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1. Adressen voor dienstveigering welke door do Dintricts Psychiater van de~-· 
neeskundige Dienst te Vught aan pote."lli.cle dienstweigeraars wordt verstrekt. 

3. Dij het hoofd van de tekenkamer/reproductieke.mor va:·:. het GOC vervoct,rde zich· 
op.vrijcl.a€ 4 nov 77 een dpl.ald. die voor het hoofd van de PsyohiàtJ.•iáohe ·, 
Dienat Van het Gnk.Det te Vught .een a.a.ntal copieën .noest laten maknn var em1 . 
lijst met adressen voor diena_tweiger!ngaM.viezen. 
Na ingewonnen .adviezen bleek dät regelmatig bij da li.P. dienatplioht.:gen 
komen wêike Yo,Ol.Tleména zijn om dienat te weigeren. Daarom heeft men 13t:'n _aan:.O. · 
tal adressèn verzBmèld welke men ter ~~d wil stellen van de dienstwetcor&ar·· 
Deze lijat is bedoeld als service aan de d1er:stweig-eraar en voorkomt• vol.gina 
dÓ D.P, een aantal vragen. . , . :. , 
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d .. 1.~ 2309'1'9 is ir; v'!'aohten, op lit:t ad~i'S "Fan d& JMop::,gèzind" 
Ks!·J<~ Ztliê.5x:p~ril0r._ade~ r:~vx-fjè~9·hu~·a:t:t~g~o:P0:n~.,: ·- · 
Hr:rt. btl..r@au. is tGder~ cl ~r,\:Ss~:~ 00 .,>$ en. 20e\ .t~~.lf.'. · 
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Eetrokkenen basl)ho~tven. els hu.,..,_ Too~.aamsh hRkt het ,ven . 
YS.:1 in.f'or:naUe Op het E"3bitd .. van. d~ dbnatpliah 9n .diGnS~':"; .. 
w•igéring en d.e begeleiding ·Van d~ ind.iTidueló dien:atwe:l~ra~~ 
Mög~lijk. dat in de toakomst/n.an g1'oepen, oTe:c diotHitwè:tgoet.i.ng 
en zaken van Oorlog- ên Vrèd.e· hi.<;~r.'!i>t!l nt;~B' kunnon 1:rn•den 
toeg-evoegd. 
Eet drietal is Va..."l men:!.ng dat DieMt',:eigel:'•n niet een abnormaio 
handeling is, gut,.rlgè het aantal b~.l~e~J~n op d• Wet Gewtonû.-. 
bezvarer. Militaire Di•o•t~ . . 
o•k dj dh.al in '!llilitair• d:te;".at z,ijn. 1 of aijn g&veest;' 
kunnen een beroep doen op d* ·,rt~t Geioftlhnsbezwaren. Indien gil .. 
wenst kunnèn zij r,&kèno.n: op stcv.~ ·.;au d.~ l~~h#ü van genoemd 
Vr9d.ésburuu~ 

4. Deze iliinnfe 'TOrm van. dient~tYer.lunin~ .in .:D:r.>Mht4n wordt gel't"&g~n 
d.co::.-. " Kè.rk en. Vrede~ de "Doopegezin•l~ Y.r(}d!.itHi"::oep" ~n 
".Ugémoen li~dll!<rlMbGI Vr.edesàotie"'. 

5, H•t Vredesbureau 
sleilhtlll.doo:r.eon 
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·J>r-· bédOelir..g van dit stuk, dat un ~11/i kti'nen Yrut Mt !inl ~t ~'• 

.· ~ tweéirlei. Z~l tri.lnt'len de c~ 'lf1i1m t.et m ~:hl M.ti' bi.;J.~ toe b Mit · . . . : . -, . . 

.beló.ngrijk dat.. er d~tielijkhctid btatut o-..r tin ünt&l ulY!~ton aft 

'ove~pnFn die ten ~slag l~ ~ ~dillS ~ het M Ver&fl~ 
lijkbeid voor wil ~n. nat ~lUkt bilt W'OOl" tie îcernen ll~Ûl!t@lijker ~ ~ 

tegenever concrete acti~s t,(!l betpal.n t tervijl anáertJ w~e~t.1u • .· 
• • • • • ' < .,. ' • • • .-. c. --- . ' ' 

. ~pen binnen en buit&.'1 Mt 

beter kwlnen iruJchl.lt.ten wat :&e ftn ~t; m ~l. til ni!i.!t ~ ~J!t4.a. 
V~ .dan ook dat Oftr d•e Ui~punten: in d~~t ~ ~ \1 f'ebi'Uari 

' ,: . . . . . . . 

·. a•·s. siediscueieV-d en bullotton llii06!Jt ~em • 
. . Oè t~e bed.oelina van h4tt. :stuk ~ 0111 bimM!n d«; Cl}~ Vlf;.U ~t 1rt ~

.. ·.· ·~,·;:/~tf::~ leven u.n all~l•1 ~&cti .. ~tellen di.*'~ ~mll~e ~ten 
. :ii_jl,l ~J.anÇeerci.ert vu.Man "';"FP door t.t m·~of bet .Lmè 1i\ ba~ 
· · ·;~tj~·~~ en:VWden'w.~ en~ .ftdert, .. r, sPe<:t.u.i oP bèt 

:terorei.n van, het .lrl 11&gen. 
' ., : . 

Ook over due actinoorstellen w. dt~ ..... ~N!.&d 1n t'4tbrua.r1 aoeum d.Ucu~ ... 

sieren en ziJn vOc>ncew-en bepalen. aoe net. cciclcnt'<! pûlcqt •t act i u voer. ,~ 
. .. i~ ,'·. ··· e~··~i~ komt ~ den, dat volgt uit n.t o'ferlq; i.~ het KB ~m· LoYo 1n <Se. -e• 
),j~~/!~';i'~;Î~~i.~u ... ~~t:~.~~ua~--:.= :.:~; .· 

i·!' ' ·, îhiéidtns· Een m~ situatie. 
,, -· 

. nil eri. ItaliË! is· bèsonnent staat c1e nóedesbewegin8 ock .in ~..-l&nd· VOO!' een 

'nie~~ ~ere sü~tie. Het a 1n ~t afpl~n j~ steeds ~~~UÜkfl~ .. 
, ; .~r-den :datJ~t westerse beleid ·bebeerat. wrd '~1XIr hl!lt • ~t~.t ~llllln a : · 

...... ~ti~;:~~·~~:t:.7.:~;.::-=: ::~:r.: =~-=±t· .·. 
:>een besluit op. bewapeningagebied .kan n~ ~ uu·.roeren t-egen allfi eirte~; . 
ct~L Russiscr.e~ en :il:lterne - V'ao d~ :zijde vu. ~·~ oo•.?Olld.r!.pn ~· ~tM<i in• 

la ~Uidttlijk ge\{O~M dat. de H~er~se &,t'lf,i>r'ir!41 ~i~ r.aádl~ in d.i.f .• 

uÇ,L,. .. ·,y; v~gt :<en 'ze ·~1 dat' ook in, 1~ .~tobe~n • d~n.:~ ~jk)n 'i~e :~~/ • 
de oie:uw~ ;:.iû5U~:I~~n all\>ttert ~r 1ll~Mt~!". 
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.. · . ·_'-~te oa i!l hdW'l.ud niet be:·Pl&at.Mn ûjn 'fM de &ijde 

1(t,~ltfj:f~~~~~~~f:-:::~U!a4.~~.~~~~~ 
é1'~~jt\,t{~~; t+~ -~·.::DI.-wqad_-.-~r·w···c-': !iiMiliiiill 

~::1'~-::. ;~H:Iii~äcSeii.: Eintat 1s dàt in Neclerl..and,. neut ftl.en cUe onzeker zijc iri(~~~~~fJ 
·,:_::~,~-:~~--~---'{:~"">~/:,-..::-::~·-__ .:_:. ·.: .. ·:~~:·. •. ·~·.;_:> ·._·.:- ;:~---: ._-~··:.,;- :.-_ . ~;: ";- __ : __ :_: ~ . ;_~ 
>:-'}t~:;,.:·c:s_t~atie,- 4Hm.- dUJ.deUJu: ... rderbeid'qn-cte bevel~ zich ate..Sa!f·fti ""'•~·-
·•/;>:· i,'-~n de•piaà~:~. 
·c. ·':<·· · DÎt ~--t-~t ciat de ~aMWiinè atelda opciew aam ·ck- 'fOlrqf!ï 

: :-.-~·diat -~-- t. ~._öit ~~ _". c1Us.cs.uik, met ·a..\.1·-~1 
-j»-~1_1npn, JiWo .Oölè uit de àtu 'W8!l 4e aat.l!ldappeltjk4i· -• Allt~ .. .A..I.~.., 

.· .' ~itie. _ftD. dè ~bNICiàl, ~=-·~~~::!!!...!:!'.:'!.!:=:!!~L::~~~!!#ill 

j'~\~:\ :~-~ 

.... _ _ l$';óa ~ dne kv.átie ~ bèw.N1nc tè ~iJ&- die o~ -ált.·.·~ -~~~1;~~~ 
. ~t:~~l van d~ b.vo~·vu. Er:llat>~·4e_~ .. b~ct'na .·. ) 

· · ~- : een·oPcsracht 'aàl 1n de -'t-Khàsi~UJtce wtitûttss ~ ·öndè~- al. . .· 

.)·_,_-.,. ·: ·~,-~: p~tsiJB-Z~jD,~:.bet··~-~~~~t~ ~~~!m: dat ae:cl~Ue.:~;~~--~~.':~~- ·:··;:·J~ 
.,.. :. _,,-., ·c_.._, toeiáten-dát in dm·~~1•r·aehàacleli1 ...otést:4Wvá· ~-bët·a.~Vè.~;_ia=fc~:~:~·~ 

Filt}f~~~l: ~ ~~ ~ ·~· ' . ·.·. •. • . . ..•. . . "fL;~Î;';~::·~~:I 
· ''k'-' ;_ Bet: doel~·van .tie acties van de,vre<tea~·in .1984 zal1!108ten z_,.:: --~--. -~·;,itr..:o.:at. : -· 

:\_.}{~:~-~,-~~:-_,--:~ .. ~·.::;.::;·:-:.~·;-_, __ :·•<' _-~.,-·,-_:;_;:~ .. ·_;-_ -~- ':"'. :-~'.';-!~ ~; __ ~·~ ~· .... - <.-·~=~_-.<. _-'. :-·. ·· __ ·'·-~-~->· .,"-:' . : :._ ·.· -.~.!..-';.'.;" ,·_ ~~ .. 

