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Op donderdag 10 januari 1980 vergaderde de Vredesgroep Lel�atad. 
Deze groep ia ontstaan uit een IKV-initiatief en toegankelijk voor 
zowel kerkelijken ale buitenkerkelijken. Aanwezig waren ca. 10 
personen onder wie : Zij ie 
lerares Nederlands aan de "Eera-te Scholengemeenschap Lel;yatad11 

en wordt door de leden van de vredesgroep onderkend als lid van de 
C.P.N.
Op bovenbedoelde vergadering viel op door haar impulsief 
gedrag. Wanneer iemand iets onduidelijk uitsprak of een term 
gebruikte die zij niet kende "sprong" ze er meteen in en wilde 
uitleg. 
Door ene werd een verslag gegeven van de 
demonstratie te Zwolle (o.a. georg&llieeerd door het Initiatief 
"Stop de Neutronenbom", gehouden begin januari 1980. Hij merkte 
op, dat daarbij veel politie op de been was. Enige politiemensen 
hadden het druk met fotograferen van de deaonatr�en. 
meende dat dit gebeurde om zo te constateren of steeds dezelfde 
mensen aan deaonstraties meededen. Overigens betwijfelde hij het 
nut van die werkzaamheden. en voegde er aan toe : "Dan hebben die 
zielepoten tenminste ook wat te doen". 
Hierop nam het voord en zei: "Je weet toch wel dat bij 
elk gemeentelijk politiecorpe een paar mensen voor de B.V.D. werkt!" 
De vergadering nam het allemaal luchtig op en maakte er zich verder 
niet druk over. 
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�en v; .... elit ganzen 
1kan ir1 Amerika 

•19/ een

!atoomatarm veroorzaken l 1 

,j, no,.•n,be, borocht Tt'r, P,ovanco ,Amste,dam. Hef ;, ,Ame,,,a,,n M /andel,1> coö,L 
�•,ror v11n htit önMnprning.�progrom van de groorsrc Ameri1',1.1nsf! vrc•d,•:,bewegm9. het
1],1111'flCtJn fr,,·•nds Service Commirtee •. H,j is ook de coor<!:natrJf ·mn r.t:!n .�11m,rn 
�•,•1A 111qsv1!fbll'1d van :?IX) orr;aniSèJflCS regr.n lt.r.rnbr.w:1J)NW•? 1:r. 1,,,r,•�·t11:rr;,r.. onrf,:r qc 

111,1111 'Mu/Jtl,• .. ,r,un lor Surv,v,1/'. In T9G:J. tr;1:11 de oorlu!I 111 Vll'ln,,rn uf> het tu11r,11nt v,7fl 
r1in vt:rschr,AA 0119 lcw,1m, TèJ:tA tl! T,:rrv b,•rro1'} 1•n bit cJe vr,.•r!1·:,b, •w,·r1""I !f1:t N /Ju.'i•·l.m
� •Hl 1•1•n vr,i.1</l/t '�11r1•1< mf't h,•m. Di 4: '1� 1' r-..Jc ; :. '--4-·•r ,. -._-t._ ,- '"'e.c.,-';)•-.,_._.. . 

;b" Mut11l1:,11t1on lor Surv,v11/ telt 260 
1] '">''/ll'""Y'-'"· w"t v�rb,ndt rel 
1'V.1t c,11!> t 1 1n•Jt . ,s hPt wcrlc dat we doen. 

1i\'• ·• t, , .,. .  np ,, ., , ,  n,.uu,•, , d .,r ,u,!t u•d••ff !l !O
1 .. .  , uu•t •••• , ht•lt•  ,, ,nq•.u•1 t t 1., • :• ·rl� h(u:rt to 
,' 1 1 1 1  ( ), ,, , ,  t , . . 1 , 1 1 ,•.J• •i� •,Il: pvr,1,,11 ,, , ,1 . du
1. • ·• • , J 11•w o 11  ., • . , , ,  '\I 1•n dtt con\l•:nt1<Jru:le
1 ,, • ..,.. 1 1 1 1 ,q , do • ·�port d,t,H V,H"I na.ir 
1
1 

U1 h f, t • ,dt • I \ , .. f • , r H • t \ P f ( I H ' ,  CO (1f.: nf'>()d • 
. • ,.,� ''"' ""' !l•·lrl i l , 1 1  t 1 . 1 , tr1n on1\l. 1at to
f1d111 1 ,� • ·r1 "'"" d,•  t .. · t 11 .. ·f1t:11  "'"' 1111, \folk , 
t 1 1 , 1  lo pt r ,l 1t · t • •tl &Ht t  dP h"v"r,•, •,, t ,u, , t . 1 . t rd 
t u , , , ,  r · t  r,f\o'l,u� tt? v•�tbt!t,:r , :n [ r  { l,t , ,n 
h:1 1, !> l • • r • · rnt••l op e•m d�rde pol,t,ckti µJrtiJ 
t u  vormefl . 

.!1c hebt ,,., Amsterdam op 15 november 
,,

, 
, t' <11•mons tra t,e tegen de atoomralt.etten. 
f,., . .,, .• ,,1. d,, r ;e hoop up een mt,:rnar,onsle 
l, 1.•w,•yrng yr.:,cht wJs. Je br.n t nu ,n 
1. uftlf>it, m Nr:<Jetfand. Kun ie daar ,ets 
c. v�, r1•r1r.�n? 
1,vr h,·i°ib�n in Amerika noçial laat gerea
j • · • · rd np c1Jt or,dn"gi:n va,-, atoomraket· 
1 · 1 1  J,1 11  l v•o� d M. 1Jr we z,,n wel aan de 
• . , • 1  ' 1 ' ' ! 1 , t  tn 1/.;, . �,.h 1 11vcn br,e\len <1an h�t
i ,., 1 1  •. 1 , · 1 1,: . we ornJ111s,.,cn on 8 december
l "" , ,  . .  "r•1i , ,r,11) nst ,at ie in '1,Vash,nqt?n niet
, , . • h · r t 11 1f·,t • .1 l 11: u ,  Br 1 1s,1!l. Wc v,iuam,:lt:n
t r ok h;u1t l 1 , -� 1 · • \ 1 1 ' !"' "· die we na,,r Euro·
1 , .. . , . i . , ,1Jt-1, tullen stuwn. pol,t , i:ke en
• , ., 1, . · ,, ,. h·11!t•r!> en wettm,chi.JpSm('n'.;cn. 
r rn 1•rv.1t1 te w•.:•:rhouden me't die
r • � • · l l • •n 11l. l. or,, c1  t� 0,1:, ,-, , Ik br.n nu in
t " ' '  11 1.1 o n h: '- •1t..cn hoc do mcn:-.en er h,or
< v , • r  t 1 , • 1 1 l· t•11 <JI te 011 oori.,cp wil len onder
• 1 t 'UfH!n 

, ,, .,,,. ,,. <!11r /fl svcces hebt? 
1' ·. t 1 , · 1 1k <IJt orize weP.k in Europa succes 
1 •:•:lt w� k 1 1m�n ht:cl wat handtekeningen 
r "  ,k ko-r1 v1•1:I te weten over wat jullie 
1 1 w11 M 1Jr ,l wov . dJt ,k wat optimi· 
l t,· . , . 1 11 ,r � 0 1 1 / ! In ov,:r ll•i bcsl1ss111y van de 
l lA T (J Ik d1:f1k . d;,t het beste wat we
1 \111111:n hop1.•r 1s. dat de b•:sl,ss,ng u 11ue
: , l1: ld wo, <11 �,JJr ,k b,;:n toch bang di!t er 
, 6',r 0111...,,H l'l ,ng \lêln die wapt:ns g,:ko
J 1•11 wrn•lt  En dJt l>etl'l,cnt. d.it b,nnon
1•,.,., .,: 1,1.I' 11,1 produk 1,c rltt v.. ;,pens h,�r in
l 1 1 r < •Pil u, ... 1 . i t ,,1111 •1:rrj rull,•n word, :n.  B ii 
(', 1 1•, ,, .  , , , .  V• · • 1·•1 ·q1J,: St ,Hr:n ,s er w1• ,n ig 
1 1"\jf'fl�t,1•1tl ( •  t!', nO\J Wl!trlt!J ÓISCu,:,11.! en 
l lu r�·u•: 1 1ng relt gt'•.'f t  er weu1,1g rvchtbaar
f ·c,d .ian. 

De discuss,e III de S,:ria,11 ,s e1g�n11:i.. r>ll 
pas op gany gd< c,rn�n. De rt•q• ·r,ng 
ver...,ac ht  (!''' ,n • 1ppr1•, 1 !  ,,, 111 c1,: Vr:ro ·11•11•1,, 
St , , t , ·n  ( 1 1  volq, · 1 1, 1 1 1 1 1 t , . ., , .� • • r i t  d . , t . • l . i t
w , 1  (f"1,: l 1 t".h 0 . · .uu1  " ' ' ' J  v, · • . 1n, lt · td  w,,r < J , ·n 

- cj,: w1· 1 · r · , ! , 1 1 11! 1 1 1 1  l u rop:1 n11>1:I k •)1nf'n. 
WtJ 1,en. al:; A n ,,•1 1\, .0:m•.•: vr 1:d•.•!-b1 ·w•:q:n�. 
on,,: rol ols et :n o,11l,:rs1eum·rulc lunch�.
Ned,:rlar.d. 9,.:,11'! �n dt• Bonds11:publrck
mo•!l•:n cl,, door •,l,10 q•:vt·n

N,!Ct,:rf,mrl ,s n11: t ro'n groot l:md 
Zo:JI� J!! w,:c:t h1:dt ;1 1 ·�· ·•<!'-'' een k l•!in land 
vooro1YJ• :loµ,:n. En w�t n•, ::  <fo fel'.;te 
tcu• :nqand. cl,e het P,:n::iqon oo,t h1•dt 
oml\-r\lond,:n. Dus ik d•:nk . clJt er wel ,t;tS 
te 1•·•  1 < 1 • : 1 1  ,s voor k lt : , 1 1c l: ,nd, :n. d,c 
bddfl( l"Jl..C prul >lt ·m, ·n  o1. 1 n 1 ,:1� k •:n in du 
m,l , 1 .w•:  1•n l,11 11 . .  ,, 1. , , , .  I · ., :  pol, : w :.. .  t l • : t  
stand11 , 1 1 1 t, d, , t  ik• �;, ,, : 1 : r l .ind· .c •e!;Cr111y 
ccrdt ·r ht••:ft mt;•·no•ncn. ,n h • , t  l>• jnind•:r 
m,:t betrekking :ot tl•: N•:utror,, •r.bom en
de N1:11t:ri .1ncJs1: h•·w1:,;:ng 11: lf  l 1 1 · t 1b':n ,:1:n 
grot!! btJdra ·J!.! ;;o· l t ·v•,rrl oo�. ml•:r!'la t ,O ·  
naai · aan de ontv-,·:1�:• :n,n�1:,b•:w• ·1pnq. Ik 
heb vc•JI rcs;ir:ct voor w,,t lw� r  !l• :!wurt. 
Wat hier in Nr •r lr: • l,1nd q1·bt:1Ht 111:1:ft ,n:,,)i· 
rat,c aan c.lt: n11 ·n:.•:n in Eur o:>a . in cl!: VS . 
over d� hÎ:'•: w1•1• · l1l . 01t kl,:iric l,1nd speelt 
een rol viln bet<:keni!;. 

Als c<!n lt./1•111 l,111d bt•stu,r geen .ker1· 
wt1p1.·11s IOf.' 11, lntc11, cfi •11k 11:. d.-. r 1:(•n ldc:m 
l11nd 111 Oo.,t ÜJ11J/ ,. ,. 1•1.•n .11·/l<I,! ti,•,J111t 
l<,,n "''""'" ' 

J,• .  l<)t!" <1 1 •  Sow,,,t Un111 "' 1 !.' /ö :, l lu 01 1:,( 
Cl / 1 ( 11 ) 1",I :  l , 1 11 1!, _,n . ,. ,nn,(.u •d1nt 1 1 ·  orn h11li 
dt· l t:ns1 1 ,b1 1 l •. 1•·t 111<:t 3"•. , te v • · r t,wJt :!'1 h,·,·f. t 
Rocmcn,e dat !J•:w1 :1\;• :rd. Dat lan�1 bc!:IOdt 
dot geld te çi•·bruikcn \/Oor scho!en en 
voedsclprou,ar,1m;J's. Di t  soort d•n!-J•1n zou 
vaker voor kunn,:n koml'n als N1:dr:r land 
b11voorb 1 ,t'ld •:en bc:;!u,t 1tiqcn <Je ont
wikkeling van d•� Jt0omr;11,,.,: : tcn zou 
nemen. MJar .ils dt! NA 1 0  zou bt•slu•tcn 
door te gaan met de pro(!uk t,c en niet de 
mou•·h 1k lu ·u l  voor st,1 t ,un•: 1 1 1 1q  Hl N, :dt•r 
land h• •• • I I . 1 1 1 l l 1 •n  11! d ot ! r"1, , • t t • ,n 1:rs1• ,r15
t)r u f• · rs ,t . a r ,on,· r e ·n. ft ,� r�•·•�r d . t n  1:1:n 
l;,nd nutl , !1  urn d•: rn:hf1 r ,q v, 1 1 1  d•• 111:w, 1 1 ,•> 
""'lr,w• ·dl1 1op om t•· lHJ•\1•:n. 

N,et ro lang gel�den w11.s �, ttn ongelulf.ftl 
mr.t de corr:µvter va" d� Amer<ka"ns11 
d,:/r.m,r.. h11 f/01?/,0 01tt onq••lvJ,/,. hllff 
P.f'n ,,,,,,,, . , _ , 1_,,,, , rnr q1·,·r,lq w.,t w11, <1'1 
,,•.,c.(11• 111 /l , , :, ·( IJ,#·, ' 
0, t t  1! 1 t i , ,, J a r d 1 0 ' • ' ' , ' 1 . t n r  ti( /,Jt ( f 1 l t f  f;ttn 
vr1, · r u1 t , · ! , , . , · • ·n. t r,�·n hr· !  r,:,  ,1,, tv k w,,,,, . 
\\'JJ , : . ,c t 1 t • · : 1  ,; 1t ,,:  •:•:r , tt · rv• Jt , ldit t;, t •J•·'• CJJ> 
it • t, C1 IÎ tvn1 1 ! 1  l f • l , l f  q" l ,  t ! • •n q"t,• · • H ' '' ' , r,,, .. 
b•; �� ( ) H A O  t n  1 �.t '/1 v l f ,, , , a  • · r  • · •,n vh,,J1t  
{FJ ' ,/ . . 1 1  v. 1 1 1  t l • ·  f'J c ,, ,t• h,, ,, ,1 , :,: C,•"· •'h··.u
�,,, : 1 1:. !J\l' ! f .  u, •  1T1• · 1  , · .•·" 11,J'I t JI J I I I\ lJ 
(1, 1 , , ht , • f l  l ' 1r:n <J. ,r t . • · t • ·• ·n "'"···· · ·· v.1n 
R u ·,' · " ·'·h• · bf J r r �rru·• 1·.r, • ·q 11•t5 W, 1\. T ,,, , n ,, 
f'Jnn, 1 c ! , t . · l : , ;i< h•:t v• • r r J •· 1 ! � l ·"�t,(OrT1n,.,r,,Jo 2 
ll' '\l' "J'J) J1: m,,. , r  w•:11:n . d:it 111 v11f
\H:rdr:1 !1�j l f t ( i ')ÇOnl1Jt, 1 f lt j t,)' S /trl [ n l t,, •!tJ
k 1 • r , t · k• : ' l l(J1)r Î1 1(J V,1n ht•t ,Jl , t l <') W,1,lf lfl 
h<:I nu ov•:r lwbl , h•·L!1•:•• w•· "''I ' 1<,v•·•il
gcrni • rk l .  Er :; tond \l•·r<l•:r J:t ,:•:n ••f" st11k 10 
over in cl� N'!w York T ,mes t:r. de ni,:n•,r1n 
in wa,,h,nut cn. d:e we erov�r bt:ld'!n, 
kondr:n er ooi< n•'·t ach:,:r  komen Het is 
gr:woon d•: dcJ<J!t)(>t '" ' i" ' : . J .tn . . . 
Er ,s een he•!•: U"�,,: t-,,, ,,J , ,,w; van ·ong•:luk · 
ken · ,n ei: V•:r�î ·.I':': Sta·�., "-':'!m het 
Oll( l"'"" r.H:I , • , :n =��] ·0 S p.1" 1•:. <111: · p,:r
ouq• ·' · 1L , , , . n  . 1 1 t , c ,r • , 1 , , 1 ,n :11 • 1  v . , ll • ·n l\h ,,,,k 
(! , •  l i 1 . 1 t · . ! 1 • \,'' '"" ! · ·· · • 1 ! · ,lt 1 , ·p � J · · · · • t 11, , 
tl• ·•:rd w. i · . 1.:r1 dt: l t • • '" . J ' • p ·• 1. 1"n """"'• , d,,n 
h,td llll !fl l < t l ld \ J• .w• · • • : 1 1  t11,.• lu • t  i< W,IIH fin 
WJ\J( <f , : t)On� V , J fH1 . , , t l •  � J• ' k ()PU•O W,t•• 

