle vragen. 
 

Leren is tegen de stroom in roeien; wie 
niet leert, drijft af 
 

Geluk is blijven verlangen naar wat je al 
hebt 

Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan 
opnieuw. 
 

Beter onvolmaakt en echt, dan 
gemaakt volmaakt. 
 

Geen doel is te ver, als je plezier hebt in 
wat je doet. 
 

Goede tijden worden goede 
herinneringen. Slechte tijden worden 
goede lessen. 
 

Op het pad der vriendschap bloeien de 
mooiste bloemen. Ze heten 
verdraagzaamheid, eerlijkheid, 
hulpvaardigheid en vertrouwen. 
 

Mensen vergeten misschien wat je 
gezegd hebt, maar ze zullen niet 
vergeten hoe ze zich door jou voelen. 
 

Het leven is als zeilen. Ook met 
tegenwind kun je vooruitgaan. 
 

De zin van het leven is er zin aan te 
geven. 
 

Geluk hangt meer af van hoe je het 
leven ziet, dan van wat er gebeurt. 
 

Een mens lijdt het meest van de zorgen 
die hij vreest. 
 

Succes is krijgen wat je wilt, maar geluk 
is willen wat je krijgt. 
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Nieuwe uitvindingen  
(baanbrekend) uit Nederland 
 
Inleiding 
Plastic (kunststoffen) zijn voor onze 
maatschappij een zegen en vloek tege-
lijk.  
De ontwikkeling van onze maatschappij 
in de laatste 50 jaar zou beslist niet zo 
zijn verlopen als we niet de beschikking 
over de huidige kunststoffen zouden 
hebben gehad. Kunststoffen zijn niet uit 
onze wereld weg te denken. Ze zijn 
goedkoop en universeel inzetbaar. Op 
het moment dat ik dit schrijf zie ik het 
toetsenbord waarmee ik deze bijdrage 
schrijf, uit kunststof, het beeldscherm 
waarop ik kijk uit kunststof de drukker is 
uit kunststof, de router voor de inter-
netverbinding is uit kunststof, de 
computermuis is uit kunststof, wat ik 
van de stofzuiger zie is kunststof, de 
bekleding van de braadpan is kunststof. 
Er komt bijna geen eind aan deze 
opsoming. Al deze kunststoffen hebben 
als grondstof de ruwe olie en de 
beschikbaarheid hiervan is in de toe-
komstige tijd gezien begrensd. Het 
andere probleem met kuststoffen is, dat 
ze niet afbreken, wegroesten zoals ijzer, 
of wegrotten zoals hout en papier doen 
ze niet. Een plastic zak heeft 20 jaar 
nodig een PET fles ongeveer 450 jaar. 
Dan zijn ze niet ontbonden zoals hout of 
ijzer, maar uiteengevallen in hele kleine 
deeltjes. In West-Europa wordt veel 
gerecycled en verbrand. In de rest van 
de wereld wordt het vaak gewoon 

ergens weggegooid. Dit leidt daartoe, 
dat veel kunststof in de zee terecht-
komt.  
In de Pacific alleen drijft een veld zo 
groot als Europa. In dit gebied drijven 
naar de jongste schattingen 500’000 ton  
(dat zijn 12’500 vrachtwagens met elk 
een laadvermogen van 40 ton!) afval 
waarvan 70% uit kunststof bestaat. Er 
bestaan op de wereld nog eens 4 van 
zulke velden.  
Zoals hiervoor beschreven, valt het 
kunststof langzaam uiteen in hele kleine 
deeltje en kunnen zo door vissen wor-
den ingeslikt, waardoor ze later op ons 
bord landen. Volgens schattingen is elke 
10e zandkorrel op onze stranden al een 
kunststof korrel. 
 
