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   VOORWOORD 

 
Basis voor deze leidraad was het, inmiddels niet meer voorradige, boekje ”Op weg naar de 

Nederlandse Antillen.” De inhoud werd kritisch bezien en aangepast aan de situatie anno 

1978. Ook de vormgeving en indeling werd herzien omdat bleek dat velen het oude 

voorlichtings- boekje niet of onvoldoende bestudeerden en bij aankomst in de Antillen voor 

onnodige problemen kwamen te staan. De samenstellers hebben dan ook getracht om 

essentiële informatie en instructies duidelijk herkenbaar en toegankelijk te maken, o.a. 

door het invoeren van ’’checklijsten”. De foto’s werden weggelaten omdat ”de Nederlandse 

Antillen” op de voorlichtingsdagen in kleur gepresenteerd worden. Cartoons van Joes 

Wanders werden opgenomen om de leesprikkel te stimuleren. De leidraad kreeg een 

plastic kaft mee om het als een soort naslagwerk in de zak te kunnen dragen. 

 

Daar 

de 

samenstellers zeker niet de illusie koesteren dat dit nu de ’’volmaakte Antillenleidraad” is, 

zijn opmerkingen, aanvullingen en suggesties ter verbetering van deze eerste druk dan 

ook van harte welkom. Speciaal natuurlijk van die mensen die na een paar maanden in de 

"West” constateren dat het allemaal anders is dan hier beschreven. De middelste bladzijde 

van dit deeltje kunt U uitscheuren en voorzien van uw commentaar opsturen. 

 

Het bureau personeelsbegeleiding                                                                                                         

van de afdeling personeelszorg                                                                                                                 

van de directie personeel Koninklijke marine. 

 

’s-Gravenhage, mei 1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEN GELEIDE 

 



Ik weet niet of U voor de eerste keer naar de Nederlandse Antillen gaat of voor de 

zoveelste keer. Daarom doe ik nu maar net, alsof U er nog nooit bent geweest en er voor 

het eerst een voorlichtingsboekje over in de hand hebt. 

De West, zoals we gewoonlijk de Nederlandse Antillen noemen, behoort tot het Koninkrijk 

der Nederlanden. 

Aan de marine is de taak opgedragen voor de verdediging te zorgen. Nou, dat doen we 

dan; zo goed mogelijk. En daarom gaat U er heen. 

Dat wil niet zeggen dat er in de West alleen tijd is voor plichtsbetrachting en geen ruimte 

voor ontspanning en gezelligheid. Daarentegen, de samenleving en de 

leefomstandigheden zijn zo anders dat U er buiten diensttijd veel plezier kunt hebben en 

een rijke ervaring kunt opdoen. 

Dit boekje helpt U daarbij, door het geven van wat informatie die speciaal voor U 

verzameld is. 

 

Een goede term en veel plezier. 

                                              DE DIRECTEUR PERSONEEL 

  KONINKLIJKE MARINE 

 

 

 

HOE IS DE ANTILLENVOORLICHTING 

GEORGANISEERD? 

 

De Antillenvoorlichting is verdeeld in 4 fasen. 

 

Fase 1.Direct nadat U bent aangewezen voor uitzending krijgt U de ’’leidraad uitzending 

Nederlandse Antillen” toegezonden. In die leidraad leest U o.a. wat U hier in 

Nederland moet regelen om zonder problemen te vertrekken, het gezin verzorgd 

achter te laten en bij aankomst in de Antillen niet meteen van de wal in de sloot te 

geraken. 

 

Fase 2.Enige tijd voor U vertrekt neemt U deel aan een ’’voorlichtingsdag”.                                       

Het doel van die dag is: 

    - U kennis te laten maken met al die andere marinemensen die tegelijk met U in de 

West zullen zijn ; 

   - De achterblijvende echtgenoten en verloofden kennis te laten maken met alle 

andere                   vrouwen die ook niet mee kunnen gaan en hen iets te laten 

zien van de Antillen, zodat zij een idee krijgen van de omgeving waarin hun 

echtgenoot/verloofde zijn dienst zal moeten doen; 

   - De laatste wijzigingen op de leidraad mede te delen; 

      - U de laatste gelegenheid te geven opheldering te vragen over al die dingen die U 

niet heeft begrepen of die niet in de leidraad staan; 

- Iets van de Nederlandse Antillen te laten ’’proeven”. 

 

 



Er worden voorlichtingsdagen georganiseerd voor vlootpersoneel, mariniers en de 

bemanning van het stationsschip. Deelname aan zo’n dag is voor militairen verplicht en 

voor de naaste gezinsleden gewenst. Dat de marineleiding er prijs op stelt dat uw 

echtgenote, verloofde of ouder aanwezig is, is niet alleen van belang voor de KM maar 

veel meer nog in het belang van U zelf en dat van het gezin. Van de voorlichtingsofficieren 

van de Commandant der Zeemacht in Nederland en van de Commandant van het Korps 

mariniers, krijgt U t.z.t. nadere richtlijnen. 

 

fase 3 - Na aankomst in de Nederlandse Antillen neemt U deel aan een 

aantal ’’vormingsdagen”, wél in marineverband, maar buiten schip of inrichting. U 

krijgt dan informatie over land, volk en levensomstandigheden op de Nederlandse 

Antillen, zodat U daarna voldoende weet om U zonder al te veel problemen in te 

passen in de Antilliaanse gemeenschap. Ook krijgt U van de marinearts een 

lezing of een stencil over tropen hygiëne. Dan wordt op dit onderwerp veel 

uitgebreider ingegaan dan in Hoofdstuk 4 punt c ’’Lichaamsverzorging” kon 

worden vermeld. 

Nadere richtlijnen ontvangt U van uw commandant in de N.A. èn de geestelijke 

verzorging aldaar, die deze dagen voor U organiseren. 

 

fase 4 - Voordat U naar Nederland repatrieert zult U enkele dingen moeten regelen. 

Dit staat voor een groot gedeelte in de leidraad die U in Nederland gekregen hebt 

en die U dan ook mee moet nemen en bewaren. De resterende instructies hoort U 

ter plaatse van de personeelsofficier tegen de tijd dat de term bijna om is. 

 

HOE GEBRUIK IK DE LEIDRAAD? 

 

Hoewel de Koninklijke marine U uitzendt naar de Nederlandse Antillen en zij dan ook een 

aantal belangrijke zaken zal regelen, zijn er echter ook dingen waarvoor U zelf 

verantwoordelijk bent dat zij worden uitgevoerd vóór uw vertrek. De inhoudsopgave, die 

het bestuderen waard is, laat duidelijk zien hoe het boekje is ingedeeld. 

 

Deel 1- Hoofdstuk 1 is noodzakelijke leesstof voor alle Westgangers en geeft de meest 

noodzakelijke informatie om het vertrek uit Nederland probleemloos te kunnen 

regelen. Het hoofdstuk is opgezet voor de grootste categorie, met name de 

marineman die voor 9 maanden vliegsgewijs wordt uitgezonden, maar is in 

essentie natuurlijk ook van toepassing op de man aan boord van het stationsschip, 

de vliegtuigbemanningen en de gehuwde die voor 3 jaar wordt uitgezonden. 

 

Hoofdstuk 2 geeft een klein aantal afwijkende en aanvullende instructies o.a. voor 

het stationschip en de vliegtuigbemanningen. 

 

De overige hoofdstukken spreken voor zichzelf. 

 

Deel 2- Geeft informatie over al die dingen die U voor het gezin moet regelen. Het is wel 

zo makkelijk als U dit deel bij uw vrouw achterlaat of aan uw ouders geeft, al was 

het alleen maar voor het postadres. 



 

Deel 3- Dit deel geeft minimum informatie over de Nederlandse Antillen, doch genoeg om 

U  enigszins in te kunnen stellen op de nieuwe omgeving. Oriëntatie op land en 

volk vóór U voet aan wal zet is belangrijk en kan problemen voorkomen. 

Lees deel 3 nog een keer over als U ongeveer een maand in de Nederlandse 

Antillen bent. 

 

Deel 4- Is aanvullende en noodzakelijke leesstof voor alle gehuwden die voor 3 jaar met 

het gezin worden uitgezonden. Deel 4 wordt dan ook alleen aan hen automatisch 

toegezonden. De gehuwden die hun gezin op eigen kosten willen laten overkomen 

moeten deel 4 aanvragen bij het bureau uitzending. (Voor adressen en 

telefoonnummers zie blz. 23). 

 

Mocht U nu in de ongelukkige omstandigheid verkeren dat U helemaal géén tijd heeft om 

de ’’noodzakelijke” hoofdstukken door te nemen, zorg dan dat U tenminste de ’’checklijst” 

voorin hoofdstuk 1 en voorin deel 4 heeft afgewerkt. Het zijn dingen die U beslist moet 

doen of meenemen. De bladzijde aanduiding verwijst naar een nadere toelichting over het 

hoe en waar-om elders in de leidraad. 

 

ALS U UW ’’CHECKLIJST” NIET HEEFT AFGEWERKT BETEKENT DIT NATUURLIJK 

NIET DAT U NIET WORDT UITGEZONDEN. HET BETEKENT WEL DAT U LATER 

GROOT RISICO LOOPT IN DE PROBLEMEN TERECHT TE KOMEN. PROBLEMEN 

DIE U WELLICHT NIET MEER ZELF KAN OPLOSSEN EN WAARVOOR DE 

KONINKLIJKE MARINE GEEN VERANTWOORDELIJKHEID DRAAGT. 

 

 

INHOUDSOPGAVE 

 

 DEEL 1 

 

 

DE 9 MAANDEN TERM - HET STATIONSSCHIP - 

DE VLIEGTUIGBEMANNINGEN.                                                                                                                 

  

          Blz. 

Voorwoord  I 

Ten geleide  II 

Hoe is de Antillenvoorlichting georganiseerd? III 

Hoe gebruik ik de leidraad? V 

Inhoudsopgave VII 

 

 

 



HOOFDSTUK 1 

 

WAT IEDEREEN MOET WETEN EN REGELEN VOOR 

VERTREK UIT NEDERLAND. 

 

       Blz. 

A. Algemeen 1 

B. Checklijst 2 

C. Reëngageren  5 

D. Tropenkeuren 5 

E. Financiële perikelen 5 

F. Toelatingseisen Nederlandse Antillen 11 

G. Paspoort 11 

H. Bureau uitzending 12 

I.  Tropen uniform   13 

J. Burgerkleding  14 

K. Bagage   16 

L. Reisbagage verzekering 17 

M. Nood reis-of SOS verzekering 17 

N. Auto 18 

O. Bezoldiging 21 

P. Aan de wal wonen  21 

Q. Informatie adressen 22 

 

       

 

HOOFDSTUK 2 

 

AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN. 

 

                                                                             Blz. 

