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Stichting Vredesburo Eindhoven

COLOFON
Het Vredesburo bestaat dit jaar al bijna 40 nr. 95 september 2021
jaar. Het Vredesburo is in 1982 opgericht ten Redactie: Berrie, Hans,
tijde van de landelijke acties tegen de komst Anita, Ljiljana
van de Kruisraketten. De oprichters, de Anti
Militaristische Werkgroep, wilden profiteren
van de grote belangstelling voor het
onderwerp ‘bewapening‘ en de bevolking
betrekken bij de gehele bewapenings
problematiek. Het tegenhouden van de
Kruisraketten is niet voldoende. Echte vrede
is alleen te bereiken als alle wapens de wereld
uit zijn. Met die gedachte is de Stichting
opgericht. Het Vredesburo heeft zich intussen
ontwikkeld
tot
een
onafhankelijk
documentatie en informatiecentrum gericht
op de problematiek van oorlog en vrede. We
werken vanuit een geweldloze overtuiging en
streven naar een vreedzame en rechtvaardige
wereldsamenleving.
We houden ons onder andere met de

Redactieadres:
Stichting Vredesburo
Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel: 040 2444707
email: info@vredesburo.nl
internet: www.vredesburo.nl
Bankrekeningnr:NL33 TRIO
0784731578
Deze nieuwsbrief verschijnt
4x per jaar.
De volgende nieuwsbrief zal
in december 2022
verschijnen.