>:~ .. J>:-i;c·? ;~J.-o:t bè:sll.lit .oil.l pn la"iû:sraketteri te· plàà'uen in. N~erla.r.d. _ --~ 

Icfti.'Xff!~Z::.:iS::te:i7.:·.=.z:.~~~ . . . J 

;;R;;;;iif"~~~;:~~;;;;~::.:~~~:;~• Uvo:;;,.~=cr:..Ovut' . . J 
··;:;~·n<· N~erli.Dd dient Pdilriucl.earisee~ te owor-:lèn. .. ~ :T. 

• .'-~::~:::::_,._:_~_:_ • .':'_:·;··-.;~-::'·-~: •.. :~·.' -'~---- · · · ~ -~--::··_ - ·- , - · • · .. ':' ·• · ·•. · • -· .= ·.- ~,.,.· ... ,", ;:. .... ·- •• v:.~-~~::1~-: ·.:: 
;. ·--:. · .. , Hoèbt het parlement. àe~luit.n. vel . tfl. plut3en of zich .in prl.n ..... '~'e :.. :. · . :: ., ....... . "J:L . 
;;_-_.-:_,~~_);_;'~::'<··~-}~~-~~-:--/:;:·.-.i-~~·:_:.::~~:1.>~.-:-•- .. -__ ·é'·_._:: ., '::".-.:_···:~->··.:··:·-_· -:::.;:- ;·'·:··>:·. >::·~ ·;->;··_._;_ '· .. <":'·~< ,.- ;, ·.~:"" . . "·{.,::>;:?:{_;;.:; __ -.-_.·.,:~ 

.. ,••·~ ::.:.ir' ·-ca~ te plàátséD;;·41.a :ûlleo• 4e:.Ktios Y&óát'~ dat· ~t erop. pr ... ch~- 3.2.:. .-~r·: :;r"::'J&ü:·. , ··-

.~~i\f;i'îT~~J~\~f~~~.~~f~i t,.Jsi~i'•fü~~.i "~~::, ' . · · _ -_:~_·_··.•_;.,_:_·_·r-.'_j_1_.:_•_f_·_, __ '_:_._I,; ___ .. :_·.~---~.-_·.: •. ~_·_.· ___ -.•_:.,_~_-_· ___ -_.~~•---~-·-J·:_:.·_;:·_:_;.-~~~-· 
.. :·:,;;:~.;:~.:·:·:; .. 1fi~j:''··'·.';_ .. :· .·. •. - . :/.,~ 
.··:~-~_·.f.;\::~_>'; < ~<··· '. . . -~ 

: '·_·.' '"~'t 
--:!. 
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j .' 

. · .. 

'~'1 •J .,· . .,:· ·.·; .. n.. ,, ~·. 
: Dê ~-én ui~puilteo di<~ bitlt~ ~ de ~ ~* #J~ 

.:/ .OTwn at. cUe ~ln <toer dt Wer~ ~u~ .'\fOOr bUD ec~ 
;:_ ?OOr 1983-dJn:pfoniU1Mf"4• Zes~~ in lèim ánw. opcicht4Jft··. 
:\&i~. (Zi~-YOar deP·ul~teft bet~~-~ -11tal.j:paa-. 10}_ 

! . . . 

· · · 1 ~ De aetiea t!p de plut.!hw cll~ te ~~ dooap!et. OCik r*lai ._. bMluit 

•: tOt plÀMltsïna la.~~ De acties heb~ dan w doel ~me ~-P#~t. 
.· •. teN& te late ~ op Wr1 belutt. Dit rut lllbMl bh'!Mft de r~ ftft de 

. . ' . : . ·- . . . -_ ~- - ' . . . . . . . . ' - . ~ 

d1111110Crat1•· Men bicMake ut. ~ bet t~tip .van bat bal.ldt t.ot p~~ en d* 
plMtain& van cie I"ÜCettta uit. ·case~· twè a -.n ·balt ~ "Wl~ ~;·· a1a . 

aan··de. t.bu.a Vocftieae phuzdnc Wordt 'WU~en. Ween Sl ~t. tett'dàt 11! ttie ·. 
· ' periode zich allerlei niwwe cctv:Udtel~ en auicbbpmtcn icuiDm. ~-. 
;~·het lociách dat'de bul~~~ te..·~ id.pahld.' 

·- - . . . ' . . ' . ~ - . . . : . . . . .. 

~·-Het adres ftD ft!! alle actiÛ ia a bliJft beat. pez:~t a de.t!lfriY. 
· · sij ·b8n. bitNat d8 ·tàk'bealutten tJê:,~ die tie ~l.UitM ~~ áls 
~1 ~tl"etrc~ Dat pldt Di..t ~ · 4o ~t.ato. platÁt.a 'b.t: ~êd- ·..U ü 'cÎet~ie . 
• • ·- •• • • ·, • • • • • • • • • • ~ : • ' • ' • • • • • • • • • ·: < • ' 1 • •• ': ' \ 

... Het a oo~c' aan-~, dei pl.iJs te bep.alen ·die bèt dooM'Oel'Cm u· PftCUINI. w.tluitWJ 
. . . •' ' . ' ' - ' . ,' '· 

. bèo ~-de ~e'fina waard is. 

Het • u cht -~. Val1 • 't!"e11eeb!!!!11pc, doe Er i Ja - bimwn b!pl!lda. F!!!eft :.. &O 

. boOj:!làiS!!iJ~·oj. te ~ en älcióade un t€, tonen ~ pt dé ~~heid 
van dè SU...U!!i!!f '·is, Opdat de beei.iaa1z2.1 tot plutai.DI niet' vcrest ~n of 
o:;àiari~~:~t~. ···.·· 

ToeuèbtinB . . . . . . .. . . 
. 1)t)e verwé:btifis <lat het Zi.nYOl is aB dit te probiltreU HMaat .OI) de GpftttillG , , . 

dat we 1n: Nederland. een redelijk heChte auenlsrtna bilbbeft. WalUUUio ~bèetun ···• er ~herpe teceruatellin_Pn op Soci&,al eeonciaixb en . etUtUN.l pb1e1; en iOiMm ; . 
de opvatt1n&èn over·bet ke~beleid sterk W.te.n, .ar bet bèaet VlltJ1...., 
held en sà.a'lllbor18bft1d en van bet balàn.g w.n de iMtellinpi:D en spe~ià' vaar-... 
!He we onS zelf bUtW'irm, is 3terk en vijd nrspri1d. ~11~ : . . . . 
Wanneér nu !<eer op keer duidelijk wordt· 41.t de suénlèrii1& 1nUko d4S pl&at81J\I , : 
van niewe kernwapeM dWar$ door aidden wor<St pepleten, -c _,.,.biJ' het.'· • ·· .. ·. . 
parlement op ae wiJsbeid t'ekeMn dat ~t de ~sertila niet -toa Zal 3tau te pJ..M\t ... 
sen, ÓIIClat de pr·i~::s die ~ un 11., IUI.IHf'olevin& zou wor<J~ op&e~'!!tiStte · · 
hoog i.s.Ht~t gevoe WW eenMi.a en het ~;L~vert~en in OMS inatel~ 
%00 te :ter op de pf'Oe! wl"dèn gesteld~ · · · · · 

2)ue ·tre<i<!l:<~beweg:!,r.g ,.,q,-dt bov~::-::::li~n. nog gen~;~l.pe.-.. door oot_ Yll!rschi~ei: dat de · 
terdeeldheid over dil. pl.aataL-:g ve.n de r,J.ertr.rfl: ki;irTI'daptm.e ~ door t.atiiiil• 
tnatell:ttl n,en ook Ut1~ke 1 he.nloo t. ----, _. • ..... 

.. ~betekent dat. ziJ die 011·w o · ... _. _ ert.oe mt~n ja :,e Ziitp',tePn de 
· statioilertngj'r;;èGr op keer PÇ~teerá :iull~ wo~en Mt: ~ra l2M'i\it.t ~ · ._· · 
mond van· pe!"S!:itlant iMt.~~llinpn @n ~u~;·~ l :U1 dt? pi"iktijk v.n 

·alle _Óag t-6. middeit~ ';1U! V~llt'k~ ta.f.·Vlü. ~t,· stun U;E' .f.:t~~m·' ~~f:_~tetr ~ijd~, 
eó ~t-.v.té _:::.18: ~:i·;s ~t~i~ tM\b~~ ~-,~'-1*-<·tn~ ?".a;, è~~:,: ·. 