Het Idee 
Boyan Slat maakte op 15 jarige leeftijd 
een vakantie in Griekenland. Hij wilde 
tijdens deze vakantie veel snorkelen en 
daarbij de vissen fotograferen. Hij 
ergerde zich steeds daaraan, dat ook 
steeds een stuk plastic te zien was. Dit 
probleem bleef hem bezighouden en hij 
besloot te proberen daar een oplossing 
voor te vinden. Na de middelbare school 
ging hij in Delft lucht en ruimtevaart 
studeren. De omgeving van de TH 
bracht hem in contact met weten-
schappers en medestudenten die hij 
deels voor zijn plan kon interesseren. 
Het voordeel van de kunststoffen, als je 
al van voordelen mag spreken, is dat ze 
lichter zijn dan water en daardoor aan 
de oppervlakte drijven. Het zeewater 
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heeft een soortelijk gewicht van 1,026 
dat van PE en PP is 0,91(daaruit zijn de 
meeste verpakkingen gemaakt). Alleen 
PET en PVC hebben een soortelijk 
gewicht van 1,35. en drijven dus niet in 
het water, maar zinken naar beneden. 
PET wordt het meest gebruikt voor 
flessen en die drijven weer. PVC wordt 
nauwelijks meer voor verpakkingen ge-
bruikt maar meestal voor langlevende 
producten zoals leidingen. 
Eenmaal op de TH Delft aangekomen 
was de omgeving voor Boyan Slat beter 
geschikt voor het werken aan zijn idee 
de oceanen van plastic te bevrijden.  
Zoals eerder beschreven drijft de mees-
te kunststof. Dat vergemakkelijkt het 
invangen van de drijvende “vuilnisbelt”. 
In het begin werd natuurlijk gedacht aan 
het invangen met sleepnetten. Al gauw 
bleek, dat dit plan niet was te realiseren. 
Maritieme werkzaamheden zijn erg 
duur en wie zou dan voor de kosten 
moeten opdraaien. De opbrengst van 
het gerecycled materiaal woog bij lange 
na niet op tegen de kosten. Zo moest er 
een ander plan komen. Het is bekend, 
dat in de oceanen stromingen plaats-
vinden. Wij in Europa profiteren daarbij 
van de golfstroom, die warm oceaan-
water naar het noorden van Europa 
brengt. Ook is bekend, dat het koude 
water van de polen dezelfde functie 
hebben als een grote pomp. Er stromen 
in de oceanen grote hoeveelheden 
water van de polen naar de evenaar en 
terug. Door deze twee tegengestelde 
bewegingen treden op sommige 

plaatsen in de oceanen kolkverschijn-
selen op. Dit is niet met het oog te zien, 
maar men kan het wetenschappelijk 
aantonen. In een later stadium van dit 
project, bleek bij onderzoekingen vanuit 
de lucht dat het plastic zich op 5 
verschillende plaatsen in de oceanen 
concentreerde. 2 in de Grote Oceaan, 2 
in de Atlantische   Oceaan en 1 in de 
Indische Oceaan.  
 
De omzetting 
Omdat het invangen met schepen te 
duur was, moesten er anderen ideeën 
komen. Het zoeken naar werkbare 
oplossingen, die deels in het water-
loopkundig laboratorium kunnen wor-
den uitgevoerd en deels met test in 
open water kosten geld en mancapa-
citeit.  
Voor het eerste onderzoek had hij EURO 
2’000’000 nodig. Hij startte een 
Crowdfunding Campagne met de slogan 
“Met twee miljoen kunnen we de 
theorie werkelijkheid laten worden”. 
Met dit geld kon verder onderzoek en 
proeven gefinancierd worden. 
Inmiddels was het tijdengagement van 
Boyan Slat zo groot, dat hij zijn studie 
aan de TH moest opgeven. Ook was het 
noodzakelijk om, via Crowdfunding aan 
geld te komen, een onderneming op te 
richten. Donateurs geven geen geld aan 
privépersonen. Zo werd de onderne-
ming Ocean Cleanup opgericht. Zoals 
reeds eerder beschreven, was het 
onmogelijk met behulp van schepen het 
ronddrijvende afval in te zamelen. Dit 
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was te duur. Om succes te hebben, 
moest dit idee zichzelf bedruipen of nog 
beter winst opleveren. Er moest dus 
gezocht worden naar een andere 
manier van het inzamelen van het afval.  
Opeens werd het idee geboren die 
natuurlijk stroming in de oceaan (de 
kolkbeweging) te gebruiken om het 
afval te verzamelen. Daarvoor zou de 
kolk stabiel in zijn beweging en stabiel 
wat plaats betreft moeten zijn. Weer 
moest er onderzoek gedaan worden en 
weer moesten er proeven worden door-
gevoerd. Het resultaat was verbluf-
fend, zowel de kolk als de plaats waren 
redelijk stabiel. Nu kon zich het onder-
zoek concentreren op hoe snel en hoe 
effectief zich het afval zonder toe-
voeging van vreemde energie (aan-
drijving van schepen etc.) laat ver-
zamelen. Ook hier waren de resultaten 
verbluffend. De kansen waren groot, dat 
de opbrengst van het plastic afval 
(recycling) hoger was dan de kosten 
voor de installatie om het in te vangen. 
Deze onderzoeken waren ook niet gratis 
en Ocean Cleanup was voortdurend 
bezig om zich kapitaal te bezorgen voor 
deze proeven. Zo konden ze DSM voor 
dit project winnen, zodat de beschik-
bare financiële middelen groeiden tot 
een bedrag van Euro 10 miljoen. Met dit 
bedrag konden test buitengaats, op de 
Noordzee, worden doorgevoerd. Met 
deze proeven verzamelde Ocean 
Cleanup waardevolle informatie over de 
stabiliteit van het system op hoge zee en 
bij extreme weersomstandigheden 

