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Ten geleide

Pax Christi Vlaanderen behoort wel degelijk tot een groter geheel, en put daar 
ook een deel van zijn slagkracht uit. Samen staan vredesbewegingen sterker! Op 
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horen. Ik hoop dat het u gelukkig maakt en fier en nieuwsgierig naar méér. En 
misschien proeft u ook in de bladzijde over het ontstaan van onze beweging een 
uitdaging: ‘leer ons bidden…’
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De ontstaansgeschiedenis van Pax Christi is een merkwaar-
dig verhaal. Dit verhaal begint in Frankrijk, in volle oorlogs-
tijd! Het begint met twee overtuigde christenen die elkaar 
vinden in een gemeenschappelijk verlangen om de ‘liefde 
voor de vijand’, zoals Jezus van Nazareth die predikte en 
voorleefde, ook in dié oorlogsomstandigheden te beleven. 
Het zijn een vrouw van 37 jaar en een man die in 1943 net 
nog geen vijftig is, een bisschop en een gehuwde leek…

Marthe Dortel-Claudot
Marthe Claudot is geboren in Cantal op 20 augustus 1907. 
Haar vader was afkomstig van Lotharingen en was net als 
haar grootvader generaal in het Franse leger. Haar moeder 
kwam uit een familie van dokters en andere vrije beroepen. 
Marthe zelf studeerde klassieke filologie aan de universi-
teit van Clermont-Ferrand en werd lerares Latijn, Grieks en 
Frans in diverse Franse lycea.

In april 1936 huwt ze in Bordeaux met Auguste Dortel, ook 
afkomstig uit Lotharingen, een weduwnaar met drie kinde-
ren. Marthe wordt voor hen een echte moeder. Vier jaar la-
ter wordt ze overgeplaatst naar het lyceum van Agen (Zuid-
West Frankrijk). Het hele gezin verhuist mee. Ondertussen 
is de oorlog uitgebroken, en vrij vlug keren Marthe en haar 
man zich tegen de regering Pétain, die met de Duitsers col-
laboreerde. Samen helpen ze een aantal Joodse families 
aan schuilplaatsen en in 1942 sluit haar man zich aan  bij de 
Weerstand. Marthe steunt hem volop in dat engagement. 
In augustus 1944 wordt de stad Agen bevrijd…

Een fascinerende persoonlijkheid

Marthe heeft vele kwaliteiten, is een geboren leider, kan 
(jonge) mensen inspireren en enthousiast maken. Ze is een 
uitstekende lerares, maar ook een aangename collega. Haar 
uitgesproken christelijke overtuiging belet haar niet op een 
heel open en hartelijke manier om te gaan met mensen 
met andere politieke en filosofische achtergronden. Met ve-
len van hen onderhoudt ze trouwens een levendige corres-
pondentie. Op de Franse staatslycea, in de sfeer van de ‘lai-
cité’, voelt ze zich als een vis in het water!

Als jong meisje had de pastoor van haar parochie, in Souil-
lac, haar op de weg gezet van het innerlijke leven, het echte 
gebedsleven. Blijkbaar beantwoordde dit aan een natuur-
lijke aanleg bij haar, ze kreeg in elk geval de smaak ervan te 
pakken. Ze liep evenwel daarmee nooit te koop. Haar kin-
deren zagen wel dat ze nogal wat spirituele lectuur ver-
werkte, en vooral de geschriften van Teresa van Avila las en 
herlas. En iedereen in de omgeving wist dat ze overtuigde 
katholieken waren, een gezin dat zich actief inzette op de 
parochie, ook in Agen.

Een groeiend verlangen

In september 1944, dus kort na de bevrijding van Agen, 
groeit bij Marthe het verlangen om opnieuw de draad op 
te nemen die ze dertien jaar voordien had laten vallen: het 

verlangen naar een dieper gebedsleven. Op 26 oktober zet 
ze een concrete stap en gaat naar haar pastoor, Joseph Des-
sorbes, met de vraag of hij haar geestelijk leider wil zijn. Hij 
aanvaardt, en suggereert onmiddellijk dat ze in een dag-
boek zou noteren wat in het gebed bij haar opwelt.

In die laatste maanden van 1944 en begin 1945 komt heel 
langzaam een gedachte naar boven, een inzicht, en daar-
mee ook een taak, een opdracht die ze voor zichzelf ont-
dekt. Ze noteert in haar dagboek: “Jezus is voor allen gestor-
ven. Bij het gebed mag men niemand uitsluiten.” (10/11/44); 
“Ook de Duitsers behoren tot Zijn kudde. Christus is even-
goed voor hen gestorven als voor de anderen.” (10/12/44); “Ik 
moet bidden en doen bidden opdat Duitsland mag gene-
zen van de morele en religieuze ellende die het gevolg zijn 
van twaalf jaar nazisme.” (24/1/45)

Eind januari 1945 nodigt ze enkele anderen uit om samen 
met haar te bidden. De eerste twee die ze aanspreekt zijn 
een oorlogsweduwe en de dochter van een gedeporteer-
de… Ze richt zich tot de Karmelietessen van Agen om mee 
te doen en gaat op voorstel van haar geestelijke leider in 
kerkelijke kringen op zoek naar iemand die mee kan helpen 
dynamiek verlenen aan de beweging. Op 11 maart gaat ze in 
Montauban aanbellen bij Mgr. Théas. 

Pierre-Marie Théas
Pierre-Marie Théas (° 14 september 1894 - + 3 april 1977) 
was afkomstig van Barzun, niet zo ver van Tarbes, en werd 
in 1920 tot priester gewijd. Twintig jaar later, op 3 oktober 
1940 – de tweede Wereldoorlog was volop bezig – werd hij 
gewijd tot bisschop van Montauban.

Tijdens de oorlog was Pierre-Marie Théas een van de wei-
nige bisschoppen die openlijk protesteerden tegen de                     
jodendeportatie vanuit Frankrijk. In een herderlijke brief 
die hij overal in zijn bisdom liet voorlezen schreef hij in 1942: 
“Ik geef stem aan het diep verontwaardigd protest van het 
christelijk geweten, en ik verklaar dat elke mens, ongeacht 
zijn ras of godsdienst, het recht heeft op respect vanwege 
medemensen en staten…”

In 1944 werd hij door de Gestapo aangehouden wegens de 
bescherming die hij bood aan Joden en zijn verzet tegen de 
verplichte tewerkstelling van Franse arbeiders in de Duit-
se wapenfabrieken. Hij werd gevangen gezet in een kleine 
cel in Toulouse. “Ze wierpen mij in de gevangenis als een 
zak in een cel. Er was geen stoel, geen tafel, geen bed, niets 
van dit alles, alleen een naakte wand. Elke morgen hoorde 
ik het zingen van een vogel door een klein raampje, en heb 
ik die vogel nagebootst. Ik ben de geestelijke liederen die ik 
nog van buiten kende beginnen zingen, zodat de medege-
vangenen in de andere cellen het konden horen”, zo getuig-
de hij later. 