- . ' ,. - ' ' . . ... ; . -~~<, ,•-, ·. ! :· ·-. • 

VM ootva.ilë;"',n,. · -· · · · · · 
.A.:._ .. $,,..·.-.,...,t'-·~ ·...,__: ·"'"~·"n ... öt""'<;&'1"'f~ ,L;;..,....-..·t w"_ .,.>?.JCt':'l>t~~lf'li '<N'l.f~ ··' • -.,...,.,.~ d~:,;.,;,;S..,ii \.;'U~~-~ ~-'-~~~ ~-~-~ "'-~:"'.9 .. · ~~,t _ ~- . . . .~,,.;-....,.-.....;._..--\,.~-~~);_~- ......... n zt __ ·; 

:' .. 
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i 
,3. De ~ 'fa!l het ~et .tepa de platalnc YU d. Dt-... ~· t.à, ~er 

. · . · liÛ:Ml • ...r.J.ucÎ.ct, ào Mèl'd .osi• 29 ~'*' ~ ..... ,a~;~~:~t ~. r 
. : · op •1•r pijlera: 
. . . · - ~ke Îlûtac:blàpp8lljke instel.llQ&e, ~ ~tteai .oais4 

• ~. tÎllrijke polittea ~tije.~:~:~tate. -. ' ' . . ' -~ . - . ~ . . . . ' ' . f• ' . -

c de ~ëClerau.e .,.n tltder~ie ftim~; 

- .e &W ~ 4eèl ftft de pubU• öpiDie, =-la ~ laMf' 
---b~:~t,~~. . . . .. ·····:·.· 

- balld..ddu~ ~·cue benid aijn ~ ~:'~ ce'· 
. plaà~ ~.D-aé:i~ tè toáeft; . . ·'.· ·. 

-~. platt_..., ·J:roepea etc •. die llièN14 ÈljD tÓt bet orta-
·~ .. ~.·. ·.' .. . ·. : .. ~ '.' 

. ·Dit ppqc leriJ.t ~t dêl-d~ ultp ... ~t vOór de·i.èu~ .fta. 1~ •. 
i .• ~~lis~ en ~tia, .de Pu~»ii• ~~iide, de t..uo..··w..nWl en 

J~tt.=~~-~~~~~~zl~··· 
'~;~:.Js~:ttir·:~~- &:·~81FéS.Vt~~ · ·- :_· ; · · · ; . · ,. · • 

. ' 
. ToelltbtmJ • 

. ~~:~~;~;!tJ!=î~~~~~~--~--. ·==· .. "l.ijke' ~t:t.·P_-~- bloor" aan bet ., .. -·.·:·dit·- biJÎi. vut~ ..• :~~aan· 6et.:.WIInkêl~lfPtmièbf;WDr4t .. ze: bè~b'W ~'. 1M · ·. lèf · ,. ·· ..... 

. ocift.,sêël.de ·&C:Dtez.biiQ:achter,t1Ch en s~ 1Îî -·of. iltDdare ~ .~~ 
va.n ~ orài'n~iatî.a·Uit.~ti'~.n .vàn ~~:SI~t·~· · · ::, '::' · · ~· ·: ... 



4:J !! &I· .. 

Ala het Öll á ~Ujkbeid t1m i_, plwt ~ t:~ ~!~ lll.l ~ ~~- ~· 

~tiu 1n bat !!! pat,. u. rulh•• w~ ~. u.n het Wt ~d 1$ ..... 

'Wrrsr rUM a pas• = :;m;c:&rä"9. ~~~ij~ SA 
de' NedêrlandH 'NIIïimlftinc l1fpc pbMl 'm"Khill •• Het ~- 'ND ... nlijk 

optredea u lf'QOt.. Haar iftcüe 41• ~ijkbeië nitt ~t kan~.· cioor 
I • ; ' 

de u.tteeniopecde tunctiu • qnmtwof'dolij~tr~, 41o p&ï.•~ in bit~ &1~ 
~ij...-. 4An lfi!Oet dat rMJ.Uitiadl ~ ~-d~ 41C ~ ~t lili~~tt tot ~-

. ~ leidGft. . , 

Po ~~ bebi:andm ia. ~Ujk m ~ijk ;;kt 1rijbaid cii·.et&om 

acti~ op.té zetten. 
Wlll ûjrt zij - ~ook .U de uitpappunt.eo Vim 198l~~M~N ~t ftl'pliCbt 

:ieh rekeMC:bap te Pftll 'ftr1 de 1:1\'lCM!ld 'niQ bun tli.Cti.a ~p bat ~tut ria dt 

1oal*""'ft81'10 ftn au. _aadve lllld8s~. 
Heel be~ijk ia ftrder dat bet !*'OS! op~ ft.D plaatMUJke jlat

tora, ~pen enz., zooiee1 .PU.1k uitptvlil 4e I!!Îme!Sjke ~r5!7 
nbatieà. Anders kC.O dèa SI'CMP41C .oor srote p.robl.-.iD te-~. 'l'eftel ~r 
lijke áctiea. veranipperinc IM. na PY•"Jl& ~ iam bij - .-.1 pooepeil . 

. ., _#·:. .. . . : ..... ; .. 

. en penanèn lf'Ote ~id oatatuft in welke actiu zij bUn tijé .0 àl'Sie 
zullèn steun. Gewolena van lOJ&ll~it ~.,. ~P initiatiners lAlMen in·.· 

. strijd kollen Dat de bèboette aan Ha &e poot !CJ!liJk read · 11t 'AD de Wp!!• .; 

. n11;p1. Ieta ä.t WUN~oebiJnliJk bet Rkitei1Jkàt -.~ ~t iiltt ~ .. :1n ;~ 
landeliJk kader sec~i'd ec p1u~iJk \ii~. Hàal-.ook ·dè· beteiC~ia:;-'- · 

. . . 

·die door d~t be~lkins. Sl"'IIPPlthiaanteft e.a. un de ûtiea \~Órdt pboebt b &1"bail~.: 

kelijk van wie zo orpn.i.aftrt. Htlst ia van · sroct Ml.arJ,g te laten z.tan óat er· 

een grote cootinuiteit bèatut tu.uen dil eente bel..aft&r'ijke lillllnitutatie Ym_ de . 

ntwwe VN!da~ in ~erlMid; de urwi~ van lilleV dan één ailj~:-~·' 
· tekeningen t.r de nwtrÓOen~ in 197ik de HNW à~tntie tqen de.IIIO<Sèr .... 
niser~ in UtNeht in 1979: 21 n<..<>v~r 1981 in Aute~; ~~m 29 ókto~·19èl: 
in Den ~· liet i;, áe conti.ttuit4lit În lilt. ge~.wm& >1tt .f'~Bi\! ~a~/~~ 

; dezeltdé orpniuties en _:!n.St.lli.np: , die het .:rvarip in :s~ stlerk~~te 
~>die bè~i.jk u~ viu-t~ Vèkt. . . <::;_::;:~. 

• •:. . ' '• • • : . . • . '. ·;.' I • 

. ' ~ ' . -' ' 

Toelicht!5 . . . . . . , . . . ··,. - . _· 
Het fiV .hOUdt vut. ;u.n het. &!!Uchtapunt, 11att h.e;t.;. ·-á~ ~;iu.l pQlit.Ui.te ~.., 
hëid van di!·~taód tep;ri :tiiet.'We iéë~p.ans is~ ~ de.'plat.at*Ujlt.;~ ... 
tel:A ~ cUèWHratan<k~:hètJiiiiNiata.invl~.u.itPlt'~op dé ~tjÀK •. 
r.;, d"l~id-ênde-~,van de-~t.aöd ~ denJUë ~.> 

;~tt bi~iJki~ ~~-~~~--oà Fid'-}~:.~-~~/ 
;.' •• h 

' .. . : :-:··:\_.~·, ~-- .' 
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tot ~lutsing ~lii "*'~~ !Op Ó.l.l "n'U& :;)j! !Î~ ~ti~ ni~t. ~.lliM11! ~t!Kb~ 

, -.ar ook prac:ti.ach!!!, bul~ bij do f!e"irl& laat. tlc.t \fU Mt D111i1111.1 ~t 

·. ·d. l'eiW'inl TriJlut in het wel or met uit~ 'ml do ~ bul~. 
· .. ~.tie actia ~ Mft buluit 'fan de:· ~ing Oill t4il pla&t.Mft, ~ ~· ' 
: ujil cUe de U1t'f0eriq 11lill bet beal\&it. bttllilla:ll:on. Slt b doM 111ft. ~~ 
(lil tè bepalec or :.t.l dflt bal~ o~ er thiitt. .nH de ui t~lö& .,. . bet 
.'bealuit. 

~t•·m. u.l alle ec:tiu ~e op .<M ~ or !1J b!t • rwrw 4t00titt 
., ~Wk ~ • pnollllliQ bèaluit.a w.t t. \'«~. vw ~ !Çtis nfblt. 