(storm). Dit is belangrijk, omdat het 
system stationair in de oceaan blijft. 
Tot nu toe heb ik nog niet beschreven 
hoe dit systeem eruitziet. 
Het systeem bestaat uit een drijvende 
slang waaronder een net is bevestigd. 
De slang wordt in een hoefijzer vorm in 
de zee gelegd en de stroming drijft het 
afval als het ware in een soort fuik. Het 
net heef maar een beperkte diepte, 
omdat het plastic afval drijft. Voor de 
zeebewoners betekent dit net geen ge-
vaar. Ze worden er niet in of door 
gevangen en kunnen gemakkelijk uit de 
hoefijzervorm ontsnappen door onder 
het net door te zwemmen. 
  

 
                        Principe  
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Met de informatie verkregen door de 
tests op de Noordzee konden ook be-
langrijke verbeteringen aan het systeem 
worden aangebracht waardoor de ef-
fectiviteit van de installatie werd ver-
beterd.  
Hieronder een paar foto’s van de tests 
in de Noordzee met een prototype van 
een 100 m slang. 
 

  
 
 

 
 
Voor de vuurdoop in de Grote of Stille 
Oceaan is aanzienlijk meer geld nodig. 
De Ocean Cleanup onderneming is in de 
tussentijd uitgegroeid tot een profes-
sionele organisatie met meer dan 60 
medewerkers. Bijna al de medewerkers 
hebben een universitaire opleiding en 
zijn gespecialiseerd in milieu, oceano-
graphie, engineering, IT, financiën etc. 
Ook beschikken ze over een weten-

schappelijke adviesraad die bestaat uit 4 
professoren. Het idee en de professio-
nele organisatie heeft de belangstelling 
getrokken van grote Risico Kapitaal in-
vesteerders. Zo kon Peter Thiel aan 
boord worden gehaald.     
Peter Andreas Thiel is een US-ameri-
kaanse investeerder van Duitse a-
fkomst. Hij is Partner van de risico-
kapitaal onderneming Founders Fund in 
San Francisco en president van het 
Hedge fonds Clarium Capital in New 
York. Met deze belangrijke investeerder 
konden de beschikbare financiële mid-
delen verhoogd worden tot EURO 30 
miljoen. Met dit financiële polster kon 
het werk aan de grote vuurdoop, de 
Grote Oceaan beginnen. 
Hiervoor is een 100 km lange slang 
nodig om het afval, dat over een op-
pervlakte zo groot als Europa verspreid 
is, in te vangen. 
 
Een computersimulatie laat op onder-
staande foto’s zien hoe het er dan in 
werkelijkheid uitziet. 
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Het in het “hoefijzer" opgevangen 
plastic afval wordt met een soort 
jacobsladder uit het water gehaald en in 
de blauwe cilinder opgeslagen. Een 
speciaal schip komt dan regelmatig deze 
cilinder legen en brengt de afval naar 
een haven, waarna het wordt verkocht 
aan Recycling ondernemingen, die het 
op hun beurt weer verwerken tot 
granulaat waaruit dan weer plastic 
artikelen worden gemaakt. Daarmee is 
de kringloop gesloten, zijn de oceanen 
schoner en gebruiken we minder 
natuurlijke bronnen. 
 
Ocean Cleanup verwacht met dit system 
in 5 jaar 50 % van de afval uit de 
oceanen te kunnen bergen. In 15 jaar 
verwacht de onderneming de oceanen 

van plastic afval te hebben gezuiverd. 
Deze schattingen hangen natuurlijk ook 
af van hoeveelheid afval die in die 15 
jaar weer nieuw in de oceanen wordt 
gedumpt. 
   
