
VOORWOORD

Het boek dat u nu in handen heeft, markeert een belangrijk punt
voor het personeel van het Marine Beveiligingskorps. In de 
afgelopen vijftig jaar heeft het korps een stormachtige 
ontwikkeling doorgemaakt: van Werfpolitie naar een landelijk 
opererende, professionele beveiligingsorganisatie; van de 
bekende rondeklok naar een "state of the art” Indringer Detectie
Systeem; van fiets- en voetpatrouilles naar mobiele 
surveillances. Vijftig jaar lang heeft het MBK bewezen een 
onmisbaar onderdeel te zijn van de Koninklijke Marine. Waar in 
het verleden de bemoeienis van het MBK zich beperkte tot 
onderhoudsbedrijven en opslagterreinen, valt tegenwoordig elk 
object van de KM in Nederland onder het beveiligingstoezicht 
van het MBK
Veranderingen kenmerken het huidige tijdsgewricht. Dat geldt 
ook voor de MKB-organisatie. Niet alleen de omvang en de 
structuur maar ook de interne bedrijfsvoering is aan 

veranderingen onderhevig. Dit vraagt flexibiliteit en inventiviteit van het betrokken 
marinepersoneel. De kwaliteit van het huidige personeel staat er borg voor dat wij de 
toekomstige ontwikkelingen bij het MKB met vertrouwen tegemoet kunnen zien.
Ik wens alle leden van het korps van harte geluk met het vijftig-jarig bestaan en spreek de hoop 
uit dat zij nog vele jaren voor en over de Koninklijke Marine zullen waken indachtig de 
wapenspreuk ‘VIGILABO PRO VOBIS’.

Den Helder, 2 oktober 2000

De Commandant der Zeemacht in Nederland
L.L. Buffart vice-admiraal



Het Marine Beveiligingskorps

‘VIGILABO PRO VOBIS’
‘Ik zal voor u waken”

Vijftig jaar reeds doet het beveiligingskorps deze wapenspreuk eer aan vanaf de oprichting op 2
oktober 1950 na een samensmelting van van Werfpolitie en Marinebasispolitie uit Soerabaia tot 
op heden 2 oktober 2000 als modern, goed uitgerust en gemotiveerd Marine Beveiligingskorps.
Vijftig jaar trekken u in dit herinneringsboek als in vogelvlucht voorbij. Zoals u zonder twijfel zult 
opmerken, is er in de loop van de tijd veel veranderd.
Eén van mijn voorgangers merkte bij het 35-jarig jubileum op: “Het ligt niet in de lijn der 
verwachting dat het eindpunt in zicht is....”
Daar sluit ik mij 15 jaar later bij aan.
Ongetwijfeld zal het Marine Beveiligingskorps ook in de toekomst zijn wapenspreuk eer aan 
doen !
Den Helder, 2 oktober 2000
Het Hoofd van het Marine Beveiligingskorps

M.J. van Bussel kapitein-luitenant ter zee



HISTORISCH OVERZICHT MARINE BEVEILIGINGSKORPS

DE WERFPOLITIE

In de dertiger jaren van de vorige eeuw werden de marinewerven Amsterdam, Hellevoetsluis en
Den Helder bewaakt door de zogeheten werfpolitie. De recrutering voor de werfpolitie vond 
plaats onder het personeel dat op de verschillende werven werkzaam was. De werfpolitie kende
geen aanstellingseisen. Evenmin werd er aan opleiding en vorming gedaan. De noodzakelijke 
kennis van voorschriften moest men in de praktijk opdoen.

De leden van de werfpolitie waren burgerambtenaren en hun taak lag op het bedrijfspolitiële 
vlak, dat wil zeggen hun hoofdtaak bestond uit het houden van toezicht op en controleren van 
het werfpersoneel - in Den Helder
“wervianen” genoemd. De onderdelen
waren volkomen ondergeschikt aan de
directeur van de werf.
De nadere taakinvulling, de organisatie
en de dienstuitvoering konden voor elke
groep nogal eens verschillen, omdat elke
directeur zijn eigen opvattingen had over
wat hij met “zijn” werfpolitie wilde
bewerkstelligen. In ieder geval vervulde
bewaking een secundaire rol. Een
typische controletaak van de werfpolitie
was om na te gaan of wervianen
“uitknepen”, dat wil zeggen zich
onttrokken aan hun werkzaamheden. 

Deze controletaak heeft heel lang
bestaan. Nog in de tachtiger jaren kwam
het voor dat MBK-personeel van de oude
Rijkswerf rapporten opmaakte over
wervianen die met mooi weer eigen
initiatief aan de dag legden door te gaan
zonnebaden op een dijkje en aldus
spontaan de lunchpauze verlengden. 