·:r:tv &Mp ftl"im~kbdd :!r!pp. tulb.actiu b&lfè ~ ift dG ~jk ~ 
. ' ' ' 

de bealiail\pbev~1d bij ........ i.D& te pe.rl~t 'Wli!Ct m ltg~J~n dl• in 

b&n<len l, 10. 100~ 1000, 10.000 àt 100.000 acti~. Dat a voer bet m 
niet unvurdbur~ C41aàt ~bet tundmu11t na 0111a ~~~tat*it41l c ooze 

parl.actaire ~tei YCIÎ'4t. auptut. In ou laDd buliaaèri :UJ die ~ 
rJ.jn aaqu~<l en ~ . . '· .. . .. .. . . . . . · · . · 

Uit het 'IOOl'afpaz:ide is wol duideUJk dat bet m pe ~beeft ~ 
ac~ia cUe, bedoelel lila •i&Mil un de O'f'U'beid bletnlttende <ie 0~'\\~t nn 

· ·· · · ·· · de.gevoelde.bavaNn, bel~izlpl Ui de".._ lea;len un de l.dt~ ftn 

-'''' 

pncam bè:sl~inprl. Het ·ia aan de ~iel oa te bep&ltia wlke pcoija &ij 

~1d is te bitt.liea voor bet uit~· vàÓ .bu.r· ~llaaizla:. 

:Het~ ia duideUJk dat de O'feril.eid~eer ûj ~e stetfi &.n~ aebrruikt ca. 

Uitvoerillg nn een plàatainsabealuit zeitw u st.ell•• Mln prija t.tu.lt. 

De Vrè<les~ Ook, -.ar. 1.1!• vriJvUl.i&, <ia OVV'Mid eenter ~en. 
' . ·.· - . . ' -. -" . .;· 

De prijs die de ov81"Mià betaalt, bestut uit \IW'Khllliii!Dde 111l.a~mtea, WloÎMaD 

er enkele reeds "rdtu• ~ot~ertten u.nppvt~n. in rqvifta, ~ uj doemt, 
.laadt de ~lei op zich dat :ij ~mH.jtW ~ l:"iakWt. Voer>· Mt f'li."\Cti~ 

••~ de sU~Jenlevtng. Verder vèr.,i.~t ~J ûeil t. .-Bet· do pol.1t1c.i ~n 
. en politieke partiJen, die naar bel•id :.teu.mm. nl'l· t.all~' ~u. ~ ~lp\ 

kring en 'la.'1 bel..a.n.uiJk.! !!!Mt..ricMppelijkel i.Mtell~ ~~ties in' .. 
hun geheel. Gaat Q(\; reprin& bovendien ovGr tot het inutt«l .van de ~terice ..... , 

•. dan ve.rr'Uilt .. J~J. ~~~ ~ d~ ....,.P!=?!t4* ~à' ~ tiit'l ~iJ <liGt ~ft 
~en· over·tuigen van wijsheid M nut ya.n hM..,. ~leid. . ... · 

. Èr kan over~ ~ ftdjjyeratn&d cîaarovGr bè:SW!n dat de overbdd hl ·<ia~, : .. 
- . • . . • . }j... . • • - • . •" ~ - . . • . • : . - " ~ 

,: ·.sevai.vcutrekt l~t.iea blmlielt. ~ hflt i.rf d$·t..aÀk van de oVel"Mid 

~~'l bès~u.tten uit te vO.roo$ aa rlj S"n NldM,eri ziet~ u 'ltm. ;:.f:tO.zim • 
. ~it!t. tal ~~r v~l~ sm ook de !"~i.r~ Z#lH' :fîi~t 1:<>nt~· ~ ;r"f·ak ~.hs.~é ·.·· 
•Óp haa.r. •s~t~' ~~e .. 

. · ,,. Da.t;wordt ~MI\1 ~eldw ©P het ~~.~t :h.i.j l!:iJ:Y.st t:pt\"'1111~L '''~' ~ 

}·.·.·.:v:·f~~;.·.~.r:;.::,:::t;-,;~·:~~·~;JJ.. 
- --~ ;) . ' ' ' .. :! ... · .\ -. 
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nog vergaderd werd, en schrijvers en andere mensen ui'- cle wreld van de lamat., 
aan v1e zij bet jaar te voren nog prijzen uitreikte. 

Ret ia hier dat bet principe van de geweldloosheid, waarop het IlV eveM.la alle 

andere vre4esbweg!.ngen, al: zijn acties \dl tlueren "n extra betekenis kr1Jat:· 

De wil gwel<Uooa te zijn ia tnpseven door een ree~ overwecJ..ncen. In dl t · 
verband is vooral van betekeftia, dat het principe van de pweldl.oosheld ook 

daarom zo zinvol is vol&ens het IlV? ODIS&t het nog eens extra duidelijk aukt 

dat bet soort vredubewqinc dat bet IKV wil zijn, de inrichtiy van onu 
det10eratiscb.e HMnle!iy niet vil verostoren, uar versterken. Wanneer nl. 

de overbeid op II'Oftd. van b&U' puelclaanopolie • pweld.-iddelen inut tea
bepaalde acties, dall leeat bet m 4ur1n dat de overbeid bealot.n beett am 
cte uitvoerins van haar besluit YUt te houden en dat de vrec:lesbewe&iaa ticb 
er bij heett neer te les&eft dat zij voorlopig alleen een 110rele ovend.mûnc 

heett behaald, die boo&Uit later pollt.lek vvta&ld zal word•. 
-~ 

Olielat de ,T.d.S~ deze opstellÏn& van te· voren volstrekt dui~.Ujk 
-.att, kan er pen bd.jtel aan bestam dat de overheid baar beslultea te alle 

tijde kan uitvoeren, llita zij beréld b ·tepn baar burprs op te trede. 

Overipna mag niet het 1111sveratand ontatun dat inzet van de sterke U'll 

door de overheld het en1p- ot bet belanll-ijkste cr1teriuaa b op sroncS wurvu 

van een ac:tie aoet worden atpzien, ot een actievorm 1110et worden oppcevc. 
~ zijn ~ onu Sllllelll.ev1nc acties deakbur die behalve lecit.i• ook nos zo 

in elkaar zitten, dat ze het de overheicS 011110plijk allken een bepaald buluit 

uit te voeren, zonder dat deze daar iets tepn kan cloen. OOk zulke ac:tiea 

%1.1n voor het Irl onun'IUI"clbaar, <XIdat rqering en parlement tenslotte be

sl.Usen. Het crlteriua van de geweldlooaheid tegenover het gewelc!aonopoUe 

van de staat, speelt in clit pval .c.hter S"n rol. 

Concluderend: 1) recerins en parlement beslissen 2) pweldloosheicl, ûjn dus 

twee principes <11e cle srenzen van het actievoeren bepalen. 

ToeUcht~ 
Waf betret b' · sa ts sas :a: aetbtn in het kader van 5CIIIImise acties, is 
het IKV genelid tot &f'bn .. m·iErndanàiUiid. In ieder pval als het or om 
zou gaan om al.s DC'I op te roepen tot burgerlijke onpboorzaambeid. 
Bet I~/ wil benadrukken dat zulke acties een zeer persoonlijke sewetena
besllsai.ng vragen, vergelijkbaar ut de geweten:sbeal.isainc •t betre~ 
tot militaire <11enst. Oproepen en aansporen tot zullee ac:tiu door een 
organisatie gaat aan <11t persoonlijke karakter te zeer voorbij. De 
strafrechtelijke gevolgen kunnen ook niet door een organisatie w~en 
gedragen, maar moeten volstrekt duidelijk zijn aan de persoon die ze te 
dragen krijgt. 
Wel wil het IKV meehelpen de discu.ssie te bevorderen eo szooepen dJ.e 1Dtorat1e 
verstrekken over acties van burgerlijke ongehoorzaamheid, de gelesenbeid 
daart~e bieden. 
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Ac U es --
Bi~i het vaststellen van een actieprograma voor de komende maanden en 

jar-en, I!IOet erg goed gelet worden op de tijdsplanning. 

In december 1963 is de eerste plaatsing in de BRD, Groot-BrittaMUien , 

Italii een feit ~worden. De onderhandelingen zijn atpbt"oken. In de 

eerste maanden van l98lt wordt de plaatsing van 41 raketten voltooid. 

Wat ons eigen land betr-ert, 1110et nog steeds een beslissing worden pnO&Mn. 

Pas in de eerste maanden van het nieuwe Jaar rondt de regering haar besluit

vorming betreffende de nucleaire taken en de krUisraketten ar en le&t 

de uitkOlliSt daarvan in het t.we<Se nucleaire àeel van de cletenaienot.a aan 

de !Camer voor. -uitgebr-eide cOCIDissievergadering plaats 

over i.n ieder geval het eerste niet nucleaire deel van de defenaienota, 

dat overigens wel beschouwingen over de nucleaire·bewapening bevat, maar 

geen beleicbvoornemens. Een ~ansriJk ~over de bftleidavoo~s 

van de regering ter zake van de Nederlanche kerntaken en de plaatsing 

van de kruiaraketten, is te verwachten tuas r 
Waru1eer het parlement bealist Olll t. plaatsen, kan de aanbeatec:l1ng van 
de gebouwen, bunkers op de basis plaatsvinden. Met de bouw wordt ungewngen 

rond oktober 1984. Plaatsing van de eerste kruisraketten 1s voorden voor 

eind 1986. 

De tleàerlancbe vredesbeweging moet terdege a:;et. dit tijcbchema rekening houden. 

And.Elrs dan in de BRD, Italië en Groot-Brit.taMii waar de plaatsingen al 
begonnen zijn, duurt het in Nederland nog drie jaar voor de eerate 

plaatsingen zijn voorzien. Dat neemt niet weg dat juist gezien bet inter

nationale doel en karakter van de vredesbeweging. 1964 een belangrijk 

jaar• zal zijn ook voor de Nederlancbe vredesbeweging. 