volgende zaken bezig:
* Contact onderhouden met vredesgroepen in binnen en buitenland;
* Informatie geven over wapenhandel en ondersteuning geven aan mensen, die
hier actie tegen willen voeren;
* Ondersteuning en faciliteiten geven aan mensen en groepen, die zich in brede
zin inzetten voor hetzelfde doel als de Stichting;
* Verzamelen en verstrekken van informatie/documentatie;
* Het geven van vredeslessen op scholen in het basis en voortgezet onderwijs.
Dit zal de komende jaren een speerpunt zijn van onze activiteiten.
Het Vredesburo heeft zich ontwikkeld van een actiegroep, waar tientallen
vrijwilligers actief waren, in de jaren tachtig, tot een professionele organisatie, met
een vaste kern van 3 mensen en een grote groep actieve mensen er omheen, die
zich voor bepaalde thema’s inzetten.
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Op 30 juli 2022 is Trees LambregtsBrautigam gestorven. Trees was
een goede bekende van het Vredesburo en was op vele gebieden
maatschappelijk actief. Ze heeft samen met mensen van het
Vredesburo o.a. gestreden tegen de komst van de kruisraketten in de
jaren 80. Maar ze was ook politiek actief en heeft zich voor de
Koerden ingezet. In deze nieuwsbrief vindt u een persoonlijk In
Memoriam met herinneringen van een van onze medewerkers.
De derde week van september is traditioneel de Vredesweek. Het
thema van de Vredesweek is dit jaar: Generatie Vrede. Naast de, ook
helaas traditionele, Vier Bomen Herdenking op 16 september
concentreren we ons deze Vredesweek vooral op het evenement
Peace in the Park Eindhoven. Over beide activiteiten vindt u in deze
nieuwsbrief meer informatie.
In deze nieuwsbrief ook weer een artikel over de inburgeringscursus
New In NL, die door een aantal vrijwilligers van het Vredesburo
wordt georganiseerd. Daarin wordt o.a. meer informatie gegeven over
de nieuwe Wet Inburgering en de veranderingen ten opzichte van de
oude wet.
Verder in de nieuwsbrief de rubriek De Bieb, waarin u de nieuwe
aanvullingen vindt op de catalogus van onze bibliotheek. Vier nieuwe
titels krijgen wat extra aandacht. U kunt de catalogus vinden op onze
website: www.vredesburo.nl. Als u een boek wilt lenen, kom dan
langs op het Vredesburo of neem telefonisch of per email contact op.
Als u langs wilt komen is het raadzaam om eerst even te bellen. Door
omstandigheden is er niet altijd iemand aanwezig.
De nieuwe nieuwsbrief verschijnt in december.
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“Medical opinions on nuclear war and its prevention”, van B.W. Ike
en W.J.E.Verheggen , Uitgave van Stichting Medische Polemologie,
1983, 93 pagina's; “Jaarboek 1985/86 vrede en veiligheid”, Uitgeverij
Samsom Alphen a/d Rijn, 1986, 280 pagina's; “London under
attack”, van Rapporteur Robin Clark , Uitgave van Basil Blackwell
Ltd, 1986, 397 pagina's; “Verweer tegen het geweld”, Uitgeverij
Wereld Bibliotheek Amsterdam, 1956, 106 pagina's; “Resistance and
Reconstruction”, van Mahendra V. Desai., Uitgave van Institute of
total revolution Vedchhi Gujarat India, 1988, 227 pagina's; “Vier
gelijke stenen”, van Marion Blumenthal Lazan en Lila Perl, Uitgeverij
Verbum, 2006, 101 pagina's; “De Bosatlas van de Tweede
Wereldoorlog”, Uitgeverij Noordhoff Atlasproducties Groningen,
2020, 256 pagina's; “Von Gandhi bis Walesa”, van Rainer
Hildebrandt, Verlag Haus am Checkpoint Charlie Berlin, 1993, 302
pagina's; “Gandhi Marg ”, Uitgave van Gandhi Peace Foundation,
1984, 432 pagina's; “Und keiner kann helfen”, van Herbert
Begemann, e.a., Verlag der Arbeitsgruppe Psychologie, München,
1983, 207 pagina's; “Over de Muur”, van Beatrice de Graaf, Uitgeverij
Boom Amsterdam, 2004, 416 pagina's; “Een Wereld of Geen”, van
Dexter
Master
en
Catherine
Way,
Uitgeverij
Elsevier
Amsterdam/Brussel, 1947, 246 pagina's; “En niemand hoort je
huilen”, van Dr. Jef De Loof en Mieke De Loof, Uitgeverij Kritak ,
1985, 107 pagina's; “Achtenveertig 48 Kruisraketten”, van B.J. van
Eenennaam, van SDU Uitgeverij 's Gravenhage, 1988, 313 pagina's;
“Voor Volkenbond en Vrede”, van Remco van Diepen, 1999, 400
pagina's; “Ontwapenend Geschiedenis van 25 jaar PSP”, Uitgave van
Stichting Wetenschappelijk Bureau PSP, 1982, 279 pagina's; “The
world will be saved by beauty”, van Kate Hennessy, Uitgave van
Scribner, 2017, 372 pagina's; “Erasmus, Europeaan, Humanist,
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Christen”, van Aalt van der Glind, Uitgave van Auctor Apeldoorn,
1992, 64 pagina's; “De koude oorlog 19451991”, van J.Mason,
Uitgeverij Babel Amsterdam, 1996, 126 pagina's; “De
Vredesbeweger”, van Gied Ten Berge, Uitgeverij Valkhof Pers, 2008,
127 pagina's; “Een democratisch Manifest”, van Emery Reves,
Uitgeverij Elsevier Amsterdam/Brussel, 1947, 137 pagina's; “De
economische gevolgen van Vrede”, van John Maynard Keynes C.B,
Uitgeverij
Elsevier Amsterdam, 1920, 255 pagina's; “History
Workshop”, van diverse auteurs, Uitgave van History Workshop
Journal, 1984, 218 pagina's; “Het zilt van de passaten”, van Aard G.
Broek, Uitgeverij In de Knipscheer, 1988, 186 pagina's; “De krullen
van Míne”, van Papatya Nalbantoglu, Feministische Uitgeverij Sara,
1985, 283 pagina's;
“War Game”, van Michael Foreman,
Bakermat uitgevers, 2000, 70 pagina's;
Dit veelvuldig bekroonde prentenboek
brengt de waar gebeurde geschiedenis
van enkele Engelse jongeren die een
beetje uit vaderlandsliefde, maar vooral
vanuit een drang naar avontuur zich
aanmelden als soldaat voor 'de grote oorlog'. Van 1914 tot 1918
brachten enerzijds de Duitse bezetter en anderzijds de geallieerden,
massa's soldaten bijeen in een allesverwoestende loopgravenoorlog.
In een dubbeldik prentenboek brengt de auteur/illustrator die sfeer,
de gebeurtenissen en de gevoelens bij de soldaten meesterlijk over.
De beelden zijn zeer realistisch en eindeloos poëtisch.
“Wapenhandel: een business zoals alle andere?”,
door Benjamin Vokar, Philippe Sadzot, e.a.,
Uitgegeven door Onderzoekscentrum GRIP, 2019,
52 pagina's ;
Het onderzoekscentrum GRIP legt de complexiteit
van de wapenhandel bloot in het stripverhaal
'Wapenhandel: een business zoals alle andere?'. De
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relatief onbekende sector, waar enorme sommen geld in omloop zijn
en waar een cultuur van geheimhouding heerst, roept veel vragen op.
Die vragen worden in de strip behandeld door JeanClaude Van
Duyck, onderzoeker van GRIP. Aan de hand van de illustraties van
Tomasz wordt dit op een leerrijke, eenvoudige manier overgebracht
waardoor het stripverhaal geschikt is voor elke doelgroep.
“Weg van oorlog, over militarisme en
antimilitarisme” door Ludo De Brabander,
Uitgeverij EPO, 2019, 160 pagina's;
De Pruisische generaal Von Clauseswitz
schreef het al: oorlog is een voortzetting van
politiek met andere middelen. Het is een
wijdverspreide opvatting. Kijk naar onze
geschiedenisboeken
waar
overwinningen
'heroïsch' zijn, geweld synoniem staat voor
'vaderlandsliefde' en interventies 'humanitair'
heten.
Of
zie
hoe
machthebbers
vredesactivisten afschilderen als 'radicalen'. Je zou haast geloven dat
veiligheid een kwestie van militairen is. In dit pamflet naar aanleiding
van zeventig jaar Vrede vzw maakt Ludo De Brabander brandhout
van die stelling. In de beste traditie van antimilitaristen als Karl
Liebknecht en Jean Jaurès plaatst hij oorlogen in hun context (it's
capitalism, stupid!), illustreert hij hoe elke keer opnieuw de geesten
gewonnen worden, en toont hij aan wie bij elk conflict als
kanonnenvoer dient. Over imperiale en ontwikkelingsoorlogen, de
invloed van het militairindustrieel complex, de NAVO en de zes
kernwapens die de laatste decennia vermist raakten. Maar ook over
de noodzaak van een cultuur van vrede en echte menselijke
veiligheid.
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“Spoken. Nepnieuws en de Amerikaanse oorlogen
in Vietnam en de Golf. Hoe het kapitalisme ons
tot oorlog drijft.”, door Pien van der Hoeven,
Uitgeverij Prometheus, 2022, 272 pagina's;
De waarheid doet er tegenwoordig niet meer toe
in het nieuws, lijkt het wel. Maar was het vroeger
beter? Spoken neemt de lezer mee naar een
betrekkelijk recent verleden waarin sociale media
nog niet bestonden: de oorlogen die de
Amerikanen hebben uitgevochten in Vietnam,
Koeweit en Irak. Elke oorlog wordt belicht aan de
hand van een fascinerend geval van nepnieuws dat de Amerikaanse
bevolking overtuigde van de noodzaak om te vechten. Het nepnieuws
over een gevecht op zee dat niet had plaatsgevonden maar wel werd
gewroken; het nepnieuws over meer dan driehonderd premature
baby's die op een koude ziekenhuisvloer stierven; en het nepnieuws
over de heldhaftige redding van een dappere soldate. Pien van de
Hoeven ontrafelt ragfijn het complexe verleden waarin leugen en
waarheid zijn verweven.
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In Memoriam
Trees LambregtsBrautigam