A. Plaatsing in de Nederlandse Antillen 23 

B. Stationschip 23 

C. Vliegtuigbemanningen  25 

 

 

HOOFDSTUK 3 



 

WAT TE DOEN BIJ AANKOMST IN DE 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 

 

        Blz. 

A. Algemeen 25 

B. Overige zaken 27 

 

 

HOOFDSTUK 4 

 

NUTTIGE INFORMATIE TIJDENS VERBLIJF OP  

DE ANTILLEN. 

 

       Blz. 

A. Algemeen 27 

B. De Antilliaan 29 

C. Lichaamsverzorging 30 

D. Geneeskundige verzorging 36 

E. Sociale Dienst 36 

F. Vrije tijds besteding 36 

G.Vervoer 41 

H. Algemene vorming 44 

I.  Militaire huizen 45 

J. Kerkelijk leven 45 

K. Dagbladpers, radio en televisie 47 

L. Betalingsverkeer 48 

M.Officiële feestdagen 49 

N. Werktijden  49 

O. Fooien 49 

 

 

HOOFDSTUK 5 

 

TERUG NAAR NEDERLAND  

 

       Blz. 

A. Auto invoeren in Nederland 50 

B. Formaliteiten bij terugkomst 50 



DEEL 2 

 

HET ACHTERBLIJVENDE GEZIN 

 

DEEL 3 

 

DE NEDERLANDSE ANTILLEN IN 

VOGELVLUCHT 

 

DEEL 4 

 

MET HET GEZIN NAAR DE 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
 

(deel 4 alleen op aan vraag)



HOOFDSTUK 1 
 
 

WAT IEDEREEN MOET WETEN EN REGELEN 
VOOR VERTREK UIT NEDERLAND. 

 
 
A. ALGEMEEN 
 
Zodra U deze leidraad hebt ontvangen, moet worden begonnen met de voorbereidingen voor 

het vertrek. Vele collega’s kunnen meer vertellen dan in dit boekje is beschreven. Bedenk 

echter wel, dat de omstandigheden zich snel kunnen wijzigen zodat U zich niet teveel moet vast 

leggen op detail informatie. Hanteer de details met gezond verstand en informeer bij twijfel, op 

de "voorlichtingsdag”, die vóór vertrek speciaal voor U wordt georganiseerd. 

 

 

MAAK GEBRUIK VAN HET VRAGENFORMULIER 

MIDDEN IN DIT DEELTJE. 

 

Als U denkt dat dat te laat is, neem dan telefonisch contact op met een van de bureaux 

uitzending.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. CHECKLIST 

 
 
VERPLICHTINGEN                                                toelichting op blz.                                            

 

1. Reëngageren (indien nodig)                                             5 

2. Afspraak maken met ziekenboeg voor tropen keuren  5 
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                                                                                             toelichting op blz. 

3. Regelen dat salaris bij voorkeur op girorekening ontvangen wordt 8 

    3a. overschrijvingskaarten, giro-afschriften, extra   

girobetaalkaarten, giropas meenemen 

8 

3b. adreswijziging versturen naar PTT 8 

3c. regelen dat echtgenote geld ontvangt 9 

4. Paspoort aanvragen/verlengen. Kosten declareren 11 

5. Naar de Antillen voorlichtingsdag gaan III 

6. Legitimatiebewijs KM meenemen 13 

7. Internationaal bewijs van inenting meenemen 11 

8. Tropenkleding aanschaffen en meenemen 13 

9. Tandheelkundige saneringskaart meenemen 13 

10.Gasmasker meenemen 13 

11.Oordopjes meenemen 13 

12.Leidraad uitzending Nederlandse Antillen meenemen V13 

13.Melden bij uw uitzendbureau 12 

14.Douane  

15.Gemeentehuis  

 

 

AANBEVELINGEN 

 

16.Achterblijvende familieleden instrueren en  checklijst maken 52 

17.Echtgenote/verloofde/ouder meenemen naar de Antillen 

voorlichtingsdag 

53 

18.Reisbagage verzekering afsluiten 17 

19.Verzoek indienen voor machtiging tot opnemen van een voorschot 

ziektekosten door echtgenote   

56 

20.Rijbewijs meenemen   18 

21.”No claim” verklaring meenemen 43 

22.Zeilbrevet meenemen  38 38 

23.Burgerkleding meenemen   14 

24.Voorschot opnemen   12 

25.Vaccinatiekaart meenemen   36 
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26.Noodreis of SOS verzekering afsluiten 17 

27.ANWB gids over de Ned.Antillen aanschaffen 
   

22 

 

     

28. Wegenkaart Curaçao/Aruba aanschaffen    

29. Inschepingsverlof opnemen 12 

30. Antilliaans geld en dollars meenemen 10 

31.Op de Ned Antillen een woordenboekje Nederlands-Papiamentoe 
     aanschaffen 

29 

32……………………………………………………………………………..  

33……………………………………………………………………………..  

 

 

INDIEN GEZIN OP EIGEN KOSTEN OVERKOMT 
(Met toestemming Minister van Defensie) 
 

34.Leidraad uitzending Ned.Antillen deel 4 aanvragen  

35.Huisvesting op Ned. Antillen regelen 59 

36.Tropenkeuring gezin 106 

37.Standaard verzoek indienen 57 

38.Contact opnemen met VMO/VBZ i.v.m. reizen tegen verminderd 
tarief 

57 

39.Retourbiljet Nederland-Ned.Antillen aanschaffen 11 

40.Aanvullende ziektekostenverzekering afsluiten 57 

41.Internationaal bewijs van inenting meenemen 58 

42.Annuleringsverzekering afsluiten 59 

43.Rijbewijs echtgenote meenemen 59 

44.Paspoort meenemen 11 

45……………………………………………………………………………..  

46……………………………………………………………………………..  

 
 

INDIEN GEZIN OP VAKANTIE OVERKOMT 
(Zonder toestemming Minister van Defensie) 
 

47.Contact opnemen reisbureau (retourbiljet) 60 

48.Reisverzekering afsluiten (ziekte- en ongevallen)  60 

49.Ziektekostenverzekering (indien nodig) 60 

50.Paspoort meenemen 11 

51……………………………………………………………………………..  
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52……………………………………………………………………………..  

 
 

C. Reëngageren 

 
Korporaals en manschappen moeten nog voldoende diensttijd voor de boeg hebben om een 

volledige ’’term” te kunnen maken, d.w.z. dat het dienstverband pas af mag lopen na einde 

ontschepingsverlof bij terugkeer in Nederland. Indien onvoldoende dienstverband resteert en U 

wilt niet reëngageren dan wordt U niet uitgezonden, maar dan mag U ook daarna niet meer 

bijtekenen. 

 

D.Tropenkeuren 

 

U moet geneeskundig geschikt zijn bevonden voor een langdurig verblijf in de tropen. Daartoe 

zult U zich, zodra U bent aangewezen, moeten melden in de ziekenboeg van uw schip of 

inrichting om een afspraak te maken voor een tropenkeuring. Het is in uw eigen belang dat dit 

een van de eerste dingen is die U doet. Wordt U voor de tropen afgekeurd dan hoeven de 

overige zaken ook niet meer geregeld te worden. Het eerste tijdstip waarop U mag laten 

tropenkeuren valt precies 3 maanden voor datum van vertrek. 

E. Traktement 

 

1.Het opnemen van geld in de 
Nederlandse Antillen. 
 
Zoals de praktijk van de laatste 

jaren heeft uitgewezen, krijgt 

menig naar de Nederlandse 

Antillen uitgezonden marine-

man te maken met 

moeilijkheden bij het opnemen 

van contant geld. Helaas 

onnodige moeilijkheden en 

dikwijls te wijten aan 

onvoldoende bestudering van 

deze paragraaf. 

Ook gedurende het verblijf in de 

Nederlandse Antillen wordt het 

salaris maandelijks op uw 

Nederlandse giro of 

bankrekening overgemaakt. U 

kunt dan op de volgende wijze 

geld opnemen: 
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ALS HET SALARIS OP UW GIROREKENING WORDT GESTORT; 
 
bij de O VA in de Nederlandse Antillen: 

- Op de girobetaalkaarten tot maximaal f.200.- (Ned.crt) per girokaart; 

- Voor de militairen geplaatst aan wal (dus in het algemeen de gehuwden met 

gezin ter plaatse) bovendien éénmaal per maand op een giro-

overschrijvingskaart op een door de OVA vast te stellen dag met dien verstande, 

dat het bedrag van opname niet hoger mag zijn dan het tegoed op de 

girorekening. 

 

bij de postkantoren in de Nederlandse Antillen: 

 

- Op de girobetaalkaarten tot maximaal f. 150.- (Ant.crt) per girobetaalkaart. 

 

ALS HET SALARIS OP UW BANKREKENING WORDT GESTORT; 

 

bij de OVA in de Nederlandse Antillen: 

 

- Op de groene betaalcheques tot een maximum van f.100.- (Ned.crt) per 

betaalcheque; 

- Op de Eurocheques tot een maximum van f.300.- (Ned.crt) per Eurocheque. 

 

Bij de OVA schrijft U de bedragen uit in Nederlands courant en U ontvangt de Antilliaanse 

tegenwaarde welke afhankelijk is van de maandelijks door de Minister van Buitenlandse Zaken 

vastgestelde wisselkoers. (Ook wel ten 

onrechte de ’’marine koers” genoemd). 

U hoeft dus niet aan de wal geld te gaan 

wisselen. 

  
 
 
2.Girorekening 
 
Voordelen: 
 

- Giro-betaalkaarten worden automatisch door de postcheque en girodienst 

toegezonden als de kaarten bijna op zijn. 

- De giropas heeft geen verval-datum. 

- U kunt de giro-enveloppen ook vanuit de Antillen via de marine-postregeling 

ongefrankeerd verzenden voor het doen van betalings-opdrachten. 

Nadelen: 

 

- Kascheques zijn niet geldig in de Nederlandse Antillen. 

- de girobetaalkaart is niet verzekerd. 

 

 

3.Bankrekening 
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Voordelen: 

- De Eurocheque is wel verzekerd. 

 

Nadelen: 

- Groene betaalcheques en Eurocheques worden aan de wal in de Nederlandse Antillen 

niet geaccepteerd. 

- De groene betaalcheque is niet verzekerd. 

- De betaalpas is twee jaar geldig en de eurochequekaart slechts 1 jaar. 

- Betaalcheques en Eurocheques moet U iedere keer opnieuw aanvragen als de 

cheques op zijn. 

- Betalings-opdrachten aan de bank in Nederland moeten in een gefrankeerde 

enveloppe worden verzonden. 

- Eurocheques kosten U f. 10.- per jaar. 

 

UIT HET VORENSTAANDE ZAL HET U DUIDELIJK ZIJN, DAT EEN GIRO 
REKENING RUIMERE MOGELIJKHEDEN BIEDT, EN U MINDER KANS HEEFT 
OP ’’KNIJPLOPERS”. 
 