Het evangelie is verschrikkelijk

Wat later werd bisschop Théas overgebracht naar een con-

Het ontstaan van Pax Christi
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Pax Christi Filippijnen
Eind februari 1986 kwam een einde aan het ver-
drukkende regime van president Marcos. Ongewa-
pende Filippijnen kwamen met duizenden naar de 
brede laan die de naam draagt “Epifanie van alle 
heiligen” en keken de tanks en de soldaten van 
het leger van de dictator recht in het gezicht. Ze 
droegen bloemen in hun handen, sandwiches, beel-
den, rozenhoedjes, kruisen – en een glimlach op hun 
gezicht. In vier dagen tijd was het Filippijnse legen 
overwonnen en viel dictator Marcos van zijn troon, 
zonder één druppel bloedvergieten.

Het was het christelijk ideaal van de geweldloos-
heid dat tot deze actie inspireerde. Het was waar-
schijnlijk de eerste revolutie van dat soort dat zich 
afspeelde voor de televisiecamera’s en had zo onge-
twijfeld invloed op de geweldloze revoluties die in 
de daaropvolgende jaren plaatsvonden in Europa. 

Pax Christi Nederland
Een cartoon van Len Munnik. Je ziet een gelukkig, 
dynamisch mannetje. Lopend gooit hij een stuk prik-
keldraad achter zich terwijl hij vóór zich met de 
rechterhand een roos draagt. De roos symboliseert 
de vredesboodschap van Pax Christi. Het mannetje 
loopt tussen twee tekstregels, tussen de woorden 
‘geweld’ en ‘eindigt’. Het zijn de eerste twee woor-
den van een vroegere slogan van Pax Christi Neder-
land, ondertussen zo bekend geraakt dat de tweede 
helft  - “waar liefde begint” - gerust weggelaten 
kon worden.

De roos wijst o.a. op de kwetsbaarheid van ons ide-
aal. Rozen verwelken als ze geen voedsel meer kun-
nen halen uit de bodem, als ze geen humus meer 
vinden. Mensen moeten zorgen voor die humus door 
te streven naar een altruïstische en nederige dienst-
baarheid, het vredesideaal dat Jezus Christus beli-
chaamde.

Het mannetje doet méér dan alleen maar de roos 
naar de wereld brengen. Hij blijft er ook naar kijken, 
ze is voor hem een bron van vreugde. Zo brengt hij 
beide polen in beeld: actie en contemplatie. Hij is 
dankbaar om het ideaal dat hem is toevertrouwd.

Elk lid van onze beweging wordt uitgenodigd om 
deze twee componenten met elkaar te verbinden, in 

één dynamische inspiratie: het moment van de actie en het moment van de meditatie, van reflec-
tie en gebed. We zijn niet alleen activisten. Uiteindelijk moeten we niet uitblinken door wat we 
doen, maar door wie we zijn: mensen die bidden en werken, die handelen en mediteren. Mensen 
van actie en contemplatie, in één beweging. (Paul van Geest)
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centratiekamp in Compiègne. Daar verbleef hij in een ba-
rak met verschillende medegevangenen. Tijdens een bezin-
ning met enkele gevangenen besprak Pierre-Marie Théas 
de zaligsprekingen en het gebod van liefde voor de vijan-
den. Maar zijn medegevangenen wierpen op: “Het gebod 
van de liefde, de opdracht tot vergeving kan toch niet wor-
den toegepast op de nazi’s.  Zij hebben onze vrouwen en 
kinderen gedood. Zij maken ons leven ondraaglijk”. Sommi-
gen lieten een zeer beslist neen horen.

Wanneer ze dan opnieuw bijeenkwamen had Théas de 
moed om te zeggen dat er voor de ware naastenliefde, zoals 
Christus die bedoeld had, geen reserve mogelijk is. Ook ten 
opzichte van de vijandige Duitsers bleef Christus’ gebod 
van liefde geldig. Een Frans officier riep uit: “De Duitse ge-
heime politie heeft mijn zes zonen neergeschoten. Ik kan 
die niet vergeten; het is voor mij onmogelijk om te verge-
ven”. Een ander zei: “Als dit de eisen van het evangelie zijn, 
dan is dit verschrikkelijk.” L’évangile, c’est terrible. 

Bid voor wie u vervolgen

‘s Avonds kwamen de gevangenen weer samen en zeg-
den tot de bisschop: “Je hebt het ons wel heel moeilijk ge-
maakt. Maar misschien kunnen we proberen het Onze Va-
der te bidden.” Zij begonnen stamelend en aarzelend, maar 
toen ze aan de bede ‘zoals wij vergeven’ kwamen, verstom-
den ze plots, en ik riep enkel: “Duitsland!”, zo vertelde Thé-
as na de oorlog. Daarop gingen ze bedrukt naar hun eigen 
plaats terug en beëindigden het Onze Vader niet. 

Manfred Hörhammer, een Duitse kapucijn die dit alles uit 
de mond van de bisschop zelf heeft horen vertellen, voegde 
eraan toe: “De gedachte aan de Frans-Duitse verzoening liet 
mgr. Théas sindsdien niet meer los.” Gelukkig kwam Théas 
vrij, andere gevangenen waren kort voordien nog getrans-
porteerd naar Duitsland. 

De geboorte van Pax Christi
Toen Marthe Dortel-Claudot op 11 maart 1945 bij deze bis-
schop aanklopte, wist ze dadelijk dat ze op het juiste adres 
was. Pierre-Marie Théas van zijn kant voelde ook onmiddel-
lijk aan dat ze beiden op dezelfde golflengte zaten. Hij ver-
klaarde zich bereid te helpen, op voorwaarde dat zijn aarts-
bisschop het ermee eens was. ’s Anderendaags trok Marthe 
Dortel-Claudot dus naar de aartsbisschop van Toulouse, de 
latere kardinaal Saliège, en kreeg zijn steun. Toen ze met 
dat goede nieuws terugkwam in Montauban aanvaard-
de mgr. Théas de leiding op zich te nemen van deze nieu-
we ‘Gebedskruistocht’ voor Duitsland. Ze gaven het pro-
ject de naam ‘Pax Christi’. De vredesbeweging was geboren:               
13 maart 1945! 

De eerste stap

In de allereerste omzendbrief van Pax Christi, Pasen 1945, 
schreef mgr. Théas: 

“Velen begrijpen niet dat katholieken die zich verzet hebben 
tegen de Duitse bezetting zich nu verenigen en bidden voor 
Duitsland. Waarom de Duitsers nu ter hulp komen na hen 
bestreden te hebben? Maar wij die doordrongen zijn van de 
geest van Christus en die ons willen toevertrouwen aan zijn 
inspiratie begrijpen dit heel goed. Wij zijn ook vervuld van 
christelijke vreugde. Dit belet niet dat we kwaad noemen 
wat kwaad is. Wij verwerpen trouwens alle systemen die on-
verenigbaar zijn met het evangelie. Het evangelie is onze 
leefregel. Met een hart dat verruimd wordt door een liefde 
die ook de vijanden omvat en die beledigingen vergeeft, wil-
len we het Duitse volk genezen en behouden voor het verder 
kwaad dat hen bedreigt.”