H,:t 1ou t:11 d,r ,1l,1rm rJ,·rtlfJ n11n11trr, 
9r·,!11urd l:t·f· twn vo1Jr ,.,.,, IJl• ,,11,u,urluq 
w.1:i "''''''""'" , . ,, v.,,, ,/,,• ,1,•,r,,1 ,,,,,,,,r,·n

W, J f l ' I J  , . ,  t1I ... , . • vr•f \ /(1·� ,·IJ s,,., d,,r "'" 
11v:11 1,:r : •; t/,, 1, :,:r l?,1 tl<! .'> 11w11:f U11,� s r,,un
d,lfl b,, /1,'Qf,',:.. o  h,: r /Jl.',JI W,H 
Ze �:.,.:,1 .:1 d c:htt:r b,J r1e S0w1'!t Unie: ,e
moet de ondN ze�L'rS niet vcrgetP.n. Met
di, onTwiklr cl,ng van d,., n,'!uwe wap,ms 
d•: C rwsc. de M X  -m,�s,le en de Tr ident
one '. : r  n·•:•:rs. kunl'l<.'n de VS en de SU nog 
snc l,er in E:en k!'rrworlog verwikkeld ral<P.n.
De Vcren ,g,jP. S taten loopt "oorop rnP.t de · 
w�! H:n�. D• ·t� Wêl;J'!"S l< unn�n onw:·.t•:er ,n
1 '.k 3  of  19B-l klJJr  t•Jn . I n  1 �00 10,., rj"m de
S0,v11 :t  Un1l'  :;u,,n,1•:l , 11te ..., ,J; 11:n'> <Jntwik . 
lu :ld l.. unn, , , ,  t 1 1 • 1 >t1, •r,  O;,t  b•·1 , ,� , •nt  , 1 . , t . ,,1,
w•t / t •  q, 1 i 1n < 1 1 •hn, ,k , ·n . YVt: dd t tu·,·.• ·n  1 �83 
"" 1 '.J'.J() 1 1 1 1 ! 1 • 1 1  1l r  1< •n. 
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w11p11ns 111n dus bt1d011ld om te gebrui· 
,,,,,,,, 

Ik denk dat de ontwerpers ze voor 
po/ttioke en militaire doelen hebben 
on�orpen. 

Poh,ek binnt!n Amerika? 
N•!• !. voor de buitenlandse politiek en hei 
Vt!r,10rken daarvan.Maar ik denk dat de 
wu11w1s speciaal ontworpen zijn als 
w,:kc tuig voor dl? buitenlandse politiek, om 
Arner1ka haar b1•cld v;,n macht te geven 
011 rJJt Amerika haar macht zal gebruiken 
vow polrtwkt! d•>•!lt.:•n<1en. Maar er zijn ook 
onfw,!rptJrs, <1,e geloven ddt de wapens 
claadwerk11h1k inge,et moeten worden 
t1111•t11 de Sowjet Unie. 

In t,,,,,tA,! lum!Jt:n :> 
111 h,·t l1,,111.111rn,. mont.nn ven binnenland· 
1111 111krn1, rllunsun van de trilaterale 
COi IUlll'>SIÖ ••. 

TrJr,terole commissitt betekent Kissinger? 
Ki!lc;inger en Rockefeller, ja. 
Volgens mij is het denken over een kern
ooflog op zich al belachelijk. De conse· 
Qul1111es van een kernoorlog zijn zo ernstig 
dal- ie nauweh1ks kunt geloven dat er 
mensen zijn die f!r een willen beginnen. Ik 
ben geen verdediger van de Sowjet Unie. 
Da� is een gigantische kernmacht, een 
drn1ging vanwege zi1n strijdkracht. Frank· 
ri1k Enoel,md en China zijn ook een 
l>1•tlre 111111g, zij hebben ook kernwapens. 
M,l,11 1k vind d(Jt de SowJ<!t Urne oprechte 
vo11rstdl1?n h1:1:ft g.,,1aan waar de Ameri
k.1. 11-.•: re!J'!rtng positief op moet reageren. 
( 11 d.11 1s ni1?t door het invoeren van 
1111!i.wo W(Jf.)tJns. 
/fo, • hf ht:f ,111:t de pers in Amerika? i 
De pers is over het algemeen in handen 

1 

vof1 do regering, van grote bedrijven of 
var untvl!rs1teiton. Ik bedoel. het is 
mtf rcssJnt om te kiJken naar Walter. 
Crc:11k1te van CBS News. Hij is de l 
ucl:ingri1kste tv-nieuwscorrespondent in 

1 An enka. Om de tien minuten komt er in 
111r- u,tre11ding oen reclame van ESSO. , 
N•> throp, Roc:kwell ln!l!rnatîonal of ITT. · 
Da 11111 die n1Jatr,chapp,1l!n die het nieuws 
uet 1'4.:11. Cro11k1Tll weet dat P.n zijn niP.uws 
,s · ·r ddn ook riaar. Zo is er een direct 
ver ,and tussen de financiering van de 
me !ia en de rol die ze in de maatschappij 
ver rullen Je kunt dus wel nagaan dat er 
op ·o·n manier "'·eir1ig discussie in de pers 
is ">ver de op�tclling van strategische 
wa. •ens ,n Europ3. 

Je hebt gesproken op de demonstratie 
var, 15 novembet in Amsterdam. Je hebt 
er een paar leuke reacties op gehad. 
Ja. er kwamen naar afloop twee oudere 
dal'!les n3ar me toe die zeiden dat het hun 
hari:u<,.!d deed 'dat er in Amerika mensen 
bc111J z11n net re als wij'. Eent1e van hen 
stelde toen e,:n e,yc:nlijk heel moeilijke 
vraclg. Ze vroeg: ·oenk je dat Je succes 
hebt?' Ik denk dat de Amerikaanse 

vredesbeweging er best aan mee heeft 
�ewerkt dat de oorlog in Zuit Oost Azië 
sneller beëindigd werd dan wanneer er 
geen oppositie in Amerika geweest was. Ik 
weet dat de vreC:esbeweging er voor 
gezorgd heeft, dat de B- 1 bommenwerper 
er niet kwam. Dat is ons in 1977 gelukt, en 
de vredesbeweging in Amerika. de 
beweging tegen kernw;:ir,ens en voor 
ontwarcning groeit H,it w(1rdt een lange 
strijd ,:n het neemt een hcl•J 111<1 voo•do 11 Je 
ook mc1ar c..h: n•ir11u1:.11: v1·1.1nd(;1,n1, .n,:t. 
M<.1,ir 1k b,:n er v..in ov,11 tu,gd. <JiJI w,,:�n•.:cr 
het Amerika,111s•! volk mcr:r t� w1:1cn komt 
over de consequenties van de tew�pe
ningswedloop en h':!gint te z1')n d.>t het 
mol'! ki,:L•!n tus•;,·n wat d0 r•!fl•!r,1,11 en h tit 
sy:;t1·1)rn ,,:,.11 en W,JI WIJ l>ÎH!lf'II. ( Il ,n 
10, 15. 2�. 1.1ar tullen wc (Je t

l
1:w:1p,:ru11u:.· 

wr?rlloop stopp,:n, d.1<.1r b\m ik al>:;olutJ! 
zeker van. 

1 

Er wordt vaak beweerd d;,t het geld van 
vred('sbewegingcn uit i'v1oslwµ komt. 
Waar komt Jullie gt.•ld vandaar,,? 
Wij kr1J01:n geen gl!ld uit fv,!oskou. Ons 
geld komt van individuele en1 persoonlijke 
schenkingen, van kerkgro(:pèringen, van 
arbeidersc,rganisaties, van stichtingen, van 
rijke mensen die geld g•�èrl<l hc:bhf!n of de 
rento op hun aa11dclcn aan ons goven. En 
verdor oruanis,!ren we proji:kten zoals 
concerten. filmvoorstellingen. huis aan
huis collectes. We doen het op allerlei 
manieren. 

Laatste vraag. 

: Heb ie een
w11ns voor Ncdt:rlémd? 
21:kcr. llr. wens d•: N'.!d•1rlandse bevolking 
no!j m1:l!r succes m11t hun pogir'lg•:n om 
ker11wa;,cns en m<.1:;:;;N1:rnu,t1g,n9-;wap•!nS 
tf!91:n 11.• houdt:n. Wij 10uden •:r een 
uitnodi�;ing aan het Nederlandse v0lk aan 
vast wollen knopen om naar de V�r<)noç1de 
Statrm te komen Lor.at we bet•:r samen 
kunnen w<:rkc:n en uit kunn,,n k11ken naar 
dP. 111d. d.11 w1! ,11ll1•n n•:•w:t"n van do 
ov1:rw111111rir1 Ik v•rid <li.Jt d1! nu:n:,•in in 
N•!d1:r l.i11d lfH>•:!1!11 w•:H:n d.Jt n,ut ,1111·•:n 
w11111 <h.! V,!r.:,11!1G•: StJt<:n maar ooit .. 11;als 
ik uit ervaronri wt:et. rnensrm ,n Japan, de 
S0w1et Un11: en ancJcrn lanc•m "' Europ;, 
(IH)h! l>1:vu,r11J1•11nq •:n 11:•.p•�r:t htol,tH!n 
vuor 111!! w,:rk d.it JtJllw <1,,.,n. Ik wr:11s 1ull1e 
ver:I su<:c•:s en 1k lr.11k uit nat1r dtt 
samenwerking tuss0n ons land en dat van 
jullie. 
Terry, bedankt voor dir gesprel<.. 

N & .. 11<1,·,,
jA.fo\1641" .. 1110 
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s�iif 1 2 4 4 4 
ove'rJJf 1ngen van-fiët1:'f<v-betr:eff ende. :acties 

in 1984 en volgende jaren tegen de plaatsing van kruisraketten. 

re bedoeling van dit stuk, dat aan alle kernen van het IKV wordt toegezonden, 

is t�eeërlei. Zowel·binnen de campagne van het IKV als naar buiten toe is het 

:elar.;rijk dat er duidelijkheid bestaat over een aantal uitgangspunten en 

c,:�!"'",;egingen die ten grondslag liggen aan acties waar het IKV verantwoorde

lij�r.eid voor wil dragen. Dat maakt het voor de kernen makkelijker hun houding 

tege��ver concrete acties te bepalen, terwijl andere vredesorganisaties en 

-�oe?en binnen en buiten het landelijk overleg van vredesorganisaties (LOVO),

teter kunnen inschatten wat ze van het IKV wèl en niet kunnen verwachten.

Va;;da�r dan ook dat over deze uitgangspunten in de Campagneraad van 11 februari

a.s. gediscussieerd en besloten moet worden.

:e t�eede bedoeling van het stuk is om binnen de campagne van het IKV bekend

teiè te geven aan allerlei actie-voorstellen die van verschillende kanten

zijr. gelanceerd en waarvan sommige door het KKN en/of het LOVO in bespreking

z:jn ;enomen en worden uitgewerkt en waarvan andere meer speciaal op het

terrein van het IKV liggen.

C.Jk over deze actievoorstellen zal de campagneraad in februari moeten discus

s:eren en zijn voorkeuren bepalen. Hoe het concrete pakket met acties voor 1984

er u:t kcmt te zien, dat volgt uit het overleg in het KKN en LOVO in de komende

tAee =aanden. De discussies en besluitvorming in de kernen en de CR móeten

:e vertegenwoordigers van het IKV in de overlegsituaties houvast bieden.

I�leièing. Een nieuwe situatie. 

S:r.ès de plaatsing van Pershings in de BRD en Kruisraketten in Groot-Brittan

�ië e� Italië is begonnen, staat de vredesbeweging ook in Nederland voor een 

�ie��e, hardere situatie. Het is in het afgelopen jaar steeds duidelijker 

g:�orde� dat het westerse beleid beheerst werd door het vaste voornemen om 

een nieuwe generatie kernwapens in West-Europa te plaatsen. Het overheersende 

=�tief àaarvoor is steeds meer geworden aan te tonen dat de NAVO eensgezind 

ë:� besluit op bewapeningsgebied kan nemen en uitvoeren tegen alle externe, 

è.i. Russische, en interne - van de zijde van de bevolkingen - weerstand in. 

Eet is duidelijk geworden dat de Nederlandse regering zich naadloos in dit 

teleiè voegt en ze zal dat ook in 1984 proberen te doen. De druk in die ·rich

tir.� is onder de nieuwe omstandigheden alleen maar sterker. 

G�:-.e·:e heeft de plaatsing nooit kunnen verhinderen. 
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Argu�enten om in Nederland niet te plaatsen zijn van de zijde van de regering 

gezien haar positie nauwelijks te verwachten. Daarmee is het Nederlandse parle

ment de enig overgebleven instelling waarvan nog een nee tegen de plaatsing 

kan worden verwacht. Naast de zeer vele argumenten die aan de kwestie zelf 

ontleend kunnen worden om voor wat Nederland betreft alsnog een eind te maken 

aan de onzalige vertoning van de modernisering, ligt het op de weg van de 

volksvertegenwoordiging om de regering één argument met grote nadruk voor te 

houden. En dat is dat in Nederland, naast velen die onzeker zijn in de plaat

singskwestie, een duidelijke meerderheid van de bevolking zich steeds opnieuw 

tegen de plaatsing verklaart. 

Dit is het argument dat de vredesbeweging steeds opnieuw aan de volksvertegen

woordigers dient voor te h.Ouden. Uit alles is duidelijk, niet alleen uit de 

peilingen, maar ook uit de steun van de maatschappelijke instellingen voor de 

positie van de vredesbeweging, dat er voor een beslissing om te plaatsen vol

strekt onvoldoende steun is in onze samenleving. De Kamer zal de regering 

dienen voor te houden dat het bondgenootschap van geen enkele regering mag 

eisen de eigen samenleving zo te forceren dat het vertrouwen in de politieke 

instellingen op het spel worden gezet en de fundamentele eenheid wordt geschaad. 

De vredesbewegingen dienen met vele anderen hun verontrusting naar voren te 

bren5en, dat blijkens onderzoek nog maar zo weinigen geloven dat het mogelijk 

is o� in deze kwestie een beslissing te krijgen die overeenkomt met wat een zeer 

groot deel van de bevolking wil. Er ligt voor de vredesbeweging het komende jaar 

een opdracht om in de maatschappelijke instituties en onder al degenen die tegen 

de plaatsing zijn, het bewustzijn te versterken dat onze democratie niet kán en 

mág toelaten dat in deze kwestie gehandeld wordt dwars tegen het gevoelen van 

zovelen in. 

Het doel van de acties in 1984. 