Overzicht van 

Bij dit overzicht wordt· een inde~ing in twee periodes gehanteerd. 
De eerste periode loopt tot de parlementaire beslissing, de tweede periode 

loopt vanaf dat moment tot de plaatsing. Uiteraard zijn we er op gericht 

dat er helemaal geen tweede periode aanbreekt1 
Een andere onderscheiding die gemaakt wordt betreft het punt of het om 

een aktiviteit gaat die gezamenlijk met anderen wordt opgezet, KBJi ot LOVO, 

of dat primair het IKV zelf initiatief neemt en verantwoordelijkheid draagt. 

Periode vóór de parlementaire beslissing: 
1) Aktiviteiten in de richting van cte ....... lltie. 

2) Contacten met J rt'~s {!~l) 

--- --- -----
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3) Actieccnterent.ie op 4 februari (ICKNl 

4) vanat eind april t/11 de parlementaire ~sl1uinè 

(10 • Pax Chrobti, ICerk en Vrede). 

5) '11zpp'f pp. Sla 12 Mi {llCM) 

6) Y~ · I! (eventueel, datuil on~kencl) (lOOf) 

7) D p · ' :' p ..,. Den Haaa en plait.t.aelijke televbiebijeenkoeaten tijdena 

IM!~ parl-taire debat ln juni (UN) 

?v1ocle na à parlementaire 'blal1às11J1: 
... . ... -----~ --

8l Dlrec:te reactiu (LQYO) 

9) Bubbouuel'aboycot (LOVO) 
• 

10) Een UDtal dapn lanc een acala van activiteiten bij d4 baaia 1n 

Woenadrecht (LOYO) 

11 J ActiY1te1tc ftDat' MPteûer 1981t t/a •1 1986 Dlllll' de pal'ti.J• en de 

ld.een 

Ad 1 - eoatereat1e vu. bet CDA en DCV ert Pax Clirist.i over bet Mecterlar1<1M 
vetlilhetdsbéleid. 

Het m beeft 1n 1983. enip llllllen voorstellen voor een dvplijke ecnfei"W''tie 
pdun. De laatste maal in een varant waarbij woordvoerden van het. CDA 
op det.W.epbied en vertepnwoordipn VWl de vndea~ el.kur ~n 
zouden kunnen. stellen, vooratsepu door Ewee beacbow1.apD over de pl"(''~l ... 
atiek vaa. de deteasicota. 
De kerkelljke wedesbewcln&e hechte aan =•n ccatereatie ~ un 
te toaen dat Olldaaka srote tepnatell.i.npn zinvol discussieren wel deplijk 
u. IKV en Pax Cbrbti villen de boop nog niet oppven dat zo'n c011terentie 
nog steeds moplijk is. · 

ad 2 - Contacten met parlementariirs 

Het ligt voor de band dat 1n d.e kaaende aanden over het hele larul veNpreid, 
in got.-. ot kleinen biJeenlcoaten, 1n bet openbaar ot 1n besloten kriq, 
~ mllell wQrclen gevoerd •t. CDA-parle~~~ental'iers en 11et Christen
politici in andere partijen ov•r de plaataina van cSe nieuwe kermnlpena. 
Het is te hopen dat deze psprekken aanppan z.W.len warde door oenaen 
uit de kerkelijke vredeabeweiinpn, maar ook door bv. c!e Raad van Kerken, 
bestuurderen van atzocàerlijke kerken, vertegenwoordigers van uat:u:happe .. 
liJke organisaties enz. 
Het IKV ziet voor zich zelf een taak weggelegd om ten dienste van aeze 
gesprekken te proberen zo soed mogelijk in te gaan op de concrete politieke 
en andere vrae;en waar de politici een antwoord op willen krijgen. 

Ad 3 - Actieconferentie 
De aktieconferentie wordt op 4 februari a.s. door het KKN georganiseerd. 
Zij is bedoeld voor mensen uit de plaatselijke platfor=s. 
Zij beoogt de plaatselijke platforms een politieke evaluatie te geven, 
alsmede zicht op de te verwachten ontvikkêl!nien rond de delensie-nota. 
Daarnaast wil zij de platforms bijeenbrengen ter voorbereiding van en 
landelijke aktieweek. te nouden rond de benaadellng van de deten.sie-nota. 
vêrder meeten äkties 1n samen~ met de Bel§er! en vervol§aktiea voor 
na de pà.rlementa:Ire besl!Ss!iii~rêken worden. 

---- ----------
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Ad 4 - Kerk\lakes 
IKV, PaxChristien Kerk en Vrede organiseren gedurende een nader te 
be~len periode tijden:s ·en vooratgaande aan de kamerdebatten ln aaei en jUI'Ii 
• kerkwaken 1 in kerken -in 12 provinciale hoofdateden. 
Deze kerkwakes ·zijn bedoeld oe de sterke betrokkenheid van de kerken 1n 
Nederland bij de problematiek van de kernbewapenins tot uitdrukking te 
brenpn. 
Oe kerkwake zàl moeten proberen zoveel mogelijk leden van de plaatselijke 
christelijke gemeenschap te betrekken bij allerbande gelegenheden en activi
teiten. Gebeds- en bezirminpbijMnkoaten, politiek avcetdgebed, lezirlgen 
en discussies, stiltekringen, vif'..ringen, ungbijeenkocasten enz. 
Ook zouden vanu1 t deze kerkwakes bccdachappen kwulen worden serorauleerd 
voor de landelijke kerken, voor het parle~~ent 1 allen getuigend van· de 
grote betrokkenheid van kerkelijk Nederland bij de belangrijke beaU.sainaen 
waarvoor reprins en parleaaent staan. 

Ad 5 - Aktieweek van 6 t/m 12 ~~ei (voorlopige datum, georganiseerd-door het. 
KOIIIitee Kruisraketten Kee. 

Het gaat hier 0111 de belangr1jlcate manifestatie van de Nederlandae vredea
bew~ 1n de breeedate zin van het woord voor de parlementaire bealisain&. 
Oe belangrijlcate punten in het voórstel voor een aktieweek zijn cle vol.gende: 
- Het pat 0111 een landeli k OOI"dineerde maar laatsel.l k en onaal 
ui~rcle akt1v telt.. moet voe en ebt 
aatë vrëdëa6êWëg1ng overal in Nederland, tot. in de kleiDate clorpèn 
en gehuchten geworteld is. Op deze manier kunnen de plaataelijke pmeen
schappen en de ~le Jiàitiek sterker onder de indruk gebracht worden 
van de kracht van e ea6êWêiliii. bie kracht lëäîi böVendien nog beter 
van te V9ren getoond worden, oeda~ het plaatselijk/regionale karakter 
van de activiteiten hèt voor veel mensen makkelijker maakt mee te dQen, 
in vergeliJkins met landelijke demonatraties in Oen Haas or Auterdam. 

- Tijdens de b1jecûtomaten in de aktieweek is een zeer grote reetea activiteiten 
denlebaar. Inleidingen, discussies, tentoonstellingen, concert,· thea~r, 
film, poesie, stilte, vieringen enz. Van iedere activiteit wordt ~~eldtng 
gemaakt aan 'politiek Oen Haag• door middel van brieven, telegruaen en 
telefoontjes en dedelgaties. 

- Bij al deze activiteiten is bet belangrijk dat de betekenis ervan in de 
plaatselijke en landelijke s goed duidelijk wordt gemaakt. Verder 
is het wezenlijk dat landel e en laatseli ke litici worden uit o4 
om deel te nemen; en tens otte enen ac v te ten u t te open op een 
tastbaar resultaat, dat op de slotdag van de week gepreaenteerd kan worclen 
op een van de reiionale manifestaties die dan georsaniseerd worden. 

- De aktieweek kent een landelijke •opening', dan volgen op elke dag van 
de week aktiviteiten binnen het kader van een bepaalde maatschappelijke 

•sector•. Zo komt er een dag van de kerken, gemetmterac!en en provinciale 
staten, van de vrouwen, van het bedrijfsleven, van het onderwijs/vorming, 
de gezondheidssector en ambtenaren, 65+ en uitkeringsgerechtigden, van 
kunst en clutuur, en kamerleden. 
Het lijkt een goede zaak om indien IDOgelijk op de dag dat een bepaalde 
sector aan bod is, in een gebouw dat bij die sector hoort de betreffende 
activiteiten te laten plaatsvinden. 
In ieder geval zou geprobeerd moeten worden om in de actieweek in minstens 
één gebouw in de wijk of in het dorp een doorlopende wake in ·'te richten. 
Oe slotdag van de week, zaterdag 12 mei, zouden in een groot; aantal 
plaatsen (+ 35?) maasale manifestaties georganiseerd moeten wol'den waar 
c!e resultaten bijeengebracht kûnrien worden van·het plaatselijke se~en 
in de betreftende regio in de voorgaande week. 
Het ligt in de bedoeling dat van deze slotmanifestaties via een soort 
schakelprogramma ei!n verslag gegeven wordt op televisie. Tevens WOl"(!t 

gedacht aan de mogelijkheid dit te combineren met eèn centraal progra.a 

--·· -- -- -----
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dat zich bv. 1D het conarexentrum in Den Haac atapeelt en waar vamdt 
bet bele la de reàultaten van de plaatselijke act1a kunnen worden 
ptoond door de tiet~ zelf. 

- Er zal bij de 'läbon4eft door de vredubeves1natn ~ ..orden 
011 op •bua dq' 1ö na~l&1Da '11ft de Duitae. Deense .. Be1aJscbe ftk .. 
bonden een verkond~ uit te roepen i.v.m. de leem~ •. 

