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Mariniers en Rotterdammers, Rotterdammers en mariniers, ze zijn
onverbrekelijk met elkaar verbonden. Het Korps Mariniers is een van
de oudste onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. Op 10 december
1665 werd hier in Rotterdam het Korps Mariniers opgericht. En
sindsdien zijn ze niet meer weg te denken uit onze stad.
Toentertijd verdedigden ze ons land op zee. Ze voeren op
vlaggenschepen die in Rotterdam gebouwd waren. En ze hadden bekende
admiraals, zoals Michiel de Ruyter. Sinds 1817 is Rotterdam
bovendien officieel een mariniersstad. In dat jaar kregen de
mariniers een eigen kazerne aan het Oostplein, het oude Tuighuis van
de Admiraliteit, later bekend als de Marinierskazerne.
Bij mariniers denken Rotterdammers meteen aan hun inzet tijdens de
begindagen van de Tweede Wereldoorlog. Door hun heldhaftige optreden
werd de band tussen de mariniers en de stad voorgoed gesmeed. In de
vroege ochtend van 10 mei 1940 openden de Duitsers de aanval op
Rotterdam. Vanuit hun kazerne aan het Oostplein begonnen de
mariniers met de verdediging van de stad, met acties rond het Witte
Huis en bij de Maasbruggen. Daar wisten zij de Duitse opmars staande
te houden. Twee dagen later brandde die historische kazerne af.
Maar de mariniers vochten door, tot 14 mei 1940. Die dag verwoestte
het bombardement de binnenstad van Rotterdam. Door hun dappere
optreden tijdens die eerste oorlogsdagen, kregen de mariniers van de
Duitsers de bijnaam ‘de zwarte duivels’. Voor de Rotterdammers waren
ze geen duivels, maar helden. En dat zijn ze gebleven.
In die eerste oorlogsdagen ging de kazerne aan het Oostplein dus in
vlammen op. Daardoor konden de mariniers pas na de oorlog weer
terugkeren naar Rotterdam. Op 9 december 1946 werd de nieuwe Van
Ghentkazerne in gebruik genomen aan het Toepad. Op de plek van de
oorspronkelijke kazerne, op het Oostplein, staat nu een monument,
waar we jaarlijks eer bewijzen aan alle mariniers die in de
geschiedenis van het korps het leven lieten. Regelmatig passeer ik
het monument en zijn mijn gedachten een ogenblik bij de mariniers.
In 2009 stond de Van Ghentkazerne op de nominatie om gesloten te
worden. Vanwege bezuinigingen bij Defensie. Onze mariniers zouden
moeten verhuizen naar Vlissingen. Dat bracht natuurlijk een grote
schok teweeg in Rotterdam. Bij de mariniers, maar ook bij de
Rotterdammers en in de politiek. Rotterdam zonder Van Ghentkazerne,
zonder thuisbasis van de mariniers. Dat was ondenkbaar.
Alle reden dus om op z’n Rotterdams tot actie over te gaan, de
handen uit de mouwen te steken. Op initiatief van Rotterdam werd de
mogelijkheid onderzocht om de Van Ghentkazerne voor Rotterdam te
behouden. En dat lukte. Doordat de gemeente, de Veiligheidsregio en
de politie medegebruiker werden van de kazerne, en de samenwerking
met het Korps Mariniers versterkt. Zo kunnen de mariniers gelukkig
een bijdrage blijven leveren aan de stad en aan de haven. Op sociaal
en op veiligheidsgebied.
Met vele Rotterdammers ben ik ongelofelijk blij dat de historische
band tussen de Mariniers en Rotterdam behouden blijft. Overigens is
de waarde van de mariniers en de kazerne niet slechts historisch.
Nog steeds vervullen de mariniers een belangrijke rol in de
samenleving, een rol die is mee gegroeid met de tijd. Bovendien
blijft de aanwezigheid van het Korps Mariniers in Rotterdam
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belangrijk voor de veiligheid van onze wereldhaven. Piraterij en
terroristische dreiging zijn o.a. zaken waar de mariniers zich
vandaag de dag op voorbereiden en tegen wapenen.
De betrokkenheid van de mariniers bij de stad bevestigt dat
Rotterdam nog steeds een mariniersstad is. Anders dan in de tijd van
Michiel de Ruyter, anders dan de meidagen van 1940. Maar nog steeds
cruciaal en waardevol. Dat kunt u ook zien in het Mariniersmuseum.
Ik wens alle vrienden van het museum een mooie dag toe.
Burgemeester Ahmed Aboutaleb
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