Leden van de toenmalige Werfpolitie
werden de eerste twee jaar als
arbeidscontractant aangenomen in
loongroep 3. Daarna volgde de aanstelling als ambtenaar in vaste dienst. De 8-uurs-diensten 
werden wisselend gelopen door drie ploegen. In één week werd 48 uur dienst gedaan en 
werden 8 overuren uitbetaald. Vanwege het feit dat men niet voldoende zondagen vrij had in 
een jaar werd een 24-uurs- dienst ingevoerd. De ene week werd 2 x 24 uur dienst gedaan, de 
volgende week 3 x 24 uur. De teveel gemaakte uren werden als overwerk uitbetaald. Doordat 
een dienst van 24 uur in het algemeen te zwaar was werd in 1949 tot invoering van een 12-
uurs-dienst overgegaan.                                                              



                                      

M.E.-POLITIE

Het equivalent van de werfpolitie in Nederlands Indië was
de Marine-Etablissementspolitie (M.E.-politie) die tot 1946
te Surabaia heeft bestaan. De M.E.-politie bestond uit
burgerambtenaren, die hun bedrijfspolitietaak ongewapend
verrichtten. Het Marine-Etablis- sement omvatte o.a. een
scheepswerf en een complex van ± 480 dienstwoningen
voor de huisvesting van plaatselijke employees, kampong
“Seratoes”. Naast hun bewakingstaak hadden leden van de
M.E.-politie in deze kampong ook een bestuurlijke taak,
bijv, die van wijkleider.

MARINEBASISPOLITIE

In 1946 werd te Surabaia het korps Marinebasispolitie
opgericht. De body van dit nieuwe korps werd gevormd
door de leden van de M.E.-politie aangevuld met
kaderleden, die in Nederland gerecruteerd waren. Op 22
oktober 1946 vertrok de eerste groep kaderleden,
waaronder vele ex-politie-ambtenaren, naar Nederlands
Indië. De reis ging per boot en het Suez-kanaal was in de
route opgenomen. Om moeilijkheden te voorkomen,
hadden de leden van de groep de status van militair
gekregen. Het lag in de bedoeling dat de burger-status op
korte termijn werd verleend. Het zou echter tot 29 maart 1949 (kort voor de 
soevereiniteitsoverdracht) duren, voordat dit gerealiseerd was. De leden van de M.E.-politie 
behielden bij overgang naar het nieuwe korps hun burger-status.

Het takenpakket en de bevoegdheden van de Marinebasispolitie waren nogal uitgebreid. Dit 
paste namelijk in de politiek van politiële interventie, die de regering noodzakelijk achtte om de 
orde in Nederlands Indië te kunnen handhaven, daar er al tijdens de Japanse bezetting onder 



de autochtone bevolking een onafhankelijkheids-beweging was ontstaan, die in toenemende 
mate subversieve activiteiten ontplooide.
Naast bewaking en beveiliging hield het korps zich bezig met het opsporen van strafbare feiten, 
rechercheerwerk, het afnemen van rij-examens, alsmede de uitgifte van en controle op militaire 
rijbewijzen. De Marinebasispolitie had een eigen dactyloscopische dienst, een centrale 
typekamer en administratie. Er bestond een goed samenwerkingsverband met de Marine 
Inlichtingendienst (MARID) en militaire en burgerlijke instanties die op het terrein van de 
openbare orde in Surabaia werkzaam waren.
Bewapening en uitrusting waren in overeenstemming met het takenpakket en de dreiging.
Behalve pistolen behoorden ook machinegeweren tot de bewapening.

De Marinebasispolitie oefende zijn taak op de volgende objecten uit:
• Marine-Etablissement;
• Marine Ziekenhuis;
• Burger vliegveld;
• Munitiewerkplaatsen in Batu-Porron (Madura);
• Marine Luchtvaartdienst.
De Marinebasispolitie stond onder leiding van LTZ 1 Uiterwijk en Hoofdinspecteur Roeperbos.

In december 1949 kwam, toch
nog vrij plotseling voor velen,
de soevereiniteitsoverdracht.
Nederlands Indië werd de
republiek Indonesië. Dit
betekende het einde van de
Marinebasispolitie. Op
verzoek van de Indonesische
autoriteiten bleven de
kaderleden nog enige tijd op
hun post om het nieuwe
Indonesische kader op te
leiden en in te werken. Het
nieuwe korps droeg de naam 
Polisie Pangkalan Surabaia,
na verloop van tijd werd het
ingedeeld bij het Korps
Komando Oedjung. Medio
1950 vertrok de eerste groep
kaderleden naar Nederland. De rest zou spoedig volgen.

VAN MARINE WAKERS KORPS TOT MARINE BEVEILIGINGSKORPS

De Commissie Doelmatigheidsinspectie 1947/48

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor de Koninklijke marine in Den Helder veel magazijnen 
en opslagplaatsen. Na de oorlog neemt men opslagplaatsen in gebruik die her en der over Den 
Helder verspreid liggen en die eigenlijk voor dit doel niet geschikt zijn. De ervaringen opgedaan 
bij het uitbreken van de oorlog hebben een aanzienlijke vergroting van de munitie-opslag tot 



gevolg. Dit alles maakt het noodzakelijk meer bewakingspersoneel in te zetten, te meer daar 
het veelal geïmproviseerde opslag betreft met alle gevaren van dien. Het bewakingspersoneel 
bestaat hoofdzakelijk uit mariniers. De voorgestelde sterkte van het Korps Mariniers maakt het 
onmogelijk dat zij voor de normale bewaking beschikbaar blijven.