DE KEUZE GIRO OF BANK IS AAN U, MAAR WAARTOE U OOK BESLUIT 

REGEL ALLES TIJDIG. 

 

4.Aanvragen van een giro-rekening 

 

Een giro-rekening en de daarbij behorende bescheiden vraagt U aan bij het postkantoor. Soms 

ook heeft het bureau administratie de aanvraagformulieren in voorraad, of wil de facteur er een 

voor U halen.    

 

Wat moet U doen zodra U een giro-rekening heeft? 

 

-  Bureau administratie opdracht geven het salaris in den vervolge over te maken op uw 

giro-rekening in plaats van op uw bankrekening. 

 

- Bij de girodienst een eenmalige aanvraag indienen voor toezending van een extra pakket 

girobetaalkaarten, hen mededelen voor hoelang U wordt uitgezonden (3, 6 of 9 maanden, 

of 3 jaar), wat uw adres in de Nederlandse Antillen wordt (zie blz. 54 ) en wanneer dat 

adres ingaat. U kunt dit allemaal doen met behulp van een kort briefje dat U in de 

bekende rode of gele enveloppen aan de girodienst kunt opsturen (dit briefje kunt U ook 

direct bij de aanvraag indienen). 

 

Welke girobescheiden moet U meenemen? 

            

- Overschrijvingskaarten (de zgn. giroboekjes). 

- Girobetaalkaarten (gegarandeerd tot f. 200.-) en de extra girobetaalkaarten. 

- Giro afschriften (nodig om uw saldo bij te houden) 
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- Giropas. 

 

5. Rekeningen echtgenote 

 

De gehuwde militair waarvan het gezin in Nederland achterblijft moet zorg dragen dat zijn 

echtgenote op een van de volgende wijzen geld ontvangt: 

(in volgorde van aanbeveling). 

  

- Door middel van gescheiden bank- of giro-rekeningen waarbij het salaris op rekening van 

de militair wordt overgemaakt en d.m.v. een automatische overschrijving de rekening van 

de vrouw "gevoed” wordt. Voordeel hiervan is dat beiden rekeningafschriften ontvangen en 

zelfstandig alle bank/giro- handelingen kunnen verrichten. 

 

- Door middel van een gezins bank- of giro-rekening (de zg. en/of rekening). 

Nadeel is dat slechts de rekeninghouder in Nederland de rekening afschriften ontvangt en 

de man in de Nederlandse Antillen niet weet wat zijn giro of bank tegoed is. 

 

- Door middel van een delegatie c.f. VVKM 16 punt 6121 onder d. De delegatie moet dan 

worden gesteld op de giro-rekening van de echtgenote of op de giro-rekening van een 

bank of spaarbank waarbij de echtgenote een op haar eigen naam staande bankrekening 

heeft. 

- Door middel van een machtiging op de giro- of bankrekening van de man. De gemachtigde 

echtgenote mag dan een beperkt gebruik maken van de giro of bankrekening. Nadeel is 

dat de echtgenote géén rekening afschriften ontvangt en de machtiging vervalt als de 

rekeninghouder komt te overlijden. 

 

6. Tips 

 

-   Op de wal in de Nederlandse Antillen kunt U betalen met dollars-Antilliaanse guldens- 

traveller cheques. 

U kunt niet betalen met alle andere valuta w.o. de Nederlandse gulden (c.q. betaalcheques 

en Euro-cheques). Soms wil het wel eens lukken in de grote winkels om met een giro-

betaalkaart te betalen maar U moet daar niet op rekenen. 

 

-   Neem enige giro-betaalkaarten c.q. betaalcheques/ Eurocheques mee in de handbagage. U 

kunt dan na aankomst direct bij de OVA terecht. 

 

-   Voor de reis zelf is het handig een paar US-dollars op zak te hebben. Op alle vliegvelden en 

ook in de Nederlandse Antillen kan daarmee betaald worden. 

 

-   Ook is het verstandig om voor vertrek wat Nederlands geld om te wisselen in Antilliaanse 

courant, (niet meer dan f. 100.-). 
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-   Diefstal is een veel voorkomend euvel, 

loop dus nooit met veel geld op zak. Ook 

uw huis is wat dit betreft niet veilig. 

Richtlijn is maximaal f. 100.- Ant.crt. U 

kunt immers altijd in scheepstijd bij de 

OVA terecht om girokaart of cheque in te 

wisselen. 
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F.     TOELATINGSEISEN NEDERLANDSE ANTILLEN 

 

               Men wordt niet toegelaten in de Nederlandse Antillen zonder: 

 
1. Een paspoort, geldig voor alle werelddelen. De geldigheidstermijn mag niet 

verstreken zijn vóór vertrek uit de Nederlandse Antillen. (U moet zelf regelen dat U 

in het bezit komt van zo'n paspoort). 

 

 2. Een pokkenvaccinatiebewijs (zie voetnoot). (Een internationaal bewijs van inenting      

wordt verstrekt door de arts, zodra aan alle medische eisen is voldaan). 

 

3. Een geldig retour biljet. (Dit wordt op Schiphol uitgereikt). 

 

Voetnoot. 

Indien afkomstig uit bepaalde landen, w.o. Nederland, is voor toelating in de N.A. geen 

pokkenvaccinatiebewijs vereist. Voor de militair echter zit de pokkenvaccinatie in het standaard 

vaccinatiepakket. Zie in dit verband ook blz. 58 punt H2. (Deel 2). 

 

G. PASPOORT 

 

Een paspoort vraagt U aan bij het gemeentesecretarie van de gemeente waar U staat 

ingeschreven in het bevolkingsregister. Het paspoort moet aan de volgende eisen 

voldoen: 

 

   1.Geldig zijn voor alle werelddelen. 

 

2.Voorzien van een recente, goed gelijkende pasfoto in burger (dus geen uniform of 

herkenbare uniform stukken). 

 

3.Voorzien zijn van de beroepsaanduiding ’’Rijksambtenaar” indien U beroepsmilitair 

bent. Voorzien van het ’’burger” beroep indien U dienstplichtig militair bent. 

 

Na uw aanvraag duurt het ongeveer 14 dagen voor U het paspoort in bezit krijgt. Dit is 

afhankelijk van de gemeente en het seizoen. (Vlak vóór de vakantieperioden kan het op de 

paspoortenafdeling erg druk zijn). 

 

In bijzondere gevallen kunnen minderjarigen bij de regionale bevelhebber 

(CZMNED/CKMARNS) een urgentieverklaring aanvragen via het commandement van uw eigen 

schip of inrichting. Bent U wèl in het bezit van zo'n paspoort doch verloopt de geldigheidstermijn 

binnen de tijd waarvoor U wordt uitgezonden, dan moet U vóór vertrek zorgen dat het paspoort 

wordt verlengd. 

 

De kosten van aanschaf of verlenging alsmede kosten van pasfoto’s komen ten laste van het 

rijk. Deze kosten moet U eerst zelf betalen (kwitanties vragen) en daarna declareren bij de OVA. 

Voor het aanvragen van het paspoort wordt zonodig verlof verleend. De reis die U moet maken 

naar de gemeente van inschrijving wordt beschouwd als dienstreis. 



 

19 
 

 
 
H. BUREAUX UITZENDING 

 
Door de bureaux uitzending, bij de Marinekazerne in Amsterdam (t.b.v. vloot en MLD personeel) 

en bij de van Braam Houckgeestkazerne in Doorn (t.b.v. mariniers en personeel van de 

dienstvakken motortransportdienst en automonteur) worden de volgende zaken geregeld: 

 
1. De aanschaf van tropenkleding, 

2. De verzorging van het internationaal bewijs van inenting, 

3. Het opnemen van een eventueel door de militair verlangd voorschot,  

4. Het opnemen van inschepingsverlof, 

5. Zonodig het regelen van alle andere onvoorziene zaken.                                    

Enkele weken vóór vertrek wordt U bij de MKAD of de VBHKAZ geplaatst. Bij het melden moet 

U de volgende bescheiden en uitrustingsstukken bij U hebben:  

           

1. geldig paspoort, 

2. legitimatiebewijs Koninklijke marine, 

3. tandheelkundige saneringskaart, 

4. gasmasker, 

5. oordopjes, 

6. leidraad uitzending Nederlandse Antillen (m.u.v. deel 2), 

7. tropenuitrusting voor zover reeds in bezit.                                                                                

 

Door het bureau uitzending wordt het paspoort aan een laatste controle onderworpen. Indien 

het paspoort tijdens het verlof niet meer nodig is, wordt het ingenomen. U krijgt het pas terug op 

Schiphol gelijk met het reisbiljet en instap kaart voor het vliegtuig. Voor vertrek wordt 5 

werkdagen inschepingsverlof toegekend. Dit inschepingsverlof eindigt ten 24.00 uur op de dag 

vóór vertrek. 

 

I.  TROPEN UNIFORM 

 

In verband met het tropische klimaat in de Nederlandse Antillen wordt daar een ander uniform 

gedragen. Een gang naar het kledingmagazijn voor de aanschaf van de tropenuitrusting is dan 

ook noodzakelijk. 

 

U moet hiermee wachten tot plaatsing bij de MKAD of VBHKAZ, tenzij U denkt een 

uitzonderlijke maat te hebben. In dat geval zo spoedig mogelijk naar een van de 

kledingmagazijnen gaan. 

 

Een lijst met de minimaal verplichte tropen uniform stukken krijgt U van het bureau uitzending 

doch U kunt dit ook vinden in VVKM 13, bijlage 6. Dit minimum moet U in Nederland 

aanschaffen. Indien U méér denkt nodig te hebben moet U wel aan het maximum 
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bagagegewicht (40 kg) denken. Aanvulling van de tropenuitrusting is altijd mogelijk in de 

kledingmagazijnen op de walinrichtingen in de Nederlandse Antillen. Niet gegradueerd 

personeel krijgt de tropenuitrusting slechts éénmaal gratis verstrekt en wel bij de eerste 

uitzending. Gegradueerden krijgen een bedrag in geld waarmee zij de tropenuitrusting moeten 

kopen, c.q. aanvullen. 

 

J.  BURGERKLEDING 

 

Pakken, overhemden, sportshirts, e.d. kan men beter op de Antillen kopen. De kleding zal dan 

zeker beantwoorden aan klimaat- en gewoonte eisen. Bovendien zijn de prijzen voor deze 

artikelen niet hoog, vergeleken bij de prijzen die momenteel in Nederland worden gevraagd. U 

heeft wel méér kleren nodig dan in Nederland, omdat er - vooral in de warme tijd - meerdere 

malen per dag moet worden verschoond. 

Goede kwaliteit tropenpakken zijn er vanaf ongeveer NAF 225,- in de meeste gevallen met twee 

broeken, omdat de broek meer wordt gedragen dan het jasje. Maatwerk is uiteraard duurder. 

