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Publicaties Guido Walraven  
over vredesbeweging en internationale betrekkingen (1982 – 1999) 
 
 

• ‘Een tijdloze constructie van het huidige statensysteem: bruikbaar in onze tijd?’. 

Transaktie (1999) jrg 28 nr 3 pp 394-405 

 

• Geschiedenis en Internationale Betrekkingen: Themanummer vanTransaktie (1998) 

jrg 27 nr 3. (gastredacteur; inleidend artikel ‘Internationale Betrekkingen en 

Geschiedenis: een moeizame verhouding?’ pp. 272-294) 

 

• ‘Denken over buitenlands en binnenlands beleid: een vergelijking aan de hand van 

de “beleidstheorie”’ in: Beleidswetenschap jrg 7 (1993) nr 3 pp. 257-277 (met H-P. 

Mulder) 

 

• ‘De Nederlandse vredesbeweging’. Jaarboek Vrede en Veiligheid 1989. (1990) p.100-

111. (met L. Wecke) 

 

• ‘De Nederlandse vredesbeweging’. Jaarboek Vrede en Veiligheid 1988. (1989) p.133-

155. (met L. Wecke)  

 

• The Politics of Persuasion: Implementation of foreign policy by the Netherlands. 

Aldershot: Gower/Avebury, 1989; 360 pp.  

(Redactie en inleiding met Ph. P. Everts; twee achtergrondhoofdstukken: ‘From 

indifference to involvement. The evolution of domestic support’ en ‘Ministerial 

organization and resources’; en twee case studies: ‘Arrangements for nuclear 

sharing in NATO: the Multilateral Force and the Nuclear Planning Group’ en ‘A 

Dutch initiative in the United Nations: fact-finding’.)  

 

• ‘Nederland en de nucleaire medezeggenschap: de discussie over een Multilateral 

Force (1963-1965) en de tot standkoming van de Nuclear Planning Group (1965-

1968)’ in: H. Leurdijk e.a., Het kernwapenbeleid van Nederland 1960-1980: vier 
gevalstudies. Leiden: Instituut voor Internationale Studiën, 1989, pp 33-63. 

 

• ‘Research on the history of the Dutch peace movement: the quest for effectiveness 

and empowerment’ in: Bulletin of Peace Proposals vol 19 (1988), pp 223-231. 

 

• ‘De effectiviteit van vredesacties: een kader voor onderzoek’. Transaktie (1988) jrg 17 

nr 2 p 109-118.  

 

• In actie voor een vredesklimaat: Twintig jaar Interkerkelijk Vredesberaad. 

Amersfoort: De Horstink, 1987; 168 pp.  

(Redactie, inleiding en slothoofdstuk met Ph. P. Everts, pp 13-17, 135-147; hoofdstuk 

‘het internationale werk’ pp 99-118) 

 

• ‘Wirkungen der neuen Friedensbewegung in den Niederlanden, 1977-1985’ in: 

J. Janning et al. (hrsg.), Friedensbewegungen, Entwicklung und Folgen in der 

Bundesrepublik Deutschland, Europa und den USA. Köln: Verlag Wissenschaft und 

Politik, 1987, pp 123-133. 
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• ‘Uitgangspunten buitenlands beleid PvdA, CDA en VVD liggen weinig uiteen – 

analyse van de verkiezingsprogramma’s’ in: JASON. Magazine voor internationale 

vraagstukken. Jrg 11 nr 2 (april 1986), pp 2-6. 

 

• Vredesbeweging: strategie en effectiviteit. Vredesacties in de ogen van wetenschap 

en beweging. Nijmegen/Amsterdam Studiecentrum voor Vredesvraagstukken/Mets, 

1986; 200 pp.  

(Redactie, inleiding en slothoofdstuk met D. Benschop en E. Wiersma, pp 4-8, 176-

189; hoofdstuk ‘de stand van zaken: recent onderzoek naar de geschiedenis van de 

vredesbeweging in Nederland’ en bibliografie met J. Hofman, pp 8-18-29) 

 

• ‘Kerk en Vrede’ over sociale verdediging, 1924-1984. Een historisch overzicht. 
Amersfoort: Kerk en Vrede, 1985; 72 pp. (met J. Hofman)   

 

• Bespreking H. Beunders, ‘Weg met de vlootwet!’.Transaktie (1985) 14 nr 2 p. 172-175.  

 

• Wapenleveranties. De leverantie van drie korvetten aan Indonesië. Leiden: Instituut 

voor Internationale Studiën, 1984; 90 pp. (met J. Colijn) 

    Samenvatting als: ‘Arms trade policies: Corvettes for Indonesia’ in: Ph. P. Everts  

    (ed.), Controversies at Home. Domestic Factors in the Foreign Policy of the  

    Netherlands. Dordrecht: Nijhoff Publishers, 1985, pp 251-267. 

 

• ‘Vredesbeweging’. Winkler Prins Encyclopedisch Supplement 1984, p. 515-518.   

 

• ‘Vredesbewegingen’. Winkler Prins Encyclopedisch Jaarboek 1984: verslag van het 
jaar 1983., p. 308-312.   

 

• Everts, Ph.P. & Walraven, G. (1984). ‘Opkomst en bloei van de nieuwe 

vredesbeweging in Nederland’.  Civis Mundi jrg 23 p. 49-55.  

 

• Vredesbeweging. Historische schets van de vredesbeweging in al haar varianten. 

Invloed en vooruitzichten. Utrecht: Aula/Het Spectrum, 1984; 103 pp. 

(met Ph. P. Everts) 

 

• ‘Overzichtt Nederlandse vredesorganisaties 1871-1983’. Historisch Vredesonderzoek 

(1983) jrg 2 nr 3 p. 20-23.  

 

• ‘Kontinuiteit en verandering in de Nederlandse vredesbeweing’. Historisch 

Vredesonderzoek (1983) jrg 2 nr 2 p. 6-12 (met J. Hofman)  

 

• ‘De liberale stroming binnen de Nederlandse vredesbeweging 1871-1983’. Historisch 

Vredesonderzoek (1983) jrg 2 nr 2 p. 21-23  (met P.Kamphuis)  

 

• ‘Rechtse vredsbeweging deel 2: recente behoudende vedesorganisaties en hun 

ideeën’. Historisch Vredesonderzoek (1983) jrg 2 nr 1 p. 23-31 

 

• ‘De eerste landelijke vredesorganisatie van Nederland beschreven’. Historisch 

Vredesonderzoek (1983) jrg 2 nr 1 p. 33-35. 

 

• ‘Rechtse vredsbeweging deel 1: behoudende vedesorganisaties en hun erflaters’. 
Terugslag (1982) jrg 1 nr 3 p. 7-10 