De geboorte van Pax Christi werd vlug toegejuicht door de 
toenmalige nuntius te Parijs, bisschop Roncalli, de latere 
paus Johannes XXIII, die zeer gelukkig was met dit katholie-
ke vredesinitiatief. 

De geschiedenis van Pax Christi in vogelvlucht

�9�5 einde van de oorlog, 
begin van de heropbouw
De visie en de ervaring die Marthe Dortel-Claudot en Pier-
re-Marie Théas hadden i.v.m. verzoening, werd een sterke 
inspiratiebron in de eerste dagen van Pax Christi en blijft 
tot op vandaag een sleutelaspect in de spiritualiteit van 
deze beweging.

In de eerste jaren na de oorlog vond Pax Christi in Duitsland 
al heel snel weerklank bij een aantal Duitsers die de uitno-
diging tot bekering en verzoening hadden verstaan. Pax 
Christi kende een vlugge groei en heel vlug gaven bisschop-
pen, zowel in Duitsland als in Frankrijk, hun steun aan de 
beweging. 

In de Paasweek van 1948, van 1 tot 4 april, had het eerste 
Pax Christi-congres plaats te Kevelaar, in de buurt van Aken. 

Bisschop Théas was er bij. Hij zei o.m.:  “Ik breng u de groet 
van de christenen uit Frankrijk en in hun naam breng ik ook 
vergeving en liefde. Dit is de kracht die de wereld overwint, 
ons geloof. (…) Ik kan geen schuldbelijdenis uitspreken in 
naam van een ander land. Alleen in naam van mijn eigen 
volk kan ik dat. En daarom vraag ik u om vergeving voor al 
het onrecht dat geschied is door de Franse bezetting in het 
Hochschwarzwald of in Tastatt bij Baden-Baden.  Ik vraag 
jullie om vergeving.”

Mgr. Théas was ondertussen bisschop van Lourdes gewor-
den. Er werden bedevaarten naar Lourdes georganiseerd 
en allerlei acties gevoerd om te werken aan Frans-Duit-
se verzoening. Bisschop Théas ging meerdere keren naar 
Duitsland om een nieuwe relatie tussen beide volkeren te 
bevorderen. Hij ging voor in een eerstecommunieviering 
met Duitse kinderen en bekwam de vrijlating van hun va-
ders, die nog krijgsgevangen waren. Een Duitse afdeling 
van Pax Christi kwam tot stand. In een eigen verzoenings-
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gebaar schonk de Duitse sectie van Pax Christi enkele jaren 
later een kelk aan de parochie van Oradour-sur-Glane, als 
blijk van een verlangen tot herstel voor het bloedbad dat 
Duitse SS’ers hadden aangericht in 1944, toen ze het dorp 
van de kaart veegden.

Overal in Europa verlangden de mensen wanhopig naar 
vrede. Grote vredesactiviteiten kregen daarom een warm 
onthaal. Zo ook de vredespelgrimage naar Vézelay in Frank-
rijk, die een krachtig symbool werd voor de heropbouw van 
Europa. In die context is Pax Christi ontstaan. De ‘gebeds-
kruistocht voor Duitsland’ werd al heel vlug een gebeds-
kruistocht voor alle landen.

Pax Christi was een beweging van bij de aanvang een bewe-
ging van leken en breidde zich uit en ontwikkelde zich, in-
spelend op telkens nieuwe omstandigheden en uitdagin-
gen. Dit is zo geblven, tot op vandaag, waar nieuwe wegen 
ons leiden naar een nieuw en omvattender beeld van wat 
‘vrede’ betekent voor de wereld.

�950 Pax Christi groeit…
In de jaren ’50 verspreidde Pax Christi zich over andere 
Europese landen en de zetel verhuisde naar Parijs. De bewe-
ging organiseerde internationale ontmoetingen en richtte 
contactstructuren op om vooral jongeren de kans te geven 
elkaar te ontmoeten over alle grenzen heen.

In 1952 namen deze jongeren deel aan een Pax Christi ‘route’ 
van Assisi naar Rome. Dit werd een zeer populair jaarlijks 
gebeuren, een vakantiepelgrimage voor jonge mensen. Tot 
op vandaag organiseren we ‘routes’. In Rome gaf paus Pius 
XII officiële erkenning aan Pax Christi’s zending als katho-
lieke vredesbeweging.

Pax Christi begon zich te realiseren dat haar spiritualiteit 
haar zou leiden naar sociale en politieke actieterreinen. De 
thema’s die de jonge beweging koos voor ontmoetingen, 

congressen en kerkelijke Vredesdagen 
tonen dat de aandacht van Pax Chris-
ti nu ook naar de armoede en onderont-
wikkeling begon te gaan, naar de landen 
die streden voor hun onafhankelijkheid, 
en naar de Oost-West-relaties tijdens de 
Koude Oorlog. Katholieken begonnen 
ook belangstelling te tonen voor Gan-
dhi’s ideeën over geweldloosheid.

�960 Vrede op aarde
in de jaren ’60 werd de rol van katholie-
ken als vredestichters sterk aangemoe-
digd door het Vaticaan. Paus Johannes 
XXIII sneed veel van de meest urgen-
te wereldproblemen aan in zijn fameu-
ze encycliek Pacem in terris (Vrede op 
aarde). Het had een Pax Christimanifest 
kunnen zijn! 

In dezelfde periode groeide ook de angst 
voor een mogelijke nucleaire oorlog. De oorlog in Vietnam 
begon en voor de eerste keer waren er ook heel wat jonge 
katholieken in de VS die militaire dienst weigerden. Op het 
tweede Vaticaans Concilie erkende het wereldepiscopaat 
het recht op gewetensbezwaar en veroordeelde de nucle-
aire afschrikking. De volgende paus, Paulus VI, wees op de 
inherente band tussen armoede in de wereld en de verspil-
ling van geld en grondstoffen in de bewapening. Hij her-
haalde wat Pax Christi al eerder had gezegd: “ontwikkeling 
is de nieuwe naam voor vrede”. Hij riep ook de wereld-
gebedsdag voor vrede in het leven, die nog jaarlijks gevierd 
wordt op 1 januari. Pax Christi gebruikte elke gelegenheid 
om de kerkelijke vredesleer bij katholieken aan de basis be-
kend te maken door vredesvorming aan te bieden in scho-
len en parochies.

In 1965 begon Pax Christi aan een ‘Nederlandse periode’: 
onder het voorzitterschap van kardinaal Alfrink verhuisde 
de zetel van Pax Christi van Frankrijk naar Nederland. De 
internationale secretaris was in die tijd een Nederlander, 
Mr. ter Maat. Het was pas in de jaren ’70 dat de eerste sec-
ties buiten Europa tot stand kwamen, met name in de Ver-
enigde Staten en in Australië.

