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DE ACCEPTGIROKAART

Zoals altijd treft u bij deze Vredesboot een 
acceptgirokaart aan. U kunt hem gebruiken 
voor uw bijdrage over 2008 (dus niet voor 
2009). Als u al in het voorjaar hebt betaald, 
staat dit op de kaart aangegeven. U hoeft dan 
natuurlijk niet nog eens te betalen, de kaart 
dient in dit geval alleen als adresdrager en om 
u te bedanken.
LET OP!! Opmerkingen die u op de 
acceptgirokaart schrijft, bereiken ons niet. 
Gebruik bij mededelingen een gewone 
overschrijvingskaart. Vermeld wel altijd het 
nummer dat in het witte vlakje staat.

TENTOONSTELLINGEN

In de periode voordat dit contactblad uitkwam, 
was in Overloon gedurende vijf maanden de 
tentoonstelling ‘Onderdrukking en Bevrijding’ 
te zien in het Museum Liberty Park. Het is een 
aangrijpende expositie over het droevige lot 
van Duitse dienstweigeraars tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 

Er waren zeer veel bezoekers en diverse 
vermeldingen in grote dagbladen. Voorts was in 
Amersfoort in de Johanneskerk en in Schaijk 
in ‘De Phoenix’ de tentoonstelling ‘Vergeven 
– Verzoenen’ te zien. Verhalen met foto’s die 
een indringend en persoonlijk beeld geven van 
vergeving en verzoening wereldwijd. De verhalen 
komen van mensen die zelf geweld hebben 
doorgemaakt.

Kampen – Van 15 september t/m 31 oktober 
2008: Gedeelde Visie. De geschiedenis van de 
internationale vredesbeweging, verteld aan de 
hand van veel foto’s en kleurrijke afbeeldingen 
van kunstuitingen en affiches. Plaats: Spijslokaal 
De Vierjaargetijden, IJsselkade 59. Open: Ma t/m 
Do 16.00 – 23.00; Vr, Za 12.00 – 1.00; Zo 12.00 
– 23.00 uur. info: 0383 – 333 463 (Eric Tijben).

Kampen – 15 september t/m 31 oktober 2008: 
Gandhi: Geweldloze actie – Vrede is de weg. 
Deze tentoonstelling geeft een beeld van het 
leven en denken van Gandhi. Hij is nog steeds 
een voorbeeld voor mensen die zoeken naar een 
vreedzame oplossing van conflicten. 

DRIEDUBBELE OPROEP

We zoeken zowel een museumdepot als een    
depotbeheerder. Wie wil een geschikte, droge   
ruimte van ca. 20 m2, gelegen in de Randstad 
of daaromheen beschikbaar stellen? Of wil je je 
opgeven als depotbeheerder? 

Ook bestaat er behoefte aan een tweede koerier: 
een enthousiaste chauffeur (M\V) die met zijn 
auto tentoonstellingen van en naar het depot (in 
Soesterberg) vervoert.

Geïnteresseerd? Stuur een berichtje naar 
info@vredesmuseum.nl of bel: 06 -484 9135 
(Jurgen Winkler).

Plaats: Boekwinkel Rozhanitsa, Oudestraat  137 
A. Open: Ma, Wo, Do, Vr,  10.00 – 18.00; Di. 
13.00 – 18.00; Za. 10.00 – 17.00 uur. Info: 0383 
– 333 294 (Trudy Huigen). 

IJsselmuiden – Van 23 september t/m 31 oktober 
2008: Vergeven – Verzoenen (zie Schaijk). 
Plaats: Kringloopwinkel Kampen/IJsselmuiden, 
Trekvaart 33. Open: Ma 13.00 – 18.00;  Di – Do 
10.00 – 18.00; Za 10.00 – 17.00 uur. Info: 0383 
– 326 216 (Dineke Postma).

Deventer – Van 2 november t/m 28 december: 
Gandhi: Geweldloze actie – Vrede is de weg 
(zie Kampen). Plaats Etty Hillesum Centrum, 
Roggestraat 3.

Groesbeek – Van 29 december 2008 t/m 20 
januari 2009: Gandhi: Geweldloze actie – Vrede 
is de weg (zie Kampen). Plaats: nog niet bekend. 

Schinnen e.o. – Van 2 maart t/m 21 juni 2009: 
Vergeven – Verzoenen (zie Schaijk). 

Hein van der Kroon 

WIJZIGINGEN IN HET BESTUUR

Wij verheugen ons dat de volgende personen 
tot het bestuur zijn toegetreden. Jannes Mulder 
namens de Ned. Ver. voor Medische Polemologie 
(NVMP), Paul Berendsen namens de Wereld 
Federalisten Beweging Nederland (WFBN) en 
Magaly Scoop die in het Dagelijks Bestuur de 
functie van Secretaris op zich zal nemen. Zij 
neemt daarmee de plaats in van Margreet Bakker 
(NVMP).



