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Van Ghentkazerne onthuld in Miniworld Rotterdam
Reeds vanaf 1665 zijn de Mariniers verbonden aan de stad Rotterdam. Om deze verbondenheid te
benadrukken is vandaag door de plaatsvervangend commandant Majoor Den Hartog de Van
Ghentkazerne in miniatuur onthuld bij Miniworld Rotterdam. Dit onder begeleiding van de
Tamboers en Pijpers van de Marinierskapel.
“Bekendheid met de rijke geschiedenis van de mariniers in Rotterdam mogen we niet als vanzelfsprekend
beschouwen bij het grote publiek”, aldus Marc van Buren, directeur van Miniworld Rotterdam. “Deze
maquette is meer dan alleen een eerbetoon aan het Korps Mariniers en wat zij voor de stad en haar
inwoners hebben betekend en blijven betekenen. We willen met deze maquette een impuls geven aan dit
historisch besef. Ook willen we hiermee bijdragen aan een positieve beeldvorming rondom het Korps
Mariniers.” Tijdens de onthulling sprak majoor Den Hartog over de band van het Korps Mariniers met de
kazerne en de speciale momenten die hij hier beleefde.

Verbondenheid
De Mariniers en de stad Rotterdam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is vorig jaar en ook dit
jaar weer bewezen met de acties die op gang kwamen toen sluiting van de Van Ghentkazerne dreigde.
Onder leiding van Burgemeester Aboutaleb werd Rotterdam "gemobiliseerd" om aan te tonen dat de Van
Ghentkazerne en haar Mariniers nooit uit Rotterdam mochten verdwijnen. Dit heeft ertoe geleid dat de
Van Ghentkazerne ook na 2019 in Rotterdam operationeel blijft bestaan.

Mariniers tonen betrokkenheid
Vele stichtingen, bedrijven en particulieren – waaronder vele mariniers en oud-mariniers – toonden hun
betrokkenheid bij de bouw van de Van Ghentkazerne in miniatuur en maakten deze bouw mede mogelijk.
Draagt ook u de van Ghentkazerne een warm hart toe, dan kunt u meer informatie vinden op
www.miniworldrotterdam.com/vanghent/
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