Nederlandse lichtgewicht pakken kunt U in de Antillen best dragen, zeker ’s avonds want dan is 

het toch iets koeler. In het algemeen is de kleding op de Antillen minder aan mode onderhevig 

dan in Europa. 

  

 

                                                                                              

 Slechts bij ’’officiële visites” wordt een pak 
gedragen. Maar ook dan zal de gastheer U veelal 
uitnodigen de jas uit te trekken. Badpakken en 
strandkleding zijn zowel op Aruba als Curaçao te 
kust en te keur te koop voor zeer redelijke prijzen. 
’’Shorts” worden slechts gedragen op weg naar het 
strand (beach) of in huis, ook al loopt de 
Amerikaanse toerist er in de stad mee rond. 

 

 

 

 

 

 

 

De prijzen van schoenen liggen in de Antillen ongeveer op 
hetzelfde niveau als in Nederland. Aangeraden wordt de 
schoenen een halve maat groter te kopen dan normaal. Door 
de warmte zetten de voeten iets op. 
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Ondergoed, mits van katoen, kunt U uit Nederland meenemen al hoewel ondergoed op de 

Antillen ook tegen redelijke prijzen te koop is. 

Reken op tenminste één verschoning per dag. 

 

IN VERBAND MET DE WARMTE WORDT HET DRAGEN VAN NYLON STOFFEN 

AFGERADEN WANT NYLON VENTILEERT ONVOLDOENDE. 

 

Een regenjas, moet U beslist meenemen, zij kan, evenals de paraplu, goede diensten bewijzen. 

 

K. BAGAGE 

 

U moet de gehele tropenuitrusting in het vliegtuig meenemen als ruimbagage. De tropen PSU 

weegt ongeveer 25 kg. In totaal mag maximaal 40 kg. hand- en ruimbagage worden 

meegenomen. In de vliegtuigcabine is maximaal toegestaan een aktetas, diplomatenkoffertje of 

een zgn. KLM koffer, c.q. tas (max.afm. 45x33x20 cm.). U kunt de ruimbagage eventueel zelf 

meenemen naar Schiphol maar meestal zal het bureau uitzending daarvoor zorgen, zodat U 

alleen aan de handbagage hoeft te denken. Als U in de winter vertrekt, vergeet dan niet uw 

loodzware winterjas af te geven aan een van de familieleden die meegaat om ”af te duwen”. 

Voorts bestaat de mogelijkheid om bagage per schip na te zenden door tussenkomst van de 

marine vervoersdienst in Weesp (tel.: 02940-12753) tot een maximum van 1 m3. 

 

NB1 Militairen, die op een functie worden 

geplaatst waarvan redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat zij dienstreizen inhouden naar 

gebieden buiten de keerkring (bijv. Amerika), 

moeten tenminste één Europees tenue 

meenemen. 

 

NB2    Schoenmakers, kleermakers, barbiers en 

fotografen moeten voor hun 

uitrustingsstukken die zij mee nemen naar de 

NA en boven de toegestane 40 kg komen, 

contact opnemen met het bureau uitzending 

bij de Marine Kazerne Amsterdam. 

 

 
 

L.    REISBAGAGE VERZEKERING 

 
U wordt aangeraden een reisbagage verzekering af te sluiten voor kostbare, persoonlijke 

eigendommen (fototoestellen e.d.). Het Rijk keert bij verlies slechts een schadevergoeding uit 

voor die artikelen die behoren tot de persoonlijke standaarduitrusting. De kosten van een 

dergelijke verzekering komen voor eigen rekening, doch kunnen worden gerekend tot de 

’’aftrekbare kosten” bij de inkomstenbelastingheffing. 
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M.   NOOD REIS- OF SOS VERZEKERING 

Er is een regeling op grond waarvan in een beperkt aantal zeer ernstige familie-omstandigheden 
aanspraak bestaat op vervoer voor rijksregeling naar Nederland en terug. (Zie voetnoot 1). 

Het is daarnaast ook mogelijk om voor onverwachte zeer ernstige ziekte, met levensgevaar, van 

betrekkingen waarvoor bovengenoemde marineregeling niet geldt een zgn. ”noodreis 

verzekering” of ”SOS reisverzekering” af te sluiten. (Zie voetnoot 2). Indien overkomst gewenst 

is, komen de reiskosten voor rekening van de verzekeringsmaatschappij. Voor informatie over 

deze verzekering kunt U terecht bij de afdeling ’’Reis, School en Herverzekering” (RSH) van de 

’’Nationale Nederlanden” in Den Haag, tel. nr. 070 – 711756. 

 
Tevens bestaat de mogelijkheid voor ongehuwde meerderjarige leden van de VBZ die buiten de 

marineregeling vallen, om ingevolge het bepaalde in art. 7 van het HHR van de VBZ, een 

vergoeding te verkrijgen van de gemaakte reiskosten die een bedrag van f. 150.- over 

schreiden. Voor de militairen, niet vallende onder de marineregeling en ook niet vallende onder 

de regeling VBZ, bestaat de mogelijkheid, echter alléén indien lid van de VBZ, om een 

aanvraag voor een tegemoetkoming op de gemaakte kosten in te dienen. 

 

Voetnoot 1: ongehuwden tot 21 jaar; alleen voor ouders, stief- of pleegouders                       

gehuwden; alleen voor echtgenote, kinderen, stief- of pleegkinderen.                                                     

Voor meer informatie CZ 1226. 

 

Voetnoot 2: voor familieleden en aanverwante familieleden in 1ste en 2de graad (premie 5% 
van prijs retourbiljet Economy klasse). 

 
 
N.  AUTO 

 

Omdat er in de Nederlandse Antillen geen openbaar vervoer is waar U gemakkelijk gebruik van 

kan maken, kan een auto een grote bijdrage leveren aan het welslagen van de term. U wordt 

echter aangeraden om, indien U een auto bezit, deze i.v.m. de hoge vervoerskosten, 

verzekering en eventuele invoerrechten - die U allemaal zelf moet betalen - niet mee te nemen 

naar de Nederlandse Antillen. Goedkoper is het met enige collega's samen in de West een 

goede tweede hands auto te kopen. 

 

De prijzen van deze tweede hands auto’s variëren sterk, maar goedkoop is hier ook duurkoop. 

De kreet ’’alle waar is naar zijn geld” gaat in de Antillen zeker op. Bedenk ook dat een goed 

onderhouden tweede hands auto zijn waarde behoudt. Grote Amerikaanse auto’s zijn in de 

regel goedkoper in aanschaf dan de kleine compact auto’s, maar hebben wel een hoger 

benzineverbruik. Voor de prijs hoeft U het echter niet te laten. 
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Indien U toch de auto of een nieuwe voor het buitenland bestemde belastingvrij afgeleverde 

auto mee wilt nemen dan moet U zelf voor de overtocht zorgen en kunt U voor nadere 

inlichtingen kontakt opnemen met de Marine vervoersdienst in Weesp tel. 02940 - 12753. 

U kunt ook rechtstreeks kontakt opnemen met vrachtmail BV in Amsterdam, (tel. 020 - 

5239111). 

Wel moet U dan bij de inklaring in de Nederlandse Antillen rekening houden met het volgende: 

 

1. Auto’s ouder dan 4 jaar 

a. Indien 6 maanden of langer in bezit van de eigenaar (zie voetnoot 1), is invoer zonder 

invoerheffing mogelijk.                                                                                                                                                           

b. Indien korter dan 6 maanden in bezit; invoer niet mogelijk. 

 

2. Auto's niet ouder dan 4 jaar 

       a.  Indien 6 maanden of langer in bezit van de eigenaar, is invoer zonder betaling van       

       invoerrrechten mogelijk. 

 

       b.  Indien korter dan 6 maanden in bezit; dan invoerheffing als volgt: 

 

  C.I.F. (zie voetnoot 2) - waarde groter dan NAF 10.000.-. 

Invoerheffing is 14% + 16% = 30% 

 

  C.I.F. - waarde minder dan NAF 10.000.- Invoerheffing is 14% 

 

Een korting van 4% op de invoerheffing kunt U krijgen als U een auto uit een E.E.G. land invoert 

voorzien van een zgn. AB-1 certificaat, af te geven door de dealer. Genoemd certificaat mag 

niet ouder dan 4 maanden zijn, en moet voorzien zijn van een waarmerk door de Douane van 

het land waaruit de auto wordt verzonden. 
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Mocht U besluiten aan het eind van de term uw ingevoerde auto in de Nederlandse Antillen te 

verkopen, dan moet U altijd invoerrechten betalen. E.e.a. wordt berekend aan de hand van de 

dagwaarde ongeacht de tijdsduur van het vroegere gebruik in Nederland. 

Voetnoot 1 Het eigenaarschap moet worden aangetoond met kwitantie en kentekenbewijs. 

Voetnoot 2 C.I.F. waarde = Cost, Insurance, Freight, d.w.z. het totaal der kosten van: 

 

         - aankoop en aflevering 

           -   verzekering overtocht Nederlandse Antillen  

-   overtocht Nederlandse Antillen. 

 

O. BEZOLDIGING 

 
Buiten het normale Nederlandse salaris ontvangt U in de Nederlandse Antillen een regionale 

toelage (R.T.). Deze R.T. is voor iedere situatie en categorie verschillend. Zo ontvangt de 

gehuwde militair: 

 

-    met gezin in Nederland; 

   Nederlandse bezoldiging R.T. volgens schaal 47.                                                                                                                                     

           (boordplaatsing). 

 

      -   met gezin in de Nederlandse Antillen, 

          Nederlandse bezoldiging R.T. volgens schaal 45. 

          (walplaatsing).   

                                                                                                                        
Voor de bedragen behorend bij deze schalen kunt U terecht bij bureau administratie van uw 

schip of inrichting. De R.T. schalen zijn niet in de leidraad opgenomen omdat zij regelmatig 

worden aangepast. 

 

P. AAN DE WAL WONEN 

 

Door het gereed komen van goede huisvestings 

faciliteiten op de marine basis Parera worden vanaf 1 juli 

1978 militairen der zeemacht niet meer aan de wal 

geplaatst en komen zij derhalve niet meer in aanmerking 

voor de regionale toelage volgens schaal no. 43. 

Desondanks kan het voorkomen dat U toch graag aan de 

wal wilt wonen, b.v. omdat uw echtgenote met vacantie 

overkomt (zie bladzijde 60). 

                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                                         
U moet dan zelf in uw huisvesting voorzien en U blijft bezoldigd als boordplaatser.                     
In bijzondere gevallen mag CZMNA van deze regeling afwijken. 
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INDIEN U AAN DE WAL WOONT, ZORG ER DAN VOOR DAT ER NOOIT VEEL GELD                   

(f. 100.-) OF ANDERE WAARDEVOLLE ZAKEN IN HUIS ONBEHEERD WORDEN ACHTER 

GELATEN, OMDAT INBRAAK EEN VEEL VOORKOMEND MISDRIJF IS. (DIT GELDT, ZIJ 

HET IN IETS MINDERE MATE, OOK VOOR DE BASIS OF KAZERNE). 