COLOFON
Eindredactie:  Hein v.d. Kroon 
Hoofdredactie: Jolanda Holleman
Adres: Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam
Telefoon: 020-668 18 68 (di. en wo. 10.00–16.00 uur)
b.g.g. 015-212 16 94 (ook faxnr.)
e-mail: vredesmuseum@worldmail.nl
website: www.vredesmuseum.nl

Heeft een kennis van u ook belangstelling voor het 
Museum voor Vrede en Geweldloosheid? Zet haar of 
zijn naam op deze bon. Wij verzorgen de rest.

Stuur informatie over het MVG naar:

naam: .................................................................................

adres: .................................................................................

postcode: ....................... plaats: ........................................

Zend deze bon naar:
Museum voor Vrede en Geweldloosheid,
Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam.

DAY 4 PEACE

De internationale dag voor de vrede, 21 
september, wordt al een aantal jaren gehouden. 
Eerst als Peace One Day: één dag van staakt het 
vuren wereldwijd. Maar dat beviel niet, vooral 
omdat de warlords zich er niet aan hielden. 
Vanaf 2006 coördineert het Neag de organisatie 
van 21 september (Neag staat voor Nederlands 
Expertisecentrum Alternatieven voor Geweld). 
Dit jaar kon u ons op drie plaatsen vinden: 
Sittard, Rotterdam en Leiden.

De manifestatie in Sittard werd georganiseerd 
door het Vredesburo Heerlen en Pais. 
In Rotterdam werd het Seeds of Change Festival 
georganiseerd door het Huis van Erasmus. ‘s 
Middags in de Cinerama aan de Westblaak 
werd het gesprek geopend door Ruud Lubbers 
als ambassadeur Earth Charter. Er was film, 
optredens door musici en dichters, discussies, 
een infomarkt (waar wij te vinden waren) en na 
afloop de ‘dis van Erasmus’. 

Het Humanistisch Vredesberaad verzorgde 
in Leiden de organisatie in Volkenkundig 
Museum. Het thema was: Why war in Africa. 
Koert Lindijer (winnaar van de Prijs voor 
de vredesjournalistiek van 2007) kwam uit 
Kenia over en hield interviews over voedsel, 
grondstoffen, vluchtelingen, samenwerking en 
de toekomst van Afrika. Factoren die een grote 
rol spelen bij de problematiek van oorlog en 
vrede. Vrolijke noot: poppenkast, muziek en 
dans, spellen van ons Museum en een Afrikaanse 
wijnproeverij. Maar natuurlijk vooral de 
uitreiking van de Prijs voor journalist voor de 
Vrede. 

Meer informatie?   
www.internationaledagvandevrede.org. 

Loes Sjerp

GANDHI
Geweldloze actie – Vrede is de weg

De tentoonstelling over Gandhi is net van de 
drukker en hij is al tot en met januari 2009 
geboekt door kerken en vredesorganisaties. 
Ondergetekende schreef de teksten en stelde het 
geheel samen. Sytske Dijksen maakte de lay-out.

Over Gandhi valt natuurlijk heel veel te zeggen, 
dus enige beperking in thematiek was nodig. Het 
accent in deze tentoonstelling ligt vooral op de 
kernwaarden achter het principe van geweldloze 
actie, zoals Gandhi die formuleert, en op de 
methoden van geweldloze actie zoals hij die in 
Zuid Afrika en in India mede vormgaf. 

De chronologisch opgebouwde tentoonstelling 
‘Gandhi: Geweldloze actie - Vrede is de weg’ 
toont in veertien panelen zijn levenslang streven 
om een rechtvaardiger wereld dichterbij te 
brengen. De nadruk ligt op wie en wat Gandhi 
hebben geïnspireerd én op de vele actievormen 
die hij propageerde: altijd geweldloos, maar dat 
wil absoluut niet zeggen zonder gevaar. Gandhi 
probeerde de vele godsdiensten en volkeren 
in India te verenigen, vanuit de overtuiging 
dat geweld alleen geweld voortbrengt, dat alle 
godsdiensten in feite op gelijke principes steunen 
en dat mensen elkaars overtuigingen respecterend 
kunnen samenleven. Andere onderwerpen, zoals 
zijn vegetarische leefwijze, zijn meer politiek-
diplomatieke activiteiten etc. worden kort 
aangestipt. 

Het is de bedoeling dat er te zijner tijd 
een begeleidend boekje komt, waar meer 
achtergrondinformatie in wordt gegeven, 
verwijzingen, materiaal en aanwijzingen voor 
gebruik op scholen en in volwassenengroepen. 

Marie-An Schut


