
Aanhangsel tot het Verslag van de Handelingen der Tweede Kamer 1835 

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

schriftelijk gegeven antwoorden 

9 1 3 . VRAGEN van de heer Franssen (P.v.d.A.) inzake 
gebeurtenissen in het Nederlandse leger verband 
houdende met de verlofregeling. (Ingezonden 7 
augustus 1968.) 

1. Is het waar, dat zich in het Nederlandse leger de volgen-
de gebeurtenissen hebben voorgedaan: 

a. Pasen 1968: Het onderdeel van Frans van Rijnswou (119 
Ava ststbt) had het weekend batterij van dienst. Rijnswou, 
wiens meisje paasmaandag zou komen, had op donderdag en 
maandag dienst. Hij ging naar de opper Koopmans en vroeg: 
„Opper, mijn meisje komt maandag. Op vrijdag heb ik geen 
dienst. Kan ik niet op vrijdag in plaats van maandag dienst 
krijgen?" De opper zei: „We zullen het wel regelen." De dienst-
lijst werd zodanig geregeld, dat van Rijnswou zowel op vrijdag 
als op maandag dienst had. 

Vragen hierover bleek niet mogelijk. 
b. 28 maart 1968: Van 't Westende, getrouwd, zou het ko-

mende weekend naar huis gaan van zaterdag 12.00 uur tot 
zondagavond 24.00 uur. Dat was echter niet mogelijk, omdat 
hij wacht had van vrijdag 19.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. 
Moonen wilde de wacht wel overnemen, omdat hij toch op dat 
tijdstip vrij had. Dit werd voorgesteld aan de betreffende com-
mandant (opper Koopmans). Het resultaat was: De soldaat 
Moonen kreeg dienst voor de gehele vrijdag, zaterdag, zondag 
en maandag. Van 't Westende moest normaal dienst doen en 
kon pas zaterdags na 19.30 uur weg. 

c. Verlof: Op 2 april vroeg Moonen aan zijn commandant 
(opper Koopmans): „Kan ik voor 15 april, 2de paasdag een 
dag verlof opnemen?" „Waarom", vroeg de commandant. „Wel, 
ik ben dan jarig en dat zou ik graag thuis willen vieren", ant-
woordde Moonen. De commandant repliceerde: „Nou dan vier 
je je verjaardag maar met Pinksteren". Moonen zei: „Dat gaat 
niet, want ik ben op de 15de jarig en mijn familie komt." 
Tenslotte zei de commandant: „Reken er maar op Moonen, dat 
ik je dan flink aan het werk zet." 

2. Indien de vraag sub 1 bevestigend moet worden bcant-
woord, kan de Minister dan begrijpen, dat er mensen in Ne-
derland zijn, die het Nederlandse leger met autoritair, totalitair 
en patriarchaal betitelen? 

3. Is de vrees gerechtvaardigd, dat dienstplichtigen, die 
feiten als bedoeld onder 1, aan kamerleden of aan de pers 
mededelen, represaillemaatregelen van de hogere legerautori-
teiten zouden ondervinden? 

4. Is de Minister bereid de sub 1 vermelde gebeurtenissen 
te doen onderzoeken en van zijn bevindingen aan de Kamer 
mededeling te doen? 

5. Indien uit het onder vraag 4 bedoelde onderzoek blijkt, 
dat de gesignaleerde gebeurtenissen werkelijk hebben plaats-
gevonden, welke maatregelen denkt de bewindsman dan te 
nemen om feiten als deze te voorkomen en te bestrijden? 

Toelichting 
In de op 3 juli 1968 ingezonden vragen waren namen van 

personen en plaatsen met initialen aangeduid. De Minister ant-
woordde op 9 juli 1968, dat hij aan de hand van deze onvol-
ledige gegevens niet kon mededelen of de gewraakte feiten 
zich hadden voorgedaan. In een nader artikel van 3 augustus 
1968 in het weekblad „De Nieuwe Linie" wordt medegedeeld, 
dat de schrijver van het vorige artikel de namen niet wilde open-
baar maken uit vrees voor represaillemaatregelen van de hogere 
legerautoriteiten, maar dat twee dienstplichtigen eigener be-
weging hun namen toch vrijgeven. 