- Een eerate tuk die tijdefta alle plaatselijke bijeenkoeaten dient te 
worden vervuld, b het ._tellen van een d~Ue, clie een aantal 
weke later tljdiiii bit l\iiildebat unwezii la ~ Huc oa van uch te 
lateD boren. 
Een tveecle taak b. te. bedlscuaalel"eft W.lke Yel"90lpctlea bij een eveatuel~ 
besUsatas oa te plü&ift, di ~ noc ter &Mcbt1ddnc stuD. 
Een Ûl"'Cle taak an worda, a1.a bet m besluitoa bet ~u:!Uät 
te late doorpiD, oa te ba~ hoe 4e ei&en aectorsîl • 
-- .. M1dM1e b1Jch:y! lam le"ftNl\. 

A4 6 -· VollrapetltlC~tD.-at; 

Het UH zal bieroftr een uitapraak moeten doen. 
. . 

Ad 7- Delqatles nar Der1 Haac en plaatselijke televisie bljeeakoaten in 
juai. . 

J)eu aktie YloBt 'VOOI't uit. & wordt YOOI'bereid tijdeaa de alttiei~Mk. 
U,j probeèrt opn1euv bet PIU"t..lt ODder ct. iadrulc te "'"- Ylia •t zich 
plaatnlijk in bet hele laDeS beeft s nttuteél'd Ujdtiaa ct. alctl....-. 

Op de ctaa 1A JUD1 dat de buli.u&de at-tq pboudeft wordt, laaaDeD de 
plaataeU,Jke 81'081*1 ruiatea 1nricbten vaar het cSebat IUIMDlijk op 
televisie pvol;cl kan worden. 

Periode Di. de par~t:alC'e bftaliuiy 

Ad 8 - Directe reactlea op een *luit om te plaaqen,. zoal.a ziekteMl<lina, 
rouw. 

Rouw. 
stielede aeldt VOOl" het aankondigen van HD petoiode va nationale I"(Mf, 

;. 

na eeD. ewatueel positief besluit tot plaataen. Zwarte buttons ot de pbruJ. .. 
kelijke buttons raet rouwracd zouden leunDen aanpven boevelen zich pti"'tfe 
voelen dooto de voortzettinc van het beleid en de aanslag op de vredubew81nc. 

Het slagen van de actie 'Hollanàlti:l' hangt :.terk ar van de zekerheid d1e 
asensen krijgen dat vele anderen mee zullen doen. In die aktieuaek moet onder 
deelnemers het vertrouwen ~ien dat als reactie op een (princ:ipe-·)buluit. 
tot plaatsins, inderdaad maasale hoeveelheden menaen zich de vol.pnde ·da& 
ziek zullen raelden. Dit kan door bet ziekmelc:len tot een van Cl~ c*ltrale 41&
cuàaie- en 1ntorillatie-thema's te maken in c:le actieweek. 

Ad 9 -Buis bouwer!Sboyeot. 

Het IKV ia MMds erU.&e JDaaDden pl.eden begonnen ~~~et het \lit:oeken vm de 
moplijkbeden om een boycot . te organiaaren te&en de bedrijven die. poten.;. 
tiile gepdi&den %1jn voor de bpuw ·van de bbn.kers en pbCIWerl op Woeuclrecbt. 
Het m is vóorstander van het orpni.sel"en •1an deze boyeót met antiere vre
desorganisaties en groeperingen uit het KXN. 

--~~- -----------
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Het u,r{t •ïco:- cie vrtdo)~~~-~élin& c!9 v3rst.a':ld~""3t.e t~e3 0111 da betnttena 
bedrijn,"'l als e>1:1 t':t1,·.~tè Vëo."t de dl.-ect.le en ;.:erkcèUèra te_.bf:IUM~:ii(~ 

·• niet &;é ?=--"~~i-:n :-~;..i·:~r.e.=:.~:-1! t<! t40bil!:;ero~~ tatè~ h-1·~ helelel Vàft Let beörijt 
\fàar ?;! ~-:'lr~~"l. ~e ·!<il.ge;'iëe·acU~&-ellji·~ï~!n kcién !n ~-: · ~,: , 

, l. De ~r~e$b~\rlagit~:reru:o'.lde."l dieri..m ta '9rO,)f!r-en ~eleaiaU·~ •• te :atellen 
·. · van 7s~t.eg~'À~l'<ii"'~r:. ft."l. !<a~kè~t, :.d~c., 9Utij\m. e.~~ ('Jia:.ift ~ 

àet dg bêd:Oij>te:l da~i! te Yerlold«!n f.1et ~-:1 ~e sëlû-ijftft op a bOUW ._ 

·2~ ;:_~r~~;$da s>t:~;:a ~-o~~ Jan d~ se#er.tet:asturêft ~je-~~. 
SSe3nt~m in tl&.;.sr:\Uld se1t'l"Aagd >!Cr~en 0.'1 te ver~l--. dit. Zij:~ 

· 11\in. ~~-z:~éntá,: g~~n ·rer;~ ~r.e~r :w.ilen su>i:.ï:tl\ aa!'\ bedrijven· iUé bebbèn; JJi· 
ge~èk•lnó op de tcu•.; \oan de baSia. · · 

Ad ·10 - 1hl.'<soplopen bij dé basiá te ~~nsêret:nt. 

Vóorclvoereërs ::en ntlt Ii\'1 be~ben· de laatsi>~ maàr.dan tqea· ~--~: 
•,.c:lè àct~•:s-vanèe ·n-edeatiéWftSinsiri Eng')lánd, de ~-.en:Itàl1ë, 
at;.&é!~ g~ ~:!én ~:n:ert ~~ !il.~:~erland d~~tJ·;~·~;;~- · 

~-esen.. .· tot.è~èl!-.Sl.S·,.·~. lf. oenàd.. r~.cbt··.a .. cnte.-.tege ·zou .. -.. ·•'*' .. · .. b.:. i. ~-.. • • -~ .!.anci .als de BonêsrepU~liÛ;.'~aar: • gt>ót~· -~ ~:.-a .... :. · 1.~ 
lc1D& btgeh d~_PlU,ta1n8 ~deP~ II i.s, löe~ ~- · ...• ~
tièa ~ele ~clen .voor het:balift van _c:, plàata~;tdl&~ii:•·~~ ~D,I.ilta
~d grote ir.~!t ~akt, niet in de 41!3zolaa.U!te ))la&~~~;~:~. , 
VOOl'bereUe en ·;eu~ldl~%e kara:tter en· oo!< door <ie -dMlMMN ·.MD:dee.~deman-
atrati!.e~ . . . · · · · · · .. · · · · ' · · · 

·. Het :tr: ti. at ~zi.-c·.: *'-·~:"h·it.;lt~n op -::~: ~-'-:s>'r.2s~.;ligen \öt: tij bÎaeq~ ~ êë!l 
· ~!:t·~~5.~"1.ci-;: è.:~ in .,r,t lt> .. ,d e!' ~ ... ::_~:::-:; :.n::-:!àn ,st~. rilezo !D·pbrtdk 
· gékOäen,i.a llr. ~arr:.e? ri-:n·iáê.l a;eworcien: is. OP. het :îloaiiiit 'dat de bOiMaeti
. ~~ité; ~~-~1:-1 ,-;:~~ilis~.·~ dt. :Vr,ièè)pc!:-:e~!.ngèn. g~; ~~ .~ . een JÇik.Jol)lco'): oi,l. lia.br.$ii.,•,an ~oint.àr~K:i~t~ · .. ··. : .... ;" :· . :. .· ·· 

Ûi~ei-ààr-,i . ~ûf:.>ï uok:'ä~ti··~ :op Óe . t~pnss~e;en. naar, dÎi bU1á: tè-:Woaaarécbti0 : ~~t- y.~;~:~~-~~~,.~~ -~P.r{e.- ·g~cmiÈ :~:Ht;da en m~~en:tiél·à~~tt(~ên niit ·. 
} • De· ti ~~i·!!; l:.ec.se.'"l .,i.~~ ;s tornen ;:t.;i :.;i~ ~-' c:g ::.a.~" lleêllát. 'Dat· &ijn re.;· ~ 

·· · ~J;;~;~:j~:i~~~;;~~s:ij.~~~~;,~:~~~:~~~1~41~~;k,; '; 
:ae:t, ,._..,_.__ •. , .••.• a~ • ."._ __ ,e .act.-e~ "''"' ,,~ .. --<'< •• ".t ~.""Hiul' aptilt ,.-:'"·' '··' 
<!.1{. t::;~~a€~ ·û~ ::;::.::.r.i;.·:-.~'ll·.$è~.,!i~+•J5tá. ··i:á::··üi.e-:'a~t_i~~\ .. i~~·~:,"•:;::~S~:'J/ 

.. ~i~;~'fJ;t~E{j,:··~; 'itr.~~·=~<"~t;;.~~'~7~~-~~:~1~~1;;~, 
. i· _ •• :=. ,.<·.1 ~:/i~::-:~>~:-: c.=:· !Jrfol''; ae~ies óëtref'~ ;~iJI!en · ·r~,. 