Voor zijn baanbrekend onderzoek en 
zijn inzet voor het schoonmaken van de 
oceanen is Boyan Slat geëerd met de 
Champion Earth Award, wat vergeleken 
kan worden met de Nobelprijs voor het 
milieu.  
Door de Verenigde Naties werd hij de 
Oceaan Kruisvader gedoopt.  
 
Aan de kortelings gehouden UNO- 
conferentie over de vervuiling van de 
oceanen zei de Secretaris Generaal 
Guterres in zijn inleiding het volgende: 
“Als we niet snel besluiten nemen om 
de vervuiling van de oceanen tegen te 
gaan hebben we 2050 in onze oceanen 
meer kg afval als kg vis”. 
 
Het bovenstaande verhaal is een be-
knopte samenvatting van de informatie 
die te vinden is op de website van Ocean 
Cleanup. 
 
Voor geïnteresseerden: 
www.theoceancleanup.com  
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140 dagen tour door de Verenigde Staten en Canada 
Van 10 mei tot 5 oktober 2015 door Martin en Sophie den Hollander.  

Deel 2 
 

 
 
 
 
Zaterdag 23 mei, New York 
We staan in North Bergen bij New York 
bij een Walmart en gaan vanaf hier met 
de bus naar Manhattan. $ 3,00 voor se-
nioren, dat is geweldig! De vrouw naast 
mij in de bus begint met me te praten, 
omdat ze hoort dat ik uit Europa kom. 
Ze vertelt me veel dingen. Na het 
uitstappen toont ze me nog de "gate" 
van het busstation waar we voor de 
terugreis weer in moeten stappen. Zo 
vriendelijk! 

De bus vertrekt vanaf Terminal 
Authority - het grootste busstation ter 
wereld, waar dagelijks 2000 bussen in- 
en uitgaan. Het is zo groot als de ter-
minal van een luchthaven, met hekken 
voor bussen, winkels, bistro's, een reis-
bureau en een groot aantal uitgangen. 
Maar welke moeten wij nemen? 
Uiteindelijk vinden we een "Visitor 
center", waar we dat alles kunnen vra-
gen. Hier kopen we de kaartjes voor de 
"Sightseeing" per Bus. $ 59,00 p/p 



26 

 

gedurende twee dagen. Maar dat is het 
wel waard. Wat een stad! Ik kan het niet 
goed beschrijven. Je moet het zelf 
hebben gezien en ervaren.  
Deze wolkenkrabbers, dit verkeer, dit 
winkelcentrum deze menigte! 
In de ochtend rijden we door het cen-
trum van Manhattan. We zien de 
Woolworth Building, AT & T Building, 
City Hall, Wall Street, de Broadway. 
(Vroeger brede weg). 

In de middag nemen we de "Staten 
Island" Ferry naar het Vrijheidsbeeld en 
genieten op de terugweg van de skyline 
van New York. 's Avonds zijn we blij 
terug in onze Womo te zijn. 
 

 
 
Zondag 24 mei, New York 
Om 8:30 zijn we al bij de bushalte. Bus 
127 brengt ons terug naar N.Y. In het 
enorme busstation, waar we opnieuw 
verdwalen op zoek naar de afslag van de 
42e Street. Vandaag doen we sight-
seeing in de Upper Town en wandelen 
door het Central Park. 

Daarna bezoeken en bekijken we het 
Empire State Building. Het is N.Y. hoog-
ste gebouw, heeft 6.500 ramen. De 
"Observation Gantry" bevindt zich op de 
86e verdieping. Na een aantal bevei-
ligingsmaatregelen betreden we de lift, 
die ons in een paar minuten naar de top 
brengt. Als we al in N.Y. zijn, willen we 
de stad natuurlijk ook van bovenaf zien. 
Het is overweldigend! 
Later zullen we het grootste warenhuis 
Macy's bezoeken om daarna langs 
Broadway terug naar het busstation te 
wandelen. De bus brengt ons weer naar 
onze stacaravan. 
 