Het doel van de acties van de vredesbeweging in 1984 zal moeten zijn dat regering/ 

parlement besluit om geen kruisraketten te plaatsen in Nederland en elke mede

werking aan de voorbereiding daarvan te stoppen. Zo'n besluit moet worden gezien 

als bijdrage van Nederland aan het tot standkomen van een kernwapenvrij Europa. 

Elke 'compensatie' voor zo'n besluit in de vorm van nieuwe nucleaire taken voor 

Nederland of voortzetting van oude taken, is voor het IKV onaanvaardbaar. 

Nederland dient gedenucleariseerd te worden. 

Mocht het parlement besluiten wel te plaatsen of zich in principe bereid verklaren 

om te plaatsen, dan zullen de acties vanaf dat moment erop gericht moeten worden 

o� het parlement op dit besluit te laten terugkomen.
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Over�egingen en uitgangspunten. 

�e overwegingen en uitgangspunten die hieronder aan de orde komen, stemmen 

overeen met die welke door de Nederlandse vredesbewegingen voor hun actieprogramma 

..,·oo:- 1983 zijn geformuleerd. Ze zijn daarvan in een aantal opzichten een nadere 

�it�e!"�ing. (Zie voor deze uitgangspunten het Kernblad van januari 1983, pag. 10)

�. De acties tegen de plaatsing dienen te worden doorgezet ook nadat een besluit 

tot plaatsing is genomen. De acties hebben dan als doel regering en parlement 

�erug te laten komen op hun besluit. Dit valt geheel binnen de spelregels van de 

èe�ocratie. Men bedenke dat tussen het tijdstip van het besluit tot plaatsing en de 

p:a3tsing van de raketten zelf, ongeveer twee en een half jaar verlopen zal, als 

aan de thans voorziene planning wordt vastgehouden. Alleen al het feit dat in die 

;eriode zich allerlei nieuwe ontwikkelingen en gezichtspunten kunnen voordoen, 

'!::2.ö...�t het logisch dat de beslissing steeds opnieuw ter discussie zal worden gesteld. 

2. Eet adres van van alle acties is en blijft het parlement en de regering.

Bij hen berust de taak besluiten te nemen die de Nederlandse samenleving als

;eh�el betreffen.Dat geldt niet in de laatste plaats het gebied van de defensie. 

r.et is ook aan hen, de prijs te bepalen die het doorvoeren van genomen besluiten 

ten in de samenleving waard is. 

�=t is èe taak van áe vredesbeweging, äeze prijs - binnen bepaalde grenzen - zo 

toog nogelijk op te voeren en aldoende aan te tonen hoe groot de verscheurdheid 

·.,:.� èe samenleving is, opdat de beslissing tot plaatsing niet wordt genomen of

E.ls�og ongedaan wordt gemaakt.

Toelichting 
i)De verwachting dat het zinvol is om dit te proberen berust op de opvatting

dat we in Nederland een redelijk hechte samenleving hebben. Weliswaar bestaan
er scherpe tegenstellingeQ op sociaal economisch en cultureel gebied en lopen
de opvattingen over het kernwapenbeleid sterk uiteen, maar het besef van een
heid en saamhorigheid en van het belang van de instellingen en spelregels waar
�ee we ons zelf besturen, is sterk en wijd verspreid aanwezig.
Wa�neer nu keer op keer duidelijk wordt dat de samenleving inzake de plaatsing
va.� nieuwe kernwapens dwars door midden wordt gespleten, mag men bij het
parlewent op de wijsheid rekenen dat het de regering niet toe zal staan te plaat
sen, omdat de prijs die daarmee aan de samenleving zou worden opgelegd, te
hoog is.Het gevoel van eenheid en het basisvertrouwen in onze instellingen
zou te zeer op de proef worden gesteld.

2)LJe vreoesbeweging woràt bovenaie:1 nog genolpen aoor het verschijnsel dat de
i'erdeeldheid over d&· plaatsing van de nieuwe kernwapens-dwars-·door bestaande
instell:tngen en ook politieke partijen heenloopt.
Dat betekent dat zij die om welke reden ook ertoe neigen ja te zeggen tegen de
stationering, keer op keer geconfronteerd zullen worden met een nee uit de
mo�d van personen, instellingen en organisaties, waar zij in de praktijk van
alle dag te midden van verkeren of vlak naast staan ter linker of rechter zijde,
en met wie ze goede betrekkingen hebben, normaal waardering aan schenken en
van ontvangen.
Onder zulke omstandigheden wordt voor voorstanders van de plaatsing de prijs
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voor het doordrukken van de plaatsing snel hoger, omdat zij zich moeten ver
wijderen en vervreemden van personen en instellingen, waarmee zij zich normaal 
verbonden voelen. Gelegenheden creëren waarbij dit zichtbaar en voelbaar 
w?rdt, dient de kern uit te maken van het werk in de komende periode. 

3. De breedheid van het verzet tegen de plaatsing van de nieuwe kernwapens in Neder

land en andere landen, zo werd op 29 Oktober indrukwekkend aangetoond, berust

op vier pijlers: 

- belangrijke maatschappelijke instellingen en organisaties, zoals

de kerken, talrijke politieke partijen waaronder de grootste,

en de Federatie van Nederlandse vakverenigingen;

- een zeer groot deel van de publieke opinie, zoals iedere keer

weer blijkt uit peilingen;

honderdduizenden mensen die bereid zijn hun bezwaren tegen de

plaatsing in acties te tonen;

honderden platforms, groepen etc. die bereid zijn tot het orga

niseren van acties.

Dit gegeven levert het derde uitgangspunt voor de acties van 1984. 

Instellingen en organisaties, de publieke opinie, de talloze sympathisanten en 

actieve leden van de vredesbeweging(en) moeten zich aangesproken kunnen voelen 

in een plan de campagne waardoor hun onderlinge eenheid bewaard blijft ook 

onder zwaardere druk van de tegenkrachten. 

Toelichting. 

We moeten ons realiseren dat dit niet eenvoudig zal ziJn. Met name de 
genoemde grote maatschappelijke instellingen staan krachtens hun karakter en 
maatschappelijke positie voortdurend bloot aan het gevaar dat hun vastbe
radenheid aan het wankelen gebracht wordt. Zo hebben zij bv. bepaald geen 
onverdeelde achterban achter zich en staan in meer of mindere mate onder druk 
Van andere organisaties 'uit het midden van de samenleving. 

Activisten in de vredesbeweging en hun sympathisanten zullen daarom actief 
om de steun van deze instellingen/organisaties moeten blijven werven. 
Ook bij het ontwikkelen en uitvoeren van acties zal door hen rekening gehouden 
moeten worden met de opvattingen in de betreffende instellingen en organisa
ties. 
Om ons van de blijvende steun en loyaliteit van de instellingen en organisaties 
in het KKN te verzekeren moet het IKV erop bedacht zijn hen iedere keer op
nieuw in de gelegenheid te stellen zich te verplichten door het nemen en 
ondersteunen van initiatieven. 

Kerken 
Uiteraard berust op het IKV nog weer een bijzondere verantwoordelijkheid voor 
de betrokkenheid van de kerken bij het gebeuren in 1984. Die verantwoordelijk
heid gaat terug op de opdracht die het IKV van de kerken heeft inzake het 
vraagstuk van oorlog en vrede. Bij het uitvoeren van die opdracht ook in 1984 
wil het IKV ernaar streven gelegenheden te scheppen waarbij de kerken en de 
kerkelijke leiding zélf duidelijk maken hoe hun opstelling is in de ontwik
kelingen die zich concreet voordoen in de nationale en internationale politiek. 
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Daartoe is regelmatig overleg en goede communicatie van . elang. 
\ 'fî; ... 

4. Samenwerking.
. 

�l-� Als het o� de wenselijkheid van één plan de campagne voor al de dee:itirz·r_;;,:.._or

ganisaties in het KKN gaat, is realisme wel geboden. Aan het KKN ne.'.i"ilfl;s

bewegingen, politieke partijen en vakbonden deel. Hun verantwoordelijk'-fdlii.·· 

de Nederlandse samenleving liggen geheel verschillend. Het belang van ge$1tt i:� 
optreden is groot. Maar indien die gezamenlijkheid niet bereikt kan worderi.:�:

�de uiteenlopende functies en verantwoordelijkheden, die partners in het KKN"�� . 
\ ' . ' 

toeschrijven, dan moet dat realistisch erkend worden en mag het niet tot vertrll,t?J1-, '.J,:� 

ging; leiden. · .. 
t · '

De vredesbewegingen behouden én afzonderlijk én gezamenlijk de vrijheid om 

acties op te zetten. 

Wel zijn zij - zoals ook in de uitgangspunten van 1983 werd gezegd, verplicht 

zich rekenschap te geven van de invloed van hun acties op het resultaat van de 

inspanningen van alle andere medestanders. 

Heel belangrijk is verder dat het beroep op medewerking van plaatselijke plat

forms, werkgroepen enz., zoveel mogelijk uitgaat van de gezamenlijke vredesorga

nisaties. Anders komen deze groepen voor grote problemen te staan. Teveel afzonder

lijke acties, versnippering enz. Als gevolg daarvan kan bij zeer veel groepen 

en personen grote onzekerheid ontstaan in welke acties zij hun tijd en energie 

zullen steken. Gevoelens van loyaliteit tegenover sommige initiatieven kunnen in 

strijd komen met de behoefte aan een zo groot mogelijk rendement van de inspan

ningen. Iets dat waarschijnlijk het makkelijkst bereikt wordt met akties in een 

landelijk kader gecoördineerd en plaatselijk uitgevoerd. Maar ook de betekenis 

die door de bevolking, sympathisanten e.a. aan de akties wordt gehecht is afhan

kelijk van wie ze organiseer.t. Het is van groot belang te laten zien dat er 

een grote continuïteit bestaat tussen de eerste belangrijke manifestatie van de 

nieuwe vredesbeweging in Nederland; de aanbieding van meer dan één miljoen hand

tekeningen tegen de neutronenbom in 1978, de eerste demonstratie tegen de moder

nisering in Utrecht in 1979, 21 november 1981 in Amsterdam, en 29 oktober 1983 

in Den Haag. Het is de continuiteit in dit gebeuren, de aanwezigheid van steeds 

dezelfde organisaties en instellingen , die het overige in steeds sterkere mate 

dragen, die belangrijk is en vertrouwen wekt. 

Toelichting 
Het IKV houdt vast aan het gezichtspunt dat het de sociaal politieke breed
heid van de weerstand tegen nieuwe kernwapens is, en de plaatstelijke wor
tels van die weerstand, waarvan het meeste invloed uitgaat op de politiek. 
In de eenheid en de breedheid van de weerstand tegen de nieuwe kernwapens, 
ligt het belangrijkste vermogen van de vredesbeweging om druk uit te oefenen 
vervat. 
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De vorm van de actie toont hoe diep de weerstand bij mensen en groepen zit. 
Beide elementen, breedte en diepte moeten niet ten koste van elkaar gaan, 
�aar zorgvuldig op elkaar worden afgestemd. Dat is de grote kunst in de ko
cende periode. 
Het zij met nadruk gezegd dat het IKV er niet zonder meer van wil uitgaan, 
dat acties die radicaler van karakter zijn, daarom per definitie aan steun 
zullen verliezen onder eerdere sympathisanten. Die versmalling kàn optreden, 
�aar het hoeft niet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de sympathisanten van de 
v�edesbeweging inzien dat aan de eisen van de vredesbeweging nog op geen 
enxele manier gevolg is gegeven. In dat geval is het denkbaar dat zij in kun
nen stemmen met radicalere actie. De gehanteerde methoden kunnen niet in 
abstracto beoordeeld worden, en worden dat ook niet. Alle voorafgaande ac
ties en (uitgebleven) resultaten tellen mee. Als uitgangspunt wordt hier 
alleen voorgesteld dat zorgvuldig �ordt bekeken welk effect bepaalde acties 
zullen hebben op de massale steun die de vredesbeweging moet blijven behou
den om succesvol te zijn. Dit berust op de overtuiging dat weliswaar een 
voorhoede bereid moet zijn de spits af te bijten zoals bij elke sociale 
verandering nodig is, maar dat kleine geradicaliseerde groepen, wier wer
vingskracht is verdwenen, niet kunnen winnen. 

In die zin moeten we oppassen voor een soort gezichtsbedrog dat in verband 
met de demonstratie van 29 oktober kan optreden. 
Het IKV wil niet in de fout vervallen te doen alsof de verdere strijd tegen 
�odernisering gestreden moet worden met de 550.000 die naar Den Haag gekomen 
zijn. Zij behoren waarschijnlijk tot het meer actieve en vastberaden deel 
van de vredesbeweging, maar tegelijk vormen ze maar 7 à 10% van al degenen 
die tegen de modernisering zijn in ons land. 
Het zou niet juist zijn het plan de campagne voor 1984 en daarna uitsluitend 
of voornamelijk op de bovengenoemde groep af te stemmen. Het zou dan kunnen 
gebeuren dat het plan voor 1984 gedomineerd zal worden door activiteiten 
waartoe de demonstranten van Den Haag zich aangetrokken voelen, maar die 
vele anderen niet of minder zullen aanspreken. Het gevolg daarvan zou kunnen 
zijn een verlies aan identificatie van de bevolking met het meest actieve 
deel van.de vredesbeweging. En dat moet kost wat kost voorkomen worden. 
50 tot 60% van. de Nederlandse bevolking voelt grote sympathie voor de de
�onstranten. Die aantallen zijn van '81 tot '83 alleen maar toegenomen. 
Acties in 1984 zullen zo moeten worden gekozen dat een even groot deel van 
de bevolking zich er mee kan bbijven identificeren. 
Dat houdt in : de acties blijven steunen ook als ze kritiek ontmoeten en/of 
ertegen opgetreden wordt door tegenstanders of de overheid. 
Behalve dat zij zich van deze passieve ondersteuning moet blijven verzeke
re� moet de vredesbeweging proberen zoveel mogelijk acties aan te spannen 
waarmee steeds nieuwe groepen van de bevolking hun bezwaar tegen de plaat
sing kenbaar gaan maken. 

5. De grenzen die aan acties gesteld worden.

Het spreekt vanzelf dat ook voor het IKV aan acties grenzen gesteld moeten

worden. Door sommige tegenstanders van het IKV wordt wel eens de indruk gewekt 

alsof dat anders zou zijn. Daarom is duidelijkheid gewenst. 

In de eerste plaats moet hier een eerder vermeld uitgangspunt herhaald worden. 

Elke actie van de vredesbeweging heeft als adres regering en parlement. 

Zij besluiten en kunnen op besluiten terugkomen. Ook als het om een defensie

vraagstuk als het plaatsen van de kruisraketten gaat, beslissen regering en 

parle�ent, niemand anders. 

Verder moet elke :12etie die aandringt op herziening van een genomen besluit 
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tot plaatsing beoordeeld worden op de vraag of de actie niet alleen theoretisch, 

maar ook practisch de beslissing bij de regering laat. Dat wil met name zeggen, 

de regering vrijlaat in het wel of niet uitvoeren van de genomen beslissing. 

Onder de acties tegen een besluit van de regering om te plaatsen, kunnen er 

zijn die de uitvoering van het besluit belemmeren. Het is dan aan de regering 

om te bepalen of zij de belemmering opheft of afziet van de uitvoering van het 

besluit. 

Het IKV zal alle acties beoordelen op de vraag of zij het de regering definitief 

oprnogelijk maken om genomen besluiten uit te voeren. Voor zulke acties wil het 

IKV geen verantwoordelijkheid dragen. Zulke acties halen namelijk in de praktijk 

de beslissingsbevoegdheid bij regering en parlement weg, en leggen die in 

handen 1, 10, 100, 1000, 10.000 of 100.000 actievoerders. Dat is voor het IKV 

niet aanvaardbaar, omdat daarmee het fundament van ons staatsbestel en onze 

parle�entaire democratei wordt aangetast. In ons land beslissen zij die daarvoor 

zijn aangesteld en gekozen en niet zoals het heet 'de straat'. 