ANTWOORD van de heer Den Toom, Minister van Defen-
sic. (Ingezonden 28 augustus 1968.) 

14 en 4. De in vraag 1 vermelde gebeurtenissen heeft de 
ondergetekende laten onderzoeken. Omtrent de resultaten kan 
het volgende worden medegedeeld. 

a. Pasen 1968 
Voordat het dienstrooster was bekend gemaakt heeft de 

dienstplichtig soldaat Van Rijnswou aan de opperwachtmeester 
Koopmans gevraagd om in plaats van op maandag op vrijdag 
dienst te mogen doen omdat op paasmaandag zijn meisje op 
bezoek zou komen. Er kan worden aangenomen, dat hem dit is 
toegestaan omdat in het geraadpleegde dienstenboek zijn dienst 
op paasmaandag is doorgeslagen. Klaarblijkelijk is dit bij het 
uittypen van het dienstrooster over het hoofd gezien. Toen dit 
dienstrooster werd bekend gemaakt toonde de dienstplichtig 
soldaat zich — zeer begrijpelijk - verontwaardigd. 

Het bezoek van zijn meisje heeft normaal doorgang gcvon-
den, zij het dat betrokkene wegens de hem opgedragen dienst 
die maandag de kazerne niet kon verlaten. 

Achteraf heeft betrokkene - die thans met klein verlof is -
verklaard in de gemaakte vergissing geen kwade wil te zien. 

b. 2S maart 1968 
Het verzoek van de dienstplichtige Moonen in het weekeinde 

de wachtdienst van de dienstplichtige Van 't Westende te mogen 
overnemen, kon niet worden ingewiiligd omdat het, in verband 
met het grote aantal zieken bij het onderdeel, zeer waarschijn-
lijk was, dat hij zelf voor dienst op zaterdag moest worden aan-
gewezen. Hij is zaterdagmiddag samen met andere militairen in 
de kazerne geconsigneerd geweest in verband met het uitbreken 
van een heidebrand. De dienstplichtig soldaat Van 't Westende 
is na afloop van zijn wacht tot de daarop volgende maandag 
8.00 uur met verlof geweest. 

c. Verlof 
Het is niet mogelijk gebleken vast te stellen hoe het gesprek 

precies is verlopen. Opperwachtmeester Koopmans ontkent per-
tinent te hebben gezegd: „Reken er maar op dat ik je flink aan 
het werk zet". Deze ontkenning is geloofwaardig omdat hij het 
verzoek van de dienstplichtige Moonen aan de batterijcomman-
dant heeft voorgelegd, waarna deze het voor 1 5 en 16 april ge-
vraagde verlof heeft verleend. 

2. De ondergetekende is van mening, dat het niet juist zou 
zijn enkele incidentele voorvallen als algemene maatstaf te 
hanteren voor de verhoudingen in de krijgsmacht. 

Ook de resultaten van het onderzoek sterken de ondergete-
kende in zijn opinie, dat uit de gesignaleerde voorvallen zeker 
niet mag worden afgeleid, dat het Nederlandse leger de betite-
ling autoritair, totalitair en patriarchaal zou verdienen. 

3. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord. 

5. Hoewel de gesignaleerde gebeurtenissen zich niet op de in 
vraag 1 omschreven wijze hebben voorgedaan, wil de onder-
getekende de uitdrukkelijke verzekering geven, dat men in de 
Nederlandse krijgsmacht voortdurend bedacht is op het hand-
haven en bevorderen van de goede verhoudingen. 

Zitting 1967-1968 Aanhangsel TWEEDE KAMER 