In januari 1948 rapporteert de “Commissie Doelmatigheidsinspectie”, onder voorzitterschap van
KTZ C.W. Slot over deze situatie aan de Commandant der Zeemacht in Nederland (CZMNED). 
In dit rapport wordt gesteld, dat het uitgesloten wordt geacht om het aantal munitie- en 
mijnenopslagplaatsen te verminderen dan wel te centraliseren. Verbetering van de situatie kan 
slechts worden bereikt door de materiële toestand van de verschillende opslagplaatsen te 
verbeteren en door de bewaking ervan te intensiveren. Het inzetten van mariniers voor dit doel 
komt niet overeen met de taakstelling van dit korps en, zoals reeds eerder gesteld, het betekent
een te grote aanslag op de sterkte. Evenmin behoort het tot de taak van het overig 
marinepersoneel.

De belangrijkste conclusie van de commissie is dan ook, dat de bewakingstaak zo spoedig 
mogelijk moet worden overgenomen door speciaal daarvoor aangenomen en opgeleid 
bewakingspersoneel. Verder is de commissie van mening dat dit een burger-organisatie moet 
worden, mede omdat er al zoiets bestaat als een burger-werfpolitie.

De Commissie Werfpolitie

Naar aanleiding van het rapport van de “Commissie Doelmatigheids - inspectie” stelt de minister
op 7 september 1948 de “Commissie Werfpolitie” in, die moet adviseren inzake de reorganisatie
van de marinewerfpolitie. In deze commissie hebben o.a. zitting: de Officier van Politie 
Rijkswerf, LTZ 1 KMR OV J. Visser en LTZ 1 M.J. Renaud, die als voorzitter optreedt.
Op 22 november 1948 komt deze commissie met het advies om een korps 
“Marinebewakingspolitie” (MBP), dat uit burgerpersoneel gaat bestaan, op te richten. De 
taakstelling komt grotendeels overeen met die van de werfpolitie. Het korps dient bewapend te 
zijn met een wapenstok en pistool c.q. revolver. Aan een gedeelte van het korps zal de 
commissie van onbezoldigd rijksveldwachter worden verleend. Tevens zal worden voorzien in 
een centrale opleiding te Den Helder. 

Ten tijde van oorlog kan het korps eenvoudig gemilitariseerd worden door indeling bij de 
Koninklijke Marinereserve. Het korps krijgt een burger hoofd (HMBP), in de rang van 
hoofdcommies. Een gewezen beroepsofficier van de KM zal met deze functie worden belast; 
zijn standplaats is Den Helder. De MBP zal onderverdeeld worden in detachementen die ter 
beschikking worden gesteld van de autoriteit onder wie het te bewaken object ressorteert. Voor 
het overige, d.w.z. de personele, materiële en administratieve instandhouding, vallen de 
detachementen onder het HMBP, behoudens enige betrekkingen van administratieve aard t.o.v. 
de Minister van Marine. Het belangrijkste verschil met het huidige MBK is dat het hoofd geen 
operationele bevoegdheid had.
Aanvankelijk is het de bedoeling dat ook de portiers van de ministerie-gebouwen te Den Haag 
onder het MBP worden gebracht. In juli 1950 ziet de minister hier van af, omdat men van 
oordeel is dat de portiersfuncties wezenlijk verschillen van die bij het nieuwe bewakingskorps.



Het Marine Wakers Korps

Diverse autoriteiten leveren commentaar op
het rapport van de commissie. Vanuit Justitie
wordt bezwaar gemaakt tegen de naam
“Marinebewakingspolitie”, omdat men van
mening is dat de term “politie” voorbehouden
is aan de rijks- en gemeentepolitie. Besloten
wordt om het nieuwe korps dan maar de naam
“Marine Wakers Korps” (MWK) te geven.
Vervolgens op 25 september 1950 vaardigt de
Minister van Marine beschikking no.
227715/132114 uit, waarbij bepaald wordt dat
met ingang van 2 oktober 1950 het Marine
Wakers Korps wordt ingesteld. De oprichting
van het nieuwe korps is daarmee een feit.
De sterkte van het korps is op dat moment
203 man.                                                                                                                                          



                                 

Naast de marinewerven moeten in
1950 de volgende objecten door het
MWK worden bewaakt:
• Autowerkplaats Den Helder;
• Artillerie-inrichtingen Huisduinen;
• Pyrotechnische Werkplaats 
• te Den Helder;
• Algemene 
• Marinemagazijnen te Den 
• Helder;
• fort Oostoever te Den 
• Helder;
• Marine Elektronisch Bedrijf 
• te Oegstgeest; 
• Algemeen Marinemagazijn 
• te IJmuiden;
• fort St. Aagtensdijk;
• mijnenmagazijn te Veere;
• de objecten Vianda en 
• Vineta te Hoek van Holland;
• mijnenmagazijn 
• Hellevoetsluis;
• een tijdelijke MWK-post bij fort Erfprins.