Uit het voorafgaande is wel duidelijk dat het IKV geen bezwaar heeft tegen 

acties die, bedoeld als signaal aan de overheid betreffende de ernst van 

de gevoelde bezwaren, belemmeringen in de weg leggen aan de uitvoering van 

genomen beslissingen. Het is aan de overheid om te bepalen welke prijs zij 

bereid is te betalen voor het uitvoeren van haar beslissing. 

Het is duidelijk dat de overheid-wanneer zij de sterke arm gebruikt om 

uitvoering van een plaatsingsbesluit zeker te stellen, een prijs betaalt. 

De vredesbeweging ook, maar die vrijwillig, de overheid echter noodgedwongen. 

De prijs die de overheid betaalt, bestaat uit verschillende elementen, waarvan 

er enkele reeds eerder werden aangegeven. De regering, wanneer zij doorzet, 

laadt de schuld op zich dat zij aanzienlijke schade riskeert voor het functioneren 

van de samenleving. Verder vervreemdt zij zich te samen met de politici en 

en politieke partijen., die haar beleid steunen, van tallozen uit hun eigen 

kring en van belangrijke maatschappelijke instellingen en organisaties in 

hun geheel. Gaat de regering bovendien over tot het inzetten van de sterke arm, 

dan verruilt zij argumenten voor de wapenstok tegenover hen die zij niet heeft 

kunnen overtuigen van wijsheid en nut van haar beleid. 

Er kan overigens geen misverstnad daarover bestaan dat de overheid in dat 

geval volstrekt legitiem handelt. Immers het is de taak van de overheid 

genomen besluiten uit te voeren, als zij geen redenen ziet om er van af te zien. 

Het zal echter velen en ook de regering zelf niet ontgaan hoe zwak zij staat 

op haar •aterkste' moment. 

Dat wordt vooral glashelder op het moment dat zij moet optreden tegen personen 

behorend tot de eigen familie en kennissenkring, tot de eigen kerk, partij, 

vakbond, vereniging, beroepsgroep etc; en tegen functionarissen waarmee gisteren 
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nog vergaderd werd, en schrijvers en andere mensen uit de wereld van de kunst, 

aan wie zij het jaar te voren nog prijzen uitreikte. 

Het is hier dat het principe van de geweldloosheid, waarop het IKV evenals alle 

andere vredesbewegingen, al zijn acties wil baseren een extra betekenis krijgt. 

De wil geweldloos te zijn is ingegeven door een reeks overwegingen. In dit 

verband is vooral van betekenis, dat het principe van de geweldloosheid ook 

daarom zo zinvol is volgens het IKV? omdat het nog eens extra duidelijk maakt 

dat het soort vredesbeweging dat het IKV wil zijn, de inrichting van onze 

democratische samenleving niet wil verstoren, maar versterken. Wanneer nl. 

de overheid op grond van haar geweldsmonopolie, geweldsmiddelen inzet tegen 

bepaalde acties, dan leest het IKV daarin dat de overheid besloten heeft aan 

de uitvoering van haar besluit vast te houden en dat de vredesbeweging zich 

er bij heeft neer te leggen dat zij voorlopig alleen een morele overwinning 

heeft behaald, die hooguit later politiek vertaald zal worden. 

Orr.dat de vredesbeweging deze opstelling van te voren volstrekt duidelijk 

maakt, kan er geen twijfel aan bestaan dat de overheid haar besluiten te alle 

tijde kan uitvoeren, mits zij bereid is tegen haar burgers op te treden. 

Overigens mag niet het misverstand ontstaan dat inzet van de sterke arm 

door de overheid het enige of het belangrijkste criterium is op grond waarvan 

van een actie moet worden afgezien, of een actievorrn moet worden opgegeven. 

Er zijn in onze samenleving acties denkbaar die behalve legitiem ook nog zo 

in elkaar zitten, dat ze het de overheid onmogelijk maken een bepaald besluit 

uit te voeren, zonder dat deze daar iets tegen kan doen. Ook zulke acties 

zijn voor het IKV onaanvaardbaar, omdat regering en parlement tenslotte be

slissen. Het criterium van de geweldloosheid tegenover het geweldsmonopolie 

van de staat, speelt in dit geval echter geen rol. 

Concluderend: 1) regering en parlement beslissen 2) geweldloosheid, zijn dus 

twee principes die de grenzen van het actievoeren bepalen. 

Toelichting 
Wat betreft het overtreden van wetten in het kader van sommige acties, is 
het IKV geneigd tot grote terughoudendheid. In ieder geval als het er om 
zou gaan om als IKV op te roepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. 
Het IKV wil benadrukken dat zulke acties een zeer persoonlijke gewetens
beslissing vragen, vergelijkbaar met de gewetensbeslissing met betrekking 
tot militaire dienst. Oproepen en aansporen tot zulke acties door een 
organisatie gaat aan dit persoonlijke karakter te zeer voorbij. De 
strafrechtelijke gevolgen kunnen ook niet door een organisatie worden 
gedragen, maar moeten volstrekt duidelijk zijn aan de persoon die ze te 
dragen krijgt. 
Wel wil het IKV meehelpen de discussie te bevorderen en groepen die informatie 
verstrekken over acties van burgerlijke ongehoorzaamheid, de gelegenheid 
daartoe bieden. 
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Acties 

Bij het vaststellen van een actieprogramma voor de komende maanden en 

jaren, moet erg goed gelet worden op de tijdsplanning. 

In december 1983 is de eerste plaatsing in de BRD, Groot-Brittanniëen 

Italië een feit geworden. De onderhandelingen zijn afgebroken. In de 

eerste maanden van 1984 wordt de plaatsing van 41 raketten voltooid. 

Wat ons eigen land betreft, moet nog steeds een beslissing worden genomen. 

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

vorming betreffende de nucleaire taken en de kruisraketten af en legt 

de uitkomst daarvan in het tweede nucleaire deel van de defensienota aan 

de Kamer voor. Op 7 mei vindt een uitgebreide commissievergadering plaats 

over in ieder geval het eerste niet nucleaire deel van de defensienota, 

dat overigens wel beschouwingen over de nucleaire bewapening bevat, maar 

geen beleidsvoornemens. Een belangrijk kamerdebat over de beleidsvoornemens 

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

van de kruisraketten, is te verwachten tussen 14 en 29 juni. 

Wanneer het parlement beslist om te plaatsen, kan de aanbesteding van 

de gebouwen, bunkers op de basis plaatsvinden. Met de bouw wordt aangevangen 

rond oktober 1984. Plaatsing van de eerste kruisraketten is voorzien voor 

eind 1986. 

De Nederlandse vredesbeweging moet terdege met dit tijdschema rekening houden. 

Anders dan in de BRD, Italië en Groot-Brittannië waar de plaatsingen al 

begonnen zijn, duurt het in Nederland nog drie jaar voor de eerste 

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

nationale doel en karakter van de vredesbeweging, 1984 een belangrijk 

jaar zal zijn ook voor de Nederlandse vredesbeweging. 

Overzicht van mogelijke acties in 1984 

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 aanbreekt! 

Een andere onderscheiding die gemaakt wordt betreft het punt of het om 

een �ktiviteit gaat die gezamenlijk met anderen wordt opgezet, KKN of LOVO, 

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

Periode vóór de parlementaire beslissing: 
1) Aktiviteiten in de richting van de Christen democratie.

2) Contacten met parlementariërs (IKV)
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3) Actieconferentie op 4 februari (KKN)

4) Kerkwakes vanaf eind april t/m de parlementaire beslissing

(IKV, Pax Christi, Kerk en Vrede).

5) Actieweek van 6 t/m 12 mei (KKN)

6) Volkspetitionnement (eventueel, datum onbekend) (KKN)

7) Delegaties naar Den Haag en plaatselijke televisiebijeenkomsten tijdens

bet parlementaire debat in juni (KKN)

Periode na de parlementuire beslissing: 

8) Directe reacties (LOVO)

9) Basisbouwersboycot (LOVO)

10) Een aantal dagen lang een scala van activiteiten bij dP, basis in

Woensdrecht (LOVO)

11) Activiteiten vanaf september 1984 t/m mei 1986 na�r de partijen en de

kiezers toe i.v.m. de verkiezingen mei 1986, (IKV).

Ad 1 - Conferentie van het CDA en IKV en Pax Christi over het Nederlandse 
veiligheidsbeleid. 

Het IKV heeft in 1983 enige malen voorstellen voor een dergelijke conferentie 
gedaan. De laatste maal in een variant waarbij woordvoerders van het CDA 
op defensiegebied en vertegenwoordigers van de vredesbeweging elkaar vragen 
zouden kunnen stellen, voorafgegaan door twee beschouwingen over de proble
matiek van de defensienota. 
De kerkelijke vredesbewegingen hechten aan zo'n conferentie teneinde aan 
te tonen dat ondanks grote tegenstellingen zinvol discussieren wel degelijk 
is. IKV en Pax Christi willen de hoop nog niet opgeven dat zo'n conferentie 
nog steeds mogelijk is. 

ad 2 - Contacten met parlementariërs 

Het ligt voor de hand dat in de komende maanden over het hele )and verspreid, 
in grotere of kleinere bijeenkomsten, in het openbaar of in besloten kring, 
gesprekken zullen worden gevoerd met CDA-parlementariers en met Christen
politici in andere partijen over de plaatsing van de nieuwe kernwapens. 
Het is te hopen dat deze gesprekken aangegaan zullen worden door mensen 
uit de kerkelijke vredesbewegingen, maar ook door bv. de Raad van Kerken, 
bestuurderen van afzonderlijke kerken, vertegenwoordigers va� maatschappe
lijke organisaties enz. 
Het IKV ziet voor zich zelf een taak weggelegd om ten dienste van deze 
gesprekken te proberen zo goed mogelijk in te gaan op de concrete politieke 
en andere vragen 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 platforms. 
Zij beoogt de plaatselijke platforms een politieke evaluatie te geven, 
alsmede zicht op de te verwachten ontwikkelingen rond de defensie-nota. 
Daarna�st wil zij de platforms bijeenbrengen ter voorbereiding van een 
landelijke aktieweek, te houden rond de behandeling van de defensie-nota. 
Verder moeten akties in samenwerking met de Belgen en vervolgakties voor 
na de parlementaire beslissing besproken worden. 
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Ad 4 - Kerkwakes 

IKV, Pax Christi en Kerk en Vrede organiseren gedurende een nader te 
bepalen periode tijdens en voorafgaande aan de kamerdebatten in mei en juni 
'kerkwaken' in kerken in 12 provinciale hoofdsteden. 
Deze kerkwakes zijn bedoeld om de sterke betrokkenheid van de kerken in 
t!ederland bij de problematiek van de kernbewapening tot uitdrukking te 
bre:1gen. 
De kerkwake zal moeten proberen zoveel mogelijk leden van de plaatselijke 
christelijke gemeenschap te betrekken bij allerhande gelegenheden en activi
teiten. Gebeds- en bezinningsbijeenkomsten, politiek avondgebed, lezingen 
en discussies, stiltekringen, vieringen, zangbijeenkomsten enz. 
Ook zouden vanuit deze kerkwakes boodschappen kunnen worden geformuleerd 
voor de landelijke kerken, voor het parlement, allen getuigend van de 
grote betrokkenheid van kerkelijk Nederland bij de belangrijke beslissingen 
waarvoor regering en parlement staan. 

Ad 5 - Aktieweek van 6 t/m 12 mei (voorlopige datum, georganiseerd door het 
Komitee Kruisraketten Nee. 

Het gaat hier om de belangrijkste manifestatie van de Nederlandse vredes
beweging in de breeedste zin van het. woord voor de parlementaire beslissing. 
De belangrijkste punten in het voorstel voor een al<tieweek zijn de volgende: 
- Het gaat om een landelijk gecoordineerde, maar plaatselijk en regionaal

uitgevoerde aktiviteit. Daarmee moet voelbaar en zichtbaar gemaakt worden
dat de vredesbeweging overal in Nederland, tot in de kleinste dorpen
en gehuchten geworteld is. Op deze manier kunnen de plaatselijke gemeen
schappen en de l.Q.kale politiek sterker onder de indruk gebracht worden
van de kracht van de vredesbeweging. Die kracht kan bovendien nog beter
van te voren getoond worden, omdat het plaatselijk/regionale karakter
van de activiteiten het voor veel mensen makkelijker maakt mee te doen,
in vergelijking met landelijke demonstraties in Den Haag of Amsterdam.

- Tijdens de bijeenkomsten in de aktieweek is een zeer grote reeks activiteiten
denkbaar. Inleidingen, discussies, tentoonstellingen, concert, theater,
film, poesie, stilte, vieringen enz. Van iedere activiteit wordt melding
gemaakt aan 'politiek Den Haag' door middel van brieven, telegrammen en
telefoontjes en dedelgaties.

- Bij al deze activiteiten is het belangrijk dat de betekenis ervan in de
plaatselijke en landelijke pers goed duidelijk wordt gemaakt. Verder
is het wezenlijk dat landeli}kë en plaatselijke politici worden uitgehodigd
om deel te nemen; en tenslotte dienen de activiteiten uit te lopen op een
tastbaar resultaat, dat op de slotdag van de week gepresenteerd kan worden
op een van de regionale manifestaties die dan georganiseerd 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, gemeenteraden en provinciale
staten, van de vrouwen, van het bedrijfsleven, van het onderwijs/vorming,
de gezondheldssector en ambtenaren, 65+ en uitkeringsgerechtigden, van
kunst en clutuur, en kamerleden.
Het lijkt een goede zaak om indien mogelijk 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 richt�
De slotdag van de week, zaterdag 12 mei, zouden in een groot aantal
plaatsen (+ 357) massale manifestaties georganiseerd moeten worden waar
de resultaten bijeengebracht kunnen worden van het plaatselijke gebeuren
in de betreffende regio in de voorgaande week.

Het ligt in de bedoeling dat van deze slotmanifestaties via een soort
schakelprogramma een verslag gegeven wordt op televisie. Tevens wordt

gedacht aan de mogelijkheid dit te combineren met een centraal programma 
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dat zich bv. in het congrescentrum in Den Haag afspeelt en waar vanuit 
het hele land de resultaten van de plaat.selijke acties kunnen worden 
getoond door de betrokkenen zelf. 

- Er zal bij de vakbonden door de vredesbewegingen aangedrongen worden
om op 'hun dag' in navolging van de Duitse, Deense en Belgische vak
bonden een werkonderbreking uit te roepen i.v.m. de kernbewapening.

- Een eerste taak die tijdens alle plaatselijke bijeenkomsten dient te
worden vervuld, is het samenstellen van een delegatie, die een aantal
weken later tijdens het junidebat aanwezig is in Den Haag om van zich te
laten horen.
Een tweede taak is te be.discussieren welke vervolgacties bij een eventuele
beslissing om te plaatsen, de vredesbeweging nog ter beschikking staan.
Een derde taak kan worden, als het KKN besluit om het volkspetitionnement
te laten doorgaan, om te bespreken hoe de eigen sector daar in de komende
weken een maximale bijdrage kan leveren.

Ad 6 - Volkspetitionnement 

Het KKN zal hierover een uitspraak moeten doen. 

Ad 7 - Delegaties naar Den Haag en plaatselijke televisie bijeenkomsten in 
juni. 

Deze aktie. vloeit voort uit en wordt voorbereid tijdens de aktieweek. 
Zij probeert opnieuw het parlement onder de indruk te brengen van wat zich 
plaatselijk in het hele land heeft gemanifesteerd tijdens de aktieweek. 

Op de dag in juni dat de beslissende sterruning gehouden wordt, kunnen de 
plaatselijke groepen ruimtes inrichten waar het debat gezamenlijk op 
televisie gevolgd kan worden. 

Periode ná de parlementaire bP.slissing 

Ad 8 - Directe reacties op een bP.sluit om te plaatsen, zoals ziektemelding, 
rouw. 