Maandag 25 mei, New York 
Opnieuw staan we om 8:30 bij de bus-
halte. Vandaag heeft de bus echter 
slechts 20 minuten nodig vanwege 
"Memorial Day". Er stappen slechts een 
paar mensen in en uit. Vanwege deze 
feestdag geldt ons ticket voor de sight-
seeing-bus ook vandaag nog! We rijden 
naar het World Trade Center, waar zich 
ook de "Ground Zero" bevindt. De her-
inneringsplek met de twee zwarte bek-
kens waar ooit de torens stonden. In de 
randen ervan zijn de namen van de bijna 
3.000 doden ingegraveerd. Het is in-
drukwekkend en brengt tranen in mijn 
ogen. Wat een cynisme en vernielzucht 
achter die aanvallen! 
`s Middags lopen we nogmaals langs de 
haven en door Chinatown om dan 
eindelijk afscheid te nemen van 
Broadway en Times Square. 
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We zijn nu voor de 4e opeenvolgende 
nacht bij Walmart in North Bergen en 
niemand heeft geklaagd. Dit heeft ons 
reisbudget behoorlijk gespaard. Veel 
dank aan Walmart! 

Dinsdag 26 mei, New York - Washington 
Vandaag hebben we weer een rijdag. 
Inmiddels is het al erg heet worden. De 
temperatuur stijgt tot ongeveer 30 
graden en we hebben geen aircondi-
tioning in de Womo. Ons doel is nu de 
camping in "Greenbelt State Park" 18 
km voor Washington. 
Hier ontmoeten we een Duits echt-
paar uit Hamburg. Zij gaan bij ons 
zitten en vertellen ons over hun 
tweede jaar USA. Ze raden ons aan 
de volgende dag samen met hun 
naar Washington te rijden, de 
Womo te parkeren en dan per fiets 
Sightseeing te bedrijven. Dat vinden 
we een geweldig idee. 

Woensdag 27 mei, Washington 
Om 8:00 uur, zonder ontbijt, rijden we 
weg, ontbijten dan op de gratis 
Memorial parkeerplaats tegenover het 
Jefferson Memorial. We pakken de 
bikes en fietsen in de stad. In 
Washington zijn alle bezienswaar-
digheden vrij eenvoudig per fiets te 
bereiken. 

We bezoeken: 

• Thomas Jefferson Memorial 

• World War II Memorial 

• Lincoln Memorial 

• Korea War Veterans Memorial  

• George Washington Memorial 

•  en tenslotte het Witte Huis en 
het Capitol. 

 
Dat was een goed idee, alles op de fiets 
te doen! `s Avonds drinken we samen 
met Doris en Siggi nog een biertje. 
Overnachting: Greenbelt Park. GPS: N 
38,99459 76,89377 WO 
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In zijn Schilderij Nederlandse spreekwoorden, waarvan hieronder allen een helft 

wordt getoond, verwerkte Pieter Bruegel er ongeveer 80 in het hele schilderij 157, 

6 heb ik er gevonden. Succes bij het zoeken 
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NEDERLANDSE AMBASSADE 

 

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden 

Seftigenstrasse 7, 3007 Bern 

Tel. 031 350 87 00*     Fax 031 350 87 10 

Internet: http://zwitserland.nlambassade.org 

E-mail: ben@minbuza.nl 

 

Tevens heeft de ambassade een Facebookpagina waar regelmatig 

interessante berichten voor de Nederlandse gemeenschap in Zwitserland en 

Liechtenstein op verschijnen en die voor iedereen, dus ook voor mensen 

zonder Facebook account, toegankelijk is  
 

*Telefonische visa- en paspoortinfo  uitsluitend tussen 15.00 en 16.00 uur 

OPENINGSTIJDEN: 

De ambassade is telefonisch bereikbaar van 8.30 - 12.30 uur en van  

13.30- 17.00 uur.  

Voor het aanvragen van een reisdocument kunt u uitsluitend na afspraak 

terecht. Het afsprakensysteem kunt u online vinden en boeken. 
 

Openingstijden consulaire balie: 

Maandag, dinsdag, woensdag: 09.00 tot 14.30 uur 

Donderdag, vrijdag: 09.00 tot 13.00 uurr 

NEDERLANDS CONSULAAT 

Binzstrasse 18, 8045 Zürich 

Tel. 044 455 60 02     Fax 044 455 60 04                                                                    

E-mail: zijderveldt@bluewin.ch 

Afspraken: 

telefonisch onder: 044 455 60 02  

http://zwitserland.nlambassade.org/
mailto:ben@minbuza.nl
mailto:zijderveldt@bluewin.ch
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