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VRAGEN, 
door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 116 
van het Reglement van Orde, en de daarop door de Regering 

schriftelijk gegeven antwoorden 

2 2 . VRAUEN van de heer Gortzak in verband mei de 
opkomst van dienstplichtigen op 3 december a.s. 
(Ingezonden 26 november 1957.) 

1. Is het juist, dat op 3 december a.s. een groep jongeren, 
in verband met het vervullen van hun eerste dienstplicht, onder 
de wapenen wordt geroepen? 

2. Is het de Minister bekend, dat, in verband met het vieren 
van het Sint-Nicolaasfccst, deze datum van opkomst bij vele 
jongeren grote teleurstelling heeft gewekt? 

3. Is het de Minister bekend, dat het, zo mogelijk, vieren 
van het Sint-Nicolaasfeest in huiselijke kring van zulk een 
betekenis wordt geacht, dat de Voorzitter van de Tweede Kamer 
aan de Kamer heeft voorgesteld op 5 december a.s. de zitting 
vroeg te doen eindigen, opdat Minister en Kamerleden in staat 
worden gesteld dit feest in de familiekring te vieren? 

4. Is het juist, dat het hoofdbestuur van het Algemeen 
Nederlands Jeugdverbond zich in een brief tot de Minister 
heeft gericht met het verzoek om de datum van opkomst voor 
bovenbedoelde groep jongeren tot na de 5de december te 
verschuiven, doch dat de Minister hierop een afwijzend ant-
woord heeft gegeven? 

5. Is de Minister alsnog bereid de datum van opkomst 
voor bovengenoemde dienstplichtigen zodanig te veranderen, 
dat zij in de gelegenheid worden gesteld het Sint-Nicolaasfeest 
in huiselijke kring te vieren? 

ANTWOORD van de heer Staf, Minister voor Defensie. 
(Ingezonden 28 november 1957.) 

1. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. 
2. De in deze vraag bedoelde dienstplichtigen zijn tijdig op 

de hoogte gebracht van hun opkomstdatum. 
Het is de ondergetekende niet bekend, of bij hen ooit de 

gedachte is gerezen, dat deze voor hen zo gewichtige datum 
afhankelijk kon worden gesteld van het Sint-Nicolaasfeest. 

3. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. Onderge-
tekende meent, dat de hierbedoelde maatregel minder ingrij-
pende gevolgen heeft dan een uitstel van opkomst voor eerste 
oefening. 

4. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. 
5. Ondergetekende is niet bereid de opkomst voor deze 

dienstplichtigen drie dagen te verschuiven. Hij betwijfelt of de 
consequenties daarvan aan alle betrokkenen welkom zouden 
zijn. Immers, zij zouden ondervinden, dat hun eerste oefening 
in de zomer of het najaar van 1959 ook drie dagen later zou 
eindigen. 

Voorts acht hij het niet verantwoord het gehele opleidings-
apparaat met alle personeel en materieel drie dagen tot werk-
loosheid te doemen. 

De dienstplichtigen, die op 3 december a.s. in werkelijke 
dienst zullen komen, kunnen ook al spoedig gebruik maken 
van de verlofregeling ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuw-
jaar, welke ondergetekende ook, om het gezinsverband te hand-
haven, van veel groter belang acht dan een verlof voor het 
Sint-Nicolaasfeest. 
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