Ziektemelding, Hollanditis. 
Al geruime tijd geleden werd het idee gelanceerd van een massale ziekmel
ding ten gevolge van .'Hollanditis' als een mogelijke vorm om te reageren 
op een besluit tot. plaatsing van de kruisraketten. 

Rouw. 
Datzelfde geldt voor het aankondigen van een periode van nationale rouw, 
na een eventueel positief besluit tot plaatsen. Zwarte buttons of de gebrui
kelijke buttons met rouwrand zouden kunnen aangeven hoevelen zich getroffen 
voelen door de voortzetting van het beleid en de aanslag op de vredesbeweging. 

Het slagen van de actie 'Hollanditis' hangt sterk af van de zekerheid die 
mensen krijgen dat vele anderen mee zullen doen. In die aktieweek moet onder 
deelnemers het vertrouwen groeien dat als reactie op een (principe-)besluit 
tot plaatsing, inderdaad massale hoeveelheden mensen zich de volgende dag 
ziek zullen melden. Dit kan door het ziekmelden tot een van de centrale dis
cussie- en informatie-thema's te maken in de actieweek. 

Ad 9 - Basis bouwersboycot. 

Het IKV is reeds enige maanden geleden begonnen met het uitzoeken van de 
mogelijkheden om een boycot te organiseren tegen de bedrijven die poten
tiële gegadigden zijn voor de b9uw van de bbnkers en gebouwen op Woensdrecht. 
Het IKV is voorstander van het organiseren van deze boycot met andere vre
desorganisati�s en groeperingen uit het KKN.
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Het lijkt voor de vredesbeweging de verstandigste weg om de betreffende 
bedrijven als een eenheid ·van de directie en werknemers te benaderen en 
niet te proberen werknemers te mobiliseren tegen het beleid van het bedrijf 
waar ze werken. De volgende actiemogelijkheden komen in aanmerking: 

1. De vredesbewegingen zouden dienen te proberen delegaties samen te stellen
van vertegenwoordigers van kerken, media, partijen e.d. om in gesprekken
met de bedrijven deze te verlokken niet in te schrijven op de bouw van
de basis.

2. In de tweede plaats moet van de gemeentebesturen van de kernwapenvrije
gemeenten in Nederland gevraagd worden om te verklaren dat zij binnen
hun gemeente geen werk meer zullen gunnen aan bedrijven die hebben in
getekend op de bouw van de basis.

Ad 10 - Volksoplopen bij de basis te Woensdrecht. 

Woordvoerders van het IKV hebben de laatste maanden tegen de achtergrond 
van de acties van de vredesbeweging in Engeland, de Bondsrepubliek en Italië, 
aangegeven geen reden te zien waarom in Nederland demonstraties op de toP.
gangswegen tot de basis te Woensdrecht achterwege zouden moeten blijven. 
In een land als de Bondsrepubliek waar een grote meerderheid van de bevol
king tegen de plaatsing van de Pershing II is, hebben dergelijke demonstra
ties enkele maanden voor het begin van de plaatsing binnen en buiten Duits
land grote indruk gemaakt, niet in de allerlaatste plaats door hun goed 
voorbereide en geweldloze karakter en ook door de deelnemers aan deze demon
straties. 

Het IKV ziet daarom activiteiten op de toegangswegen tot de basis als een 
demonstratievorm die in ons land en andere landen steeds meer in gebruik 
ge�omen is en daarmee normaal geworden is. Op het moment dat de bouwacti
viteiten beginnen organiseren de vredesbewegingen gedurende enkele dagen 
een volksoploop bij de basis van Woensdrecht. 
Uiteraard zullen ook acties op de toegangswegen naar de basis te Woensdrecht 
moeten voldoen aan de eerder genoemde criteria en mogen bepaalde grenzen niet 
worden overschreden. 
1. De acties beogen niet te tornen aan wie in dit land beslist. Dat zijn re

gering en parlement. Dat moet goe.d duidelijk worden gemaakt.
2. Heel belangrijk is het daarom te letten op de grens waar acties al of

niet bedoeld definitief de uitvoering onmogelijk maken van wettig geno
men besluit.en. Aan zulke acties zal het IKV niet meewerken. Hier speelt
als gezegd het principieel geweldloze van alle acties een beslissende
rol. Een overheid diP. ten koste van alles meent te moeten doorzetten zal
tegen belemmeringen de sterke arm gebruiken. Daarvoor wijkt degene die
geweldloos wil zijn.

Het juiste tijdstip. 
Wat het bepalen van het juiBte tijdstip van dit soort acties betreft lijken 
het IKV de volgende overwegingen van belang. 
Vóórdat de beslissing in het parlement gevallen is zijn sit-down acties niet 
op zijn plaats. Nadat de beslissing om te plaatsen wel gevallen is, wordt voor
gesteld een volksoploop te organiseren. 
Eén suggestie die inmiddels is gedaan is de volgende. 
De volksoploop bij de basis zou kunnen worden verbonden met een dringend 
appèl op de Tweede Kamer om zich opnieuw en wel zeer speciaal te beraden op 
het niet aflatende maatschappelijke protest tegen de plaatsing. Beëindiging 
van de acties zou op een of andere manier verbonden kunnen worden met inwil
liging van dit verzoek. Na het debat wordt, ongeacht de uitspraak van het 
parlement, geen landelijke actie meer in Woensdrecht georganiseerd. 

Ad 11 - Een verkiez1ngsstrategie. Terug naar de kiezers en hun partijen. 

Door het IKV zal an een onverhoopt (principe-)besluit tot plaatsing veel 
e�erp1e restoken worden in het ontwikkelen van een electorale strategie. 
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Voor het IKV betekent zo'n besluit dat de vredesbeweging zich opnieuw tot 
de mensen moet richten. Een nieuwe ronde is nodig van discussies en acties 
teneinde in de politiek vertaald te krijgen wat in de maatschappij onder 
tallozen leeft. 
Nederland bevindt zich in vergelijking met de �ndere vier plaatsingslanden 
in de gelukkige omstandigheid, dat er vóór het begin van de plaatsing eind 
'86, kamerverkiezingen zijn. 
Het IKV zal in de twee jaar voor deze verkiezingen proberèn om zoals het dat 
al eerder deed via de plaatselijke kernen, maar ook op andere manieren in
vloed uit te oefenen op de opstelling van de partijprogramma's, de samenstel
ling van de kandidatenlijsten, enz. 
Er zijn tekenen dat zo'n strategie een goede kans van slagen heeft. Bijvoor
beeld als men bedenkt dat onder de CDA-kiezers zi�h 30 tot 40% tegenstanders 
van de plaatsing bevinden. Het zal .de kunst zijn van de vredesbeweging om 
hen op te sporen en te motiveren actief te worden in de partij van hun keu
ze, teneinde het plaatsingsbesluit ongedaan te krijgen. 
Het IKV meent dat de vredesbewegingen een onvergeeflijke fout zouden begaan 
als zij zich niet intensief zouden richten op het electorale proces. Tege
lijk moet worden erkend dat hier speciaal voor de kerkelijke vredesbewegin
gen een taak ligt gezien de sleutelrol van het CDA en de CDA-kiezer. 
Alleen wanneer een electorale strategie wordt uitgevoerd is te verwachten 
dat brede steun kan worden behouden voor radicalere acties die in dezelfde 
periode worden uitgevoerd. 
Omgekeerd zal een verkiezingsstrategie grenzen stellen aan de mate van ra-
dicaliteit van de acties. 

Andere acties. 

Actie 'Betaal niet mee' 

Deze actie is een initiatief van personen uit plaatselijke groepen van het IKV, 
Stop de N-bom, Vrouwen voor Vrede, Kerk en Vrede, Vereniging Dienstweigeraars 
en de 3eweging Weigering Defensiebelasting. Deelnemers aan deze actie spreken uit 
dêt ze ernstig overwegen, of reeds hebben besloten f 5,72 of e.en veelvoud daar
va� aan belasting te zullen weigeren indien besloten wordt kruisraketten in ons 
la.�d te plaatsen. 

Het IKV biedt deze actiegroep de gelegenheid om haar ideeën bekend te maken en 
te werven voor deelnemers _tijdens bijeenkomsten door het IKV georganiseerd en 
in de uitgaven van het IKV. 
Het IKV heeft dit vanaf 1966 gedaan met diverse actiegroepen, die zich met ge
lijke verzoeken tot haar gewend hebben. 

Slotop�erkingen. 

Het kan geen kwaad om bij alles wat we het komende jaar gaan doen te bedenken 

dat we als vredesbeweging nog langer mee moeten dan vandaag. En wel om de sim

pele reden dat we als tegenwicht tegen de gebruikelijke gang van zaken in de we

reld nog hard nodig zullen zijn in de jaren nadien. We willen en mogen onszelf 

dus niet stuk lopen op de kruisraketten. 

Dat houdt ook in dat we ons dit jaar behalve met de kruisraketten ook bezie 

zullen moeten houden met: 

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

met de 'freezediscussie' al aan begonnen zijn; daaronder :

de ontwikkeling van een eigen ontspanningsbeleid van de vredesbeweging en een

�·:erkelijke integratie van de Noord-Zuld verhouding in ons werk;
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- De uitbouw en versterking van onze organisatie. 

Het Dagelijkse Bestuur, 30 december 1983. 
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Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

t.a.v. Hoofd BOP,

's-Gravenhage.

Evaluatie: 1 Datum bericht: ?1 m�art 1980 Bijlage(n): geen

Betreft: I.K.V.-bijeenkomst te Coevorden.

Deze bijeenkomst werd gehouden in de Christelijke MAVO-school te Coevorden. 
Spreker !·:as: Professor 

I 
hoogleraar te GroningP.n. Hij houdt zich 

bezig met zake� van oorlog en vrede. Uit zijn betoog bleek dat 
hij lid was van de Adviesraad voor Defensie-aangelegenheder:. 

Aantal aanwezigen: 35 personen, van wie een tiental jeugdieen. 

Korte aanduiding van de naar voren gebrachte theorieën: 

1. Kernwapen is een wapen als een gewoon wapen.
2. Kernwapen is een volstrekt ander wapen.
3. Wel bezit; geen inzet.
4. Wel bezit; geen eerste inzet. Causaal verband: Verbod sanctie. 
5. Ook bij verbod blijft afschrikking; Onberekenbà.a.rheid. -.�, ·
6. Beide partijen verklaren geen eerste gebruik/ inzet.

In dit verband werd eesproken over West-Berlijn regelin,zen en C.onfidence
Building Messures ( CBM' s) •

7. Bezit; inzet; �erste inzet alleen op eigen grondgebied.
Gevolg: klein kernwapens

proliferatie. 
8. Bezit; inzet, maar beperkt beheerst dreigen.

Het hanteren van het escalatie-proces.
9. Bezit; dreigen, maar niet tot inzet laten komen.

'.·iel dreigen, maar mogel i. jkheid van gebruik reëel maken; wel geloofwaardig
dreigen.

10. Ieder zo'n vrede-bevorderend wapen (alle landen).
11. Kl�in aantal landen mag de atoombom hebben; zgn. ge!irivilegeerde landen of

zgn. kernwapen-landen. De gedachte van de "Gnadenfrist".

Conclusi.e: Men zit met de kernwapen� in de mist.

f1ls het kernwar,en een bruikbaar wapen was waar (';een morele problemen aan 
klei:?fden, zou het dreigen verhoogd. worden. l,1.a .w.: Het kernwapen heeft tot 
nu toe de beste reputatie voor d.e i'lereldvrede. 

Voor vrede is nodig: a. ontwapening; ) 
b. economische ontwikkelingen;) )Deze zaken lopen echter ·
c. raciale eelijkheid ) de tijd niet parallel. 

Dit heeft tot. gevolg dat er pas vrede kan ::ü jn na eer. proces van veranderinge· 
en conflicten én verdergaande bewariening. 
OntwapP.nine door regels op internationaal gebied. Hierbij werd naar voren 
gebracht een functieverlies van het wapen. 

-blad 2-

1) Tenzij andere rubricering vereist.

200A�81l 
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In de discussie die volgde op z1Jn betooe, kwam naar voren da1,· Prof. 
de tweede week van maart 1980 als lid van een gezelschap in 

het kader van besprekingen over wereldontspanninc geweest was in Rusland. 
Daar had men gesproken over verhoudingen in het Westen. Van Russische zijde 
had men hen aangehoord .• Reacties van hun kant waren er niet gekomen. 
Bij een informeel contact tussen een lid van de Russische deelnemers en 
T·rof. was door de Rus opiemerkt, dat zij nu weer een juü;t beeld 
had.den gekregen van de Westerse verhoudingen, waarvoor dank'. 
'l'ijd.ens een onderhoud van het gezelschap met dhr. 
in het Kremlin had Prof. lid van het ge-Zë�.c-s-c�h-a-p-,�gevraaed naar de 
eigen rol van Nederland. 
N'ederland was voleens interessant in verband met de ontwikkelinger 
op het gebied de bewegingen tegen de kernwapens �n in verband met het 
opvoeden van de Secretaris-Generaal van de NAVO. 

Sprekend over de moderniserine van de NAVO-kernwapens en in dit verband ove1 
de I.K.V.-actie sprak de spreker zich uidelijk uit tegen deze acties. Hij 
motiveerde dat alsvolgt: 
a. I.K.V. geeft geen ruimte aan de gewetensstrijd (v,áfi\de christen)
b. Is het niet eens met de grondgedachte.
c. Is het niet eens, zoals hij <lat noemde, met de11Á..K.f{. achterban".

Op deze bijeenkomst volgt een bijeenkomst te Coevprderl met als spreker 
Generaal • Deze bijeenkomst is gepl�nd vqo-r:- 28 maart 1980.

EinJle. 

I 
\ 
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J3ijlagen : 2 
Op 1, aei 1982 oaaireeka 12.50 u� arriTeercle op 4e 

Luohtbaven Schiphol aet een lijaTlie•tlli• T&ll de toninklijke 

luchtTaartaaataohapp1J "KLM" - Tluohtnuamer lL 176 - vanuit 

Moakn. via Kopenhapn, een :,enoon pnaaad1 

iniez,nationaal seoretaria van het Inter Kerkelijk Vredesberaad, 

nadere se•even• onbekend. 

Tijdena een door deze peraoon op 13 mei 1982 gehouden pen• 

conferentie op de luohthaTen Schiphol verden naaena h" atenoilt 

uitgereikt inhoudende de tekat welke betrokkene openbaar vilde 

maken tijden• de •world Conterenoe Relicicna.a Workera Por S&TiDC 

The Saored Gift Ot Lite JtlNtll l,aolear Cataatrophe" gehouden te 

Moskou van 10 tot en "t ,. aei 1982. Het werd aan betrokkene 

tijden• voorno"de oonterantie ie Moakou niet toe"ataan de 

tekat Tan het ateno!l in het openbaar uit te apreken. 
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Text by Int�rcl1u�ch Pence Council (I.K.V.), the Ncthcrlands (Wim Oartcls, 

jntcrnational secretary) mcant for the 

World Conference: Religieus Werkers for saving the sacred gift of lifc from 

nuclcar catastrophe, Moscow 10-14 May 1982. 

On nuclea�_ii�mament / and organising our peace-work 

(workinggroup 3) (workinegroup 4) 

J. Ethical reflection

As religieus werkers for saving peace, we in the Netherlands, went through

a long process of reflection and action. Highlights in this proccss since

World War II were the declaration of the Netherlands Reformed Church in 1962,

in which any use of nuclcar weapons in any militar� strategy was condemned,

and the establishment of the Dutch Interchurch Peace Council (I.K.V.) in 1966,

in which 9 churches cooperate to promote peace work in the local parishes

and to speak and generate actions in matters of peace, justice and human

rights. I.K.V. is doi�g its work on behalf of these churches, without binding

the churches by its positions. lts campaign, started in 1977, to free the

Netherlands unilaterally from nuclear weapons, was based on the convictio·n

that both use and possession of nuclear weapons have to be condemned morally,

and that this moral position urges to search for new political solutions,

because the logic of the deterrence system does not provide any way out.