Lourdes 1949

Kardinaal Alfrink, Mgr. Feltin en Paus Paulus VI
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Het is onmogelijk om in een kort overzicht als dit alle on-
derwerpen en projecten te vermelden die Pax Christi heeft 
opgenomen. Daarbij moet je ook bedenken dat elke natio-
nale afdeling zelf bepaalt met welke zaken ze wil bezig zijn, 
wat hen bijzonder belangrijk lijkt in hun situatie. Om maar 
één voorbeeld te noemen: het zijn de Britse en Ierse sec-
ties die zich het meest hebben ingelaten met het conflict in 
Noord-Ierland. Al twintig jaar lang ontwerpen ze spelen om 
kinderen uit de verschillende gemeenschappen bij elkaar 
te brengen. Andere secties hebben zich ingelaten met Oost-
Europa, Angola, Oost-Timor, het Midden-Oosten en veel an-
dere conflictgebieden.

�9�0 New York, Brussel, Geneve
In de jaren ’70 ging de aandacht van nieuwe campagnes in 
verscheidene landen naar de wapenhandel. Internationaal 
gezien speelde Pax Christi een serieuze rol in een aantal 
belangrijke initiatieven. Dom Helder Camara van Brazilië 
vroeg de steun van Pax Christi voor meerdere invloedrijke 
bijeenkomsten over geweldloosheid.
Pax Christi had ondertussen de status van raadgevend lid 
gekregen in de Verenigde Naties en begon regelmatig tus-
senkomsten te doen, in het  bijzonder bij de Mensenrech-
tencommissie in Genève.

Er ontstonden ook contacten met christenen en mensen-
rechtengroepen in Oost-Europa en de Sovjetunie. Deze leid-
den o.m. tot een hele reeks seminaries en uitwisselingen 
met de Russisch-orthodoxe Kerk. In 1978 verhuisde de inter-
nationale zetel naar België met Etienne de Jonghe als inter-
nationaal secretaris en bisschop Bettazzi van Italië als voor-
zitter. Een van Etienne’s prioriteiten was de uitbreiding van 
Pax Christi naar nog andere landen, zodat de beweging nu 
werkelijk internationaal werd.

�980 Werkelijk internationaal
Met het aangroeien van het aantal secties groeide in de loop 
van de jaren ’80 ook het aantal aanwezigen op de bijeen-

komsten van de Algemene Vergadering. Portugal, Puerto 
Rico, de Filippijnen en Denemarken behoorden tot de nieu-
we secties die op poten werden gezet. Het waren bijzon-
der drukke tijden voor de vredesbeweging. Aartsbisschop 
Romero van El Salvador vroeg Pax Christi om zich solidair 
te tonen met de onhoudbare situatie in Centraal-Amerika. 
Er vertrokken verschillende missies naar Centraal-Amerika, 
maar ook naar Haïti en Brazilië. Pax Christi publiceerde een 
aantal rapporten over de situatie van de mensenrechten in 
die landen.

In 1983 ontving Pax Christi de UNESCO prijs voor vredes-
vorming, en in 1987 de Vredesboodschappersprijs van de 
Verenigde Naties.

Erkenning vanwege de Verenigde Naties, 1987

Betoging tegen kernwapens, 
Brussel 1983

Dit decennium werd overschaduwd door de groeiende 
spanningen tussen de grootmachten. Leden van Pax Christi 
waren prominent aanwezig op ontwapeningsactivitei-
ten waar ook ter wereld. Pax Christi ontwikkelde een struc-
tuur met commissies waarin gediscussieerd werd over het 
te voeren beleid met betrekking tot onderwerpen die nauw 
met elkaar samenhangen zoals ontwapening, mensenrech-
ten en de Oost-West-relaties.
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We hebben nog altijd te maken met nieuwe versies van 
oude problemen: armoede, etnische conflicten, racisme, 
vluchtelingen… maar ook met een steeds grotere dreiging 
van terrorisme, en oplopende spanningen in het Midden-
Oosten en elders.

Het einde van de Koude Oorlog heeft ons scherper bewust 
gemaakt van een breder spectrum van problemen over heel 
de wereld. De hoge doelstellingen van het Charter van de 
Verenigde Naties, dat ondertussen door steeds meer staten 
ondertekend werd, heeft geen verbetering gebracht in het 
slechte functioneren van de wereldgemeenschap. Geweld, 
ellende, verdrukking, militarisme en terroristische daden 

Pax Christi vandaag

Pax Christi International bestaat uit (1) een aantal au-
tonome nationale secties, (2) geaffilieerde organisaties 
en (3) partners. Het meeste werk gebeurt via commis-
sies, thematische en regionale werkgroepen en consul-
taties (overlegbijeenkomsten).

1. nationale afdelingen met de naam “Pax Christi”
2. geaffilieerde organisaties: hebben stemrecht en   

betalen een financiële bijdrage
3.   partnerorganisaties: hebben geen stemrecht en be-

talen geen bijdrage

zijn alom aanwezig.
Het internationale spectrum is drastisch veranderd in de 
jaren ’90 en pas nu beginnen we klaar te zien in de nieuwe 
situatie. Op de internationale scène spelen andere acteurs 
dan de traditionele staten een steeds grotere rol, zowel in 
de positieve als in de negatieve zin. Organisaties zoals de 
Verenigde Naties, die alleen staten kennen als lid, vechten 
om overeind te blijven en om zich aan te passen aan de 
nieuwe uitdagingen van niet-land-gebonden terroristische 
groepen en schurkenstaten. Pax Christi zoekt verder hoe 
zijn zending en taak in te vullen t.a.v. die uitdagingen. De 
keuze voor de actieve geweldloosheid is daarbij meer dan 
ooit een belangrijke leidraad.

Organisaties met de naam 
Pax Christi

Geaffilieerde
organisaties

Partner organisaties

De structuur van de beweging

Nationale afdelingen

De nationale Pax Christi-afdelingen werken aan een aantal 
gezamenlijke prioriteiten, maar bepalen toch autonoom, 
vanuit hun eigen situatie, hoe ze daarmee omgaan. Daar-
naast werken ze een eigen actieprogramma uit in de geest 
van de beweging. Elke sectie heeft ook de mogelijkheid 
om een jeugdwerking uit te bouwen, gecoördineerd door 
jongeren, met een speciale aandacht voor die onderwer-
pen i.v.m. vrede en gerechtigheid waarmee zij het meest 
te maken hebben. In landen waar geen nationale afdeling 
van Pax Christi bestaat kunnen lokale Pax Christi-groepen 
(geassocieerd) lid worden van de internationale beweging.

Geaffilieerde organisaties en partners

In landen waar Pax Christi zelf niet aanwezig is kunnen 
gelijkgestemde groepen of organisaties een partnerschap 
aangaan met Pax Christi International of een geaffilieerde 
groep worden binnen de beweging. Geaffilieerde groepen 
dragen financieel bij tot de organisatie en hebben stem-
recht, partners niet. De organisaties waarmee Pax Christi 
International op die manier samenwerkt zijn heel uiteen-
lopend. Er zijn vredesorganisaties bij en organisaties die de 
geweldloosheid centraal stellen, maar ook mensenrechten-
organisaties, onderzoeksinstituten en internationale religi-
euze congregaties.

Van �990 tot op vandaag. Nieuwe uitdagingen
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In mei 2004 vond in New York de laatste World Assem-
bly plaats. Net voor het verschijnen van dit nummer (en 
de viering van 60 jaar PCI in Brussel) vond de Noorde-
lijke Consultatie plaats in Antwerpen. Eind dit jaar is er 
een Afrika-Consultatie gepland in Pretoria (Zuid-Afrika), 
en volgend jaar een Azië-Consultatie in Bangkok (Thai-
land).

Allen die verantwoordelijk zijn voor de vormgeving en de 
uitvoering van het internationaal werk blijven met elkaar 
in contact via de elektronische nieuwsbrief (in het Engels, 
Frans en Spaans), e-mail-berichten en andere digitale com-
municatiekanalen.

De gewone werking
Driejaarlijks vindt een World Assembly plaats, een wereld-
bijeenkomst waarop het algemeen beleid wordt vastgelegd 
en werkgroepen ingaan op kwesties die voor bepaalde re-
gio’s belangrijk zijn. Commissies houden zich dan weer be-
zig met onderwerpen die de regionale grenzen overschrij-
den. 

Tussen deze wereldbijeenkomsten in wordt de werking van 
Pax Christi gestuurd door een internationaal Uitvoerend 
Comité dat tweemaal per jaar bijeenkomt en ingaat op de 
aanbevelingen van de regionale en continentale consulta-
ties.Op deze consultaties komen alle leden-organisaties bij-
een die in die regio gevestigd zijn of er werkzaam zijn. Zo is 
Pax Christi Vlaanderen ook aanwezig b.v. op de Afrika-con-
sultatie en op die van het Midden-Oosten.

Op de website van Pax Christi International (www.paxchristi.net) vind je o.a. 
deze kaart, waarop je die regio kunt aanklikken waarvoor je je zou willen in-
zetten – je komt terecht bij organisaties en de vraagstukken waarmee ze zich 
inlaten! Achteraan in dit dossier vind je ook een lijst van alle aangesloten 
groepen en organisaties, mét hun e-mailadres.

De gewone werking

Organisaties aangesloten bij Pax Christi International

Pax Christi verenigt meer dan 60 eigen af-
delingen en partners over de hele wereld, 
met samen meer dan 60.000 leden. Pax 
Christi is werkzaam in de vijf werelddelen 
en in meer dan vijftig landen. 

Elk van deze groepen of organisaties brengt 
een groot aantal mensen bijeen die op lo-
kaal vlak werken aan vrede en gerechtig-
heid, die geloven dat vrede kàn en dat de 
vicieuze cirkels van geweld en onrecht 
doorbroken kunnen worden. Zij organise-
ren zich op hun eigen manier, volgens de 
lokale situatie, maar werken samen aan 
dezelfde doelstelling: vrede op aarde. 

Zo is Pax Christi een beweging van eenheid 
in verscheidenheid, zowel lokaal als globaal 
bezig met vraagstukken die de hele mens-
heid aanbelangen.

Sterke accenten in de werking van Pax Christi
Pax Christi is ontstaan binnen de katholieke kerk, en kreeg 
in 1950, vijf jaar na haar ontstaan, ook een officieel mandaat 
binnen die kerk. Als dusdanig zet de beweging zich sterk in 
om te maken dat religie ondubbelzinnig een krachtige mo-
tor wordt bij het werken aan vrede en gerechtigheid.

Is de beweging katholiek van origine, toch is ze autonoom 
in haar relatie met de Katholieke Kerk en werkt op dit ogen-
blik stevig samen met organisaties uit andere religieuze 
tradities die zich inzetten voor dezelfde doelstellingen: in-
zicht verwerven in de oorzaken van oorlogen en geweld-
dadige conflicten, pleiten voor de vrede en de menselijke 
waardigheid, conflicten transformeren en werken aan vre-
desopbouw, geloof omzetten in actie.

Inzicht verwerven in de oorzaken van oorlogen en 
gewelddadige conflicten

Werken aan vrede impliceert de strijd aangaan tegen het 
geweld. Daarvoor moet je op zoek gaan naar de wortels van 
het geweld. Met seminaries, publicaties, missies en per-
soonlijke interviews bezorgt Pax Christi International waar-
devolle informatie aan haar leden en andere groepen die 
zich inlaten met kwesties van vrede en gerechtigheid. Uit-
wisselingsprogramma’s en werkkampen voor jongeren hel-
pen hen om inzicht te verwerven in de complexe oorzaken 
van conflicten.
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Lijst van de aangesloten organisaties 

Pleiten voor vrede en voor de 
menselijke waardigheid

Door haar aanwezigheid op het internationaal forum, in de 
Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Unesco kan Pax 
Christi International de stem van haar leden laten klinken 
voor de wereldgemeenschap. Regelmatig roept Pax Chris-
ti op tot internationale acties om gewelddadige conflicten 
te voorkomen of op te lossen en om te werken aan vredes-
opbouw. Daarvoor werkt de beweging samen met andere 
organisaties, waarmee ze informatie uitwisselt en strate-
gieën uitwerkt en verdedigt m.b.t. specifieke domeinen, zo-
als de verspreiding van lichte wapens in het oostelijk deel 
van de Democratische Republiek Congo, de rekrutering van 
kindsoldaten in Oost-Afrika, het zoeken naar een duurza-
me oplossing voor het conflict tussen Israël en Palestina, 
het uitbannen van kernwapens of de internationale cam-
pagne tegen landmijnen.

Conflicten transformeren en 
vredesopbouwwerk

Pax Christi International geeft voor het oplossen van con-
flicten voorrang aan de weg van de geweldloosheid. Dit be-
tekent dat ook veel aandacht gaat naar het versterken van 

Pax Christi Nederland - paxchristi@paxchristi.nl -  
www.paxchristi.nl

Pax Christi Oostenrijk - office@paxchristi.at -   
www.paxchristi.at

Pax Christi Portugal - paxchristi_pt@hotmail.com
Pax Christi Puerto Rico - bgcdpr@prtc.net
Pax Christi Slowakije - molnars@nextra.sk
Pax Christi Verenigde Staten - info@paxchristiusa.org 

- www.paxchristiusa.org
Pax Christi Vlaanderen - paxchristi@paxchristi.be -   

www.paxchristi.be
Pax Christi Wallonie-Bruxelles - info@paxchristiwb.be 

- www.paxchristi.net/wallonie-bruxelles
Pax Christi Zwitserland - pxch@paxchristi.ch -   

www.paxchristi.ch
Pax Christi International - webmaster@paxchristi.net 

Nationale Pax Christisecties

Pax Christi Aotearoa-Niew Zeeland - paxnz@xtra.co.nz
Pax Christi Australië - pax@paxchristi.org.au -   

www.paxchristi.org.au
Pax Christi Denemarken - pax.dk@post7.tele.dk -    

www.paxchristi.dk
Pax Christi Duitsland - sekretariat@paxchristi.de -  

www.paxchristi.de
Pax Christi Filippijnen - chv@paxchristi.ph - 
Pax Christi Frankrijk - pax.christi-france@wanadoo.fr 

- www.paxchristi.cef.fr
Pax Christi Groot-Brittannië - paxchristi@gn.apc.org - 

www.paxchristi.org.uk
Pax Christi Ierland - paxtdc@indigo.ie - www.paxchristi.ie
Pax Christi Italië - info@paxchristi.it - www.paxchristi.it
Pax Christi Luxemburg - paxchris@pt.lu - www.paix.lu

Het Uitvoerend Comité (oktober 2005)

de basis voor een vredevolle samenleving: mensenrechten, 
democratie en rechtszekerheid. Op lokaal niveau werkt Pax 
Christi aan vredeseducatie en geeft trainingen in vaardig-
heden voor wie aan vrede wil werken: bemiddelen, geweld-
loos actie voeren. Waar gewelddadige conflicten tot een 
einde kwamen werkt Pax Christi mee aan het scheppen van 
een vredescultuur, op weg naar verzoening en een hoopvol-
lere toekomst.

Geloof omzetten in actie

Elk jaar wordt maken leden van Pax Christi wereldwijd hun 
inzet voor de vrede zichtbaar doorheen een veelheid van ac-
ties. Ze nemen deel aan vredesmarsen, organiseren confe-
renties en debatten, verdedigen het recht op gewetensbe-
zwaren tegen militaire dienst, promoten lokale initiatieven 
om etnische of religieuze kloven te overbruggen. Zo zetten 
ze hun overtuiging om in daden. Gebed, studie en actie zijn 
de pijlers waarop Pax Christi International werd gebouwd. 
Op deze pijlers blijven onze inspanningen rusten, ook van-
daag.

Voorzitter
Mgr. Michel Sabbah, Latijns patriarch van Jeruzalem

Ondervoorzitters
Marie Dennis, VS
Mgr. Laurent Monsengwo, DR Congo
Laura Vargas, Peru

Penningmeester
Jef Felix, België

Algemeen Secretaris
Etienne De Jonghe, België

Leden: 

Loreta Castro, Filippijnen
Mgr. Kevin Dowling, Zuid-Afrika
Marie Julia Hernández, El Salvador
Georg Hörnschemeyer, Duitsland
Snjezana Kovacevic, Kroatië
François Mabille, Frankrijk
Giovanni Scudiero, Groot-Brittannië
Marina Shisova, Rusland
Katalee Sikharangkura, Thailand
Bert van Horssen, Nederland
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Partnerorganisaties

Geaffilieerde groepen

Lokale Pax Christigroepen 

Pax Christi Bukavu - paxchristibukavurdcedocib@yahoo.fr
Pax Christi Goma - innockbash@yahoo.fr
Pax Christi Groupe de Paroisse Busogo -   

mafrrwa@rwanda1.com
Pax Christi Kikwit - paxchristi_kikwit@yahoo.fr

Pax Christi Port-au-Prince - paxchristihaiti@aol.com
Pax Christi Szeged - pax@theol.u-szeged.hu -   

http://www.paxchristi.hu
Pax Christi Warsaw - ryzenko@poczta.onet.pl

Bangladesh, Hotline Human Rights Bangladesh
Bosnië-Herzegovina, Association of Citizens – Mirna Luka
Burundi, Commission Justice et Paix Episcopale Burundi
DR Congo, Chrétiens pour la Paix Kinshasa
DR Congo, Commission National Justice et Paix Congo
DR Congo, Groupe Amos Kinshasa
DR Congo, Groupe Jérémie Bukavu
DR Congo, Groupe Justice et Libération
DR Congo, Groupe Lotus
DR Congo, Ligue des Femmes pour le Développement et 

l’Education à la Démocratie
Frankrijk, Centre de Recherche sur la paix
Haïti, Commission Episcopale Nationale Justice et Paix 

d’Haiti
Indië, Initiatives in Development, Empowerment and Awa-

reness Society
Indonesië, Jarigan Mutra Perempuan (Women Partnership 

Networking)
Indonesië, Forum Masyarakat Katolik Indonesia

Jordanië, Arab Women Media Center
Kameroen, Programme Justice et Paix – ACERAC
Libanon, Association Justice et Miséricorde
Mozambique, Comissão Justiça e Paz de Moçambique
Palestina, Centre for Conflict Resolution and Reconciliation
Palestina, Library on Wheels for Non-violence and Peace
Rusland, Regional Civic Initiative – Right to Life and Hu-

man Dignity
Rwanda, Association Modeste et Innocent
Servië en Montenegro, Group for Promotion of Women’s 

Political Rights – Voice of Difference
Sri Lanka, Human Rights and Media Resource Centre
Syrië, DarEmar
Thailand, Jesuit Refugee Service Asia Pacific
Tsjaad, National Justice and Peace Commission in Chad
Zuid-Afrika, SA Catholoic Bishops’ Conference Justice and 

Peace Department
Zweden, Life and Peace Institute

Bangladesh, Bangladesh Inter-Religious Council for Peace 
and Justice

Brazilië, Commisão Pastoral da Terra
Burundi, Nduwamahoro Non-Violent Actif
Cambodja, Working Group for Weapons Reduction
DR Congo, Chrétiens pour la Paix Kisangani
DR Congo, Justice Plus Bunia
DR Congo, Les Amis de Nelson Mandela pour la Défense 

des droits humains Kinshasa/Kisangani
El Salvador, Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, Comi-

sion Arquidiocesana de Justicia y Paz
Guatemala, Grupo de Apoyo Mutuo
Indië, Documentation, Research and Training Centre
Indië, Harit Vasai Saurakshan Samiti

Indië, National Commission for Justice, Peace and Develop-
ment of India

Kameroen, Cercle International pour la Promotion de la 
Création

Kroatië, Centre for Peace, Non-violence and Human Rights
Pakistan, National Commission for Justice and Peace
Palestina, Arab Educational Institute
Rusland, Interchurch Partnership Apostolic City – Nevskaya 

Perspetive
Rusland, Soldiers’ Mothers St.Petersburg
Rwanda, LIPRODHOR
Tanzania, WAWATA – Wanawake
Thailand, Catholic Commission for Justice and Peace of 

Thailand
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Naar aanleiding van deze 60e verjaardag gaat het Internationaal Secretariaat van Pax Christi op zoek naar souvenirs, anec-
doten, herinneringen aan het Pax Christiverleden. Een gebedskaartje, een foto, een filmfragment, een krantenartikel… 

Ook welkom zijn meer persoonlijke getuigenissen, waarin u vertelt hoe uw lidmaatschap van Pax Christi uw leven beïn-
vloedt of beïnvloed heeft, waarom u ooit besloot u in te zetten voor de vrede, en waaraan we volgens u vandaag prioriteit 
zouden moeten verlenen.

Als katholieke beweging tenslotte, verankerd in de evangelische boodschap van vrede en geweldloosheid, vragen we u ook 
eigen gebeden en overwegingen door te sturen, en alles wat voedsel kan geven aan een universele vredescultuur.