: ~·~· ~~~ ·;J·;~~1':~~;-;~:~:-~~.~~~:~:~::;~::. iF~it~-.~~~Id;;:,~*~~~r:~lk4~{~~ 
)i!:·::.=:~· •. "···"'··. , ..•. _ • .,:--~lj .... ~ .. ~. ·~. , ... .-s.,_., i ·~-:&tl'f.!llle~ .. sp~l4&~,,~r~:f 

· 
2'r , , :·:~, ii:2:0~}t ... . }Jtii~~,:~ .~ ~5i ~· 3'10.t'J;, 

"' ... , .-, .. · . ·-· ··-v·'. -~ ·--"' .... •.. ,_.., ..... :l. -~~;~iaa_ .. W~ ,i)~'<~~ Of!-:~, ·,. 
• ~ .. , ~ ;.~ • ,v ~ ~~~~-. ;-~~Jcr-.t:L_ ... !o.~e~~j,.._.,l..l ""f·· .... ~J.h'·.U"·. 

·. :: ·- ~. -:. ;.:.~:.;.{··.s.:.!,~!'"' ~;:"-~';"-::: .,~;;;;!<;:i .-Je ï~~~;SJ.!'!g;l "'- ,:· .. .: •.... , 
~"" •'• -~·· { S • ~:. .>< :1"!"'~4::; ,~· ·r .. ~ .. !:)~' ,;,."\; r'!!~.;f!~ .. ."<:._,;.~~ ~;. • -la;~ .. ~~ ~l;;::J;tr•; ~ .. , ... _, --·· .•.· , '--·~ -· e •• U! •• • •.• ~.·_ •. ;. n ... ),..en -_n-..4tft' wo,-...- .ww "!'.~'-".~ ... 

=-~,~~.~~~~~~1~)~~~~~, .... - ·~~ 
<,···.. ·:.., · .. .' ,:.,.~ ... ;6~~ ... ~;..;;.:.:-; .. :; .;:;~_;.~J.t.. t,~t· t>laa,..l ~"/"1.<.:: 

;\!!~ft;;,·~;~i;~~:;~~-:'~ ·;:!~: ~::: ·slect.oriltf"~~ä ;:, ':' 
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Voor het. IKV bet.ekent zo'n ~sluit dat de vredes~ zich oentew tot 
de aaenaen aoet richten. Een nieuwe :-ende is ftOalC"Vii\cl1ië\iiilea en acUes 
tiïiëlîide lîi di. poiltlek vertaal\! te krijsen vat in de uataehappij oncler 
tallozen leeft. 
Nederlan4 bevindt. ûch in vergelijk.ir.g met de andere vier pl.aatalnplan• 
1D de pluJcki&e cmstandi&heid, dat er vMr het begin van de plaatabc eind 
'86, U.rvel"kiezi.npn zijn. • 
Het m zal in d4l twee jaar voor <!nê verkluineen pi"'beren 011 IO&l.a het dat 
al eerder deed via cle plaat.ulijke kerMn, maar ook op ander.~ lllnieren in· 
vloed uit. te oerenen op de opst.elltn& van de partijproera-a' a, de suenat.l
lin& van de kandidatenlijsten, enz. 
Er zijn tekenen dat zo'n stratecie een soe<~e kans van slaeen heett.. 81jv«>l"• 
beeld als men bedenkt dat onder de CDA-kiezers zich 30 tot 4~ tesenatanders 
van de plaata~ bevinden. Het zal de kunst ujn van de vredeabevecin& 011 
hen op te sporeft en te 1110Uveren actief' te \lOrden 1n de partij van buD kw
ze, teeeinde bet p1aata1npbealu1t onp<2aan te kr'ijpn. 
Bet. m IDHDt ctat de YNCiea~ ttn onverpetlijö tout zouden M&un 
als zij zich niet 1nt4M1et zouden richten op het electorale procea. T...,.. 
Ujk .c»et worden erkend dat hiel" speciaal voor <ie kerkelijke Yl'edaMwcin
pa een taak liet palen de sleuteli"'l van het CDA en de CDA-kieur. 
AllMD wanneer een electorale stratqie vordt uitpvoerd ia t.. 'Nrwacht.n 
dat brede steun ka wor<:ea behouden voo~ radicalere acties die 1n deseltde 
periode. YOrdeD uitpvoeiod. 
o.plc.....S sa1 een 'fWid.ninpstrate.pe arenzen stellen aan de •t.. van ra
~teit van de acUu. 

2 ]à. acuea. 

Act.te 'Betaal niet. mee' 

Deze actie ia een initiatief van personen uit plaataeUjke sroepen va tt.t IKV, · 
Stop cle N-bcc, Vrouwea voor Vrede, Kerk en Vrede, VereJli&i.na D1enstw~ 
c de Befl&'n& Welpric& Detensiebelasti.ng. Deelne~~era UA 4eu actie sOMken uit 
dat ze ematia overwegen, ot reeds hebben besloten iNn veelvoud daar· 
van aan belastins te zullen weigeren indien cesloten wordt kruisraketten in ons 
laild te piaatsen. 

Het IKV biedt <1eze actiesroep de gelegenheict om haar ideein bekend te maken en 
te wervea voor deelnemers tijdens bijeenk01113ten door het IKV ceorpl\iseerd en 
in de uitaaven van het IXV. 
Het m heett dit vanaf 1966 ~aan met diverse actiesroepen, die zich met ce
lljke verzoeke tot haar gewend hebben. 

Slotoerkin§en. 

Het kan gèen lar.Lad om bij all.as ·,o~at we :.et :<ct::enáe jaar gaan doen te bedenken 
dat we al:l vredesbeweging nog langer cee oce~en dan vandaac. En wet oe de aia

pele reden dat we als tegenwicht tegen ~e g3br~ikslijka gang van zaken in de we
reld nog hard nociis zullen zijn in de jar'!n :'ladien. We willen en ~~~'-'gen onsUl.t' 

dus niet stuk lopen op de kr~isra~etter.. 

Dat houdt ook in dat we ons dit jaar c-ehal·re ~~t de l<rubraket.~en ook bezie 
zullen moeten houden met : 