 

Q. INFORMATIE ADRESSEN 

 

Voor bijzondere vervoersinlichtingen kunt U zich wenden tot de Sectie personenvervoer van de 

afdeling vervoer der Koninklijke marine bij het ministerie van defensie, van Speykstraat 75 - 89, 

Den Haag, tel.nr. 070 - 814261 tst. 2541. 

 

Inlichtingen m.b.t. reizen van gezinsleden (op eigen kosten) naar de Nederlandse Antillen 

kunnen worden verstrekt door: Secretariaat van de vereniging van marineofficieren (VMO), van 

Speykstraat 52, Den Haag, tel.nr. 070 - 454733 en het secretariaat van de vereniging voor 

belangenbehartiging van schepelingen en oud schepelingen bij de zeemacht (VBZ), Prins 

Hendriklaan 53a, Den Helder, tel.nr. 02230 – 26025. 

 

Bovendien kunnen alle reis- en passage-bureau's aangesloten bij de ANVR, inlichtingen 

verstrekken over gereduceerde tarieven, en boekingen uitvoeren voor individuele reizen of 

groepsreizen naar de Nederlandse Antillen. 

 

Wilt U meer weten over de Antillen dan in dit boekje staat vermeld dan kunt U zich wenden tot 

de A.N.W.B., Wassenaarseweg 220, Den Haag, tel.nr. 070 - 264426 of de afdeling voorlichting 

van het Kabinet van de Gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen, Het Antillenhuis. 

Badhuisweg 175, Den Haag, tel.nr. 070 – 512811. 

 

Aanbevolen wordt de Nederlandse Antillen gids van de A.N.W.B. te kopen omdat U daarin vele 

’’toeristische” gegevens vindt die uw term kunnen veraangenamen. 

 

Heeft U nog problemen met de regelingen hier in Nederland, wendt U dan tot het bureau 

uitzending geopend op werkdagen tussen 08.30 - 12.00 en tussen 13.00 - 16.30 uur: 

 

VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE, DOORN, tel.nr. 03430 -4143 

tst. 123 - 149. 

DE MARINEKAZERNE AMSTERDAM. 

tel.nr. 020 - 224711 tst. 248. 

HOOFDSTUK 2 

AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN 

A. PLAATSING IN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 

 

Aangezien het vlootpersoneel via de Marinekazerne Amsterdam en de mariniers via de Van 

Braam Houckgeestkazerne worden uitgezonden is er een klein verschil in de uitvoering. 
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Het vloot personeel wordt ca. 7 dagen voor vertrek geplaatst bij de MKAD. 

 

De mariniers, die allen voor vertrek nog een 3-weekse onderdeels training moeten volgen, 

worden ca. 1 maand voor vertrek geplaatst bij de VBHKAZ. 

 

B.  STATIONSCHIP 

 

Als U op een schip bent geplaatst dat is aangewezen voor een verblijf in de Nederlandse 

Antillen (uit en thuis ca. 7 maanden) dan wijken de instructies van Hoofdstuk 1 op een paar 

punten af.                                                                                                                                             

Het zal zonder meer duidelijk zijn dat U dan met "Schiphol” niets te maken krijgt en dat ”het 

schip” de functie van het bureau uitzending zal overnemen. De handelingen zijn verder 

grotendeels hetzelfde alleen de toelatingseisen voor de Nederlandse Antillen zijn niet op U van 

toepassing. Immers, geplaatst aan boord van een oorlogsschip blijft men op ’’Nederlands 

grondgebied” waar men zich ook ter wereld met dat schip bevindt, m.a.w. de verplichting tot het 

hebben van een paspoort vervalt. Maar het hébben van een paspoort is wel een nuttige zaak, 

denk maar eens aan voortijdige repatriëring of andere onvoorziene omstandigheid, en b.v. de 

legitimatie mogelijkheid op het postkantoor. Onkosten die  U maakt voor de aanschaf of de 

verlenging van het paspoort worden in dit geval niet door het Rijk vergoed. 

 

Op de dag waarop het schip de Noorderkeerkring passeert (ca. 7 dagen na vertrek) verkrijgt U 

recht op de R.T. zoals deze geldt voor bezuiden de Noorderkeerkring. Op hetzelfde moment 

vervalt voor gehuwde militairen de gescheiden gezinstoelage. Bij aankomst in de Nederlanse 

Antillen (Willemstad) vervalt deze R.T. en wordt de R.T. voor de Nederlandse Antillen 

toegekend. De toelagen vermeld in de voorlopige regeling ’’Vergoeding extra beslaglegging” (de 

zg. compensatie regeling) worden ook in de Nederlandse Antillen toegekend. De periode dat 

het schip in Willemstad binnenligt is de regeling cf. Nederland. 

 

C. VLIEGTUIGBEMANNING 

 

Dit onderwerp is volledigheidshalve vermeld. 

Voorlichting voor deze categorie is nauwelijks 

noodzakelijk omdat de vluchten naar de 

Nederlandse Antillen voor een 3 maanden 

verblijf inmiddels een routine aangelegenheid 

is geworden. Hoofdstuk 1 is grotendeels van 

toepassing (voor bureau uitzending moet U, 

”het squadron” lezen). Gaat U voor het eerst 

op deze manier naar de West dan zullen de 

overige bemanningsleden U zeker vertellen 

wat U allemaal moet doen. 

 

HOOFDSTUK 3 

 

WAT' TE DOEN BIJ AANKOMST IN DE 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
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A. ALGEMEEN 

 

Bij aankomst in de Nederlandse Antillen op Curaçao 

of op Aruba, wordt U in de aankomsthal opgevangen 

door een functionaris van het bureau personeel die U 

zal begeleiden langs de vreemdelingendienst en de 

douane en U naar de kazerne zal brengen. Veel 

problemen zal de vreemdelingendienst niet opleveren 

indien U zorgt Uw paspoort, het internationaal 

inentingsbewiis en retourbiljet bij de hand te hebben. 

 

 

 

 
Moeilijker ligt het bij de Douane. Gezien de nogal 

strenge invoerbepalingen (zie voetnoot) kan het 

voorkomen dat U uw bagage volledig moet uitpakken. 

Bij aankomst in de kazerne kunt U bij de kasofficier Antilliaans geld opnemen (mits U natuurlijk 

in het bezit bent van girobetaalkaarten, groene betaalcheques of Eurocheques). Voor de rest 

volgt U gewoon het inrouleerbriefje en vangt voor U de dienst en het verblijf in de tropen aan.                                                                

SUCCES. U zult gauw merken dat de Koninklijke marine in de West op dezelfde manier 

functioneert als in Nederland, zij het dat er een zesdaagse werkweek is met werktijden van 

07.00 tot 13.05 uur.  

 

Voetnoot: 

Vrij van invoerrechten: 

a. rookartikelen: 200 sigaretten of 50 sigaren of 200 gram tabak; 

b. sterke drank: maximaal 1 literfles. 

Lees ook de folder die U uit de tax free shop van Schiphol kunt meenemen. 

Invoer van Nederlandse munten is niet toegestaan, net zomin als de invoer van vuurwapens en 

slag-, stoot- of steekwapens. 

B. OVERIGE ZAKEN 

Een van de dingen die U in de eerste weken moet doen is het laten veranderen van het adres 
op Uw rijbewijs (politiebureau).  
 

HOOFDSTUK 4   

 

     NUTTIGE INFORMATIE VOOR VERBLIJF 

OP DE ANTILLEN  

 

A. ALGEMEEN  

Wie naar de Antillen gaat, wordt gerekend tot de kleine Europees-Nederlandse gemeenschap. 

Een gemeenschap die weer onderverdeeld is in kleine nogal gescheiden levende sociale 

groepjes. Marine - Shell - Banken - Toeristen etc. Als U geen initiatieven ontplooit en zich 
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geheel afzijdig houdt van alles en iedereen buiten de ’’marine groep”, loopt U de kans reeds 

binnen drie maanden te zijn uitgekeken. Tracht daarom in de West uw blik te verruimen en 

gedurende het verblijf aldaar een leven te leiden, waarvan U nimmer spijt zult hebben. De 

alleenstaande zal het er niet gemakkelijk hebben. Gebruik gezond verstand, toon 

verantwoordelijkheidsgevoel en ontplooi initiatieven. Zoek kontakt met andere mensen, en 

bouw een gezellige kennissenkring op.    

 

Maar: Kijk goed uit je ogen! 

Wees voorzichtig met overhaaste en onbezonnen trouwplannen: Een Antilliaans meisje kan 

heel lief zijn, maar zal zij zich naderhand in Nederland thuis voelen??? 

Zij heeft andere gewoontes wat betreft wonen, eten, geld besteden, enz. De ervaring heeft 

geleerd dat de kans op aanpassingsproblemen niet onderschat moet worden. 

 

En…. kijk ook goed uit bij afbetalingszaken, maak geen grove schulden!                                            

De stafofficier personeelszaken CZMNA is beschikbaar om advies te geven in allerlei zaken op  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sociaal gebied. Het leven op de Antillen zal vaak heel anders blijken te zijn dan U gewend bent. 

De sfeer is anders dan in Nederland. U zult perioden hebben, waarin alles te zwaar en te 

moeilijk valt en als vervelend overkomt. Het tropische klimaat doet dan zijn invloed gelden. 

Probeer ondanks de felle zon niet alles zwart-wit te zien!                                                                                                                                                                                                                           

 

B. DE ANTILLIAAN 

De Zuid-Amerikaan, waartoe ook de bewoner van de Nederlandse Antillen behoort, is 

vriendelijk en meegaand van karakter, emotioneel, licht geraakt en kan, indien hij of zij denkt 

onheus of krenkend te worden behandeld, snel exploderen. De moederfiguur en de donkerder 

huidskleur nemen in deze een zeer bijzondere plaats in. Als een gesprek over deze 

onderwerpen niet te vermijden is moet in ieder geval de nodige omzichtigheid in acht worden 

genomen.   
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Het werktempo van de Antilliaan is door het klimaat natuurlijk langzamer dan het werktempo 

van de nog niet aangepaste Europeaan. Dit openbaart zich vooral als U boodschappen doet, 

wees derhalve geduldig indien U in een winkel staat en het gaat niet zo vlot als U zou willen.      

Verder is de Antilliaan trots op zijn Papiamentu (landstaal), wat bij de Nederlanders kan 

overkomen als geen respect voor de Macamba (blanke). Niets is minder waar, de Antilliaan 

drukt zich beter uit in zijn eigen taal. Indien U probeert wat van die taal te leren, wordt dit door 

de Antilliaan hogelijk gewaardeerd. 

