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Nieuwsbrief
Ondanks dat er recentelijk geen bestuursvergadering heeft
plaatsgevonden, toch een laatste nieuwsbrief van 2018.
Terugblik werkbezoek Militaire Kamer
Arnhem is een stad waar veel collega’s, anders dan het boek –
of de verfilming hiervan – ‘A Bridge Too Far’, niet veel kennis
van en/of affectie mee hebben. Toch bevindt zich in deze stad
een instituut waarmee officieren van de Logistieke Dienst,
hetzij direct, hetzij zijdelings mee te maken hebben, dan wel
krijgen. Dit instituut betreft de Militaire Kamer van de
rechtbank Gelderland aldaar.
Op 14 november jl. brachten een 30-tal leden van Paulus
Clerck 1665 een bezoek aan deze Militaire Kamer. De
ontvangst met koffie in het gebouw van het Openbaar
Ministerie Oost-Nederland, had een hoog reüniekarakter
waarbij actieve, post-actieve en elders actieve collega’s
vooral ervaringen en herinneringen uitwisselden.
Na de koffie schetste het lid van de Militaire Kamer, KTZ (LD) mr. J.M.C. Schuurman-Kleijberg,
ons op inzichtelijke wijze de ontwikkeling van de militaire rechtspraak sinds 1991. Aansluitend
presenteerde de voorzitter van de Militaire Kamer, mr. P.C. Quak, de militaire politierechter.
Tevens leidde hij de zitting van de militaire politierechter in, die we later die dag bij zouden
wonen.
’s Middags, na een smakelijke lunch, verplaatsten
we ons naar het paleis van justitie en woonden
we een interessante zitting bij van de militaire
politierechter, mr. Quak. Tussen de verschillende
zaken door bood mr. Quak de gelegenheid om
vragen te stellen en gedachten uit te wisselen
met ons, ook al liep hierdoor het tijdschema van
de zitting uit.
Wij kijken terug op een zeer interessant en goed
georganiseerd werkbezoek, waarbij alle lof
uitgaat naar Kolonel Schuurman, die
verantwoordelijk was voor de organisatie van het
gehele programma!
ALV / reünie 17 april 2019
De leden van Paulus Clerck 1665 zijn op woensdag (!) 17 april 2019 van harte welkom op de
Van Ghentkazerne te Rotterdam. Het werkthema is: de logistieke ondersteuning van het
Korps Mariniers door de jaren heen. Het programma wordt de komende maanden verder
uitgewerkt, maar zet het alvast in uw agenda.

Tot slot wenst het bestuur van Paulus Clerck 1665 u alvast prettige kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar!

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar paulusclerck1665@gmail.com