There were no such signs or indications that the threatsystem with these

weapons did or could function as basis for disarmament. On the contrary!

So we were bound to take the more fundamental position as religieus werkers

of both 9pposing use and possession of nuclear weapons. This position is

gradually taken by more and more christian·people and churches in the world.

It is for instance definitely the position naw of the already mentioned

Netherlands Reformed Church, and the Ro�3n Catholic Bishops in the United

States are coming more and more close to it.

But what to do in the moral contradiction which arises? Going on with the

tradition wisdom of "arming in order (to negotiate) to disarm" is not accep

table and torerable any more. Complete unilateral disarmarnent on the ether

hand is also not acceptable, since people have security-needs and ·-beliefs,

which we have to take into consideration.

2. Characteristics of I.K.V.'s peace campaign

In this ethical and political urgency, I.K.V. advocates the way of the 

unilateral initiatives, unconditional first steps, being expressions of the 
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new policics we need, and fit to cvoke a bi- and multilateral process t.ow0rds 

disarmarnent and peace (as some British peace res8archer stated:"unilateralists 

are bilateralists who really mcan it''). A campaign was launched undcr the 

motto: "Help rid the world of nuclear wcapons; let it begin in the Netherlands 

400 local groups work at the grass-root-level to convince and put pressure 

upon the politica! parties, the churches, the trade unions, wornen- and youth 

organisations, school and educational institutes to take over the aims and 

stratcgies of this peace campaign. 

Of course, in this context we also unconditionnaly rejected the new nuclear 

weapons Pershing II and Cruise-Missile in the so called "modernisation-program 

of NATO of 1979. A huge build-up of nuclear weapons has been going on for wany 

years, both in East and in West, and we did not see how entering into a new 

phase of the arrns race, on our side, could stop it, although we are also a'v:are 

that for the huge Soviet build-up there is no acceptable ratiooa-re. \·Je rejecte 

all the legitimations of this armament programm, and therefore did not dc-m;.;nd 

less from our �� vernment and NATO-allies as withdrawel of their original con

sent with the modernisation-decision. More than two million people demonstrate 

last fall in the �treets of Western Europe against this decision; 400.000 of 

them in Amsterdam on November 21, 1982! Unfortunately the start of the Geneva

talks on November 30th and the events after the 13th of December in Pol.and 

were a serious set back, because the new energy of the social processes in 

Europe was responded by old polities of this east - west bloc-system. 

We had some success and effects on the level of parties and government, 

although not at all satisfactory to our demands. The government uptill now 

only decided not to decide, to postpone the decision to deploy these new 

weapons. With ether words, we paralysed the machinery of Dutch government in 

this case, but we are determined to make further progress towards a complete 

negative decision in this matter of our government. 

And the churches? They, despite the political concretisation of our peace 

activities, back the I.K. V. as their peace-movement. Of course, controver·sie.s 

arise inside these churches and many discussions take place, but still the 

majority in the synods want I.K.V. in thei.r name and · in order to stimulate 

them, to work out new ideas and strategies, to find ways out of the 

deadly and immoral logic and impasse of existing security policies. 

Elaborating�on the basic choice and strategy of I.K.V. to·think of unilatera 

initiatives in the politica! and military arena, the following characteristics 

of our peace-campaign can be described: 
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The campaien is meant to give the 3vcrage citizcn his or her responsability 

back again in matters of peace and the armsrace, in matters of basic human 

survival. One could call this the p�storal motive behi.nd the campaign, because 

the churchcs ought to help people in their powerlessness. Steps are proposcd, 

which can be made independent of decisions by ethers, and initiated at the 

5rass-root-lcvel. In fact, the campaign is aiming at building up a new poli

tical power in society, the responsable individuals and public opinion, putting 

pressure upon their own politicians from below. 

- This strategy is needed because of our mistrust in the willingness and effccti

vity_ of the official securtty-elites of our countrics in regard to making new

steps, needed to break through the existing deadlocks in thinking and acting,

like the legitimations of the armsrace called deterrence, modernisation, and

sornetimes simply "defense". The peace-movement's mistrust is particularly

related to the existing international ncgociation process on disarmament.

These negociations take place between leading nations of both powerblocs and

are kept within a bipolar military- and security system that until now has

never achieved disar�a8ent or arms rcductions by means of negociating; on the

contrary, the negociations in the past always produced some additional arma

ments, particularly in the field of the more technically-advanced and refincd

weaponry.

- The peace strategy should be build upon the device of "self-oblisation". Not

just stating how a peacefull world looks like, not declaring in what respect

ethers h�ve to change their behaviour and policies is important, but making

clear in what way one can make independent steps oneself, which can bring

about a new more global process. Therefor you will see that I.K.V. takes a

hard position in regard to policie.s of its own government and the we.stern

alliance. This also explains why we only fee.l supported by governments and

�eace institutions in Eastern Europe applauding our activities, when they also

take their own independant initiatives, if nceded initiatives by peacc-cjnd0d

groups and institutions, also independent from their own govern�ents • .

Does this mean lack of coherence, coordination and organisation of the stra

tegy of the (international) peace movements? No, it means instead that we

cooperate on a concrete, powerfull basis, as it is shown now by the cooperatior

in between West-European peace movements and in between them and the new

emerging american peace movement. It is even emerging between movements and

institutions in East and West. The right principle of togetherness is, we 

think, that of "cooperative unilateralism".

Final characteristic of I.K.V.'s peace campaign is the priority for politica!,

rather than purely military steps and solutions. The military strategie and

not at least technological developments have to very high degree their own
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loeics, which can only be changed by new polilical options and dccisions. 

3. Political aims of our peace-campaien

The over-all political goal of the West-European peace movement is the 

realisation of a nuclear-free Europe. We want this for ourse]ves, sure; we 

don't want to be the "theatre 11 of any future nuclear war between east and 

west. But we want also a nuclear-free Europe, because we think it is our best 

contdbution for the necessary military and political disengagement betwcen 

east and west. By giving our struggle for peace and disarmament this clear 

geografie connotation, we try to gain back a more political powerfull positior 

to interfere in the global power struggle between the existing superpowcrs 

and their .ongoing negociation-processes, also on our security :i.nterests. AboL 

us, but without us, sofar. 

To put this aim of denuclearising Europe in the context of the ongoing negoci

atior.s in Geneva on middle-r.:rnge m:i.ssilc-systcms; we want the real zero-optior 

That is to say, not the U.S.-version of it, which is clearly more aüning at 

winning the public opinion in the west, than wi.nning disarmament wi th the 

negociations-partner, the Soviet-Union. Zero-option, whereby the canéellation 

of these .572 planned NATO systems of cruise missiles and Pershings II is hciné 

exchanged for the total intermediate range potential, which the USSR has buil1 

up since 1959, including those Soviet missiles targetted at China, but exclud

ing all sea- and air based western systems targetted at the Soviet-Union, can 

not' be taken as a serious negociation offer. 

But without taking over the western propaganda-tric, in which the SS 20's are 

taken as pretext for the deployment of the new missiles from NATO, it is 

clear that we al�o vehemently oppose the deployment of hundreds of Soviet 

ss 20's targetted at our cities and ether targets in Western Europe. So our 

real zero-option for Europe also includes �he dismantling of all Soviet nucl� 

weapons For Europe, and we could for that sake not react enthusiasticcally 

on presidents Breshnev's recent decision to establish a moratorium on the 

deployment of the SS 20's, because according to many western experts with the 

depioyment of 300 of them the SS 20-programrn is virtually completed. 

In general we have much distrust in the ongoing Geneva-negoèiations. To quote 

an earl.ier statement by I.K. V. and the West-German peace movement ASF: "The 

negociations about this zero-option are in fact not yet serieus negociations 

to prevent stationing, but will probably set a euro-strategie balance. This 

wi]l also be the case, if the USSR succeeds in including the American "forwar 

based systems", as well as the English and French systems in the negociations 
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The concept and ground of the Geneva-neeociations of a euro-strategie balance 

we consider dangerous jn it.self, since it. will legit.imate in aèdition to the 

global concepts·or balance of the Salt-process, a regional concept, that could 

become a new impuls to armsrace in Europe. 

Zero for us therefore really means zero; a nuclear-free Europe as a step 

towards a nucl�ar-free world. 

- It will be clear that a nuclear free Europe does not simply stand for the

existing Europe without nuclear weapons. We have therefore to be ready to

think of necessary political, economie and cultural changes that will have to

take place in both east and west, to eive Europe its new sccurity-identity for

itself and for the world. A Europe, based on policies of detente, and on the

lowest possible level of military armarnent. A Europe also, with new relations

on equal terms with developing countries in the southcrn half of our world.

A Europe also, which emerges out of a process of politica! disengagement ·rrorn

bot.h of the superpowers, since we are sure that theirglobal rivalry is not

only a main impuls behind the armsrace, but also the reason of the deep devisic

between the european peoples and countries. No serious process of disarmamcnt

and peace on world scale will be possible, without the prospect of overco:�ing

the global bloc-division. Europe could and should make the start in that

process� We ask the big powers not only to understand these demands from their

European partners, but also -finally in their own interest also- to give

spa�e for i t and do lin·k up to these processes by garanteing their outcome .::nd

so back them. They should understand that these ideaJ.s on Europe are finally

polit�cal concretisations of deep emancipatory processes within the peoples

in Europe of west and east, and that it. is unwise to work against historie

developments and deep-rooted aspirations of peoples.

4. New alliances for J}eace
. 

. 

What we really need is building new alliances of peace-forces in the West,

East and the southern half of oµr world, working against the glob�l tcndencies

of arming, militarisation and exploitation. Peace-forces who first of all

work within the context of their own politica! and military system and environ

ment, but on the principle of "coorerative unilateralism" cooperating.

Cooperation then means: correcting each ethers, complementing, inspiring and

backing in a deeply-fel t solidari ty among themselves. This will bring allian

ces between the differen� aspects of peacè, like disarmament, detente, human

rights, social justice, anti-fascist and anti-racist struggle. This will at

the same time bring together groups, organisations, instituUons werking for

these aims and for the integration of these aims in both west, east and

south!
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Let me tel1 you a bit about our cxpcricnces with this international build-up 

of solidarity ar.iong such ("like-minded") groups: 

In the process of preparing the massive demonstrations against the NATO

modcrnj.sation decision in West-Europe during the fall of last year, we 

started among West-European peace organisations a process of coopcration 

and coordinàtion. In particular the peace-organisations present at a meeting 

in Copenhagen
,. 

_Of! 5_-6 September 1981 are closely cooperating, also in the 

field of politiéal analysis and strategy (the I.K.V.-secretariat at The Hague 

serves as "International Pcace Co1:1..rnunication and Coordination Center", IPCG.a. 

for this group of peace move;nents, among which al1:1ost all the organisers of 

the demons tra tions in 1981) • ;-!e decided for ins tance to work out our solièa

ri ty, with groups oppcsing "on the spot" the preparations for the dcployment 

of the new oissiles, like in Comiso (Sicily), Greenh�O:. Commons and Moles,-iorth 

(Dritajn) and Gec�any. The Scandinaviáns a5reed to t�ke also as their priority 

for actions in the fall the struggle against the new missiles, although their 

countries were not forseen as deployment -base. The peace movements in Central 

Europe from their side àecided to · show their solidarity with the Scandinavians 

in their struggle to make a nuclear-free zon·e in the Nordic countries, but 

asked for refinement of this concept, as to include sea and air, in order to 

prevent the use of them by NATO for future sea or air-launching of the missile 

Nowadays we are planning a <;:ommon conference 1.n Athens in October of the 

Nordic countries and delegations of Balcan-countries and of the Benelux, to 

coordinate our efforts for _creating nuclear-free zones in Europe as a start 

in the process for a nuclear-free Europe. 

- Also wi th ·the American peace movement a similar contact and exchange has been

build up._Europeans have been invited to speak at ·the main conventions in the

United States, in particular in the context of their new freeze-campaign, a

proposal and campàign to achieve a freeze in research, production and deploy

ment of nuclear weapons.together with the USSR. In November 1981 we also ��de

a common statement in Amsterdam, at the occasion of the hearing on disarmaw�nt

of the World Council of Churches there. We agreed to back each ethers in actio

and campaigns, and to let them function complementary to each other. European

activists will be present at the big demonstrations in New York during the

Special Session of the.United Nations on Disarmament. Representatives of

American peace movements will be in Loridon and Bonn during the visit of their

president Ronald Reagan to Western Europe in the second week of June, to give

common statenents on our struggle for disarmament and a new perspective for

E�rope, with the european peace movements.

- And in the east-west relations? Here also new alliances between similar "like

minded" movements or institutions are much needed, and �o cóme into e:xistence.
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He have rcco5nised tendences of poHti.cal ernancipation, similar to ours, in 

the movcments of Charta '77 in Tsjechoslovakia, and Solidarnosc in Poland. 

More rceular contacts bct\..ieen our movements can, as I.K. V. expressed in a 

recent message to Charta-movement, help both of us to become partners in our 

strup,,e;le for the realisation of the aims of the Helsinki-trea ty:. peace and 

disarmarnent, self-determination of the peoples and human rights. These are 

ai1ns and valucs which belong together. 

For I.K • .V., churches are in particular important. Are there people in these 

institutions, who on the basis of deep belief and fundamental valuès are ready 

Lo rcthink traditional values and patterns of thinking?·We have build up 

close contacts with the Evangelical Church i� __ the _G_!..J?_J! .. , in particular j ts 

Theological S���ydepartr.e�� Here one can find important initiatives to look 

for altcrn:'ltives to the armsracc and to militarism, together with proposals 

for first steps which cé.n be made by people and government.of the own republic 
sjmilar 

\-Je have heard r:Jore courageous voices in this respect by religieus werkers in· 

the churches of east and west. 

It is in particular a� important task for people from churches and religions 

to create new platfor:::s for dialogue and discussions between east and west. 

Discussions for instance on a new peac� concept for Europe, east and west. 

We sincerely hope that many of you, present in this conference, are ready to 

do so! 

Wim Bartels 

International Secretary 

of I.K. V.
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R. :.eferink, Welnahorst 597531 GJ
,. 

E. de Wit, Beltrumbrink
,.. 

":'I • P. Eoth, Spielehorst 21

P. ',la.ttel .(de boven)
C. Foklcerui, Weldinkhorst

74
7544 �
7531 ES 

�2 
7531 EK 

M'!1e.n werkgroep poli ti�e 2!tUén 

R. Siemons, Varviksingel 21

765�53 

769.285 

.76773.0 

357990 
,. 

763575 

762901 

333758 

\ 
350754 ... 

...

7512 EJ 315162 
T. n�une, dr. van Damstr, 142

7523 xs 334554 
'1,--- Wildschut, Kokkelmanlo.nden 64 760662 
' .Jondorp, Scbuünn�laan 24 7522 KN 33�640

W. Kleisen, Hä.ndellaan 12 7522 KM 3}0}�0
H. lleffing {zie boven)

!9ntaktpersoon IKV-kern van de !:1'.h�

R.' Siemons (zie boven)

,Bs.-2-2.�l Begeleidste;. Oyerljssel.:

S. }'abor-Hof stra, de la Se.bloni�rekade
8261 JF Kampen 
Tel. 05202 - 12678 

II;.J:i gironr. wordt aangevraagd. 

13, 

T�.::lelijk: 1761574, t.n.v. penn. IKV-Enschede 
Ahuialanden 25, Enschede.
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Jaargang 11 nr 1, febr. 1980 

'r e r 1 n f o r ro a t 1 e 

Sinds maart 1979 is een initiatief
�-..'.'.'oep »e'zig geweest <'ffi in de stad 
Enschede een I.K.V.-groep van de grond 
te lcr:ijgen. In juni van dat jaar is, deze 
·�r.oep als zodanig gestart en momenteel
zijn drie .werkgroepen in .ak�ic, .�ie door
enn :,: tuurgroep worden heceleid. 