 

In het licht van het bovenstaande is het duidelijk dat de Nederlander met zijn eigen 

levenspatroon de Antilliaan onbewust kan kwetsen. Denkt U er daarom altijd aan, dat wij gasten 

zijn op deze eilanden, ondanks het feit dat U er misschien niet op vrijwillige basis naar toe bent 

gegaan. Bestudeer de Antilliaanse levensstijl die dikwijls een verrassende blijheid ademt en 

probeert U aan te passen. U kunt ongetwijfeld vrienden maken voor het leven en zeker geen 

problemen ondervinden als U de Antilliaan vriendelijk tegemoet treedt. Het leven is voor de 

Antilliaan een spel dat de Nederlander al lang heeft verleerd.  

                                                                                                                                                            

C. LICHAAMSVERZORGING 

 

1. ALGEMEEN 

 

Zorgvuldigheid t.a.v. de reinheid, niet alleen van kleding en lichaam maar ook van uw omgeving, 

is noodzakelijk om een goede gezondheid te behouden. 

 

- Dagelijks tenminste tweemaal baden, niet te 

veel zeep gebruiken en goed afdrogen. 

 

- Dagelijks schone kleren aantrekken, en in 

ieder geval schoon ondergoed. 

 

- Periodiek woon- en slaapruimtes tegen 

ongedierte bespuiten. 

 

- Dagelijks afval, etensresten, lege 

verpakkingen etc. Verwijderen. 
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2. NACHTRUST 

 

De behoefte aan slaap is sterk individueel. De tropen maken in het algemeen de Noord 

Europeaan snel moe en velen hebben dan ook vooral in het begin veel meer slaap nodig dan  

in Nederland. U doet er in het algemeen goed aan tijdig naar bed te gaan en de ”uitgaans- 

avonden” tot een verstandig aantal te beperken. 

 

3. WIND 

 

Na transpiratie moet U blootstelling aan de soms krachtige wind zoveel mogelijk vermijden daar 

de kans op spierontsteking en verkoudheid groot is. 

 

4. ZON 

 

Het is verstandig de huid heel geleidelijk aan de felle zon te laten wennen. Men 

verbrandt veel sneller dan men verwacht, vooral aan het strand en bij het 

zeilen. Insmeren met een goed zonnebrandwerend middel is de eerste weken 

noodzakelijk. Zeker als U zo uit de Hollandse winter gestapt bent. Verder moet 

U de eerste weken beslist niet gaan zonnen op het warmste gedeelte van de 

dag (tussen 10.00 - 14.00 uur). Bij lichte verbranding helpt poederen 

voldoende.  

                                                   

Bij verbranding in ernstiger graad moeten zonnebrandzalf of ijscompressen worden toegepast. 

Een zonnebril is niet alleen een mode-artikel, maar wordt ook aanbevolen om hoofdpijn en 

oogklachten te voorkomen. Koop een zonnebril dan ook bij een opticien en niet in een bazar of 

supermarkt. 

Voor draagvoorschriften in scheepstijd moet U het orderboek commandant raadplegen. 

 

5. ZOUT EN VOCHT 

 

Door een dikwijls sterke transpiratie raakt U in de tropen ongemerkt meer zout uit het lichaam 

kwijt dan elders het geval zou zijn. Als U aan het eten iets 

meer zout toevoegt dan U in Nederland gewend bent, zal 

het lichaam daarvan doorgaans geen nadelige gevolgen 

ondervinden. 

 

SYMPTOMEN VAN ZOUTTEKORT ZIJN: MOEHEID, 

LUSTELOOSHEID, BEVERIGE HANDEN, SLAPPE 

BENEN EN SOMS SPIERKRAMPEN.                                                                                                                                                         

  

Voor iedereen is veel drinken (tenminste 1,5 liter vocht per 

dag) noodzakelijk. Water, thee, vruchtensap, limonade, 

melk en vruchten zijn een paar mogelijkheden. Zij die 

zware lichamelijke arbeid verrichten of sport beoefenen, 

hebben een groot vocht- en zoutverlies en moeten extra 

veel drinken en zout gebruiken. Drinkt U te weinig, dan 
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bestaat een grote kans op niersteen omdat diverse stoften in de urine te sterk worden 

geconcentreerd. Alhoewel een glas bier (niet verkrijgbaar in de Marineapotheek) onder 

bepaalde voorwaarden als een middel tegen niersteenvorming kan worden beschouwd, zijn 

alcoholhoudende dranken minder aan te bevelen om het vochtgehalte op peil te houden, zij 

werken uitdrogend, omdat men in het algemeen sterker gaat transpireren, bovendien 

verwekken zij dorst. Denk er ook aan dat alcoholische en koolzuurhoudende dranken een hoog 

caloriegehalte hebben en dus het lichaamsgewicht snel doen toenemen.  

 

6. HUIDAANDOENINGEN 

 

De huid is in de tropen vochtiger en daardoor ontvankelijker voor ontsteking en irritatie. De 

meest voorkomende aandoeningen zijn:  

                                                                                                                                                                            

rode hond - Een huidirritatie, waarbij talloze bultjes een hoogst onaangename kriebel                      

veroorzaken. U bestrijdt rode hond door frequente lichaamsreiniging (met zo min mogelijk zeep) 

en flink poederen, desnoods met een ’’schudmengsel” dat U in de ziekenboeg kunt verkrijgen.  

 

apepokken - Een niet gevaarlijke, maar wel zeer besmettelijke huidinfectie, waarbij zich 

vochtblaasjes, vooral in de huidplooien verspreiden. Niet zelf behandelen, maar naar de dokter 

gaan. 

 

 voeteczeem - Een huidschimmel, meestal tussen de tenen. Komt veel voor. Te voorkomen 

door goed afdrogen van de voeten, het gebruik van voetpoeder en dagelijks schone sokken. Te 

behandelen door de arts.  

 

ringworm - Eveneens een schimmelinfectie, waarbij ronde rode kriebelplekken ontstaan. Ook 

hiervoor de dokter raadplegen.                                                                                                 

 

7. INSECTEN 

 

Mieren, wespen (maribomba’s), 

duizendpoten en schorpioenen (zelden in 

huis) kunnen pijnlijk steken. De beste 

behandeling is deppen met een 

ammoniakoplossing. Bij toenemende 

zwelling en roodheid: compressen 

gebruiken en zo nodig doktershulp 

inroepen. 

 

Muskieten komen op de Antillen in grote 

getale voor. Zij vliegen vaak dichtbij de grond en kunnen hinderlijk steken. U bestrijdt ze op een 

primitieve maar goede wijze met behulp van Chinese brandertjes. Malaria en gele koorts zijn op 

de Antillen onbekend.  
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Wel kent men er de vijfdaagse koorts of ’’dengue”. Deze aandoening is niet ernstig maar U voelt 

zich wel flink ziek voor tenminste een week. 

Vliegen brengen op voedsel besmettelijke zieketen over, zoals dysenterie en paratyfus. 

Kakkerlakken doen dat niet, maar vreten wel voedsel en kleding aan. Woningen en verblijven 

moeten daarom regelmatig worden bespoten tegen kakkerlakken. 

 

8. MANZALIÑA BOOM 

 

De manzalina is een boom, met altijd groene bladeren, die zeer veel in het Caraïbisch gebied 

voorkomt. Het gevaar van deze boom, die vooral aan de kust groeit, is gelegen in de pijnlijke  

 

 

 

 

zwellingen en 

huidblaren, die 

ontstaan bij contact 

met de bladeren, 

wanneer deze vochtig 

zijn of wanneer de huid 

vochtig is. Niet alleen 

het boomsap is 

gevaarlijk, ook de 

vruchten (kleine 

appeltjes, die echter 

wel door de geiten 

worden gegeten) 

veroorzaken 

huidreacties. Ga nooit onder manzaliña schuilen wanneer het regent. De ogen zijn extra 

gevoelig voor manzaliñasap. Na contact met een manzaliña kan men zich het beste direct 

stevig afspoelen met water (ook zeewater is daarvoor bruikbaar). Laat een van de ’’ouwe 

jongens” U zo’n boom aanwijzen. 

 

D. GENEESKUNDIGE VERZORGING 

 

U wordt op de Antillen geneeskundig verzorgd door de officier-arts van uw schip of inrichting. Er 

is géén marinehospitaal en er zijn ook géén marine specialisten. In Curaçao bent U 

aangewezen op het Sint-Elisabeth Hospitaal. In Aruba worden de patiënten opgenomen in het 

hospitaal ”San Pedro di Verona”. Zowel op Curaçao als op Aruba zijn overwegend Nederlandse 

specialisten gevestigd. Zij kunnen ieder voorkomend ziektegeval behandelen. 

 

Geneesmiddelen worden verstrekt door de marine apotheken. Zoals ook in Nederland wordt het 

marinepersoneel elk jaar röntgenologisch onderzocht. Ten aanzien van de vaccinaties gelden 

op de Antillen eveneens dezelfde marinevoorschriften. Het is verstandig de vaccinatiekaart mee 

te nemen. Ook tandheelkundige verzorging voor het marinepersoneel is geregeld c.f. 

Nederland. 
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E.  SOCIALE DIENST 

 

Bij problemen op sociaal terrein, kunt U terecht bij een maatschappelijk werkster zowel op 

Curaçao als op Aruba. Ook weten zij de weg hoe het gezin in Nederland sociaal kan worden 

begeleid. Zij kunnen contacten leggen met al de medewerkers(sters) van de Militair Sociale 

Dienst in Nederland. 

 

F.  VRIJE TIJDSBESTEDING 

 

1.ALGEMEEN 

  

De eilanden Curaçao en Aruba liggen tamelijk geïsoleerd van de ’’buitenwereld”, hetgeen ook 

zijn weerslag heeft op de ontspanningsmogelijkheden. Het is echter niet juist te zeggen, dat er 

’’niets te beleven is”. Zij die dat beweren, vindt men in de regel niet onder de bezoekers van de 

vele sportwedstrijden, concerten, 

toneelvoorstellingen, etc.etc.   

 

 

Wanneer U zich wilt vermaken, dan is daartoe 

gelegenheid te over. De diverse bureaus van de 

dienst OS&O geven graag alle gewenste informatie 

over de vrijetijdsbesteding. Naast de 

georganiseerde dingen die U op de volgende 

bladzijden aantreft zijn er natuurlijk ook een aantal 

mogelijkheden om zelf op ontdekking te gaan. De 

eilanden hebben voldoende mooie plekjes en 

verborgen natuurschoon. (Een klimtocht o.l.v. een 

gids naar de orchideeën op de Christoffelberg mag 

U niet missen). Ook hier kan OS&O U op weg 

helpen. 

 

2.FILM 

 

Zowel Curaçao als Aruba hebben een aantal bioscopen. U kunt er zeer geregeld goede films 

zien. Sommige films zijn door de Spaanse ondertiteling niet altijd makkelijk te volgen voor het 

Nederlands sprekende publiek. Filmliefhebbers op Curaçao  kunnen lid worden van de filmliga, 

die altijd goede films vertoont. Op Parera en Savaneta worden door OS&O filmvertoningen 

georganiseerd, speciaal voor marinepersoneel en de gezinnen. 