Beste Trees
Het is lastig voor mij om me voor te stellen dat je er niet meer bent. Je
was wel een beetje ouder dan ik maar eigenlijk behoren we allebei tot
de beroemde protestgeneratie van de jaren 70. We zijn daar samen in
opgegroeid en we hebben samen urenlang gepraat over die mooie
samenleving die we wilden. Uiteraard was voor jou het feministisch
uitgangspunt van wezenlijk belang én je wist altijd met verve (en
soms met een flinke portie ironie) je standpunten te verdedigen.
Daarin was je ook niet de gemakkelijkste (eerlijk is eerlijk). Je hebt
mij in ieder geval aangezet tot reflexie op mijn eigen houding. Met
jouw 'heengaan' is er ook weer een pijler onder de brug verdwenen.
Het is een langzaam verdwijnen van een generatie axievoerders. Dat
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is geen ramp maar eerder een natuurlijke gang van zaken. Uiteraard
denk ik ook aan mijn eigen leven en dien ik mijn eigen sterfelijkheid
onder ogen te zien. Ik ga niet in op al de zaken die je gedaan en
opgepakt hebt. Daarvoor is dit niet bedoeld. Dit stukje gaat over het
gevoel dat bij mij is binnengeslopen toen ik het hoorde. De laatste
keer dat ik je 'echt' gesproken heb was tijdens het opruimen van het
jouw archief . “Kijk maar wat je er nog mee kunt.” Eigenlijk waren het
niet alleen oude archiefstukken maar eigenlijk een levensverslag. Ik
wilde het graag behouden zoals ik jou eigenlijk ook voor altijd wilde
behouden in deze wereld.. Maar er is altijd het besef dat we ook
moeten kunnen loslaten.
Beste Trees het was een voorrecht om je gekend te hebben en
uiteraard zal ik je herdenken op de manier die mij het beste past:
door door te gaan in het streven om van deze wereld een mooiere en
vreedzamer plek te maken.

