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Museum vernieuwd 

basispresentatie 

De geschiedenis van het Korps 

Mariniers is het bestaansrecht 

van het Mariniersmuseum. Wij 

vertellen het eeuwenlange 

verhaal van de rol van de 

mariniers die wereldwijd 

ingezet worden voor vrede en 

veiligheid èn het belang 

hiervan voor onze Nederlandse 

maatschappij.  

Wij willen dit verhaal voor 

iedereen toegankelijk maken 

en dit op een zo aantrekkelijk 

en begrijpelijk mogelijke 

manier presenteren.  

Om dit aantrekkelijk en actueel 

te blijven presenteren is het 

noodzakelijk om de huidige 

basispresentatie op de 3de 

verdieping van het museum 

aan te passen. 

Deze nieuwsbrief geeft een 

kijkje in de keuken achter de 

schermen van het 

Mariniersmuseum tijdens de 

totstandkoming van deze 

nieuwe tentoonstelling. 

 
 

MARINIERSMUSEUM 
CONCEPT TENTOONSTELLING 

 

In de tentoonstelling maakt de bezoeker 

kennis met de geschiedenis van het Korps 

Mariniers door de eeuwen heen. In het 

heetst van de strijd, daar waar wereldwijd 

de Nederlandse- en de maritieme 

geschiedenis gevormd werd, waren zij erbij: 

onze zeesoldaten. In een logische 

tijdsopbouw wordt een beeld geschetst van 

de ontwikkeling van zeesoldaten onder 

Michiel de Ruijter naar de multi-inzetbare 

eenheid van nu met hun relevantie voor de 

Nederlandse geschiedenis en maatschappij, 

ook in internationaal verband. 

De rode draad in de tentoonstelling wordt 

verzorgd door een moderne marinier, die 

met de blik van nu terugkijkt op de mijlpalen in de korpsgeschiedenis.  

De geschiedenis van het Korps wordt gepresenteerd in een aantal 

tijdvakken. Hierdoor wordt de bezoeker in de gelegenheid gesteld de 

hedendaagse rol van het Korps Mariniers beter te begrijpen.  

Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de Korpswaarden met de 

gedachten dat dit waarden zijn “die onveranderd zijn gebleven”.  

Doel van de tentoonstelling is dat de bezoeker de vraag kan beantwoorden: 

wat is een marinier?  

AUDIOTOUR MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR STICHTINGEN 

 

Met de tentoonstelling willen we een brede 

doelgroep bedienen. Wij vinden het van belang 

dat naast teksten, objecten, videofragmenten 

en andersoortige inhoud, de bezoeker het 

verhaal van de mariniers beleefd. Hiervoor 

willen wij een moderne techniek toepassen in 

de vorm van een audiotour.   

In “Guide-Id” hebben wij een partner gevonden 

voor de ontwikkeling van onze audiotour. Lees 

hier hoe zij de kunst van het vertellen 

wereldwijd inzetten [naar site]. 

Grote dank gaat uit naar de Stichting Historische Verzameling Korps 

Mariniers, de stichting Vrienden van het Mariniersmuseum en de stichting 

Rotterdam en de mariniers. Door hun financiële bijdrage is het mogelijk de 

audiotour te realiseren.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.guide-id.com/
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CASPER VAN DIJK –  NIEUWE MEDEWERKER 

MARINIERSMUSEUM 
 

Casper van Dijk is 1 juni gestart in het projectteam. 

Geen onbekend gezicht voor de medewerkers van 

het museum. Hij was voorheen werkzaam bij het 

Nationaal Militair Museum (NMM) en heeft in 2020 

een flinke bijdrage geleverd in de totstandkoming 

van de tijdelijke tentoonstelling Helden. Na zijn 

opleiding archeologie en geschiedenis aan de 

universiteit Leiden is hij aan de slag gegaan bij het 

NMM en heeft daarna een jaar gewerkt bij het Fries 

Museum als junior-conservator. Hij is net 

begonnen aan zijn promotie traject aan de 

Universiteit van Amsterdam.  

Casper zal komende tijd het team ondersteunen in de rol van conservator. 

Met Milan T’Hooft als educator en Christina Qualm als projectleider is het 

kernteam compleet. 

GEEN MUSEUM ZONDER MARINIERS 
 

Tentoonstellingen maken is als een black box: er gaat een idee in en er komt 

een tentoonstelling uit. Meestal werkt een klein team aan de uitwerking van 

dit idee. Via vele kanalen wordt er input geleverd. Het Mariniersmuseum 

vindt het heel erg belangrijk dat de mariniers zich herkennen in de verhalen 

die wij presenteren aan het publiek. Daarom: 

Twee vragen 

In deze tentoonstelling zal er aandacht besteed worden aan de 

korpswaarden. Hier zijn al een aantal mensen bij betrokken maar wij weten 

dat hoe de korpswaarden vorm krijgen in de persoonlijke beleving van de 

marinier, sterk verschilt.  

Daarom vragen wij u ons te laten weten wie u vind dat er bij ons aan tafel 

moeten schuiven om het gesprek aan te gaan over de korpswaarden. Mail 

uw eigen naam of diegene waarvan u denkt dat wij moeten benaderen naar 

c.qualm@mariniersmuseum.nl. 

Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die ons kunnen ondersteunen bij 

uitzoekwerkzaamheden. We denken dan aan het opstellen van korte 

samenvattingen over bepaalde onderwerpen (zoals wapenfeiten) maar ook 

het nader onderzoeken van historische documenten. Wie is hiervoor 

beschikbaar in juli en augustus en wil graag op deze manier een bijdrage 

leveren aan deze tentoonstelling? Mail dan naar 

c.vandijk@mariniersmuseum.nl  
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