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Juicht! Vlaanderen heeft er een nieuwe politieke partij bij. Of beter 
gezegd, de stad Gent. Het gaat om de Nieuw-Gentse Alliantie of 
kortweg N-GA. Elke verwijzing naar een andere partij is volgens de 
oprichters volledig uit de lucht gegrepen.De N-GA ijvert voor een 
onafhankelijk Gent waarin vooral de invloed van West-Vlamingen moet 
worden geminimaliseerd. ‘Ze mogen wel blijven’, aldus de oprichters, 
‘maar dan moeten ze zich wel aanpassen’. De burgemeester van Gent, 
Daniel Termont, kreeg al tientallen e-mails van verontruste burgers. ‘Ik 
bekijk deze grap als een experiment’, aldus Termont. Maar is het allemaal 
wel zo onschuldig? De krant De Morgen kreeg volgende brief van een 
Gentse vrouw: ‘Ik vond het hele gedoe over die N-GA bijzonder geestig. Tot 
ik deze morgen bij de bakker met mijn Kortrijkzaans accent een bestelling 
opgaf en een man mij prompt in mijn gezicht begon uit te schelden voor 
vuile Westfluut. Dit vind ik toch al wat verregaand. Ik heb me nog nooit zo 
slecht gevoeld in deze stad als nu’. Volgens burgemeester Termont legt 
dit duidelijk iets bloot: ‘Hoe is het in godsnaam mogelijk dat mensen 
hierin trappen?’ Het leert inderdaad veel over wat er met een bevolking 
gebeurt als je een bepaalde stelling blijft herhalen. Je word stil van het 
idee hoe manipuleerbaar een publieke opinie wel is.

Voor de Joodse gemeenschap is deze ontspoorde studentengrap geen 
nieuws, we weten al langer dat zelfs de meest absurde claims, indien 
ze maar genoeg worden herhaald, door de massa geslikt worden. De 
jarenlange demonisatie van Israël, vooral door de grote schare NGO’s is 
een schoolvoorbeeld. Joods Actueel blijft hiertegen reageren en vraagt 
zich intussen af of er geen dienstencheques bestaan voor dweilen met 
de kraan open.
Eén van deze  NGO’s is Pax Christi Vlaanderen. Ik kreeg vorige maand 
telefoon van Jo Hanssens, voorzitter van die organisatie. Hij had gehoord 
van onze kritiek op hun Midden-Oostenacties en vroeg een ontmoeting 
om zijn standpunt te verduidelijken. Tegelijkertijd wou hij ook naar onze 
grieven luisteren. Het verslag van deze ontmoeting en een officieel 
standpunt van Jo Hanssens vindt u op de volgende pagina’s. Ook de 
maandelijkse column van Savasorda nam de tijd om Pax Christi onder 
de loep te nemen.

In het gesprek met Hanssens maakte Joods Actueel duidelijk dat ze 
het vooral moeilijk heeft met de eenzijdige visie van NGO’s waarbij 
Palestijnse gewelddaden straal worden genegeerd. Hamas, dat 
doelbewust burgers aanvalt en oproept tot de uitroeiing van Israël, komt 
steeds goed weg terwijl Israël, dat al meerdere malen verklaard heeft dat 
er een Palestijnse staat moet komen en nooit doelbewust burgers onder 
vuur neemt, steeds weer de kop van jut is. 
Het Brits mandaatgebied Palestina werd na de Tweede Wereldoorlog 
opgedeeld in twee delen. 80% ging naar  de Arabieren (het huidig 

Jordanie) en 20% naar de Joden, maar ook dat 
kleine stukje grondgebied is de Joodse staat niet 
gegund. Er waren 800.000 joodse vluchtelingen 
uit Arabische landen. Toch hoort men enkel 
spreken van de Palestijnse vluchtelingen. 