In 1951 en 1952 komen daar de volgende nieuwe objecten bij:
• de forten Velsen, Spaarndam en Zuidwijkermeer;
• werkplaatsen De Kooy;



• de Atjéh-loods te Den Helder;
• de magazijnen te Vlissingen;
• de Verificatie Rijks-Zee-Instrumenten te Leiden (later verhuisd naar de Maaldrift) en
• radiostation Ouddorp.
Het korps staat onder leiding van een Hoofdinspecteur. In de aanloop-periode tot de oprichting 
wordt deze functie tijdelijk waargenomen door LTZ 1 KMR W.C.J.P. van der Kroft. In de tweede 
helft van 1950 krijgt het MWK echter een burger hoofd, de heer J. van Holst. Van Holst komt bij 
de Marine Basispolitie vandaan. Hij is als één van de eersten teruggekomen uit Surabaia naar 
Nederland. Tot in 1956 zal hij hoofd van het korps blijven. 

Op 29 januari 1951 worden 15 kortverbandvrijwilligers uit Indonesië boven de sterkte bij het 
MWK geplaatst. Zij zijn allen afkomstig van de Marine Basispolitie. Hiervan worden er 13 op 
diverse objecten geplaatst en 2 gaan als instructeur werken op de Staf te Amsterdam.

                      



 
Arbeidsvoorwaarden in 1950

De gemiddelde werkweek voor MWK-bewakingsambtenaren is 56 uren per week. De 24-uurs 
diensten die tot dan toe van toepassing waren, worden afgeschaft. Hiervoor in de plaats komen 
12-uurs diensten en voor sommige functies 8-uurs diensten.
                                      
                                             BRUTO MAANDSALARIS MWK 1950

Beambte van politie schaal 17 fl. 170,- tot fl. 230,-
Beambte van politie 1e klasse schaal 21 fl. 180,- tot fl. 240,-
Hoofdbeambte van politie schaal 36 fl. 200,- tot fl. 270,-

Opzichter van politie schaal 49 fl. 240,- tot fl. 300,-

Bij de Pyrotechnische Werkplaats worden de 24-uurs diensten nog enige tijd gehandhaafd in 
verband met de geïsoleerde ligging van het object. 

Uitrusting en opleiding                                                                                                                 

Het uniform van het MWK wordt ontleend aan dat van de Werfpolitie. Het MWK wordt 
bewapend met een pistool, merk Sauer, kaliber 7,62 mm en een wapenstok.De opleiding omvat
onder meer de volgende onderdelen:
• kennis van reglementen en instructies op bewakingsgebied;
• wetskennis voor zover nodig voor de taakuitvoering;



• wapenonderricht;
• kennis van beveiligingsmaatregelen;
• brandbestrijding;
• EHBO;
• sport.
De opleidingen zouden eerst in Den Helder
gaan plaatsvinden, maar op 2 februari 1951
wordt de gehele staf van het MWK
overgeplaatst naar Amsterdam en
ondergebracht in het “Paleis” op het Marine-
Etablissement.

Op 15 februari 1951 beginnen de eerste 13
personeelsleden van het MWK met het
volgen van een basisopleiding van drie
maanden. (Sommige dingen wijzigen
praktisch niet. De basisopleiding MBK duurt nog steeds ongeveer drie maanden.)
De cursisten met een ruim voldoende resultaat krijgen een vervolgopleiding in de politievakken. 
Bij slagen krijgen zij tevens een aanstelling als algemeen opsporingsambtenaar, de commissie 
van onbezoldigd rijksveldwachter. (Eind negentiger jaren bezitten alleen de schippers van de 
MBK-patrouilleboot nog opsporingsbevoegdheid.)



   



   

Ontwikkelingen in de vijftiger en zestiger jaren

In het midden van de vijftiger
jaren ontstonden nieuwe
inzichten op het gebied van
bewaking en beveiliging. Er
kwamen verplichtingen die
voortvloeiden uit de deelname
van Nederland aan het NAVO-
bondgenootschap. De filosofie
van de bewaking wijzigde
hierdoor. Men ging zich veel
meer richten op beveiliging
tegen invloeden van buitenaf
(bijv, spionage en sabotage).
Vanzelfsprekend had dit te
maken met de “koude oorlog”-
dreiging. De bedrijfspolitietaak
kwam gaandeweg steeds meer
op de achtergrond.



Op 16 augustus 1956 vaardigt de Staatssecretaris van Marine een beschikking uit, die onder 
meer het volgende inhoudt:
• de functie van Hoofd MWK wordt voortaan uitgevoerd door een officier van de Koninklijke
• marine;
• het Hoofd MWK staat voor alle bewakingszaken onder de Commandant der Zeemacht in 
• Nederland (CZMNED) en wordt tevens stafofficier bewaking in diens staf;
• de nadere instructies betreffende de objecten behoeven de goedkeuring van CZMNED;
• CZMNED oefent toezicht uit op de taakvervulling door het MWK.