Oktober 1985: Links op de foto staat Trees tijdens een hongerstaking tegen
de komst van de kruisraketten, samen met Anneke Lefevre en Bep de Kruijff.
De foto is van Peter van Mulken.
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16 september:
Belarussen.

Eindhoven

herdenkt

vier

verdwenen

Op 16 september 1999 werden Anatoly Krasovsky en Viktor
Gonchar op straat gekidnapt.
Sindsdien is niets meer van hen vernomen. Ook Yuri Zakharenko en
Dmitry Zavadsky verdwenen van het een op het andere moment
spoorloos.
In veel steden en landen wordt jaarlijks stilgestaan bij deze politiek
gemotiveerde gebeurtenissen. Zo zijn in 2008 in Eindhoven vier
bomen geplant en is een gedenksteen geplaatst. Voor de
nabestaanden is dit een unieke plek geworden om de verdwenen
mannen te herdenken.
De frauduleuze presidentsverkiezingen in Belarus van twee jaar
geleden en de neergeslagen volksopstand die er op volgde maken de
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herdenking relevanter dan ooit.
Mondige burgers en oppositionele politici worden met grof geweld,
onwettige arrestaties en brute marteling onderdrukt. Meer dan
1500 mensen zitten vast, er zijn mensen vermoord en er verdwijnen
weer mensen.
Daarom vindt aansluitend aan de herdenking een actie plaats om de
politieke gevangenen in Belarus te steunen en een hart onder de
riem te steken.
De herdenking vindt plaats op vrijdag 16 september van 15:30 tot
16:30 uur in het Vier Bomen plantsoen (hoek Frederik van
Eedenplein, Paradijslaan, Eindhoven). Er zijn zitplaatsen voor
oudere bezoekers.
Onder meer Irina Krasovskaya (echtgenote van Anatoly
Krasovsky), Samir Toub (wethouder gemeente Eindhoven) en
Franka Hummels (freelance journalist, Belarus expert) zullen het
woord voeren.
Op het programma staan gedichten van Leo Mesman en Elena
Kalinovskaja en muziek van Fried Manders en Wendy Lina. Zij
schreven het lied “Vleugelslag” voor alle “vermisten” in Belarus en
voor alle mensen die hen missen. Rosa van der Vijver maakte er
een videoclip bij met zandschilderingen, die we op de herdenking aan
het publiek zullen tonen.
Wij nodigen u van harte uit de herdenking en de aansluitende actie
bij te wonen.
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www.vierbomen.nl (Amnesty International, FNV, We Remember,
Mission to Minsk)
Voor vragen: Jip van Limpt (0648412444) / jipvanlimpt@yahoo.es

