
Beste familieleden, vrienden en alle anderen,

Hierbij een uitnodiging en oproep om zondag 21 juni op de Koekamp 
(Malieveld) in De Haag een Inheemse Ceremonie voor Mens en Moeder 
Aarde bij te wonen. In de hele wereld houden inheemse volken op deze 
dag ceremonies met dezelfde intentie. 

In de aanloop naar de klimaattop  eind 2015 in Parijs benadrukken de 
Inheemse volken wereldwijd de kracht van (hun) ceremonies en rituelen 
om onze relatie met onszelf, elkaar en met Moeder Aarde te herstellen. 
Deze basishouding is voorwaardelijk en instrumenteel om straks voorbij 
Parijs en voorbij discussies over emissies en opwarming, gezamenlijk te 
werken aan een vitale planeet waarop ook toekomstige generaties een 
goed leven kunnen hebben.

Deze ‘gedachte’ is enige weken geleden ook gedeeld op het '14de 
Inheemse Volken Forum', een bijeenkomst op het hoofdkantoor van de 
United Nations in New York. De bijval was groot en er is volop beweging.

Zoals gezegd zal er ook in Nederland een Ceremonie worden gehouden, 
en wel door een aantal Stamoudsten uit verschillende delen van de 
wereld. De plaats van handeling zal het Malieveld te den Haag zijn, om 
precies te zijn de Koekamp, de bomenrijke strook tussen Hertenkamp en 
Malieveld (vlak tegenover Den Haag Centraal Station). Van zonsopgang 
tot zonsondergang is dat op 21 juni a.s. een Ceremoniële plaats, een 
‘Sacred Space’, waar de ‘Oudsten’ een heilig vuur branden en op de 
drum zullen slaan, afgestemd op de hartslag van Moeder Aarde. In 
samenklank met vele plaatsen op de wereld!

Gedurende de dag vinden er in Den Haag nog meer ceremoniële 
activiteiten plaats. Om tien uur 's ochtends gaat er een processie, een 
stoet met Stamoudsten en trommelaars (sacred drumming), naar het 
Vredespaleis. Daar zal binnen, rond elf uur, door de ‘Oudsten’ een 
bijzondere Ceremonie worden opgedragen aan de Aarde en de Vrede. 
Een goede balans tussen mensen en Moeder Aarde kan alleen vanuit 
vrede tot stand komen.

Tegen het middaguur gaat de stoet door naar het wijkpark Transvaal 
(Ingang Delftselaan / Herman Costerstraat) in de Transvaal buurt. Daar 



zal bij de Vredesboom - geplant in 2006 door wijlen Jack Swamp - 
Stamoudste van de Mohawk Nation - ook een korte ceremonie 
plaatsvinden. Deze Vredesboom staat symbool voor een oude profetie 
die zegt dat er een tijd zal komen dat de boom begint om te vallen. De 
inheemse leiders moeten zich dan inspannen om te voorkomen dat de 
boom op de grond zal vallen. In die tijd zullen er veel kinderen geboren 
worden die hen te hulp zullen komen om de boom weer rechtop te 
zetten. 

Na deze ceremonie bij de Vredesboom keert de stoet weer terug naar de 
Koekamp.

We doen een oproep aan mensen om mee te trommelen voor de Aarde. 
Er hebben zich reeds een aantal Drumming Circles gemeld. Er is 
bovendien ruimte om een Ode aan de Aarde te brengen. Lied, gedicht, 
verhaal, dans en instrument zijn allen welkom. Beste tijd daarvoor is rond 
8 uur in de ochtend of na 3 uur in de middag (tot zonsondergang). Je 
mag er natuurlijk ook gewoon bij zijn. Je aanwezigheid is belangrijk.
Neem je eigen eten en drinken mee.

Namens de Stamoudsten is iedereen van harte welkom en kijken we 
naar jullie komst uit. Je kunt op elk moment aansluiten of weer 
vertrekken. 

Pelpina Sahureka  ! Frank Heckman  ! Leo van der Vlist

Front Siwa Lima  ! Embassy of the Earth !NCIV

NB De zon komt om 05:22 op en gaat onder om 22:07.

Op  vele plaatsen worden Ceremonies gehouden op de 21ste, onder 
andere in: Alifuru, op Ceram, Ambon, Lease en nog een aantal Zuidelijke 
Eilanden; Maasai in Kenya; Miskito in Nicaragua; Iban in Sarawak, 
Malaysia; Suprabha Seshan, Gurukula Botanical Sanctuary, India; Hopi / 
Hupesuvai Grandmother Mona at Devils Tower, South Dakota, USA; 
Saami Grandmother Laila in Sweden; Ojibway Fire Keeper Bruce 
Hardwick op Three Fire Island, Indiana, USA; Mapuche in Chile; Kogi in 
Colombia;  Damenhur, Italie; Chateau de Millemont, France; Dalfsen, 
Nederland; Utrecht, Nederland; Veerhuis in Varik, Nederland.