In 1958 richt het toenmalige Hoofd MWK, LTZ 1 KMR G.G. Gerdingh een brief aan de minister, 
waarin hij voorstelt de naam van het korps te wijzigen in “Marinebewakingskorps”, omdat de 
naam “Marine Wakers Korps” als geringschattend wordt ervaren en de taak niet ten volle tot 
uitdrukking brengt. Het zou drie jaar duren eer deze wens wordt ingewilligd.



  

 

Verder geeft CZMNED voorlopige
richtlijnen voor de taakuitvoering in
het algemeen. In 1961 zal de
minister deze voorlopige instructies
vervangen door één regeling: de
Circulaire voor de Zeemacht 1923a
(Ministeriële beschikking van 28 juli
1961). Voor de algemene
taakuitvoering is het korps niet
meer afhankelijk van de wisselende
inzichten van object-beheerders.
Alsdan wordt ook de naam van het
korps gewijzigd in
Marinebewakings-korps.
Door al deze wijzigingen worden de
bevoegdheden van het korps
uitgebreid. Behalve preventief en
signalerend mag het korps nu ook
repressief optreden, dat wil zeggen
de eerste maatregelen nemen op
beveiligingsgebied.



    



 

                                                 HOOFDEN VAN HET KORPS

1e helft 1950
LTZ 1 KMR W.C.J.R van der Kroft 
(wnd. Hoofd van korps in oprichting)

1950 - 1956
Hoofdinspecteur J. van Holst (Eerste 
Hoofd MWK)

1956 - 1960 LTZ 1 KMR G.G. Gerdingh

1960 - 1970 LTZSD 1 J.A. Elzinga



1970 - 1974 LTZSD 1 H.H. Ham

1974 - 1979 LTZSD 1 F.P.J. Wolterbeek Muller

1979 - 1981 LTZ 1 R. Zimmerman

1981 - 1984 KLTZSD T.H.F. van Hees

1984 - 1989 LNTKOLMARNS F. Jansen

1989 - 1991 KLTZ H.W.B. Mesker

1991 - 1998 LNTKOLMARNS H.W. ter Velde

1998 - heden KLTZ M.J. van Bussel

 

                                     Ontwikkelingen tussen 1970 en 2000                                                     
                                                    

            

                                                                        



 
   

   

            

 

  

  



    
        

                                                                                              
                                                                                                                                                         
   

 



 

    

 



Op 1 april 1978 treedt de eerste vrouwelijke MBK-beambte in dienst, kort daarna gevolgd door nog twee 
vrouwelijke personeelsleden. De dames worden op de administratie van de Staf MBK tewerkgesteld. Zij 
treden in voorkomend geval tevens op als visiteuse.           

   

 

De arbeidsvoorwaarden, m.n. voor het uitvoerend personeel, worden gaandeweg steeds verder
verbeterd. Zo gaat de toelage voor onregelmatige diensten in de komende decennia belangrijk 
omhoog. De gemiddelde arbeidsduur wordt teruggebracht tot 38 uren per week en vanaf de 55-
jarige leeftijd behoeven sinds 1992 geen nachtdiensten meer te worden verricht.

                                                                     
Begin jaren tachtig krijgt het MBK een
eigen korpsembleem. Op 1 september
1980 verhuist de Staf MBK van Amsterdam
(MKAD) naar Den Helder. Met de
verhuizing wordt beoogd om de bindingen
met de organisatie van de Commandant
der Zeemacht in Nederland te verbeteren
en het MBK, dat tot dusverre een redelijk
geïsoleerd bestaan leidde, meer binnen de
KM te doen integreren.

Tussen 1980 en 1983 wordt het
bevoorradingssysteem van het MBK, dat
verouderd was en gebrekkig functioneerde,
volledig in het bestaande KM-
bevoorradingssysteem geïntegreerd.
Geleidelijk aan wordt de bevoorrading
gedecentraliseerd naar de grotere MBK-onderdelen.
De uitrusting wordt uitgebreid en verbeterd. Er komt voor de eerste maal een landelijk 
verbindingsplan en de verouderde “stornophones” worden vervangen door nieuwe 
verbindingsmiddelen. Vanaf 1981 zet ook een ontwikkeling in, waardoor structureel aandacht 
wordt geschonken aan de verbetering van wachtaccommodaties. In de tweede helft van de 
tachtiger jaren leidt dit tot specifieke programma’s van project-eisen en geleidelijk aan wordt het
MBK ook in algemene zin steeds meer betrokken bij nieuw- en verbouwplannen, hetgeen tot 



gevolg heeft dat bewakingstechnische eisen daarin integraal worden verwerkt. In diezelfde tijd 
begint ook een structureel beleid tot stand te komen dat op verbetering van de 
arbeidsomstandigheden, als geheel, is gericht. Zo wordt er een commissie in het leven 
geroepen ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden (VGW).