25 september ‘Peace in the Park’
veelkleurig festival in het groen
Onder de noemer “Peace in the Park” houden diverse Eindhovense
groepen op het gebied van Vrede, milieu, diversiteit en mondiale
bewustwording een festival in het Anne Frank plantsoen langs de
Dommel. Uitgangspunt is om de bezoekers kennis te laten nemen van
de veelkleurigheid aan Eindhovense groepen die actief zijn om
Eindhoven en de wereld een stukje mooier en vreedzamer te maken.
In deze tijd van oorlog en onzekerheid willen de organisatoren laten
zien dat je op verschillende manieren toch kunt werken aan een
betere wereld en dat je dat niet alleen hoeft te doen. Zij willen graag
het gevoel van onmacht doorbreken dat velen ervaren op dit moment.

Het evenement vind plaats op zondag 25 september van 13:00u
tot 18:00u en is vrij toegankelijk voor iedereen. Het programma
bestaat uit een caleidoscoop van activiteiten: van zang en dans via
een wereldhapje tot poëzie en dialoog. Daarnaast zijn er activiteiten
specifiek voor kinderen. Op deze dag zal er ook aandacht zijn voor de
Vredestalentenjacht die enige tijd geleden is gestart: wie bevordert de
Vrede op de meest creatieve manier?
Voor wie een kijkje in het programma wil nemen is er een website
waarop je programma en laatste berichten kunt inzien:
www.peaceintheparkeindhoven.nl, Tevens is er in het Parktheater op
die dag, i.s.m. de organisatie, een dialoog georganiseerd door
Eindhoven in Dialoog. Mocht het weer erg slecht zijn dan zal het
festival “verhuizen” naar het Parktheater. Het gebeuren is een
onderdeel van de Vredesweek in Eindhoven en sluit aan bij de
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gedachte van het herdenken van 18 september.
Voor mensen /organisaties, die een bijdrage willen leveren, vragen
hebben of op de dag iets kenbaar willen maken, kunnen contact
opnemen met het Vredesburo Eindhoven via info@vredesburo.nl.

