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In ‘Militia Christi’, het blad van ‘Kerk en Vrede’, schrijft Dies Heitmeijer uit Baarn het er
moeilijk mee te hebben lid te blijven van de NCRV. Die gewetensnood komt voort uit het feit,
dat de NCRV in zijn radio- en televisiegids week aan week ruimte geeft aan advertenties die
personeel werven voor de krijgsmacht.
Om die reden hebben al heel wat NCRV-leden
het lidmaatschap opgezegd. Maar Dies
Heitmeijer wil zelf liever lid blijven van de
NCRV en via een advertentie het hoofdbestuur
en de direktie van deze vereniging verzoeken er
niet meer aan mee te werken dat deze
wervingsadvertenties in de gids komen. De
inhoud van het verzoek zou moeten luiden: ‘In
toenemende mate wordt de wapenwedloop voor
vele leden een zaak van ernstige
gewetensondervraging. Steeds meer jonge
mensen beroepen zich op de wet gewetensbezwaren militaire dienst (in 1977 2000 van de
40.000 opgeroepen). Tegen de achtergrond van de vragen die hier liggen, en zelf overtuigd
van de strijdigheid van het Evangelie met toerusting tot oorlog, hebben wij ernstige bezwaren
tegen de advertenties waarin week in week uit personeel voor de krijgsmacht wordt
geworven.’
Het probleem is dat een hele pagina in de gids ƒ 7.992 en een halve pagina ƒ 4.032 kost. Het
geld hiervoor zou door de ondertekenaars van de advertentie bij elkaar gebracht moeten
worden. Wie hiervoor voelt, moet naam en adres doorgeven aan Dies Heitmeijer, Melkpad 10
te Baarn en een bijdrage (naar draagkracht) storten op giro 376890 van de Rabobank te Baarn
t.g.v. rek.no. 3047.14283 (onder vermelding van ‘advertentiekampagne’). Als op 1 februari
1979 nog geen ƒ 4.000,— binnen is, dan wordt het verzamelde geld gestort op de rekening van
het Vredescentrum te Baarn dat het Vredesburo voor begeleiding van dienstweigeraars steunt.
Uiteindelijk mag een christelijk vereniging best een beetje kritisch zijn op z’n advertenties,
en ook eens rekening houden met zijn leden die het niet vanzelfsprekend vinden dat oorlog,
ook is het er een uit zelfverdediging, geoorloofd is.
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