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VRAGEN 
door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 107 
van het Reglement van Orde, en de daarop door de Regering 

schriftelijk gegeven antwoorden 

S 6 9 . VRAGEN van de heer Wieldraaijer (P.v.d.A.) be-
tref fende het aanbieden van St. Nicoiaas-presentjes 
aan de soldaten Dona en Schul. (Ingezonden 6 
december 1971.) 

1. Heeft zich op 3 december jl. een delegatie van de 
V.V.D.M. aan de poort van Nieuwersluis vervoegd, ten einde 
St. Nicoiaas-presentjes te brengen aan de soldaten Dona en 
Schul? 

2. Is het waar, dat van de drie V.V.D.M.-bestuursleden er 
één naar binnen mocht en dat deze van de wachtcommandant 
te horen kreeg, dat de in Nieuwersluis verblijvende militairen 
geen presentjes mochten ontvangen behalve van familieleden? 

3. Wie heeft de opdracht gegeven om een surpriseschoen 
van twee bij twee meter, waarin zich de presentjes voor Dona 
en Schul bevonden en die voor het hek van Nieuwersluis was 
achtergelaten, met een Volkswagenbusje in de prak te rijden? 
Op grond van welke overwegingen is deze opdracht gegeven? 

4. Is het waar, dat de overblijfselen van de betreffende sur-
priseschoen onder toezicht van een officier en met behulp van 
door deze verstrekte lucifers door een passerende jongen in 
brand gestoken zijn? 

5. Wil de Minister bevorderen, dat, indien de voorgaande 
vragen bevestigend worden beantwoord, een zodanige op-
dracht van de zijde van het personeel van Nieuwersluis niet 
meer voorkomt, en ook overigens maatregelen nemen, die het 
mogelijk maken, dat aldaar verblijvende militairen ook van 
niet-familieleden presentjes mogen ontvangen? 

ANTWOORD van de heer De Koster, Minister van Defensie. 
(Ingezonden 27 december 1971.) 

1 en 2. Op 3 december 1971 omstreeks 10.15 uur hebben 
een zestal in burger geklede personen een „schoen" van ten-
minste twee bij twee meter geplaatst bij het Depot voor Dis-
cipline te Nieuwersluis op circa 40 meter afstand van de ingang. 
Omstreeks 12.30 uur hebben deze personen zich vervoegd bij 
de wacht van het Depot. 

Eén hunner heeft toestemming gekregen het wachtverblijf 
binnen te gaan en heeft daar gesproken met een zich in dat 
verblijf bevindende eerste luitenant. 

Géén van dit zestal personen heeft zijn naam of hoedanig-
heid aan deze officier of enig ander tot het Depot behorende 
militair bekend gemaakt. 

De woordvoerder heeft verzocht de schoen te mogen aan-
bieden aan de in de tuchtklasse geplaatste militairen Schul en 
Dona. Daarop heeft de luitenant betrokkene erop gewezen dat 
voor alle in het Depot aanwezige gestrafte militairen een zelfde 
regeling bestaat ten aanzien van het ontvangen van Sint Nico-
laas-presenten, weike regeling onder meer inhoudt dat alleen 
ouders of naaste familieleden deze mogen aanbieden. Na dit 
gesprek is de schoen door de brengers op zodanige wijze voor 
het toegangshek geplaatst, dat de toegang tot de kazerne voor 
motorrijtuigen geheel werd versperd. Vervolgens zijn zij weg-
gegaan en hebben de schoen onbeheerd achtergelaten. 

3. Er is nimmer opdracht gegeven de aldus door onbeken-
den onbeheerd achtergelaten schoen te beschadigen of te ver-
nielen. Geruime tijd nadat de toegang van het Depot met 
deze schoen was geblokkeerd, diende een Total-tankauto het 
Depot te verlaten. Eerdergenoemde officier heeft, nadat hij 
zonder resultaat een beroep had gedaan op de Rijkspolitie om 
de schoen te verwijderen, opdracht gegeven met behulp van een 
Volkswagenbusje de schoen van de ingang weg te schuiven. 
Dit schuiven gebeurde voorzichtig en vond met geringe snel-
heid plaats. De schoen is aldus over de weg naar de berm langs 
de Vecht verplaatst. Hij is daarbij wel enigszins beschadigd 
echter zeker niet zoals in de vraag gesteld „in de prak gereden". 
Nadat de uitrijdende tankauto ten gevolge van zijn grote draai-
cirkei het bouwsel had geraakt en zwaar beschadigd, heeft een 
aantal ter plaatse aanwezige jongens zich meester gemaakt van 
de inhoud van de „schoen" en deze verder vernield. 

4. De waardeloos geworden restanten zijn door één van de 
jongens in brand gestoken, met lucifers afkomstig, naar inmid-
dels is gebleken, van een luitenant. Van enig toezicht van mü-
taire zijde daarbij was geen sprake. 

5. Alle ouders van zich in het Depot voor Discipline bevin-
dende gestraften krijgen mededeling, dat gestraften Sint Nico-
laas-presentjes mogen ontvangen, mits deze de waarde van f 10 
niet te boven gaan en aan bepaalde voorwaarden - o.m. voor 
wat betreft bederf - voldoen. Deze regeling is getroffen om een 
ongelijke toezending van geschenken aan de gestraften te voor-
komen en een zo gelijk mogelijke behandeling van de gestraften 
te bevorderen. Gestraften die niet van thuis presenten ontvan-
gen worden door de Welzijnszorg daarmede bedacht. Deze 
regeling heeft tot dusverre nimmer aanleiding gegeven tot 
klachten. Er is géén reden deze regeling naar aanleiding van 
het vooromschreven gebeuren te herzien. 

Zitting 1971-1972 Aanhangsel TWEEDE KAMER 



> " ■ / / 