Op een andere plaats in deze.nieuws� 
brief vindt u de opzet en de .adressen 
van de leden van de groep. 

11et is o.a. de taak van de stuurgroep 
om een en ander te koörclineren en 
daarom is het van belang, dat men van 
elkaar weet wat er allemaal gebeurt en 
te gebeuren staat. Vandaar deze nie1,.1ws
brief. Deze is bedoeld als kontaktblad 
voor de leden en als informatie-bulletin 
:,aar 'bui ten' : de. mensen die de IKV-kern 
:-,il benaderen, pers en kerkbladen

9 
e.d. 

in deze nieuwsbrief wordt �schreven i"'.• 
ever 
- ·oelangr:ij� aktiviteiten, die binnen

l:ort plaat� heb b�n ;
•• • • - • ? • 

- kÓrte verslagen van de diverse werk-·
,;Toepen

.. een alarmerend bericht 

- vergaderingen: data en agenda

.. kort verslag van de regionale IKV-dag
in Heino 

oproep voor medewerking aan dit nieu\ls
blad 

- over financiën ? o.a. begroting

- opzet IKV-kern en adressenlijst.

iCOPY KOPY 
o.on 

KOPY 

INL:B.-:vEl-l.EN VOOR DE LAATS':!E DONDERDAG 
Vi1;\1 DE MAAND: v66r 28 februari!!! 

X .I3. : wil iedere werkgroep zorgen voor 
kopy voor de nieuwsbrie.f, raee te 
brengen op de eerstvol�ende 
stuurgroepbijeenkomst!? 

-2-

FINANCIEN en BIDROTING ... :· . ... 

De IKV-kern Enschede {stad) zal voor 
het grÓotste deel dè te ma,kerl onkqeten 
via de eigen leden, vi�·bijq.ro.ge� van de�d 
en via akties (o.a. verKoo� van .materiàie 
moeten verhalen. 

Daarnao.st·zaJ. een beroep gedaan worden 
op de kerkelijke groeperine;en ter p).aatse, 
die zich mede in het lande°ljjke IKV 
vortogenwoordigd weten. 

Voor de eerste onkosten wordt een beroep 
gedaan op de Ra.ad van Kerken Enechede;. 
maar wjj vinden, dc..t waar parochles en . 
cemeenten zich mede-vernntwoordeiijk wete� 
bij het· plaatselijke bewustwordingsproces . 
van het IKV, dat daàr·ook voor'�e yrede 
betaald wordt' ••• ! 

B e g r o t i n g 1980 

- vergaderkosten en studie dagen f 310 
a. plenaire bijeenkomsten f 60,-
b. regionale kontakten

o.a. gedeelt. vergoeding
reiskosten èn ku:fsusgelden . 

!250,-

- papier en portokosten
(50 adressen Nieuwsbrief)

werk- en documentatiemateriaal

onvoorzien

totaal 

.iA!s.9msten 

f 

f 

f . 
50, 

f 1110, 

( - diverse werkgroepsvergad.�ringen worden
bekostigd door de leden zelf)

(-konsumpties door de leden) 

T een bijdrage voor de nieuwsbrief 
door leden en derden 

- giften e.d.

.totaal 

-1-

f 100,. 

f 1010,. 

f 1110,. 
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,'d __ eJ k g r o e J? S O H O L E N 

lkzP. werkgroep, bestaande uit mensen 
rl.il:l werkzaam zijn in het voortgezet onder
wijs, is momenteel bezig met: 

bestaand onderwijs-materiaal te verzame
len 
achtergrondsartikelen te verwerken. 

··ettertijd worden mensen uit diverse
')nJerwijstypen benaderd, kontaktpersonen
.:1.anc:;ezocht en een werkplan en strateeie
0flé;'"CSteld.

.�..2.. r k _g_r _ o e p POLITIEKE 
P A ii'°?PÏJ E N
-'"' -·-· ---

:>o werkgroep, die ook nog 'in oprichting' 
is, is o.m. vertegenwoor. gd gewees;; in 
Heino (zie verder op) en legt op dit 
:11oment kontakten met de plaatselijke 
afue.line;en van politieke pa.rtijen; dit 

,,- -:i.lles in samenwerking met de IKV-}:ern 
an da T.H. 

va uitgangspunten en diskussie-nota's 
over 'vrede en veiligheid' in de diverse 
partijen, m.n. van het CDA, de PVDA, D'66
en de VVD, wil deze groep konfroriteren 
T,•::?t de politieke stellingname van· hot 
�.J:V. De uitslag van de- enquête (b€ter 
r,r:czegd: de peiling) in Enschede is mede 
i1, déze uitnodigingen tot gesprek opg-e
non;en. 
;fog!1:aals de uitslag van de 12.eJ).!,.IlJ;i: 

1.)p de vraag: 0Vindt u dat tijdens de 
:-eomende kabinetsperiode (na de volgende 
,:er'·.5.ezingen) de kernwapens uit Ne<lorland 
•rc1.·u�iderd moeten worden?!' is geantwoord·.

:·ee 0enA 
.ü..:. t ·nee eens 

.,-7'0ci: mening/weet niet 
.ai1CO 

73,0 %
16,0 %

9,2 7; 
1,6 %

63,2 %
21,6 %
8,6 %
1,5 %

(in de tweede ko;J..om zijn de.genen die mede
we·cking weigenden gerekend bij de groep 
'ni0t i;;ee eens') 

:necbwerk.ing is gevraagd om aan de 
cirie gemeente-avonden ( gespreksgroep) 
v&n de Oosterkerk-w)jk o.l.v. ds· Colste.e 
'nee te werken. 

- enige wijken/parochieraden die toege-
zegd hadden, zijn. nog niet met een vor
te$enwoordiging aanwezig, m.n. Zuid
van de N.H.l':erk en diverse R.k..parochies.

·· de di ve�se werkgroepen brachten verslag
· ü t van hur1 werkzaamheden

0 vü-, de PPR woràcn kontn.kten gellegd met
C(;)ll werkgroep uit de zg. progressieve 
partijen in r11:i:u�l1ArlA. rli n ?.i "h bezig 

-4�

�aan houde� met de kernwapenproblemati�k. 
l Op 4 maart houden genoet1de Plµ'tijen
weer een beraad op bestuurlijk nivèau.).
- Glanerbrug, m.n. de Herv. Gemeente
moet op. de hoogte gebracht worden •••••

B.ei ,iw�eie�d�e]._t� van de avond is er 
�en rollenspel gespeeld: twee· groepen 
( A = ikv en .B =- tegenstander ikv) 
hielden een gesprek/d.iskussie over de 
stellingan: ANGST 

A: Vrede niet baseren op ang��. maar op 
vertrouwen in mens. W.ij màlcèn ·eéri · · 
karikatuur van de vijand. 

.B : Mens is doortrokken van kwaad �ri 
zonde. Tegenstanders hebben aiieen 
ontzag voor dreige111néhten.

"Een goede leerschool gebleken. F.ep volge�d
keer will�n 'Wij hiermee verder gaan. · · · 

·Vars:!:ng $_ t..)u u r � o e _p (31 jan.)

(stuurgroep bestaat uit vertegenwoordi
ging van de 3 werkgroepen, iemand die . 
koördineert, iemand die documentatie 
verzorg<ten een vert.w. van de T.H��kern) 

- er gaat een verzoek uit naar de Raad
van Kerken.voor een 'atart-subsidie 1 

- verslag van de werkgroépen
- verzorging publiciteit, o.a. deze

nieuws bric f · '"

- opnemen ·van een: begroting voor 1980 · ·:
(zi� verder op) . · 

Ve1:z2,e.!ç_ aan ieder: in verband met docum·.

s.v.p. doorgeven aan H. Kroes t 'Welke
literatulll' je beschikbaar stelt aan
anderen. Daarbij aangeven:

Titel - Autelll' - Uitgever - datum·on 
event. hoeveelste druk - de prijs (ong.) 

- de a.Aineslijst moet worden �epast.

EEN ALARl{ERElID .BERICHT 

Van meerdere kánten komt naar voren 

"dat er een gevaar dreigt, dat het
verzoek.aan kerkeraden en parochie
raden/kerkbesturen om iemand af te 
vaardigen naar de werkgroep kerken 
verkeerd wordt ingevuld! - Het is niet 
de bedoeling, dat alles rondom het��--· 
vredesvraagstuk wordt afge,o1enteld op 
�èn persoon, of dat b.v. een aantal 
gemeenten mensen afvaardigen die gé�n 
kontakt hebben met de eig"e.11 kerkeraad! 
- Wat wel de bedoeling is: dat het
vraagstuk van de kernbewapening,de gehele
aemeente en parochie �;:mgaat. Dat is niot
af te schuiven "1' een enk1üe p�r�oon •• !

Helaas kv111t het m, , .... .., ... , ., ... '· tut:l.tflen .gaa., 
-5-,,



'bedanken', ·omdat z� zich geïsoleerd 
voelen van de groep, die geen verant
wo0rdelijkheid wil dra.gen voor het 
aauk:áa.rten van de probleriatiek. 
� Hopemï,P.:c zet deze tendens zich niet door! 

De brief die uitgegaan is naar iedere 
��rochie/gemeente vraagt om een reaktie, 
<lie er toe leiden zal dat ièdere raad· 
je kernwapenproblematiek in de eigen 
parochie/gemeente aan de orde stelt! 

VDRGADERDATA 

- laatste donderdag van de maand:
stuurgToep (28 febr.)

- plenaire �ijeenkomst: 11 maart

0� deze avond komt Sjjke �"a.ber-Hofstra,
regionaal begeleidster van IKV-lce).'nen
in Overijssel. Avond samen met IKV-TH. ·

r - 19 febr.: werkgroep pol. partijen 

HEINO:· op 26 jan. is er een IKV-regionale-----
dag gehouden., 'S Morge.ns heeft 

C,�l-voorzi tt�r Ben ter Veer een inleiding 
b'3houçien. Hij, betoogde, dat sinds de NAVO
�eslissing voor vernieuwing en stationering 
v:m kernwapens, de veiligheid in Europa 
ri.•.üdelijk verfilochterd is. '.regenover een 
laag bewapend, geneutraliseerd Europa 
(vcrenig'Ö.) poogt de Amerikaanse politiek 
··:..tropa juist verdeeld te houden. !lij stelde
vast, dat de CDA-fraktie in weerwil van
�lles 'liegt' dat zij gá�n verantwoordelijk
ho:ld heeft· genomen voor de opstelli.ng·
v-an kernwapens. - De IKV-campagne blijft
:.-ich richten tègen het internationale 
.nachts-poli ti·eke systeem van afschrikking. 
De ikv-aktie wil· dit machtspolitieke 

, •lt.:ml(en doorbreken door stappen te zetten, 

( 

die haaks staan (en dac.rom eenzijdig 
overkomen) op dat heersende systeem. 
•,.;ij ln.'ten ons n.ls IKV richten op TEY.ENEN 
v�n 'barrière's' tégen slechte verhoudingen. 
zowel in Oost als in West. 

- 's i'liddags is in groepen ,gewerkt aan
·, 

1 i:todellen' om met plo.utselijke afdelingen
V"l.n pol. partijen in gesprek te komen.

1)1'i10.8P

'·11e ..:.o"' hiidrage wil leveren aan het 
�:l.s.o.r-maken van ü ...... o ... � ...... '"'"' b�; "'.f. 

�eef je op via het Korrespondentie-adres. 

./ia wil typen?? (in de eerste week van
iedere rnaa.nd) 

!ie wil illustreren??
1 

(rru is het zo 'letterig'!) 
·:Ji:e wil ••• ?? Graag suggesties voor

verbetering. 
-6-
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AKTIVITEITEN E 
Naast hetgeen de werkgroepen . 1 doen', 
zijn er plaatselijke of regionale en 
landelijke bijeenkomsten, die ook door 
leden van onze kern-groep bezocht 
zouden moeten worden: 

- ��;:��E2�-!�-!!:�E.• 2!!!-!2!�9·-��:
1 Sa.men nadenken over kernbewapening' ,
een �avond, ui tga.ande van het
provinciaal kerkelijk bureau van de N·.li.
Kerk • .
o korte informatie·over het kernwapen-

rapport van de Synode
o oefenen hoe je dit rapport Qespreek

baar kunt maken in groepen
Rl.é!8,_is_:_ Grote Zaal Vredeskerk., 

dr. J. WageJ)aSJ;str. 6, Eni-echeè.e 

- =��-����:!'�=����-2R-!1:!2-�!
1 • •  

Van vrijdag± 18.00 uur tot zaterd..a8
16.30 uur te Lunteren, centrum 'De blijàe
Wereld'.
Hoofdthema: de benadering van.°de · plaatse,
l)jke afdelingen van de pol.partijen.
Kosten: f 30,- p.p., over te ma.ken op
gironr. 610063, t.n .• v. C�pagne IKV,.
met vermelding van: deel� weekend
14-15/3. Opgave: zo spoedig mogelijk!'

. . 

VEilSL.AGEH VAN DE DIVERSE 'WERKGROEPEN 
-----------------�--�-------�-------

Wegens ziekte van enkele leden en een 
omstandigheid, waarover verderop in het 
'alarmerend bericht' meer, bl�ft dit 
verslag beperkt tot de aktivitelten die 
vanuit deze werkgroep zijn ondernomen: 
- er is deelgenomen aan de regionale
. dag te Heino

- er is medewerking verleend aap.de
gespreksavonden over het Synode-rapport
in de Oosterkerk (N.H.)

- voorbereid worden de kontaktavonden met
een aantal kerkeraden vàn de N.H. Kerk.
Je werkgroep behoeft uitbreiding, aan
gezien er meer vraag komt dan het huidi;re 
aantal leden 'aan kan' !

- Agenda: op 6 maart een avond in Lonneker
(n� Hoo���+��ó) - OP 15 april voor de
Eudo'kia-wijk. 

- op 13 febr. is de werkgroep kerke:, --� .... 
bjjeen geweest. 

- het kern-punt ligt vooral bij de' link' ,
die er· kan liggen tussen Kerk en CDA!
Vandaar ook de K,van de i.k.v.-aktie ••••

-3-



� r.i 

1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

Distr.: ?c.,-P/ 
Afschr.: 

r-·--

; t,:":D 

l 
1516390 

! datum 2 1 OKT. 1980

!

1�� .- d.

Bljlsge(n): 0
BO: i'l7� -- -

,�-���-

Betreft: Vergadering ven het IKV d.d. 24/09/1980 in het Cultureel Centrum uDe 

Coehorn te Arnhe�. 

Aanvang 20.00 uur. 

Sluiting 22.30 uur. 

Aantal aanwezigena,±. 45. 