Wil, als u onze oproep beantwoordt, uw naam en adres meedelen, en de organisatie(s) waar u lid van bent.

Uw bijdrage is welkom op dit adres:
Pax Christi International
Oude Graanmarkt 21
1000 Brussel
fax 02/502 46 26
e-mail: sixtyyears@paxchristi.net

Het Internationaal Secretariaat van Pax Christi

In een deftig herenhuis op de Oude Graan-
markt 21 gonst het van de bedrijvigheid. Op 
dit ogenblik (eind oktober 2005) zijn er der-
tien medewerkers aan de slag. Buitenlandse 
vrijwilligers werken er minimaal een half 
jaar, sommigen blijven tot 3 of 4 jaar. 

V.l.n.r., 1e rij: Abraham Esapa Osong (Kameroen), Karina Villa-
lobos (Costa Rica), Magda Vandamme (België); 2e rij: Mark Bar-
wick (USA), Greet Vanaerschot (België), Isabel Jiménez Gonzàlez 
(Costa Rica), Etienne De Jonghe (België); 3e rij: Jeremy Porter 
(Canada), Paul Lansu, Michaël Roekaerts (België), Aimee Swartz 
(USA), Rob Sancton (Canada) en Xu Kangjia (China).
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Pax Christi Australië
De regendruppel, een link met God.
Een zilveren snaar van communicatie 
tussen hemel en aarde.
Een onzichtbare communicatielijn 
waarlangs God ons gebed hoort.

De regen staat voor de zegeningen 
die God over zijn volk uitgiet, wereldwijd.
De aarde, verdeeld in vele naties 
en een verscheidenheid van culturen, 
rood en geel, blank en zwart. 

De Vader, Zoon en heilige Geest, Liefde,
het diepste geheim waaruit alles ontstond… 

Wij mensen hebben een ziel,
vol wonderlijke schoonheid.
Geschapen naar Godsbeeld zijnwe één.

Levend water, regendruppels uit de hemel, 
tegen de achtergrond van het heelal.

Pax Christi USA
Het verhaal van Pax Christi in de VS 
is het verhaal van rusteloze zielen, 
vurig gericht op het visioen van een andere weg, 
die van nederigheid, mededogen, betrokkenheid, het visioen van gerechtigheid en vrede.

Het is een beweging van Gods kinderen die 
uitzien naar de dag waarop niets hen nog 
zal scheiden van elkaar,  het einde van 
racisme, seksisme, militarisme, van klassen 
en standen, privileges, machtsmisbruik en 
hebzucht; die muren van haat slopen en 
zoeken wat mensen verbindt, vrede en 
rechtvaardigheid, in buurten, in landen, in 
de hele wereld.

Het verhaal van Pax Christi in de VS 
is een verhaal van moed, 
het verhaal van een pelgrimstocht, 
een grote bijeenkomst 
van gelovige mensen 
die hongeren naar vrede 
in een wereld vol geweld, 
die hongeren naar gerechtigheid 
in een wereld vol onrecht, 
die hongeren naar zingeving 
in een cultuur 
die alleen maar consumptie kent, 
die hongeren naar respect 
in een cultuur die leidt naar de dood, 
die hongeren naar stevig weefsel 
voor het naadloze kleed van het leven.

vredessym
bolen
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Vredesprijs PCI 2005 voor Jacques Delors
Fragmenten uit de toespraak van Mgr. Sabbah

Het Uitvoerend Comité van Pax Christi International en het Kardinaal Alfrink Vre-
desfonds, een stichting die herinnert aan een van de eerste voorzitters van Pax 
Christi International en medesponsor is voor deze Vredesprijs, hebben beslist de 
vredespruijs 2005 toe te kennen aan de heer Jacques Delors, voormalig voorzitter 
van de Europese Commissie, uit erkentelijkheid voor zijn inspanningen om een 
open, sociale en vreedzame Europese Unie uit te bouwen.

De nominatie van Jacques Delors is geïnspireerd door het feit dat Pax Christi Inter-
national zijn 60e verjaardag viert. Het jaar 2005 is niet alleen het jaar waarin we 
de 60e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, en de oprichting van 
de Verenigde Naties herdenken, het is ook het jaar waarin Pax Christi International 
terugblikt op zijn oorsprong, het prille begin zestig jaar geleden, toen op het einde 
van de Tweede Wereldoorlog een groep Fransen en Duitsers bijeenkwamen om te 
bidden, om te werken aan verzoening en aan een vredevol nieuw begin na jaren 
van bittere strijd. De eerste Pax Christimilitanten waren overtuigde voorstanders van de Europese eenmaking, een Vredesproject, 
om te verhinderen dat men ooit nog in Europa oorlog zou voeren. Pax Christi wil hieraan graag herinneren en eer brengen aan 
deze mannen en vrouwen met een sterke visie, die begrepen dat werken aan verzoening en samenwerking de hele mensheid ten 
goede komt.

Geachte Heer Jacques Delors,
In 1992 al zei u: “Als we er in de komende tien jaar niet in slagen aan Europa een ziel te geven, om Europa spiritualiteit en betekenis 
te geven, dan zijn we er aan voor de moeite.” In 1992 daagde u de kerken en de religieuze gemeenschappen uit om “bij te dragen 
aan de ziel van Europa.”  Deze oproep onderstreepte u door uw initiatief om steun te verlenen aan activiteiten van kerken en re-
ligieuze organisaties die meewerkten aan de opbouw en de integratie van Europa. “Een ziel voor Europa” stimuleerde de dialoog 
tussen de godsdiensten, iets waaraan onze tijd meer dan ooit dringend behoefte heeft.

Fundamenteel voor de vorming van een Europese cultuur was een systeem van waarden en overtuigingen waartoe het christelijk 
geloof en de christelijke ethische traditie veel hebben bijgedragen. Pax Christi zelf heeft zijn ziel gevonden in de boodschap en het 
voorbeeld van de Jezus van de evangelies: de oproep om open te staan voor het en de andere, om verdraagzaam te zijn tegenover 
de vreemdeling in ons midden – erkennend dat we zoveel gemeenschappelijk hebben. Onze spiritualiteit en onze waarden sporen 
onze beweging ertoe aan zich in te zetten voor een wereld waarin gedeeld wordt, een wereld van gerechtigheid, gelijkheid, waarin 
een einde komt aan de armoede.

(..)

Sinds zijn ontstaan steunt Pax Christi International de Europese Unie bij haar inspanningen om wereldwijd gerechtigheid en 
vrede te stichten. De economische en politieke integratie van Europa zou moeten bijdragen tot een vreedzame integratie van onze 
wereld. Gerechtigheid en vrede kennen geen geografische grenzen!

Samenwerking en harmonie tussen de volkeren aanmoedigen is een centraal aspect in de werking van Pax Christi International. 
Dezelfde geest blijft tot op vandaag deze internationale beweging inspireren: hij brengt mensen bij elkaar uit veel verschillende 
culturen en achtergronden, maar verenigd door een zelfde visioen van vrede, verzoening en gerechtigheid voor allen. In een wereld 
die op zijn grondvesten beeft van het geweld, het terrorisme, de groeiende ongelijkheden en globale onveiligheid, is er meer dan 

ooit behoefte aan deze visie.

Pax Christi International haalt zijn inspiratie niet alleen bij grote figuren uit het verleden, maar 
– en dit is nog belangrijker – bij hedendaagse grote figuren die streven naar een vredescultuur 
in hun gemeenschappen en in de wereld. Het zijn deze moderne helden die de wereld vervullen 
met hoop en het geloof versterken dat een echte en duurzame vrede binnen het gemeenschap-
pelijke bereik ligt van de mensheid.

Geachte Heer Delors,
U werd voorzitter van de Europese Commissie in 1985, en u bent een bijzonder invloedrijk po-
liticus geweest bij het totstandkomen van een vreedzaam en geïntegreerd Europa. U bent één 
van hen die aan de oorsprong staan, niet alleen van de euro, maar ook van de zoektocht en 
de vormgeving van een ziel voor Europa! Daarom kennen we u deze Vredesprijs 2005 van Pax 
Christi International toe.

Brussel, 31 oktober 2005
+ Michel Sabbah, voorzitter Pax Christi International
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VERZOENING
kard. Godfried Danneels als voorzitter van Pax Christi International

Het begrip verzoening ligt aan de basis van ons vredeswerk. Conflictoplos-

sing kan enkel succesvol zijn als het een helingsproces omvat, zowel voor 

de slachtoffers als voor de daders van geweld, via gezamenlijke stappen 

naar rechtvaardigheid. Leden van eenzelfde familie die in oorlog tegen 

elkaar vochten moeten uiteindelijk terug verenigd worden aan de familie-

tafel. Het verleden kan niet vergeten of ontkend worden. In Zuid-Afrika, 

in Rwanda, Angola, Mozambique, Haïti, El Salvador, Noord-Ierland of 

ex-Joegoslavië moet het verzoeningsproces beroep doen op amnestie, niet 

op amnesie. Wat er nodig is, zijn gemeende daden van rechtvaardigheid, 

van berouw en van wederzijdse vergiffenis, zowel op persoonlijk als op 

maatschappelijk vlak. We moeten God, elkaar en de hele mensheid in de 

ogen zien. 

PAX CHRISTI in de KERK
Paus Johannes Paulus II

Bewegingen zoals de uwe zijn kostbaar. Ze maken de mensen aandachtig 

voor elke vorm van geweld die de harmonie tussen de mensen en binnen 

de schepping verbreekt. Ze nemen deel aan de vorming van de gewetens 

opdat in de relaties tussen mensen en volkeren de gerechtigheid en het stre-

ven naar het gemeenschappelijk welzijn als grondslag van een duurzame 

vrede de bovenhand zou krijgen. 

DIALOOG
kard. Godfried Danneels als voorzitter van Pax Christi International
Om te slagen in de overgang van een oorlogscultuur naar een cultuur van gerechtigheid en liefde, zouden de wereldreligies een cruciale rol moeten spelen. Als eerste etappe in het proces van de opbouw van een recht-vaardiger en vredevoller wereld, moeten we een dialoog aangaan die gebouwd is op het geloof. Godsdienst zou nooit een aanleiding tot oorlog mogen zijn.
Pax Christi Internationaal zal steeds de dialoog en eerbied op oecumenisch en interreligieus valk blijven stimuleren, door het erkennen en eerbiedigen van de zoektocht naar waarheid en wijshei die buiten onze eigen religieu-ze traditie gebeurt. Wij zullen steeds blijven luisteren naar de stem van de verdrukten en in de geest van Pacem in terris blijven ijveren met alle mensen van goede wil tot de opbouw van een rechtvaardige en harmonieuze we-reld. Wij herkennen dat de basis hiervoor wederzijdse tolerantie moet zijn en wederzijds respect voor religieuze vrijheid overal op  de wereld. 

PAX CHRISTI en de VERENIGDE NATIESBoodschap van Boutros Boutros Ghali, secretaris-generaal van de VN,
In 1945, het stichtingsjaar van onze beide organisaties, was het moeilijk om hoopvol naar de toekomst te kijken. En toch, dat was precies wat onze stichters deden: vanuit de wanhoop van oorlog, vanuit het bloedbad van conflicten, verwoorden onze organisaties de hoop op een betere wereld voor de toekomstige generaties.
En sinds 50 jaar belichamen onze organisaties, Pax Christi en de Verenig-de Naties, deze hoop van toekomstige generaties op een wereld vrij van conflicten en moordende oorlogen en op een wereld van vrede.Vrede is echter meer dan het ophouden van vijandigheden. Werkelijke vree is gebaseerd op ontwikkeling, op democratie en op respect voor mensen-rechten. Er is pas vrede als samenlevingen in vrede zijn met zichzelf en met de omgeving. Deze visie op vrede hebben de Verenigde Naties en Pax Christi Internationaal gemeen. We hebben nu meer gemeen met elkaar dan in het jaar van onze oprichting.

Toen PCI zijn 50e verjaardag vierde...
Assisi, mei �995



�6 november 2005

Pax Christi Duitsland
Het was op Goede Vrijdag 1947 dat voormalige Duitse sol-
daten een houten kruis, 3 meter hoog en 150 kg zwaar, 
opnamen en in hun bisdom droegen van kerk tot kerk, 
van dorp tot dorp. In het midden van het kruis stond het 
gelaat van de lijdende Christus uitgesneden: hoop op 
vergeving voor wie boete doen.

In de eerste tien jaar na WO II was dit kruis, dat on-
dertussen de naam kreeg van “Aachener Friedenskreuz” 
- het Vredeskruis van Aken - in Duitsland bijna altijd 
aanwezig op grote bedevaarten. Het werd een sterk 
symbool van bekering en een nieuw begin. 

Herbert Fröhlich:
In 1989 was ik als lid van Pax Christi Duitsland door 
Poolse vrienden uitgenodigd om deel te nemen aan een 
internationale studentenpelgrimstocht van Krakau naar 
Tchestochova, een heiligdom van grote betekenis voor 
Poolse katholieken. Duitsers droegen het Vredeskruis. 
Maar de tweede dag al boden Poolse studenten aan om 
het te dragen, voor hun eigen bekering. En nog wat 
later kwamen jongeren van twee buurlanden die met 
elkaar in conflict lagen met de vraag om het kruis te 
mogen dragen. Ze wilden dit doen als een teken van 
verzoening met elkaar. Het raakte me. Deze jongeren 
zagen hoe wij, Duitsers, onze verantwoordelijkheid op 
ons namen, en deden dat nu zelf ook. Het toonde me hoe 
we inderdaad allemaal kinderen van God zijn en broers 
en zusters van Jezus Christus.

Pax Christi International
Oude Graanmarkt 21
1000 Brussel

tel. 02/502.55.50
fax 02/502.46.26
www.paxchristi.net
webmaster@paxchristi.net


