
 

Willem Schuiling 

Geboren: Anloo, 3 november 1896 Drente 

Overleden: Neubrandenburg, 22 december 1944  

een Nederlands militair, marineofficier en ridder in de Militaire 
Willems - Orde vierde klasse. 

Leven en werk 

De in Drenthe geboren oorlogsheld kapitein Willem Schuiling leidt op 10 
mei een compagnie mariniers bij Rotterdam, die met grote moed de kop 
van de Maasbrug herovert. In de dagen daarna voorkomt hij met zijn 
mannen dat de Duitsers over de brug komen, waarvoor hij de Militaire 
Willem-Orde ontvangt. Het bezit van deze bruggen is van cruciale 
betekenis voor de Duitse aanval op Nederland. Samen met de bruggen 
bij Moerdijk en in Dordrecht vormen de Maasbruggen de route waarlangs 
de 9e Pantserdivisie de Vesting Holland binnen wil dringen. Het verlies 
aan tanks bij Dordrecht en het mythische verzet van de mariniers leidt tot 
een bombardement op de stad en de complete capitulatie van de 
Nederlandse strijdkrachten. 

Krijgsgevangene Schuiling (48) overlijdt op 22 december 1944 in het kamp Neubrandenburg. 
zeventien maanden na zijn overlijden, op tien mei 1946, wordt hij benoemd tot ridder in de Militaire Willems-
Orde vierde klasse. Hij krijgt ook het officierskruis. 

Hij wordt in 1949 herbegraven in Rotterdam. In 1961 krijgt een mijnenveger zijn naam 

Schuiling werd in 1896 in het Drentse Eexterveen, gemeente Anloo geboren als een zoon van de 
landbouwer Kornelis Schuiling (1869-1924) en moeder Hillechien Trip (1870-1952) en grootouders 
Egge Schuiling en van Jantien Hoving.  
Hij doorliep het Koninklijk Instituut voor de Marine en hij voltooide de opleiding in 1922; op 10 
augustus 1922 werd Schuiling benoemd tot eerste luitenant. Op 16 februari 1932 werd hij 
benoemd tot kapitein van het Korps Mariniers. Op tien mei 1940 viel Duitsland Nederland binnen. 
Tot dertien mei bleef Schuiling vechten tegen de Duitsers, maar hij werd opgepakt en 
gedeporteerd naar de concentratiekamp te Neubrandenburg, alwaar hij op tweeëntwintig 
december 1944 overleed. 

Voor zijn verdiensten is een mijnenveger naar Schuiling vernoemd, te weten de Hr. Ms. Schuiling. 
Deze mijnenveger maakte deel uit van de Van Straelenklasse. 

Hij overleed op een leeftijd van achtenveertig jaren. Zeventien maanden na zijn overlijden, op tien 
mei 1946, werd hij benoemd tot ridder in de Militaire Willems-Orde vierde klasse. Hij is tevens 

onderscheiden met het officierskruis. 

zilveren kruis, maar met de vuurslag in 
goud, en een zilveren kroon aan een lint op 
de linkerborst 

Officierskruis MWO der 4de klasse 
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