Voor de pauze werd d oor ds. ee�leiding gehouden aan 

de hand van een door hem geschreven •tencil met �er zelf behoud. (Aan het 
einde van dit rapport zullen de 7 punten worden opgesomd---Rapp.) De vragen 
op dit stencil zijn niet behandeld. De voorzitter van de vergadering �ae 

, R.K.-priester te Arnhe�. 
Een aantal kinderen van de Pr. Marijke school, frater Andreasschool, TalmaschooJ 
en Witteschool hadden tekeningen gemaakt voor de vredes�eek. 
In de inleiding komt naast het in het stencil gestelde het volgende naar vorens 
- Jezus heeft gezegd II Wie het zwaard opneemt zal er door omkomen".
De mensen of groepen die bedreigd worden, zullen terugslaan. Als voorbeeld word1
genoemd Irak/Iran, dat in wezen een kwestie tussen Arabieren en Perzen is•
Dat de Bergrede, hetgeen volgens het belangrijkste stuk van de Bijbel
is, nooit populair is geworden komt doordat deze rede ingaat tegen het instinct
van de mens. Ghandi heeft dit wel begrepen •• In wezen heeft de mens alleen kle
ding, voedsel en onderdak nodig.
In Latijns-Amerika spannen kerk en staat samen tegen de bevolking. Hij sugge
reert dat dit ook in Nederland het geval zou kunnen zijn. Als voorbeeld wordt
genoemd de su�sidies aan de Theologische Hogescholen en Universiteiten.
Een atoomoorlog zou de scheppingstheorie in verlegenheid brengen.
De calvinisten zijn in principe niet geweldloos. Voorbeeld de Schotten die
bij bewezen krankzinnigheid hun koning mogen afzetten. Daarom mogen verzets
groepen in Latijns-Amerika niet worden veroordeeld.
Echt zelfbehoud is jezelf geven en dienen. We worden gedwongen een oplossing
te zoeken , maar de aardse wegen blijken geen wegen. Omdat wij zeker zijn van
een aantal fundamentele vragen kunnen wij dienen. "Je leven is verborgen bij
God" Paulus. BOHOErrER met "Navolging" heeft dit voor 100% begrepen.
Jui�in een kapitalistisch land heb je een wapenwedloop, die niet te contro
Ieren va!t.-u a  bewapenfng Is '9'9n ;aafschappelijk en geen mlïltair Kwaad.
Er moet een situatie gecreëerd worden, waarin deze bewapening niet meer bestaat
Men moet werken voor gerechtigheid. Het Koninkrijk van God zoeken is werken
aan gerechtigheid1is de broodvraag oplossen.
20.45-21.00 uur Pauze. 
Na de pauze vragen van de aanwezigen, waarvan goed gebruik werd gemaakt. 
Vraag, Hoe valt de regenboog uit Genesis te rijmen met e�n eventuele vernieti 

ging van de mensheid?(Gods belofte de mensen nooit meer een dergelijke 
beproeving te laten ondergaan) 

Antw a Dit verha l wil Gods betrouwbaarheid weergeven. Dit in tegenstelling 



1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

VERVOLGBLAD Nr. 1 1 Bij Jll�/inf. rapport nr. 

tot de onbetrouwbare heidense goden. Betrouwbaarheid van God roept om be
trouwbaarheid van de mensen. Man mag zich niet op Gen. 9 beroepen dat de 
mensen nooit de aarde zullen vernietigen. 
Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen(Micha) en er zal continuiteit 
zijn i.v.m. d�ze aarde 
Opmerking: Onder Colijn hadden wij oorlogstuig van de 1-ste W.O. Wat zegt U 
daar van? En wat bedoelt u met:"Lietver dood dan rood?" (vragen van iemand die 
al vaker geweest was) 
Antwoord: Als de landen in die tijd beter hadden opgelet zou er geen 2-de w.o.
zijn geweest. is het niet eens met het stuk van de West.duitse bischo� 
pen. Noch inhoudelijk noch politiek. Maar de kerk van toen is de kerk van nu 
n_jet. En STRAUSS is geen tweede Hitler. 
"°E'iever dood dan rood" is eigenlijk geen juiste uitspraak. ldoestijnervaringen 
zijn vaak erg nuttig gebleken. heeft veel ervaringen gehoord van 
t:hriatenen in 0-Duitsland. Deze-éî,rl.ste.nen leven vaak veel bewuster dan wij. 
�iermee wil hij niet zeggen dat hij vindt dat Rusland hier zou moeten komen, mac 
ook de v.s.· �il hij hier niet hebben. De v.s. is hi�r al veel te ve§l. 
Iemand is het niet eens met instinct m.b-.l. mensen. Wij moetëri ons werk doen 
door de geest van God. Mieren doen al duizend�n jaren hetzelfde werk. Dat is 
instinct. 
Antwoord: U hebt gelijk. Dit is eigenlijk verkeerd gesteld. De mens heeft beide, 
Instinct en God's geest. Van hieruit moet de mens• opnieuw kiezen voor wat niet 
vanzelfsprekend is. 
Het probleem van de wapens en de veiligheid zou opnieuw vertaald moeten worden 
naar de diverse pol. partijen. Eerst gerechtigheid dan veiligheid, maar mag je 
hiervan een politiek programma maken? Dit is historisch niet juist. Strijd 
voor gerchtigheid is altijd gestreden door kleine groepjes. 
Dan worden er nog 3 vragen gesteld: 
-1 Is oorlog ooit rechtvaardig?
-2 Wat doen wijnaan de wapenwedloop?
-3-Is er verband tussen de wapenwedloop en da maatschappij?
Antwoord op 3s Er wordt veel verdient aan wapens. Er is een voortdrijven, zondex
dat de mensen dat eigenlijk �illen.
De rest van de antwoorden waren i.v.m. de tijd zeer vaag. Maar die zijn natuur
lijk ook al eerder aan de orde geweest.

7 Punten van eerder genoemd stencilJ 
1. Zelfbehoud is een instinct. Het is als het ware met de soort gegeven. Het is

in de genen ingeplant. Het is vanzelfsprekend. Het behoeft ook niet beargu
menteerd te worden.

2. Zelfbehoud is ook een sociaal-collectief gegeven. Je mag jezelf verdedigen?
Dan toch ook je familie? Je stad? Je land? Je beschaving? En natuurlijk ook
je cultuur? Het frije Westen�

3. Zo is het ook eeuwen gegaan. Rondom dit vanzelfsprekende zelfbehoud is een
christelijke-theologische theorie vervaardigd. Die van de rechtvaardige oor
log. Oorlog mag eigenlijk niet, ma .. r het mag wel indien ••••••• (je mag niet
aanvallen, je moet het netjes doen etc. etc.)

4. Tegenwoordig ontdekken wij dat we die aloude theorie niet kunnen gebruiken
om atoo•bewapening en atoomoorlogen te verdedigen. Het bezit van deze wapens
is iets zo "Nieuws", dat oude theorieen er niet meer voor te gebruiken zijn.
Na een atoomoorlog leeft immers niemand meer.

s. Moeten wij dan ophouden onszelf te verdedigen? Geen zelfbehoud meer? Wellicht
iomt de tijd waarin het woord van Jezus belangrijk wordt: Wie zijn leven zal
verliezen, die zal het behouden. Opvallend: Er wordt over zelfbehoud gesproke



1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

VERVOLGBLAD Nr. 2 Bij Dq)8Udkt(finf. rapport n.. A J : 

, maar toch heel anders dan wij gewend zijn. 
6. De weg van het onzelf verliezen kennen wij eigenlijk niet. Het is de weg,

waarop wij de voorkeur geven aan onrecht lijden. liever dan onrecht te doen.
We hebben er weinig el·varing mee.l"laar het lijkt er opalsof we uit zelfbe
houd{:) gedwongen worden die kant uit te denken. De leus" liever dood dan
rood" is immers moeilijk te verantwoorden.

7. Hoe dat dan moet: terwille van de vrede onszelf verliezen en zo onszelf be
houden? Dat is meer da ei�n militaire zaak. Het gaat om heel onze maatschap
pelijke instelling. laten we beginnen met te delen- De rest komt dan misschi1
wel in orde.

Enige vragen voor discussies 
1. Is atoombewapening inderdaad zoiets nieuws dat d theorie van de rechtvaar

dige oorlog er niet meer op van toepassing is?
2. Is het waar dat mensen het proces van de wapenwedloop steeds moeilijker

beheersen?
3. Is er verband tussen de wapenwedloopz en de maat schappij die wij hebben?
4. Is pacifisme hetzelfde als passivisme? (Het niet meer kunnen of willen onder·

nemen)
s. Is(atoom) pacifisme iets typisch christelijks?

E I N O E 
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Vragen van de leden Bolkestein en 
Evenhuis (beiden V.V.D.) over subsidie 

aan de IKVOS. (Ingezonden 5 
november 1980) 

1 

Hoeveel subsidie wordt, direct of indi
rect, van overheidswege aan de IKVOS 
verstrekt? 

2 

Achten de bewindslieden het getuigen 
van juist beleid, dat een instelling (� 
IK.}0 van overheidswege wordt gesub

sicffeerd, zij het langs indirecte weg, 
welker verklaarde doelstelling strijdt 
met het regeringsbeleid? 

Toelichting 

Het IKV deelt zijn gebouw en inventa
ris met de Interkerkelijke Voorlich
tingsdienst Ontwikkelingssamenwer
king (IKVOS). Materiaal van IKVOS 
wordt gepubliceerd in IKV-uitgaven. 
De secretaris van het IKV is ook secre
taris van de IKVOS. Naar de vragenstel
lers hebben vernomen staat betrokke
ne voor de helft op de salarislijst van 
de lKVOS. 

Antwoord 

Antwoord van Minister De Koning 
(Ontwikkelingssamenwerking), 
mede namens de Minister van 
Buitenlandse Zaken. (Ontvangen 
27 november 1980) 

De Stichting Interkerkelijk Vormings
werk inzake Ontwikkelingssamenwer
king (IKVOS} ontvangt dit jaar van de 
NCO een subsidie van f 545 130. 

Aanhangsel van de Handelingen 

Vragen gesteld door leden van de Kamer, met de daarop door de Regering 
gegeven antwoorden 

2 
Op grond van de in de toelichting op 
deze vraag vermelde gegevens is het 
onjuist te concluderen, dat op indirec
te wijze de in het antwoord op vraag 1 
genoemde subsidie ten gunste zou ko
men van het IKV. Dit instituut en het 
IKVOS zijn 2 afzonderlijke stichtingen 
met ook duidelijk afgebakende doel
stellingen en taken. Vanwege het voor
gaande behoeven deze vraag en de er
in opgenomen vooronderstelling geen 
verdere beantwoording . 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, Aanhangsel 591 
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voor. en Meer belangstelling 
tegenstand tegen het IKV 

... 

Van onze kerkredactie 
DEIFI'/ZEIST/AMSTERDAM - Tezwijl de publieke belangstelling voor het IKV en zijn 
standpunt toeneemt UJkt de weentn onder pollt1c1 daarentegen eveneens te groeien. Het IKV 
beeft met de verkoop van 3'15.000 vredeskranten dit Jaar opnieuw een record geslagen. maar de 
weigering van oppositieleider Den Uyl om de IKV slogan "De kernwapens de wereld ult. om te 
beginnen uit Nederland" over te nemen zette een domper op de verwachtingen van de velen 
<ile zaterdag naar de Delftse Stadsdoelen waren gekomen voor de �uitende ,,Nacht tegen de 
Kernbewapening". 

n.ldens de bijeenkomst op Woud
schoten overbeeme de lndNlt dat de 
ltemwapena van oost en west beide 
de �ld uit moeten. maar dat dle 
van het oosten toch leta minder ef'i 
zl.Jn. omdat. ztJ steeds als ant'WO<>rd op 
westffse bmwapenen zijn sebouwd. 
Men kan Zich afvragen of zo'n ult
pnppunt de IKV -actie nlet toch wat 
teveel betl'Kt 1n de ooet-wnt-tesen- . , 

·stellln1. o 
In Amawrdam wu ptermidda1 ooll: 
nos een landelijke manllestatSe en op 
he\ conferenUeoord Woudlchoten blJ 
Zeist nam dit weekeinde een bon· 
derdtal vutegenwoordl&ffl bijeen 
van �esorpnlsa\ie$ uit de landen 
dJe de slotactle van Helslnld hebben 
ondertekend. 

ckn, nntand, OOStenrtJk en Joesosla
v1e, enkele leden van bd WarlC'hau
pac\ zoals Roemen\& en Polen en bei 
Navo-11.d Belliê. Het IKV stelt daar· 
neut. voor dat Nederland inZalte het 
tepnp.an van verspreldl.n1 van 
lcemwapena iD overlea: treedt met 
Roemenlê, J�slavi& en MeXico. 

ltana dat er 1n de VS een soort ,,.IKV'' :§l 
t.ot stand zal komen lmnlddela gun- Deze � heeft IKV-secreta.rts Pa· 
stlg. tier zich mogeUJlt ook gesteld. In eUt ü: geval heeft hiJ seweigerd mee te doen w 
Wereldraad·� zrteh aan de manifestatie 1n Amsterdam. en 
Welngartner stelde iD ZlJn dlaeWlllle Het samenwerldnpverband Stop de :E 
stellingen voor dat de stz1Jd tegen de N-bom en groepen verbonden met � 
kemwapem aemaakt wordt tot een deu beweetn1 tesen de neutronen- o.. 
belijdeniszaa.k van de kerken. ,.Een bom hadden het oorspronkelijk sa- w. 

/ 
kerk dle niet tegen atoom wapens op. men met het IKV sarnena:estelde pro- (!') 

De �retarla van het IKV, Mlent. Jan treedt maa1ct z1ch mede achuld.tg aan a:ramm.a zodanii iew1JZ1gd, dat de m Fair 9resenteerde zat.erdapvond 
C 

• d _ _.. _ _,,.,ftff IKV-secretaru het Uet atwe�. N 
1n I Jel1!ll nleuwe voorswllen van 0ffiffiCrC1C e v.,.......,.�- van een m&aa· 

. ,. 
het �-' 1n de hoop dat deZe op� 

1 

moordtt, aldus Wetna:trtner. De Itall· De Vredes-week heeft dlt Jaar -r · 

1 
men zullen worden 1n de verldezmp. De nacht tesen de kernbewapening aanse ex-generaal senator NtnoPiiU: meer mensen op de been gebracht 
prolP'llJ11llla's van de politieke pertlJ· in Delft omvatte ooder meer een os> me Yl&ief ondêrtiëvelhi66êr ge- dan het vorige Jaar. Er zl.Jn 375.000 en. Naa.st de reed-1 bekende leu.s treden van de tooeelgroep Proloog en weest Il van de Navo lëide ült dif1ie Vredeskrant.en verkocht.. een record.. "Kernwapens de wereld ult., om te van de popgroep Oruppo Sport.ivo, Navo aanzienllJk ïnëff ül[ieeft voor Volgens Mient Jan Faber wann de oeginnen wt Nederland" en def'iellJ· waarmee de commercie haar ln�e haar bewapenlns dan het Wanchau· aantallen mensen 1n de plaat.seUJke � u voorstellen kwam het IKV h!eT op ·deed 1n de kerkellJlu! vredesbewe- pact en dat de SowJec-Un.le geen blJeenkornsten waar h1J was iroter 
de proppeu met het voorstel dat Ne- gt.na. aa:ressiet land i, en ults nle& 1n staat dan In 1979. Hll meent dat de d.lseus- ._ 
derland nieuwe vaate samenwer• 1.s tot agressie In Europa. PuU acht sies hardu worden en dat met nanië" w klnpverbanden met andett landen Op Woudschoten spBlten intuMen de Sowjeta evenmin 1n st.aa& cot. een d! 

�
�ellJkher:rvan de

�
�cl 1-. aangaat. T,:,t deze vooqestelde rela· een kleine honderd mensen met el· kernaanval die het Amertka&Ne I v�� achtm vllh,itl . .....-'!...er- a:

ties van Nederland moeten vol� kaar over hoe zlJ het model van het kernwapen zou uitschakelen. De 

�

mtl'! . Joûniáll.nWlîn n- �het IKV Belgte. Denemarken en Interkerlc.elljk Vredffberaad zouden Amerlltanen z1jn volcens Putl daar· �erp l'aterdagavond 1n dat op- '.:t:'Noorwegen gerekend wordm. kululen "exporteren" naar andere entegen wel op weg naar de toestand z1eht PvdA-leider Den Uyl op �n .::;: landen. Het Amer1kaanR vroegere wurtn zij de vijandelijke kernmacht hoop met CDA-prernJer \'an Agt. Op :5ii 
Voorts wt1 het IKV dat ons land een sta.flld van de wereldraad Dwain in �n klap kunnen ult.sehûelen. vol- zJ,Jn vraag . .hoe koa:en we van Van Ö 
overlegorvaan helpt tot stand bren- Eppe, d1e nu 1n d.lenst Ls van de Ame- gens de ex,eeivraal een militair Zl!ff Agt en Den Uyl at?"' kwam evenwel a: 
een met neutrale landen zoaJ.a Zwe- rtkaanse raad van kerken achtte de onevenwiclltlce situatie. geen duidellJk antwoord. 1-
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