Vanaf 1981 zet ook een ontwikkeling in, waardoor 
structureel aandacht wordt geschonken aan de 
verbetering van wachtaccom- modaties. In de tweede helft
van de tachtiger jaren leidt dit tot specifieke programma’s 
van project-eisen en geleidelijk aan wordt het MBK ook in 
algemene zin steeds meer betrokken bij nieuw- en 
verbouwplannen, hetgeen tot gevolg heeft dat 
bewakingstechnische eisen daarin integraal worden 
verwerkt. In diezelfde tijd begint ook een structureel beleid
tot stand te komen dat op verbetering van de 
arbeidsomstandigheden, als geheel, is gericht. Zo wordt 
er een commissie in het leven geroepen ter bevordering 
van veiligheid, gezondheid en welbevinden (VGW).

   



  

 

  



 

 

     



 

 

  



 



In 1985 wordt een nieuw
uniform ingevoerd. Het
kledingpakket wordt in de
periode hierna steeds meer
afgestemd op de functionele
eisen die de dienstuitvoering
stelt. In 1986 worden de
benamingen van de MBK-
rangen gewijzigd en daardoor
meer in overeenstemming
gebracht met de militaire
rangsbenamingen. (Zie ook
hierna het rangenoverzicht.)
In de tweede helft van de tachtiger jaren wordt de taakstelling van het MBK uitgebreid met het 
verrichten van koeriersdiensten en het uitvoeren van preventieve bomverkenningen.
De opleidingen en cursussen voor het MBK-personeel worden uitgebreid en steeds meer op de 
praktijk toegesneden. In de opleidingskalender van 2000 komen naast de “good old” 
basisopleiding maar liefst zes verschillende structurele opleidingsactiviteiten voor. Behalve deze
structurele activiteiten coördineert de opleidingssectie van de MBK-staf ook nog cursussen en 
vormingsbijeenkomsten die in een incidentele behoefte voorzien.
                                                                                                                                                         
  



 

  



De kantoorautomatisering 
komt bij het MBK wat later op 
gang dan bij de KM. 
Omstreeks 1986 wordt in een 
achterafgelegen wachtlokatie 
van de oude Rijkswerf de 
eerste pc. getest voor gebruik 
ten behoeve van m.n. 
toegangscontrole. Het eerste 
tekstverwerkingsprogramma 
dat bij het MBK op de staf en 
enkele posten wordt ingevoerd
is “Writing Assistant”. In de 
negentiger jaren wordt de 
achterstand gaandeweg 
ingelopen. Anno 2000 beschikt
het korps in het gehele land 

over “state of the art” pc.’s en randapparatuur. Goal is thans o.a. het geheel landelijk dekkend 
maken van het kantoorautomatiserings-netwerk.

  



 

“Gouden medaille commandant van marinebewaking.”
VLISSINGEN- Op een zonovergoten plein van de marine-
kazerne in Vlissingen heeft L. Jansen uit Breskens,
afdelingscommandant bij het marinebewakingskorps,
vrijdagmiddag de eremedaille in goud, verbonden aan de
Orde van oranje, ontvangen. Commandant J.H.D. Nillisen,
kapitein ter zee, van de Vlissingse kazerne reikte de 
versierselen uit. Voor Jansen, sinds 17 januari 1955
bij het marinebewakingskorps werkzaam en sedert 1981
afdelingscommandant, was het lintje een verrassing. De
overhandiging volgde na een plechtigheid op het kazerne-
plein ter gelegenheid van koninginnedag. Nillisen stelde in 
zijn toespraak dat Jansen na indiensttreding spoedig opviel
door een energieke wijze van aanpak en de wil om andere
mensen waar nodig te assisteren. Hij noemde als bijzon-
dere verdienste van de onderscheiden afdelingscom-
mandant dat hij integratie van zijn korps met de Koninklijke Marine heeft bevorderd. Het korps, 
waarover Jansen de 
leiding heeft, maakt officieel deel uit van de marine, maar 
bewaakt marineobjecten. Nillisen noemde het een groot 
voorrecht een medaille te mogen uitreiken. “Er zijn mensen 
in onze samenleving” merkte hij op, “die wat neerbuigend 
praten over de jaarlijkse lintjesregen en het uit de tijd vinden.
Over het algemeen zijn dit echter mensen die zelf op geen
enkele wijze ooit in aanmerking zullen komen voor enige 
onderscheiding”.  



In 1989 start de voorbereiding van het SAJO-project. SAJO 
staat voor Subsidieregeling Additionele Jongerenbanen bij de
Overheid. Het plan behelst in grote lijnen het volgende :
1. er wordt een aparte subdienstgroep ingesteld: de 

Bijzondere Dienst Bewaking (BDBWK);
2. het MBK wordt voor een periode van vijf jaar 

uitgebreid met 200 functieplaatsen BDBWK;
3. deze functieplaatsen zullen in het kader van 

werkgelegenheidsbevordering worden bezet door 
langdurigwerkloze jongeren;

4. deze jongeren zullen naast de EMV (Eerste Militaire 
Vorming) een opleiding bij het MBK volgen en in de 
gelegenheid worden gesteld beveiligingsdiploma’s te 
behalen voor de particuliere sector;

5. het BT(bepaalde tijd)-dienstverband van de jongeren 
duurt vier jaar;

6. de KM ontvangt van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid subsidie voor de financiering van 
het plan;

7. de militaire wachtfuncties die de KM tot dan toe nog 
kent op walinrichtingen, worden opgeheven en 
vervangen door MBK- personeel en matrozen  
BDBWK;

8. het MBK-kader zal tijdelijk worden uitgebreid om de 
span of control te waarborgen. Verder worden het 
voertuigenpark en het verbindingsplan uitgebreid.