‘Wat we doen is steeds uit liefde voor het Joodse en het Palestijnse volk’, 
verklaart Hanssens. De voorzitter schijnt een goed man te zijn en je merkt 
dat hij het meent (van andere leden in zijn organisatie ben ik echter niet 
zo zeker maar dit terzijde...). Daar waar de motieven van de man goed 
lijken kan wel een vraagteken geplaatst worden bij de deugdelijkheid 
van de gevolgde methodes. Hanssens geeft toe dat 80% van de kritiek 
gericht is tegen Israël terwijl slechts 20% voor rekening van Palestijnse 
terroristen is. Wie het woordje ‘Gaza’ intikt op de website van Pax Christi 
krijgt toegang tot honderden pagina’s maar als je ‘Sderot’ intikt (het 
Israëlisch stadje dat meer dan 1000 raketten over zich heen kreeg), dan 
ben je eraan voor de moeite.

Een bijzonder teer punt is het feit dat Pax Christi zijn invloed in een groot 
aantal Vlaamse scholen aanwendt om de Joodse staat te stigmatiseren. 
Gemakkelijk beïnvloedbare jongeren, veel te jong om iets af te weten 
van de geschiedenis, worden voortdurend geconfronteerd met het 
‘monster Israël’. Al wat ze erover horen blijkt negatief te zijn. Nochtans is 
het de enige democratie in de regio waar mensenrechten gerespecteerd 
worden en waar meer vredesbewegingen te vinden zijn dan in eender 
welk Europees land. De teruggave van de Sinai, de terugtrekking uit Gaza, 
het oprichten van de Palestijnse Autoriteit: alle Israëlische toegevingen 
worden stuk voor stuk afgeschoten. Jong geleerd is oud gedaan zegt 
het spreekwoord. Met deze acties wordt het gedachtegoed van een 
hele generatie jonge Vlamingen geradicaliseerd. De eerste resultaten 
zijn nu al zichtbaar. uit opiniepeilingen blijkt dat een meerderheid 
van de schooljeugd denkt dat Israël de grootste bedreiging voor de 
wereldvrede is.

Gelukkig bleek Jo Hanssens niet ongevoelig voor onze kritiek. Hij 
beloofde de koers van de organisatie te evalueren en waar mogelijk ook 
‘de andere kant’ te laten deelnemen aan de debatten en bij het opstellen 
van brochures. Naar wat ik versta zijn er (zoals in alle organisaties) 
verschillende stromingen en zou niet iedereen deze richting willen 
volgen. Wij hopen van harte dat het gezond verstand de bovenhand haalt. 
Het zou zonde zijn indien een invloedrijke organisatie, zoals Pax Christi 
er toch een is, zich omwille van een arbitraire opstelling in de marge zou 
laten dringen van een voor de wereldvrede zo belangrijk conflict. Enkel 
door volstrekte neutraliteit en respect voor ieders argumenten kan de 
organisatie een rol spelen bij de bemiddeling. 

�2 JOODS ACTuEEL

B I N N E N L A N D



�� JOODS ACTuEEL

B I N N E N L A N D

Pax Christi is een vredesbeweging met een lange staat van dienst, die 
in Vlaanderen zeer actief is. Binnen de Vlaamse afdeling is het conflict 
tussen israël en de Palestijnen veruit het belangrijkste aandachtspunt 
zoals vastgesteld door het aantal acties op dit gebied. 

Hoewel Pax Christi Vlaanderen een niet-gouvernementele organisatie 
is (NGO) kan de beweging toch rekenen op de gulle hand van de 
Vlaamse overheid, want het bedrag van de jaarlijkse subsidiëring is 
aanzienlijk (zie kader: korte financiële doorlichting).
Het verstrekken van informatie is een heel belangrijk onderdeel van 
de werking van Pax Christi, want bewustmaking is een belangrijke 
peiler van de organisatie. En het moet gezegd, binnen de media krijgt 
de visie van deze vredesbeweging toch wel ruime aandacht. Reden 
voor Savasorda om een onderzoekje in te stellen en na te gaan via 
welke informatie in onze pers, Pax Christi Vlaanderen de vrede in het 
Midden- Oosten denkt te bevorderen.

‘Hamas stopte in 2005 
met de zelfmoordaanslagen’ 
Dit laat Brigitte Herremans, de Midden-Oosten specialiste van Pax 
Christi en van Broederlijk Delen, op 20/02/08 optekenen in het 
weekblad ‘Kerk en Leven’ en ‘Kerknet’, officiële persorganen van de 
katholieke kerk in België. En ze vraagt zich verder in dat artikel af of 
Hamas bijgevolg nog langer als een terroristische organisatie kan 
bestempeld worden. Dat het stoppen van de zelfmoordaanslagen 
het gevolg is van de bouw van het veiligheidshekken en de 
verscherpte controles is voor Mevrouw Herremans geen optie, want 
ze is tegen de ‘muur’. Bovendien looft ze Hamas omdat de ‘islamisten 
de samenleving in Gaza opnieuw ordenden’. Hoe geordend en 

gestructureerd is een samenleving die van op het eigen grondgebied 
dagelijkse raketaanvallen op (burger)doelwitten in buurland 
Israël mogelijk maakt? Daarover meldt zij enkel dat ‘geweld nog 
meer geweld genereert’. Daarmee wordt zedig gezwegen over de 
verantwoordelijkheid van de aanvallers en wordt elke tegenzet van 
Israël meteen veroordeeld. 
Alhoewel Herremans de Arabische taal machtig is, heeft ze ook nog 
nooit een woord gerept over het handvest van Hamas. Nochtans 
een belangrijk document als men een oordeel wil vellen over de 
aard van een organisatie. Het handvest van Hamas is o.a. gebaseerd 
op de ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’, en roept duidelijk op 
tot de vernietiging van Israël en tot de (‘heilige’) oorlog tegen de 
Joden, maar deze informatie is blijkbaar niet belangrijk voor het 
bewustmakingsproces. Haar begripsvolle houding ten aanzien van 
de toestand in Gaza is bovendien niet in overeenstemming met de 
opinie van de voormalige internationale voorzitter van Pax Christi, 
de patriarch van Jeruzalem, Michel Sabbah, die absoluut geen 
voorstander is van een islamitische staat in Gaza.

Kritiekloos ten aanzien 
van de Palestijnse machthebbers, 
superkritisch ten aanzien van israël
In haar geschriften wijst Herremans op de precaire situatie van 
de bevolking in Gaza en vraagt ze enorme geldsommen om de 
Palestijnen te helpen. Wanneer de donorconferentie in Parijs over de 
brug komt met 7,4 miljard dollar, dan is het volgens haar de fout van 
Israël dat ze er niets mee kunnen aanvangen (De Tijd, januari 2008). 
Ter gelegenheid van een interview in Terzake (11/11/2004) verklaarde 
de ‘Midden-Oosten specialiste’ dat ze bij Arafat geen enkel negatief 
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aspect kon ontwaren. Maanden later luidde het dat dezelfde Arafat 
zo corrupt was al het maar zijn kon. Ook in het recente artikel in ‘Kerk 
en leven’ wijst zij op de alomtegenwoordige corruptie van Yasser 
Arafat, deze keer in tegenstelling tot Hamas, ‘dat de bevolking in Gaza 
gezondheidszorg en onderwijs aanbood’. Dat het onderwijs vooral 
haat tegen Israël en de Joden propageert vertelt Brigitte Herremans 
niet. Evenmin dat op Hamas - TV in populaire kinderprogramma’s, 
tekenfilmfiguren zelfmoordaanslagen plegen en aan het moorden 
slaan. Nochtans is verzoening het eerste en belangrijkste thema van 
Pax Christi, zoals je kan lezen verder in dit blad, in het interview met 
de voorzitter.
Het is ook interessant te lezen wat Brigitte Herremans schrijft over het 
bestrijden van terrorisme. ‘Maar in tegenstelling tot wat Israël beweert’, 
schreef ze op 11/10/2005, ‘kan de Palestijnse Autoriteit de macht van 
die groepen (terroristen) niet breken. Dat kan alleen Israël’. Anderzijds 
vindt geen enkele poging van Israël om het terrorisme aan te pakken 
genade in haar ogen: vergeldingsacties zijn uit den boze en van het 
veiligheidshekken en de checkpoints moet ze ook niets weten. Hoe 
Israël zijn burgers dan wel moet beschermen tegen raketaanvallen en 
aanslagen vertelt ze niet. 
Het is overduidelijk dat Pax Christi heel erg bekommerd is om het lot 
van de Palestijnen in hun strijd tegen Israël. Want toen het Palestijnse 
vluchtelingenkamp Nahr El-Bared in Noord-Libanon, gedurende drie 
maanden belegerd en gebombardeerd werd door het Libanese leger 
kon dat veel minder rekenen op de aandacht en de sympathie van 
onze ‘vredesbeweging’. Verkeerde vijand?

‘israël weigert een onderscheid te maken
tussen burgers en strijders’
Deze groteske onwaarheid vonden we terug in een document van 
11/11/2006. De zelfmoordaanslagen in publieke plaatsen en de 
dagelijkse raketaanvallen vanuit Gaza op Sderot beantwoorden eerder 
aan die omschrijving. De acties van het IDF (het Israëlische leger) zijn 
daarentegen precisieaanvallen op (bij voorkeur) militaire installaties. 
De Palestijnen kiezen er meestal bewust voor om die te plaatsen in 
woongebieden, waarbij ze de lokale bevolking als een ‘menselijk 
schild’ gebruiken, wat tegen alle internationale regels indruist. Het IDF 
probeert deze menselijke slachtoffers zo goed en zo kwaad mogelijk 
te vermijden. In Gaza echter worden snoepjes uitgedeeld om de 
dodelijke resultaten van de zelfmoordacties of de raketaanvallen 
te ‘vieren’. Dat ontsnapt evenwel volledig aan de aandacht van Pax 
Christi Vlaanderen. Nochtans heeft Pax Christi ook afgevaardigden ter 
plaatse. Want een ander belangrijk middel om de Vlaamse publieke 
opinie te bewerken is het organiseren van geleide bezoeken van 
‘Vlaamse vredesactivisten’, politici, journalisten, e.d. aan Gaza of van 
z.g. pelgrimages. Bij hun terugkeer kunnen die ‘vredesactivisten’ en 
pelgrims dan in de campagne ingezet worden als ‘ooggetuigen’: 
ze treden op als sprekers op meetings, bezoeken scholen, brengen 
verslag uit van hun reiservaringen in de pers, enz. Vlaamse Pax Christi 
leden organiseren en begeleiden deze uitstappen waarbij praktisch 
nooit contact gelegd wordt met Israëlische slachtoffers. En als dat wel 
gebeurd dan met de handvol Joden die van uiterst linkse signatuur 
zijn en dus totaal niet representatief.

Momenteel verblijft onder meer Guy Theunis, de oprichter van Pax 
Christi Rwanda, in Jeruzalem. Eerder was deze witte pater actief 
in Rwanda. In 2005 werd hij door de Rwandese overheid opgepakt 
tijdens een tussenlanding in Kigali en ervan beschuldigd een rol te 
hebben gespeeld in de volkerenmoord. Onder druk van NGO’s zoals 
11.11.11 en Reporters sans frontières vroeg de Belgische regering zijn 
uitlevering om hem in België te kunnen berechten en zo de doodstraf 

te ontwijken. Kort nadien werd hij door de lezers van het ‘Kerk en 
Leven’ voorgedragen als laureaat van de Vredesprijs. Wat doet hij nu 
in Jeruzalem? Speelt ook hij een rol in het conflict? 

de ‘vredeseducatie’ van Pax Christi 
in de Vlaamse scholen is partijdig
Aan actiebereidheid ontbreekt het Pax Christi niet en de organisatie 
probeert ook meerdere kanalen hiervoor te bespelen zoals b.v. het 
onderwijs. Zie kadertje

onderwijs
Enkele jaren geleden werd met medewerking van Pax Christi 
een brochure uitgegeven over het Midden-Oosten conflict voor 
het onderwijs, waarvoor het Actieplatform Palestina E100.000 
ontving aan overheidssubsidie (minister Mieke Vogels). De fouten 
in dat document waren onvoorstelbaar; de halve waarheden, 
de verdraaiingen, de eenzijdige informatie, het weglaten van 
cruciale gegevens enz. Aan de geschiedenis van het land en de 
bewoners werden enkele pagina’s geweid. Maar over de Tweede  
Wereldoorlog stond welgeteld één zinnetje, n.l.  ‘En dan kwam de 
Tweede Wereldoorlog, die voor zeer veel Europese Joden een 
fatale afloop kende’. 

Pax Christi bracht haar eenzijdig verhaal onder meer in de Lessius 
Hogeschool, de Karel de Grote Hogeschool, het Koninklijk Atheneum 
te Antwerpen, de KU Leuven en het culturele centrum van Lokeren. 

Savasorda begon dit onderzoek met een blik op de website van de 
organisatie, www.paxchristi.be
We zochten onder de titel: ‘geweldpreventie’. Daarin vonden we 
volgende regio’s:

- Oost Europa met 39 teksten
- Afrika: 45 teksten waaronder vele aankondigingen
- Rusland/Tsjetsjenië: 82 teksten
- Midden-Oosten met 90 teksten, allemaal tegen Israël. 
Cijfers liegen niet.

Het woordje ‘Sderot’ daarentegen, de Israëlische stad die al meer dan 
1000 raketinslagen te verduren kreeg, is nergens op de site van Pax 
Christi te bespeuren! Misschien zijn de raketaanvallen maar  ‘faits 
divers’? We bekeken ook de site van de Franstalige collega’s, Pax 
Christi Wallonie Bruxelles,. De informatie die we er aantroffen over 
het Midden-Oosten conflict is er heel wat objectiever. Er is bij hen 
ook geen sprake van campagnes die het conflict ‘importeren’ in de 
Belgische scholen en straten. 

Savasorda moet hieruit besluiten dat Pax Christi Vlaanderen de eigen 
mooie principes vaak in de wind slaat. 

Fait divers

“Bericht vanuit Palestina, 21 mei 2002

Beste mensen op het thuisfront,
Elke keer voel ik me hier weer thuis komen, dan weet ik waarom ik 
werk. De bomaanslagen zijn slechts een fait divers bij de schade en 
het menselijk leed van Jenin en Nablus.”
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Deze zin op de site van 11.11.11 kwam van Pax Christi medewerkster 
Evelyn Lernout en stond er bijna één maand lang op. Niemand van Pax 
Christi ondernam enige actie, ook toenmalig directeur van 11 Jozef De 
Witte niet. Pas nadat op 20 juni 2002 een open brief verstuurd werd 
naar Kardinaal Danneels en de dagbladen, werd de pagina van de site 
gehaald. Kardinaal Danneels noemde de tekst volgens woordvoerder, 
Toon Osaer ‘afkeurenswaardig’. Evelyn Lernout zelf beweerde dat 
iemand anders dit in haar naam had geschreven. In een reactie in De 
Standaard verkondigde Gio De Weerd, algemeen secretaris van Pax 
Christi, dat de bewuste zin, de ‘bomaanslagen zijn slechts een fait 
divers...’, uit zijn context was gerukt. 

In Frankrijk had Le Pen een gelijkaardige reactie naar aanleiding 
van zijn omstreden uitspraak dat ