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1. Ad.l:e1wen voor: dienstweigering welke. doo:r 1\o Districta ?syehiater van de Gtlneeskundige Dienst te Vught aan poten..,.ole di'êlnstweigeraJU'S 'WOrdt verstrekt.

3. Bij het hoofd Van de tekenkamer/reproductiaka.'l:ur va.,.'î het GOC vervoct,tde zich ..
op.vrijdáfi 4 nov 77 een dpl.sld. diE!: voer het hoofd van de Psyohiatilàohe
Dienat Van het Gnk.D&t te- Vu,ht een' e.ánta.l copie~n moest laten ma.ktm · va.r 'em\ ·
Ujst met adressen voor.dienstweigerlngsadviezen.

·

·

· ··

!fa ingewonnen adviezen'bleek dat regelma:Üg bij do :u.P. dienstplioht.:gen· .••.
komen welke vo'ol"'!''emena zijn om dün\st te weig~ren. Ua.arom heeft men f31)n .aan:..
tal adressèn venBmèld welke men ter hand wil stelle..'1 van de di~nstWei.eétráàr•
Deze lijst ia bedoeld ais .àervice aan de di.el!stweigeranr en vóóxicOI'Át'• vó~
de D.P, een. aantal vragen.
·· · ·
~~:
,•>

L

De.,rdjdf!i. ~ijn de ~<il:'f!á.s~· welke .op .het f'Qrm\ü i er genoemd wç~~n ·
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Aktiviteiten Vredesbureau Drachten
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') doethalen wat

•

iGieinioieimidleniïzijn lid van het Yredesbureau Drachten, waarbij
d6 functie van seor~aris vervult.
Allebij hebben in 't verleden een beroep op de wet gowe ç~rubezwaren gedaan.
is erkend en
is vriJgesteld
van het vervullen van de dionstplioht.
Op 19 maart 1983 start het Vredesbureau Drachten, op het
adres Boereetr•ek 24 {woodbrookcrshuis) te Kortehemmen,
een cursus dienstweigeren, zowel voor de dienetpliohtigo
die op moet komen voor eerste
alsmede ook voor die
personen die voor

geen
geen

cl:

'J

'J

'<'-"tMm t>f hij pÄsr in dat~
mei. ~~~ \CCI t~~tloord mo*f' om
di.:nst te: ""CiJ!t:rc:D n t>ij\·oorb!:eld: tk
·dc>c "1<1 ma: oaa lllllliAnword en wil
: c:r IIÏCI \'OOr orsclcid worden ook. Het

Op herhaling kan ook geweigerd worden

Dienstweigeraars
fors

· arw!jlcrl •-an JCwdd is bchinsrijk en
niet all"n het ar~. maar oo1r. het
idee: dal er wat tep acelaan moet en
kan •-ordea. De molicYen om dieliSt te
wcicc:rcn lijn per persoon w~hil·
Iend*.
"Ik llij\~lcl \ind dat elke ~:uldea

toegenomen

ORAÇHTEN - ··z~rrs ·degenen die op herhaling m~ren,

die ... dd'ftl'le I:M!!it«d ....... -~
pold add Is. Die cllldctl lOU bctér

beroep d~n op de "et gewetensbezwaren. Vol·
gcns ons ;djn wlen llier nog niet van op de hoogte.., aan het
· Y~oord is l..co DiJicman t'an het Vreelesburo Drachrcn. Op 19
J.unncn

1101:

aan onc..U~kcllnrtaulp
~eed kunnen

tt&Cn op- maalloc:happij waarin tt11
: lccer runcllonc:tll't. Jfd moet mo1clljk
zJjn - 11! lr-m zomfer een lcaer", vuh
J.. lloc:sraaa.

maart start het Vreelesburo in bet Woodbrookershuis te Kor•

tchc:mmc:n met een c:unus dienst"-elgeren. Naa5t cle •normale•
dklnt.1wcigeraars ~·n men zich in de c:umas bovendien toespit·
'>41n op de groep die op herhaling moet. maar gebruik w·il
maken van de in 19l3 In wel getreden •w·et gew~ensbe~-anm
tegen militaire dienst•. BijTijds had een gesprek met Leo
Dijkman en Jan Roest \'an het organiserende Vredesburo
Drac:bten.
Hei Vrede$buro is in 1919 ''Anuil een
ncde•bc.,.·c.I!Îng opacridit en druil
monl\'nltc:l op &:uh •·ande ukû•·i•ciscn
,·;an een licntal •·rijwill!gcrs. Een vut
onderkomen hcefi het Vredesburo
oog niel. maar voor bcp3:sldc akliY1·
1d1cn bn men gebruik maken van de
DooJ"ic:7jnclc: kerk in de Zuidcrpromenade te Drachlc:a. En de komende
cur;ll$ dienstweigeren ut &cbovdn
worden in het Woodbrookcnihuis te
Kor1ehemmen.
lfct Vredesburo ~telt zidl c:en drietal
ta3btc:llingen 1cn doel. Ten eerste In•.
r«matio: en bcgclcidlna acvcn bij hel
dicnnwcigcrcn. Wat op eeD tweecal
mGnitren gcbcun. Namelijlc in de
•wm van <en wl'kcl~lt:. spreekuur In
de Ooopsgcz.indc ktrk (dke dinsdag
. 19.00 tol 20.00 uur) en door middel
•·an lroc:psvoorlic:hli~( op sçholcn,
•·ormangccncra, vereniSJn&l'n n der·
geliJke.
A11 tweo:ck tule ziel men he& YCIIIIÛ•
ken van informatie O\'Cf OOttoe en
wede in hel algemeen, wal door mid·
del van een cui"'US worelf gedaan. On·
d.:no.:tp(n a1, êl.:v.-c:ld. '~:v.·ddloo,hcid
__ ~~~ l>e..·ap.:ning•f'<llt_II.-IL. W<>rde!' hi!r·

l

f

0:11

vredetop"cx:ding bc:>'Ordercn.

Veranderd
..De moJdijkheid Om dien5t Ie Wt'iJt•
l'('n is al aanwczi& vanar 19.13", •·c:nclc
Jan Roat.. "'Toen i.s de wet JC~A'Ctl'N
b.:zw.atea leJCA mlU111irc dicntt in
wcrltia& Jelredcn. De wet is 111 de I~
der jaml wel enkele malen ge·,.,UziJG.
maar dat waren &«D fundamt~ttde ·
~np, Jfet dienstwciprc:n
bccl\ in de toop der jaren een duidc·
tijlee sprong genomc11. En dan dc:ok ik
met name aan de jaren zeventi_&. Ik
IIChat dat fit nu per jaar zo'n dnc tot
vitrduizcnd gevaUen van dienstwciac·
rurszija".
Welke oorzaken zijn er aan te wijzen
~ deze •t,ijgende lijn? Jan Roat
motiveert de JRICi: "Ten eerste denk
ik dat er spralte Is van «D mcntalitellsveramtéria& vm de mensen.
Daarnaast zijn er divcne lfOCJICI'Ïngen
in de multchaPI'_ij die %idl bewust
beti&houclcJI met dleastwciJeraars. Et
worclt advies c:a informatie ''Cntrckt
en de betrokken personen worden zo.
•c.:l mugdijk bcgckid in hun J"lsing
0111 dieliSt 1c wcisc:ren. De hele maat•
,. .
.

.

. . .. .

of leltl andcn.

•OI'IIH. A; ben puv

1

. Cursus
Vrwaer werden de dienstweigeraars

al~ tEnlin~Cn ~ouwd...
Bij dez.c laalSte \'Crondcr>~elling

vindt
Jan Roest •leun """ Lc:o Dijkman: "Jn
de tijd dat ik dienst weiac:rde. werd er
in mijn dorp nogal \'rcemd te1en me
a..ngektken. Ik llcb me daar echter
welni& van a:angetrokkcn. Ik leerde ie·
mandkennen d'K: ook een bc:r<l\'p deed
op de wet g.:...·etcnsben.arc:n en aeumt'lijt hebben we onle poaing door·

gezeL"

·

Volgens Jan Roest is de srccr rond hel
dh:nuwciprta niet mc:cr zo moeilijk
als eenljdl:. ··ec tabocsrc:cr is een
bcelie verbroken. la de commissie die
het vcrzoek behaAdelt l.ltlm Ie. .

woordi' ook pacirmm. J1c weet niet or
het er mak~cljjtcr van wordt om
dienstie wcipn. maar het maaktwel
.een vnchilalsjc: alleen msu ijzervrt•
&ers in de commissie zou hdibca. Je
wordt nu mede beoordeeld dool mm·
sen· die zich jouw siluatic beter in
lcunnco denkta."

Herhaling

.

De cunus dienstwei&~:rcn. die op 19
maart in het Woodtirookcnhuis va11
mrt pat. ui zich voor een poot clcd
gaan richten op dqcnen dJC op her·
lialins moeten en van plan ziJn een
beroep te doen op de Wt'l 8CWCiensbc·
z,.·aren. "Er lijn no& 1.:11 m.:n!llln die
nicl wo:tcn dat het ook mosclijlc is om

• .., ...,.,.;.-... ,..,..'" 1'•" .,.., ••••

.,,,,..'lo..,t;,...,H,o.~•f"r'"•

van ik heb a gczqd ~ zal ook wel b
moeten 1cacn. IIIUI dat is niet WUI',
Wij wilkft a~Cnl~lt alle mensen die op

bcrtlaling moeten en IA'Ctcnsbczwa·
ren hitnegen hebben, oproepen om
lich bij ons aan te mtlden. Zelrs de
ren.onc:n die niet meer een beroep op
ifc ~~>·ct kunnen doen. 7.0IIdcn wc graas
''an zien dat ze meedo..n aan de CUI'$US.
Op bam van hun motieven en crva·
rinfcn, kunnen wij "''"r een \luk er·
,·anng op doen t.·at wc lalcr weer
lilinnen gebruiken", aldus Lco Dijk·
maa.
·. .
.
Niet Îl!dcrccn kan teholpcn worden bij
l'Jjn posins om cc:n beroep te doen op
dé wet gwc:tciiSbQWarcn. Jan Roest
wr«~ll: Er moet echt wel een aqron·
de: reden zijn. een gcwc~enskweslic.
· Als je wUt wc:iscrcn omdat j&: andcn je
• bun kwijt kan raken. dan h~:lpcn wij
niet. Of als ze zeM-en, mijn vad<r heen
IA'CÎ&<'rd c:n mijn grootvader ook c:n
nu Is het een familiekwestie en ilt moet
oolr. ,.·cl&<'ic:n; dan trek I;en wij onze
handen ervan al." ·
Wil wordt acrekend als c:en gewe:;..
lentb'l':stie en is het nies moeDijk om
~ bepalen o( het ind.:rdoad gcwe~&:ns·
bezwaren zijn of sdlijn, VJOC&CII wij
Lco Di.jbtra: "Het is ahijd moellijk
·om te bcpllen or bet een ~lens·
b"eStie is or niet, daar zlj11 Wij ook wel
''an O\'cnulsc). Temanel moel voor
liehutt de tonsequentia van militairtcik-o~r ron "'u; ••l .. """ 'he-rntcn Fn

.

Wat w.)rdt er beh:lndcld in de cunus
dicnstweiac:rm? "Wel onder

mccor de

bc:wapeainJ. de onderwerpen ~cweld
en ~ldl006heid en de houd•nstcn
•opZichte hiervan•, vcnc11 Lco DIJk·
man. "Daamaut schenktil we 1111•
dacht aan de hcrJÏalcrs. Hierbij hangl
hel ar wan de: motieven die men naar
\'Oren brc?f. ~aarop de weiserins
seba5t'Cfd 111. Een bepaalde crvarina in • de: diensnijd kan b;voor~c:ld een rt•
den zijn om re we.aeren. Wc vinden
hel ers belanJrijk dat de mensen die
op berllalinl moelen en die erover
denkm om ~ wciJCren, aan de cursias
meedoen, ofzidlsn ieder geval in ver•
bindinJ met o"' 11dlcn. Vu hua ervarinpa en motleven hftiiCfl
na·
meiijk laler weer P.biullc malcea.
De cursus begeleidt de welseraar zo.
vc:e1 mOFlijk volpM Jan Roest: "Wc
geven advies en 1Rrormatlc ea vene!·
fen hem hoe hij lija weiserins het beit
'kan moti•·c:ren. Wc bepleidcn· a.owct
in Jroc:P""'rband als persoonlijk. Een
ieder die inlic:hrin~l ba difts.
dopvond naar de
ielinde kerk
ia de Zuidcrbuunpromcnlde 1e
Drac:htcnkoinen. VooropJIVe-de
cursus kan men terecht bij IJCr Wood·
brookmbuis. Boc:rcstrcc:t 24 te Kor·
tehcmmen. Teleronisc:h is het lè bc:rei-·
ltc:n onder nummer 05126-13J3•. 1k wil
nosmuis cc:n oproep doen ~'n. mea- .
sen die voor herhaling 5taan. om zidt
voor de cutSUS op te geven. Het kan
wwcJ voor ht-n al5 <ms l>clantrrijt
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Aktiviteiten Vredesbureau Drachten

lfD

2.

knv OemPol Drachten
bekendJ lid Vereniging Dienatweigeraara
begeleider individuele dienetweigeraars
PSP-er
beide personen hebben in het verleden dienst geweigerd.
In de Mennozaal van de Doopa 8ezlnde Kerk, Zuiderbunrt 28 1!
Draobten, wordt iedere dinsdagavond -vanaf 20.00 uur • door
bovenvermelde personen, alsmede door meerdere maar nog niet
bekende personen, voorlichting gegeven over dienstweigeren,
Tevens worden adspirant dienstweigeraars door betrokkonen
begeleid bij het dienstweigeren. Het Vredesbureau heeft
tevens een cursus opgezet t.b.v. dienstweigeraars.
Genoemd vredesbureau is d.d. 250979 opgericht uit verschillende
organisaties, te weten: radioaal paoifiatisobe beweging
Kert en Vreder Doopsgezinde Vredesgroep en de Algemene
Nederlandse Vredesactie.
·
Vermeld zij nog dat men tevens
is een oursue te
starten voor mensen die
herhalingeoefenin~en
op te komen.,
C- Plg Noord 449 Cidet

••
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cl

WOEN
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jeugdorganisaties en ouderlingeó van ~er-_
ken. Een groot braaklisgelid se~.
volgens ROClót. Bij keurinsen in Groningen
worden iUIII nieuwe_dienstplieht,genfold~fS"
om het dienstwcl;ercn ullgcde,:ld.: •·· ·
·.
· ·
·

bdastlna. Hoewel het sitehts om kicine
·lMicl~n pal, 1:'1~ het de ~n~tn. loch
IMCf. o~ het pn~. Door mdtv~due.te
voorliehUng kan men mensen voorhcht~n
ea~~llD vcdrknen.
.. . .
• -n
...~n c: groep van VliJWt 11tgers •5 ..
discUssie gaande over bet punt van de
ursussen
burge-'\e ongchoort.aamheid. Mo<:t~n
. Het Vrécksburo hèeft ook een
tal ; menso. .!erop Ftraind worden? is één \~n
ciJmusen opamt. E.tn danrJ8n !s ·ho.. !',~n : de ~rale vraaen. ·Roest verwacht \'an "el
het anders • voor daen~twc:tger.lars. <>P CJe en de'iltt ook dat het {'Unt binnenkort aan de
eunusavondcn wo\'(lt een centraal the!l'a orde komt. Een móellijk punt is ~ v!nd.-n
bebatic!eld .zoals ~rio' ,en, '~· ~: · van wàar de greftl~ v~!' demoeratie hgg"''
, bcslaál de ~genh!=~ andef!~lll~~·.sc-; ···~· in.hcieverre burp:rb~ke ongchoouaam·
raan• 1c oótll!Oeten en ervarmp Uit te beid nog clcmoc:rattkh ts.
Dceursus
Sliin pan.
.
. .
> Veel plannen. waaruit duidelijk wordt ót
~·1J~!~~!fl~!~j 1~ ·".;het Vredesburo aàit uitbreideil ·er.· \"erbre·;
ding \'Bn .de aktivitciten denkt.

.,.,.<f..,..

"'<H t•tmr 1'~""011/iike l'fllomhe/d,
gehoone e11 11/IOJto/ist:hf' :uiwrht••l<'ll. lli.'
"<:rt t't'n lqt'mlamlcr ,.o" tl<' •·rtl. ,I,•

kill<lt'tdoop <'11 tlr l.ti/g!tlimst. Sinmm wa
u(konaliK uit Wilmarmm.
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