Deze marine inrichtingen beschikken ook over een goede openluchtbioscoop. Verder vindt men 

op Curaçao  en Aruba een zogenaamde ”Drive-In” bioscoop. 

 

3.SPORT 
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Er zijn op Curaçao  en Aruba vele mogelijkheden om te "sporten”. Er zijn voetbalverenigingen, 

tennisclubs, hockeyverenigingen, schermverenigingen, atlethiek- clubs, zeilverenigingen, 

schietverenigingen enz.enz. 

 

Op de Antillen kunt U naar hartenlust zwemmen, zowel in het prachtige blauwe zeewater van de 

“Caribbean” als in openluchtbaden. Langs de zuidkust van Curaçao vindt U een aantal prachtig 

gelegen baaien, alwaar het heerlijk zwemmen is, alhoewel de plaatselijke bevolking de baai 

veelal als privé strand beschouwt. Op Aruba bevindt zich een van de mooiste zandstranden ter 

wereld. Aan dat strand vindt U diverse luxe hotels en het Marine watersportcentrum ’’Eagle 

Beach”. 

 

Bent U liefhebber van zeilen dan kunt U op Curaçao terecht bij het Marine Watersportcentrum 

’’Brakkeput”, bijzonder fraai gelegen aan het Spaanse Water. Als U een zeilbrevet (K.M. of 

K.N.W.V.) bezit moet U dat meenemen, omdat U anders een proef van bekwaamheid zal 

moeten afleggen. Mocht U deze tak van sport niet beheersen dan is daar ter plaatse altijd 

iemand aanwezig om U met raad en daad bij te staan. Voor wedstrijdzeilers biedt Curaçao een 

uitgebreid wedstrijdprogramma. 

 

De Antillen hebben een prachtige onderwaterfauna. Om die te kunnen bewonderen worden er 

in verenigingsverband speciale cursussen gegeven in ’’scuba-diving”. Het beoefenen van de 

duiksport buiten verenigings- of clubverband wordt afgeraden. De individuele duiker beschikt 

niet over voldoende middelen, en kennis van het gebied, om daar veilig te kunnen duiken. 

 

Marine-elftallen nemen dikwijls deel aan de competitie van de Nederland-Antilliaanse Voetbal 

Unie. Bij ”vlootbezoeken” is er in de regel een sport ontmoeting tussen gasten en gastheren. 

 

Ieder jaar vinden hetzij op Curaçao hetzij op Aruba de marine-kampioenschappen Nederlandse 

Antillen plaats. Tevens bestaat er op de Nederlandse Antillen gelegenheid de vaardigheids 

proeven van de Nederlandse Sportfederatie af te leggen. Enkele bekende zwemgelegenheden 

zijn: 

 

Curaçao 

 

-   Marine zweminrichting ’’St.Michelsbaai” en het watersportcentrum ”Brakkeput.” 

 

- ’’Jan Thiel”, zeezwembad, lidmaatschap kost ongeveer NA f.30- per kwartaal. 

 

- ’’Santa Barbara beach”, (mijnmaatschappij), opengesteld tegen betaling van een klein bedrag   

per auto - ongeacht het aantal inzittenden. Een mooi strand, maar zonder restaurant en 

kleedruimten. (Moet ten 18.00 uur ontruimd zijn). 

 

Aruba  

 

- Marine watersportcentrum ’’Eagle Beach”. 
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- Palm beach (alleen voor leden). 

 

- Basiruti. 

 

- Strandhotel zoetwaterzwembad. 

 

- Andicuri. 

 

4. MUZIEK 

 

Voor de luisteraar en beoefenaar van klassieke muziek zijn er mogelijkheden te over. De 

Kunstkring (zowel op Curaçao als op Aruba) organiseert regelmatig concerten met orkesten en 

kamerorkestmusici van naam. Curaçao heeft een Curaçao’s Philharmonisch Orkest, dat bestaat 

uit beroeps musici en amateurs. Op beide eilanden is een muziekschool terwijl er ook privé 

pianolessen worden gegeven. Op Curaçao en Aruba kunt U in koorverband de zangkunst 

beoefenen. Het niveau is erg goed te noemen. Mocht U iets in de jazz presteren; er is 

gelegenheid te over om van uw kunnen blijk te geven. Vergeet ook de Specifiek Antilliaanse en 

West Indische muziek niet. 

 

5. Toneel 

 

Op Curaçao zijn verschillende goede toneelgezelschappen, waaronder de ’’Curaçaose 

Comedie” en het ’’Emmastadtoneel”. Spelers zijn altijd welkom. Regelmatig komen er ook 

Nederlandse artiesten of zelfs hele gezelschappen. Sinds 1968 heeft Curaçao een moderne 

schouwburg met de naam ’’Centro Pro Arte”. Deze schouwburg is met medewerking van de 

STICUSA (Stichting Culturele Samenwerking) gebouwd. Ook Aruba heeft een schouwburg 

(Cultureel centrum) 

 

6. Ballet en Dans 

 

Zowel op Curaçao als op Aruba zijn ballet- en dansscholen, waar de mogelijkheid bestaat 

lessen te nemen in typisch Antilliaanse dansen. 

 

7. Literatuur 

                                                                                                                                                     

Op Curaçao heeft U, buiten de OS&O-bibliotheek, een openbare leeszaal (van Walbeeckplein) 

en een zeer goede wetenschappelijke bibliotheek. Werken die niet in voorraad zijn, kunnen 

altijd via die wetenschappelijke bibliotheek worden besteld. Vooral de medische afdeling staat 

op een hoog peil, evenals de antropologische afdeling. Op Aruba is eveneens een openbare 

leeszaal. 

8. Museum 

Curaçao heeft een museum, waar regelmatig speciale tentoonstellingen worden gehouden. 

Door bemiddeling van de STICUSA is het mogelijk zo nu en dan belangrijke kunstwerken te 

exposeren. Het museum wordt gesierd door een Nederlands carillon (47 klokken). 
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G.VERVOER 

 

1. Algemeen 

 

Alhoewel Aruba en Curaçao niet groter zijn dan Goeree-Overflakkee en de afstanden dus klein 

zijn, is het toch van belang een paragraaf aan het verkeer en het vervoer te besteden. 

Openbaar vervoer, zoals wij dat in Nederland kennen, is er niet en de woonwijken liggen 

tamelijk verspreid. In de binnenstad van Willemstad woont b.v. geen marinepersoneel. Deze 

verspreide bewoning maakt vervoer noodzakelijk. Lopen is niet doenlijk. Fietsers ziet men op de 

Antillen weinig. De temperatuur is eigenlijk te hoog, de heuvels net iets te steil en de wind te 

sterk voor een plezierig gebruik van de fiets. 

Taxi’s zijn op alle eilanden aanwezig en zij hebben een officiële taxinummerplaat. De taxi’s zijn 

meestal eigendom van de chauffeur. Er gelden officieel vastgestelde tarieven. 

 

Sinds kort kent men op Curaçao enige vaste routes met bussen die volgens een vast 

tijdschema rijden. Daarnaast kent men op de Antillen de kleine busjes (meestal gewone 

personenauto’s, kenbaar aan de nummerplaat, Curaçao: AC….: Aruba: B…..: en ’s avonds aan 

een groen of blauw lichtje aan de voorkant van de auto). Deze busjes hebben geen vaste 

tijdschema’s, maar wel vaste routes. U kunt de busjes overal langs de route aanhouden door 

hand opsteken. maar wees niet verbaasd als er niet gestopt wordt.   

 

Dagelijks ”na vastwerken’’ is er marinevervoer naar en van ’’Michielsbaai” ’’Brakkeput” en 

’’Eagle Beach”.  

 

Wilt U van de vele vrije tijd op de Antillen volledig kunnen genieten dan is een eigen auto 

onontbeerlijk. Het Nederlandse rijbewijs is in de Nederlandse Antillen geldig. Vergeet echter niet 

na aankomst op de Antillen het adres op uw rijbewijs te laten veranderen. Dit doet U op het 

politie-bureau onder afgifte van een pasfoto. Mocht U nog niet in het bezit zijn van een 

Nederlands rijbewijs dan heeft U op de Antillen alle gelegenheid om het te behalen. Er zijn 

diverse rijscholen en de kosten van een rijles zijn veel lager dan in Nederland. 

 

De verkeersregels zijn nagenoeg hetzelfde als in Nederland, m.u.v. de T-kruising waar het 

rechtdoorgaand verkeer altijd voorrang heeft tenzij anders staat aangegeven. Wel moet U, zelfs 

met Nederlandse rijervaring, bijzonder goed uitkijken. Het verkeer heeft een ander ’’ritme” dan 

in Europa. 

De Antilliaan is naar onze maatstaf in het verkeer zeer spontaan, dikwijls té spontaan. Want ook 

het verkeer is voor hem een spel waarin hij altijd zal proberen veel te nemen en weinig te 

geven. Veel aanrijdingen vinden hun oorzaak door een overmatig gebruik van alcohol. 
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2. Verzekering 

 

De premies voor een All Risk autoverzekering zijn afhankelijk van de nieuwwaarde van de auto 

en variëren van NA f. 400.- tot NA f. 600.- per jaar. Een eigen risico van NA f. 50.- is gebruikelijk. 

Voor ieder jaar schadevrij rijden wordt een no-claimkorting van 10% op de premie verleend tot 

een maximum van 50%. Wilt U onmiddellijk bij aankomst voor deze no-claimkorting in 

aanmerking komen, dan is het aan te raden een no-claimverklaring van uw 

verzekeringsmaatschappij in Nederland mee te nemen, en deze bij het aangaan van de 

verzekering in de Antillen te overleggen. 

 

Wat betreft de autoverzekeringen zijn de ’’Nationale Nederlanden” en de ’’ENNIA” de 

belangrijkste Nederlandse verzekeringsmaatschappijen op de Nederlandse Antillen. 

 

Een autoverzekering voor wettelijke aansprakelijkheid is tot op heden in de Nederlandse 

Antillen niet verplicht maar het mag voor U géén punt van overweging zijn om géén W.A. te 

nemen, (kosten NA f.100.- tot NA f. 250.-).   

 

HET WORDT TEN STERKSTE AANGERADEN OM EEN ’’ALL RISK” 

VERZEKERING TE NEMEN WANT DE EILANDBEWONERS ZIJN IN DE 

MEESTE GEVALLEN TOTAAL NIET VERZEKERD. (OOK GEEN W.A.). 

 

H. ALGEMENE VORMING 
 
Op Curaçao werd in 1964 het 300 jaar oude - door monumentenzorg geheel gerestaureerde - 

landhuis ’’Ascension” gehuurd door de gezamenlijke Rooms Katholieke en Protestants 

geestelijke verzorging en als vormingscentrum voor de Koninklijke marine ingericht. Voor het 

personeel van alle gezindten worden hier geregeld vormingscursussen gegeven van één dag of 

soms zelfs enkele dagen (fase 3 van de Antillenvoorlichting). 