- de verdere ontwikkeling •tan de politieke lijn van de campagne, waar we trouwens 

~~~et de 1 f'reezedi:lc:ua1e • al aan èegeMer. zijn; daaronéer : 

de ontwikkeling van een ~igen ontspatk,ingsceleia van de vredee~ en ..a 

werkelijke integratie van de Ncc:-è.-Zui.d verhouding in Cn.3 we:--k; 

----------
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Het. Dagelijkse Bestuur, 30 detabet- 1983. 
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V3nt besef d~t h<1t spouk van do bom ons r1e plicht oplegt om 

v t'"rlopi~ dM! :r.··~·r ni•~t normnal v~rJ.cr ta love-n ,,-tant ontkên ... 
ning ""M dit ·:c•iol·~k covr.a.t' ?.ou ons allt)maal het leven kosten.. 

Nce,het is !iiot lcu.\t. h•~t i:J Hiét ont~panrtend. - ---Ja,Mt is !!2.,! ROOd tr-J~;;.:n t;DVoalons van orWt'<Hl.u,ja hobt; Wél hot 

p;evoel ~itwol t;e handelen. 
'.t.'e !liskonnen on~o tÜ~P.n mnaht.Ook voor Ncdorland geldt ti olke 
hectaro srcnn wa .tl' ~~m basis op is,IS VAN ONS I 

ncot· ûi~ tunie str-l~l &ol."p;on doGreenhum-vrouwen er toeh mnar voor 
dat ?.e in ;;;ngclo.nd niet of nauwelijks mët do krui~raketton kunnon ... 
oeren~n,wet ~e buit~n de hase3 mooten doQn(het is de bedoeling 
Sn tijden vsn r,ovuar de 'k.ru.î .~aketttm vt~n do buGés te r~j'l en en 
z.e v .. m Ol!n r;otwimu pla~ts to kunnen afvuren. 
\\'~i rniskünnen onze air;cn macht.Ook voor Ne•hn·land c;oldt: Iede.t'~~ 

cent •lio in dit lund :.ta.n bewaponi~ wor-dt uitgegeven is van ons 

Heb j'1 je 0.l opv,cr,avn 'lloor d~ nctiö 11 n ·;.::rA.t\1,. Nr:.:;r MEW' ? 

~:o nc;;;: LANI' JE LEV!::N 81-~Hf;r:HSB'rf DOOH DE GEDAOHTE Jl:t'l' m;•r OOK · 
V tlfy ,Jc;U r~ ::D;(,,G ,-d;-:L.!tl't' Of<' \JE Hm' HALf:tl ! 

Dus kom • sluit jr> bt.i t31)n van de 
lnHchtin~(:n kur> \d krijgen bU 
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: ·~ .v~ ,h,~ ~i~~ri~ g~«t~tigd ~~ de Wuzenstraa~. ~~~i .. ;,~#~!i: .!' 
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jre~ ~,()~b"~ê:)rt a8n')1ë~-,~~t~rie· nn Socià,le Zllk~··-.,~~~~~~~~-Xf: ;~ ~· ' 
= b~ze~ ··~o~iWeên ~~e~ '!.&lïi o~~eer veèrtig ~è~sonen~.· "(1~; ~~~~~. ' .. :, ·,:: 
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deze groep hUn oagev~ anei duideli~k dat het hu.u g111S:~;·de 4äàk~'"'::· · 
kondigde aaatrègel:en .van de Jdni.ster van sociale' zake~\s:~:;beezo: ~·~ .·.; 
l:oninS.in~~e ~et setn-appen .·van _,~r~~hillende. 1•l!e~~~Sll~iJÎ~l-i~:\ 

~: .' ·· · . ,, ... -:""'· '· •:· :,_ / · · ' , · .-. . . ·-·. .._,·,_._,._ ··.~-::~•··,·~'Lr· .. ,':' ;_-;.~·.:;;.· ·f"·--"' 

.I~~:Z:~'E~.!~e_d!è_ss!lfi!i5e~a~~ ,<~) .. Jlet ac~app~n .. ~:.:v~~--è)~~~~--:\;; 
' obj~cteri 'ru de lijst aet u,áeïl van b~ijvfm/1Dstelllli8érfc1oo~ ·~·~ ~ ,::,·.;·, 
COVcOrh~+~ V~Qr dit. 4o~l .. ~-~,es.t~id'. na door tie' ~~t~#-' ~-~~~;~ . ~~tt}t 
··'~çl~;ci~·:r~~~n J.l).t~Z:"n ;r~p~~. v.u de atdelius• t~erk~~l:L~.,,;,:ï'(}: .: 
,·er~·~~-,-~~~~-,~b~z,~ëJl:~it#~· diel18t· »•~• ar~.,i~: b~ p~~:~:'i~: 
lijk :geconstateerd d~t d~ erlltèD4e cUenatweigeraars die ·bi·~ "f'~ ... : : · . ·' 
schillend~ ~rga.nisaties,en dan ast :ils.ae bi~ die o-saties .. '~ '' .::'' 

:.•.. .. t 
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ctst1cht1.Dg voo~ ~ine Geweldloosheid • . .:: ,·-: 
.De beset'tere ~teat4terien· _kraob.tig tegen de beallaa~ TUl -~~t.,_ 

: ' .. " : . ': ' :; ~ ~ . ,. ' . ~ ~ . . ·! ,- t .:' 

' : ILià~er~u. -beac~en clèae stap <•1• bi;jgevoegd pàatlet), u.~ ..-: '• 
· > _ rr~t~e _aazi~.f'~~~ :ei~: ~~alunffi~!t so ·~ de b4t•.•''~·;~-~~~~r-> 

_ . . . · -- t~ûbt•l.liDPpla~ti.-en :tii;l daae :.Tier orsüiaat1ea ala ·~.,..~- . : • 
· __ -kollatts: c1•:·.0tiri•n -~aro. :;S~~ hun ailitaire df-_.t -.. 1~~~- _ ·:· 

·' _ ~-_.rd:·h~-t~;~~-)o~\·:~t~_~en deae zouden ~~9.t:2:L~::'·>_"', 
::_~\ 1' :-. · u1 t c1è .-... ez.~ret4et- wi•ttü t;.;;~; ~~en. o èJlaö:t daii •ell•..:~;\\'1~-:-;,:;_; :,_ ~-.. <, ~~ :'. _...: _ .. :- __ · ~ --·· . :-~-:~ --~:;_,-_.>:_~- ·.::·~ _. ___ • _ . , ::. ; ; ~ :~. . . ! _ P8 -~ . ._ ~ (·-- '-::: ---~: ~~lt-.t:_:tf:\·-~-=_:..·-r.-:_ ~- ~: 
;t,-•- _ ;"leerd:páela~bap:~->te'do~ aat _êèng•èensobàppeliiSk doélèl,~.\- ,_.,, 

~]~~~~fii:jli!ff:~d··· aóti., ;?r;. :.j:: 
v- lfëdèrlaDdae ()~~~a~t+ê _ Yc>or 'in~ërnationale B1jata:D4 (K9'q'~-:~~~!~ 

.laD: de baD4 van de bl~. dit raPPOrt gevoegde totoset ~~-.:·~·, :' :~' '-
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0., . Ver~n~si?& lli~-~t:Wi'*r88,rà ; heeft ~~aaJ.ddaa drie ·uur he~ ·.lii.)~~J. , ! ·. 
k011pleb ··un dè ttinnstreat in Detl lfaia aJ11bolies beHt, oe op de~ ··i·~'· · ~ : · 
te protèsttneJ' leger.· de akUe teaen· cte>fredesbeveging van lllini?Jtér De. ~~~.DÏ· . 
De 'direkte 'aartlétdtns van· deze aku~· is 'het feit dat de aiDltter afeet•"· ' 
wèek bekend .-akte dat van vier teverkatellingsobjekten voor dieaatveiterei~t 
binnen de vredeabelieging . de erkenninà ia ingetrokken. (lede ,·ea Vrede • d4, 
X-Y Beweging, de Evàngeliese Universiteits ee.eente en de Stichting Voorlicb-
tit:ta Aktieve Geweldloosheid). Een beslissing die vandaag aufektueerd ~ordt .. 



•èa alnistec De lonina; • •· 
1 . 'a..,.eèhUckina waa~ ~· .. .,. tr;:&._,~~r: 

v,;:•!d~at;ttift!*J~ll,ilq:.OI~_,.lt.4 m.. ~rd ifiáetrokk&n. 
v~il~ cte-ae laaahartia• 



• 

• 

MINISTERIE VAN DEFENSIE 

CIO(Ot575 

PLG :G/Z 

DEl 11 
ven: 080291 

- 080291 
onto: 

doe: 

RHR 

08J HR 

OOSSNR 

l.Onderwerp: CAGO-demonstratie. 
PLaats Arnhem,Ede. 
Tijd 050291 vanaf = 10.30 uur tot + 15.00 uur • 

2.Betr Pers: 

3.Voorval: 

4.Concl: 

5.Advies: 

vtg stond gepark voor 

b 

Op genoemde datum werd bij MELCHDUE omstreeks 11.30 een rersonel:
bus waargenomen met + 50 persn welke een demo voor het gebouw 
hielden, met als ondërwerp: Geen bloed voor oorlog. 
Na vertrek werd gestopt bij het centrum voor Koerden te Ar:1hem 
aankomst + 12.30 uur. 
Vermoedelijk is hier de lunch gebruikt. Vanaf dit Centt-ur. wet'd 
+ 13.30 uur vertrokken naar de Krijgsraad te Arnhem, aank~mst 

f3.so uur waar tot 14.10 werd verbleven. 
Er bleven hier+ 20 persn achter ivm de zitting van totaalweige-
raar - (einde zitting + 16.00 uur: eis : 1 jaaP -
uitspraak over 14 dagen) -
Hierna vervolgde het gezelschap hun reis naar lokatie Ede-West 
waarvoor de poort uitgestegen werd en een kol'te demonstratie 
~~rd gehouden, van 14.50 uur tot 15.00 uur. 
Hierna vertrok het gezelschap via de A 12 in de richting Ut1•echt • 

Nvt. 

Verwerken. 

1) d«lrhalen wat niet van toep.a~ fs vervolgblad(en) één 'I 

bijvoegsel: ;~- één. ') 

ct 

deze M/R beval -- :f\~_~1';- bladen 



• 

') doorhalen wat niet van toepassing Is 

AHA 

OIJEICTNR : 

OOSSIEANA: 

wM:Jigbladen: één • 

t><t2 .... 2-



MN AlLE SOLDATEN 

Vandaag, 5 fP.bruari, k<Xllt de 'Desertie-storm op \~ielen' hier langs <:xn 
te protesteren tegen de Golfoorlog en jullie op te roepen te deserteren. 
Ondanks alle propa~amataal op radio en tv zijn er horlderdduizenden 
doden en get.'Onden 1n Irak door de konstante bombardementen. Dit zijn 
Iraakse burgers die niets te maken hebben met machtsspelletjes om 
olie en geld. 
Zonder soldaten kunnen diegenen die oorlog willen voeren dat niet. 

Zij zitten altijd veilig thuis. 
De eerste dode en gewonde A~rikaanse soldaten komen binnenkort thuis ••• 

Laat je niet gebruiken als goedltoop kanonnenvlees en deserteer vardaag 
nog!· 
Ga in ieder geval niet naar de Golf! 
Laat de hoge heren de oorlog zelf maar uitvechten! 
Hulp kan je krijgen bij de onderstaande organisaties. 

10 All. SOI.DIERS 

Today, february the Sth, the 'Desertie-storm on \.beels' is hcre to 
protest against the war in the Gulf and t..'<! S\.lllltiOtl you to desert. In 
spite of all propaganda on radio and tv there are hundredthousands of 
deaths in lraq caused by the consto>nt .bombardments. Those people are 
Iraqi civilians who have nothing to do with powergames of oil and 
money. Without soldiers the persons \.'ho want to make war can't do that. 
They are always home, safe. 
Soon, the first d~ad and wounded soldiers will come home ••• 
Don' t let thern use you as cheap cannonfodder and desert today! 
Don' t go to the Gulf! 
Let the decisienmakers in Washington figpr their ~~ war! 
You can get help at the next organisations. 

-Vereniging Dienstweigeraars 
Postbus 4802 
Amsterdam 02Q-680999 

-Anti Militaristies Buro 
Pontanusstraat 22-24 
Nijmegen 080-231708 

-AMOK 
Esdoornstraat 14 

Utrecht 030-442122 

-Kerk en Vrede 
Utrechtseweg 159 
Amersfoort 033-10445 

-llunanisties Vredesberaad 
Postbus 114 
Utrecht 030-318145 

·They'll be back 
by Christmas 

STOP 
THINK 



vrijdag 10/12/93 10.46 

520 
a.ve111g: Beperkt 
Ontvangatdatu. 09/12/93 

Bedebt van- VHO teM dtg 0909301Mc93J 

óp 11 -1 1994 willen leden van het VOJlS (VredeltOYerleg kerk en a ... nlevlng) 
• condleicliag op cle KM. 

Secr. vaa bM: VOIUh Blokland 53, 1383 U Weeep, t:el. 02940-19410 
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