Aldus gebeurt.
Begin 1990 treden de eerste SAJO-militairen, als matroos BDBWK, in dienst bij het MBK.
Gedurende het project kent het MBK de grootste sterkte van zijn 50-jarig bestaan nl. 532 
personeelsleden (331 burgerambtenaren, 200 militairen BT en 1 militair OT). Het versterkte 
MBK krijgt de volgende objecten erbij om te bewaken:
• de Joost Dourlein Kazerne op Texel;
• de Marinekazerne Erfprins;
• het Commandement der Zeemacht in Nederland;
• het Havenkantoor;
• het Marinevliegkamp De Kooy;
• de Operationele School en gebouw Swaen;
• Hr. Ms.Thetis;
• de Onderzeedienstkazerne;
• de Mijnendienstkazerne;
• de Van Braam Houckgeest Kazerne te Doorn;
• het Marine Vliegkamp Valkenburg (gebouw Sirius werd al eerder door het MBK    
• beveiligd);
• het Hoofdkwartier Korps Mariniers;
• de Van Ghent Kazerne te Rotterdam.



                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         

    
                                                                                                                                                         

          
       



  



Tussen de water- politie en de Royal Marines,
beide uit Poole (UK), bestond al jaren een gezon-
de rivaliteit. Het handelde hierbij in eerste aanleg
over de vraag wie de snelste vaartuigen ter
beschikking had. Dit resulteerde op een gegeven
moment in de Alarm Trophy: een wedstrijd op
het gebied van kennis, kunde en vaardigheden
op verschillende typen vaartuigen, in gebruik bij
beide organisaties. In een later stadium werden
de mariniers van de Joost Dourlein Kazerne bij
deze wedstrijd betrokken. In 1992 werd Texel
belast met de organisatie van de Alarm Trophy
en werden, naast de genoemde Engelsen, ook
de Rijkspolitie te water en het MBK uitgedaagd. Na twee dagen strijd eindigde het MBK, tot ieders
grote verrassing, als eerste. In 1993 mocht het MBK in Engeland de eer gaan verdedigen, hetgeen
jammerlijk mislukte. Op de foto van links naar rechts: M. Marbus, R. Stekelbos, S. Siahainenia, R. 
Burger. De vijfde man, B. Hollanders, ontbreekt op de foto.

Intussen heeft een tweede naamswijziging van 
het korps plaatsgevonden: 
Marinebewakingskorps wordt Marine 
Beveiligingskorps. In februari 1992 wordt deze 
naamswijziging geformaliseerd in het 
Organisatiehandboek KM (1 VVKM 4).

Door de Admiraliteitsraad is besloten dat na 
afloop van het SAJO- project alle objecten door 
het MBK beveiligd moeten blijven. Aangezien in 
1994 de uitstroom van de matrozen BDBWK 
reeds op gang zal komen, wordt in de tussentijd 
een nieuw plan ontwikkeld, dat “Centrale 

Zekerheid” wordt genoemd. Het belangrijkste uitgangspunt van dit plan is om de inzet van 
menskracht gedeeltelijk te vervangen door elektronische beveiligingsapparatuur en een centrale
meldkamer-concept. Als pilot-project voor grootschalige installatie van indringerdetectie-
systemen heeft het Marine Vliegkamp Valkenburg gediend.



 

Tussen 1994 en 1997 wordt het gros van de te
bewaken objecten van elektronische detectie- en
alarmeringsapparatuur voorzien. De nasleep van
de ene reorganisatie is nog niet afgewikkeld of de
andere zet al weer in. Er wordt veel gevergd van
de staf en het uitvoerend personeel om organisatorische problemen op te vangen en af te 
wikkelen.

Zo blijkt dat de personele inzet van de matrozen BDBWK niet geheel kan worden vervangen 
door elektronica. De bemanningslijst van het vaste MBK-personeel mag echter niet worden 
uitgebreid. Privatisering is een hype in die jaren. Daarom wordt een toevlucht gezocht in 
uitbesteding van een vijftigtal bewakingsfuncties bij een particulier bedrijf. Dat bedrijf wordt VNV.
Personeel van deze beveiligingsonderneming wordt op de zgn. niet-operationele objecten 
MKAD, MEOB Oegstgeest, HKKM en VGKAZ ingezet naast en onder leiding van regulier MBK-
personeel. De beveiliging van de Marinekazerne Vlissingen is al eerder uitbesteed aan een 
ander bedrijf, nl. Group 4, dat op 1 januari 1997, bij aflopen van het contract met VNV, ook 



personeel gaat leveren voor de eerdergenoemde niet-operationele objecten. Op 1 januari 1995 
wordt de Beveiligingsgroep Admiraliteit geïntegreerd binnen het MBK.