Ook bestaat de mogelijkheid op ’’Ascension” het weekeinde door te brengen. Hiervan wordt 

veel gebruik gemaakt. Elke eerste zondag van de maand is er ’’open house” op het landhuis. 

Het gehele marinepersoneel en ook de gezinnen zijn dan welkom. U hoeft er geen afspraak 

voor te maken. Op deze zondagen treden vaak folkloristische zang- of dansgroepen op. 

’’Ascension” is gelegen in de richting van Westpunt, aan het einde van de vlakte van San Pedro. 
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Op Aruba worden ook door de gezamenlijke geestelijke verzorging vormingsdagen gehouden 

voor de militairen van Savaneta. Hiervoor is het huis ’’Providentia” in Oranjestad gehuurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MILITAIRE    

  TEHUIZEN 

 

1. Curaçao 

Een nieuw te bouwen militair tehuis met een 25 m zoetwater zwembad nabij de marinebasis 

Parera is in 1978 aanbesteed. 

2. Aruba 

Nabij de marinierskazerne Savaneta bevindt zich het militair tehuis ’’Prins Alexander”. 

J. KERKELIJK LEVEN 

 

1. Rooms Katholieke Kerk 

De inheemse bevolking van Curaçao en Aruba is overwegend rooms katholiek. Op de 

eilanden zijn in totaal een 30-tal katholieke kerken. De godsdienstige zorg is in hoofdzaak 

toevertrouwd aan de paters Dominicanen. Op Curaçao zijn een aantal parochies in handen 

van de heren Lazaristen. Een groot aantal fraters, broeders en zusters is werkzaam in de 

ziekenverpleging en bij het onderwijs. De bisschop van het bisdom Willemstad heeft zijn zetel 

in Willemstad. 

De Marinebasis Parera en de Marinierskazerne Savaneta op Aruba hebben elk een kerkje 

voor gezamenlijk gebruik met de Protestants geestelijke verzorging. 

Voor de geestelijke verzorging van het Rooms Katholieke marinepersoneel zijn in de 

Nederlandse Antillen vlootaalmoezeniers geplaatst. 

2. Protestantse Kerk 

Terwijl onder de inheemse bevolking het percentage Rooms-katholieken het grootst is, vindt 

men onder de van buiten geïmmigreerde bevolkingsgroepen het grootste aantal 

protestanten. De gemeenten van Aruba, Bonaire en Curaçao vormen sinds 1968 officieel de 

Protestantse Kerk van de Nederlandse Antillen. 
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Op Curaçao is de grootste gemeente de Verenigde Protestantse Gemeente (V.P.G.), met vier 

predikanten. De naam dateert van 1825, toen de Fortkerkgemeente werd samengevoegd 

met de Lutherse gemeente. De V.P.G. beschikt over drie kerkgebouwen. De Fortkerk is een 

kerk uit de tijd van de West-Indische Compagnie en de huidige vorm dateert van 1769. De 

Emmakerk is gebouwd in 1940 voor de Protestantse gemeente Emmastad. Deze gemeente 

leidde tot 1959 een zelfstandig leven uitsluitend voor de Shell gemeenschap, maar is 

sindsdien opgegaan in de V.P.G.  Als derde de Ebenezer Church die veel naar Curaçao 

geëmigreerde Engelstalige protestanten - Methodisten – herbergt. 

 

Daarnaast bestaat nog een vrij grote Methodistengemeente met een eigen predikant en een 

eigen kerkgebouw, de Methodist Church, aan de Abraham de Veerstraat. De Gereformeerde 

kerk vindt men wèl op Curaçao (Laufferstraat), echter niet op Aruba. De daar wonende 

Gereformeerden zijn veelal aangesloten bij de Protestantse Gemeente. Verder zijn er de 

’’Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt” en de ’’Evangelische Broedergemeente”. 

 

Er zijn vele mogelijkheden voor deelname aan Protestantse jeugdverenigingen, clubwerk, 

zondagsscholen enz. In de meeste kerken wordt op zondag een kinder- neven-dienst 

gehouden. Een kindercrèche voor de hele kleintjes is veelal ook aanwezig. 

 

De geestelijke verzorging van het Protestantse marinepersoneel is toevertrouwd aan de 

vlootpredikant. 

 

Voor de namen van de op Curaçao en Aruba geplaatste VLOPS en VLAMS wordt verwezen 

naar de laatste bladzijden van het blad ”In de Peiling”. Een uitgave van de geestelijke 

verzorging in de KM. 

 

K. DAGBLADEN. RADIO EN TELEVISIE 

 

De Nederlandstalige dagbladen ’’Beurs- en 

Nieuwsberichten”, ’’Amigoe di Curaçao,” de 

’’Amigoe di Aruba” en de Papiaments-talige ”La 

Prensa” brengen dagelijks lokaal en internationaal 

nieuws. Internationale persbureaus als het ANP, 

UPI, AP en Reuter hebben vertegenwoordigers op 

Curaçao en Aruba. 

 

Er verschijnen voorts enkele week- en 

maandbladen, hoofdzakelijk van 

personeelsbonden, terwijl ook door de 

verschillende politieke partijen geregeld publikaties 

worden verspreid. 

 

Bijna alle eilanden hebben radiostations ( Curaçao 

5; Aruba 4; Bonaire, Saba en Sint Maarten ieder 1), 

die op commerciële basis vrijwel de gehele dag in 
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verschillende talen uitzenden. Op Bonaire staan de zenders van het Amerikaanse (religieuze) 

station ’’Trans World Radio” en van ’’Radio Nederland Wereldomroep”. 

 

Iedere zaterdagavond zendt ’’Radio Hoyer” van 18.00 - 20.00 uur een verzoekplaten 

programma uit. Dit programma is speciaal bestemd voor de marineman in de Nederlandse 

Antillen. Verzoeken voor dit programma moet U vanuit Nederland richten aan: 

 

                                        Taptoeklanken.  

Bureau OS&O.  

Marine Basis Parera.                                                                                                                                                                                                         

Curaçao, Nederlandse Antillen.  

Amsterdam-Marine. 

 

Iedere zondag heeft Radio Nederland Wereldomroep op de korte golf (49 m) om 12.30 uur een 

nieuwsuitzending gevolgd door de Nederlandse voetbaluitslagen. 

 

Curaçao en Aruba hebben ook hun eigen televisiestations (Tele Curaçao en Tele Aruba) die, 

eveneens op commerciële basis, gemiddeld acht uren per dag in de lucht zijn. Het is ook 

mogelijk de programma’s van het Venezolaanse televisie station Radio Caracas te ontvangen. 

 

 L..BETALINGSVERKEER 

 

De banken op Curaçao en Aruba en de girodienst op Curaçao kunnen rechtstreeks  

overschrijvingen naar rekeningen in Nederland verzorgen. Omgekeerd kunnen er ook 

betalingen vanuit Nederland naar deze instellingen plaatsvinden. Bv. via gironummer 88 (is het 

Nederlandse gironummer van de Curaçaose giro). In de kolom opmerkingen geeft U aan voor 

wie het geld bestemd is (Curaçaose gironummer). 

Het kan soms gemakkelijk zijn om te beschikken over een Curaçao’s gironummer, maar 
noodzakelijk is dit niet. U kunt zo’n gironummer aanvragen bij de Eilands Ontvanger (en niet op 
het postkantoor). 
 
Gezien de variabele koers van de Antilliaanse gulden zijn in de leidraad geen wisselkoersen 

opgenomen. De Officier van Administratie werkt met de officiële wisselkoers die maandelijks 

door de Minister van Buitenlandse zaken wordt vastgesteld voor alle departementen. 

De banken werken met een dagkoers die afhankelijk is van vraag en aanbod op de geldmarkt. 

 

M. OFFICIËLE FEESTDAGEN 

 

Officiële feestdagen op de Nederlandse Antillen zijn: 

1 januari 

30 april 

1 mei 

15 december 

25/26 

december 

Nieuwjaarsdag 

Verjaardag H.M. de Koningin 

Dag van de arbeid 

Koninkrijksdag 

Kerstmis 
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alsmede: Goede vrijdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag. 

 

N. WERKTIJDEN 

Koninklijke marine 

Overheidskantoren 

07.00- 13.05 uur 

07.30- 12.00 en 13.30- 17.00 

uur (zaterdags gesloten). 

Winkels 08.00 - 12.00 en 14.00 -18.00 

uur. 

Met uitzondering van de KM en de winkels hebben de meeste bedrijven en de overheid de      

5-daagse werkweek. 

 

O. FOOIEN  

 

In hotels en restaurants is het gebruikelijk 10 tot 15% fooi te geven. In de berekende prijzen is 

deze fooi meestal niet inbegrepen. 

 

HOOFDSTUK 5 

TERUG NAAR NEDERLAND 

 

 
A. AUTO INVOEREN IN NEDERLAND 
 

U moet hiervoor contact opnemen met de Vervoersofficier Koninklijke marine, Marinebasis 

Parera, Willemstad, Curaçao. Tevens moet U raadplegen: Bekendmaking MINDEF 991 

betreffende de richtlijnen inzake invoer goederen in Nederland door militairen der Zeemacht. 

 

 

B. FORMALITEITEN BIJ TERUGKOMST 

 

Bij aankomst op Schiphol wordt U opgewacht 

door een vertegenwoordiger van de Koninklijke 

marine. U krijgt dan een verlofpas en vrijvervoer 

uitgereikt. Korporaals en manschappen 

ontvangen een verklaring ter verkrijging van een 

identiteitsbewijs Nederlandse Spoorwegen (denk 

aan pasfoto). 

 

 

Vliegticket, reisopdracht en reisverslagformulier 

met de tijd van passeren van de 

Noorderkeerkring moeten worden ingeleverd. 

Indien men particulier thuisvaart, dan moet het 

vlootpersoneel zich binnen drie dagen na aankomst melden bij de Marinekazerne Amsterdam. 
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Militairen van het Korps mariniers melden zich, binnen 3 dagen bij de Van Braam 

Houckgeestkazerne te Doorn. Voor goederen, die als vrachtgoed naar Nederland worden  

teruggezonden (max. 1 m3) is een inventarislijst met nauwkeurige opgave van de inhoud en de 

waarde van de goederen noodzakelijk. Deze inventarislijst moet U met de sleutels van de 

koffers en kisten inleveren bij het hoofd marine vervoersdienst op Curaçao dan wel de 

magazijnsofficier op Aruba. E.e.a. zal voor U doorgestuurd worden naar de marine vervoers 

dienst in Weesp. Deze dienst zorgt er dan voor dat de bagage op het door U opgegeven adres 

wordt afgeleverd. Het wordt aangeraden kist en inhoud te verzekeren voor de gehele 

overtochtsperiode.                                                     

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week verder…… 