NEW IN NL
Beste lezers,
In de nieuwsbrieven heb ik jullie tot nu toe geïnformeerd over mijn
stage bij het Vredesburo, mijn studievoortgang bij de Sociale Studies
en mijn werk bij New in NL. Ik zal binnenkort afstuderen en mijn
stage bij het Vredesburo zal worden beëindigd. Ik ga ook stoppen met
New in NL en een nieuwe uitdaging zoeken.
Na meer dan 6 jaar nieuwkomers te hebben geholpen met hun
integratie en groei in Nederland, is de tijd gekomen om te denken aan
mijn eigen groei en professionele ontwikkeling. In de komende
periode start New in NL niet met nieuwe cursussen Nederlands en
coaching sessies. We zoeken een manier om verder te gaan met onze
conversatielessen. In deze 6 jaar heb ik mijn studenten en klanten op
verschillende manieren geholpen met het vinden van hun weg in
Nederland. Ik deed het samen met Nederlandse en internationale
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vrijwilligers en met organisaties die actief zijn op het gebied van
gezondheid en welzijn, onderwijs, werk, humanitair en
vrijwilligerswerk. Zonder het Vredesburo en mijn leuke collega’s die
me enorm hebben ondersteund in mijn studies en werk zou New in
NL niet kunnen bestaan en ik zou niet kunnen bereiken wat ik op
mijn professionele gebied heb kunnen bereiken. Ik ben trots op al
mijn klanten/cliënten die hard hebben gewerkt aan het leren van de
Nederlandse taal, het verkrijgen van zelfvertrouwen, aan het
ontdekken van krachten en talenten en aan het starten met een
opleiding en/of (vrijwilligers)werk. Daar waar het integratiebeleid
tekort schiet, waren het Vredesburo en New in NL er om
nieuwkomers te helpen met hun integratieproces.
Gelukkig is de regering na veel onderzoeken tot de conclusie gekomen
dat het integratiebeleid en de Wet Inburgering 2013 hebben gefaald.
Er is een nieuwe Wet Inburgering 2021 tot stand gekomen en die is in
werking getreden op 1 januari 2022. Het inburgeringsstelsel is
veranderd. Gemeenten hebben nu een belangrijke rol bij de
begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Ik wil
graag mijn kennis en werkervaring inzetten bij het uitvoeren van deze
Wet en ik zie me graag werkzaam bij een van de gemeentes in de
regio. Deze wet maakt het mogelijk voor inburgeringsplichtigen om
sneller mee te doen aan de Nederlandse samenleving en om
daarnaast zo snel mogelijk werk te vinden. De belangrijkste
veranderingen zijn:
* De gemeente gaat inburgeringsplichtige nieuwkomers begeleiden
bij hun inburgering. Voor asielstatushouders doen zij dit vanaf het
moment van koppeling aan een gemeente.
* Iedereen krijgt een inburgering op maat. Dit gebeurt aan de hand
van een brede intake. En het maken van een persoonlijk Plan
Inburgering
en
Participatie
door
de
gemeente.
Voor
asielstatushouders betaalt de overheid de inburgering.
* Gemeenten begeleiden ook gezinsmigranten en overige migranten.
Zij betalen hun inburgering altijd zelf. De gemeente neemt een brede
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intake af en stelt daarmee de te volgen leerroute vast. Ook kan zij
adviseren over een mogelijk passende onderwijsinstelling.
* Inburgeringsplichtigen leren de Nederlandse taal op een niveau
waarmee ze zich goed kunnen redden in Nederland. Zo kunnen zij
sneller deelnemen aan de Nederlandse samenleving. En hebben zij
betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.
* Een combinatie van leren van de taal en meedoen aan de
Nederlandse samenleving is een belangrijk onderdeel van het nieuwe
inburgeringsstelsel. Het volgen van een stage of (vrijwilligers)werk
zijn daar voorbeelden van.
Er zijn 3 nieuwe leerroutes om in te burgeren:
* De B1 route; een route voor taal en (vrijwilligers)werk.
Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar
de Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk kunnen zij meedoen
door (vrijwilligers)werk.
* De onderwijsroute; een route vooral voor jongeren. Zij leren de
Nederlandse taal op niveau B1 of hoger. Ook worden zij dan
voorbereid op het volgen van een mbo, hbo of universitaire
opleiding.
* De zelfredzaamheidsroute; een route voor inburgeringsplichtigen
waarvoor route 1 en 2 te moeilijk is. Zij leren de Nederlandse taal op
een lager niveau (A1niveau). Deze mensen worden voorbereid (op
een eenvoudige manier) om mee te doen in de Nederlandse
samenleving.
Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) is onderdeel van
alle leerroutes.
Zoals u ziet biedt de nieuwe Wet veel mogelijkheden aan de
inburgeraars. Binnen bepaalde kaders die door de regering zijn
gesteld hebben de gemeentes veel ruimte om de inburgering op maat
te maken en zelf invulling daaraan te geven. Met mijn ondernemende
en creatieve geest denk ik dat ik de gemeentes kan helpen om die
ruimte goed in te vullen en zo mijn bijdrage kan leveren aan een
nieuw hoofdstuk van integratiebeleid. Of het mij gelukt is leest u in
een van de volgende nieuwsbrieven.