In oktober 1995 verhuist de Staf MBK naar de huidige accommodatie, die geheel volgens eigen 
wensen en eisen nieuw is gebouwd en ingericht. In dit gebouw op het terrein van de Nieuwe 
Haven wordt tevens de centrale meldkamer geïnstalleerd.

In 1998 worden voor het eerst weer MBK-beveiligingsbeambten met een tijdelijke verbintenis 
aangenomen. Aanvankelijk betreft dit tijdelijke aanstellingen voor een periode van vijf jaar. Later
wordt dit een dienstverband van drie jaren. Dat er ook op dit punt niets nieuws onder de zon is, 
wijst de historie weer uit. In de eerste helft van de vijftiger jaren bestond het toenmalige MWK 
voor het overgrote deel uit burger-arbeidscontractanten.



                                             
Het vertrekpunt voor de toekomst

1998 is ook het jaar waarin het plan Centrale Zekerheid geheel is doorgevoerd. Alsdan ontstaat 
de behoefte de bedrijfsvoering door te lichten om deze te optimaliseren. Hier komt nog bij dat 
het korps in oktober van dat jaar te maken krijgt met een aanzienlijke personeelsreductie. Dit 
betekent dat er opnieuw een reorganisatie-traject moet worden doorlopen. Aan deze 
reorganisatie is een bedrijfsmodel opgehangen, dat in 2003 volledig zijn beslag moet hebben 
gekregen.

Kernpunten van het nieuwe bedrijfsmodel zijn :
• het op maat beveiligen van alle KM-objecten en aan de KM toegewezen objecten;
• op contractbasis beveiligen;
• risico-management en auditting;
• vernieuwde rapportagestructuur v.w.b. de bedrijfsvoering.
Het belangrijkste doel is het bereiken van een doorzichtige bedrijfsvoering. Verder vormt het 
beëindigen van de structurele inzet van particulieren (de privatisering) een onderdeel van het 
reductiebeleid. Gelijktijdig met de uitvoering van dit plan en de verdere realisatie van de 
reorganisatie zullen ook kritische succesfactoren als communicatie, veranderingsbereidheid en 
personele begeleiding voortdurend aandacht behoeven.                                                                
                                        
Opnieuw zijn we anno 2000
als korps in een fase
gekomen, die de nodige (vaak
extra) inspanning zal vergen
bij alle betrokkenen. Sinds de
tachtiger jaren hebben we te
maken met veranderingen die
elkaar in een steeds sneller
tempo opvolgen.
Veranderingen die tot nu toe
lang niet altijd vlekkeloos
verliepen en soms later weer
bijstelling behoefden. De
optelling van al deze



veranderingen geeft echter een positief resultaat te zien. We zijn een modern, goed geoutilleerd
beveiligingskorps geworden. Maar, er kan en moet nog veel verbeterd worden. De dynamiek - 
zo u wil “turbulentie” - zal blijven, opdat we de spreuk “Ik zal voor u waken !” waar kunnen 
blijven maken.

                                                            Vigilabo pro vobis !

 

                                                    



     

                                                                               

                                                                                                                                                         
   

                                                                            



                                                                                                                                                         

 

      

      
                                                                         

                 

                                                                          



         

  

         
  

   

                            

                            

                                                                                      



 

 

 

                                                   

 



  

   

   

                       



 
 
 

      

 



  

  

 

   

 



NASCHRIFT                                                                                                                                    

Het doel van het jubileumboek was een beeld te schetsen van de ontwikkeling van het MBK 
gedurende de afgelopen vijftig jaren. Tevens hebben wij beoogd een indruk te geven van de 
bewaking en beveiliging bij de Koninklijke marine. Hierbij maken wij geenszins aanspraak op 
volledigheid. Als samenstellers hebben wij gekozen voor een uitgave met relatief weinig tekst 
en veel foto’s. We zijn er namelijk van uitgegaan dat de zeggingskracht van beeldmateriaal 
groter is dan die van geschreven tekst.
Wij hebben zo groot mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd. Het is echter onvermijdelijk 
geweest om soms af te gaan op informatie van derden, bijv, omdat de datering bij foto- of 
tekstmateriaal ontbrak of de juiste persoonsgegevens. Licht kunnen hierbij onjuistheden zijn 
ontstaan, waarvoor onze excuses.
Alle actief dienende en gewezen personeelsleden van het korps, die in welke vorm dan ook een
bijdrage hebben geleverd, willen wij daarvoor van harte bedanken. U zult begrijpen dat we niet 
al het aangeboden materiaal konden plaatsen. We hebben een keuze moeten maken. Die 
keuze is ook afhankelijk geweest van en bepaald door de inzending van foto’s, die hoofdzakelijk
uit de regio Den Helder kwamen.
Voorts is een belangrijk gedeelte van het gepresenteerde fotomateriaal ter beschikking 
gekomen door de Audio Visuele Dienst (AVD) van de KM, waarvoor onze dank.

Den Helder, september 2000
A. v. Mourik

S. v. Dijk-Paans
M.A. Krause-Schenk

J. v.d. Marel
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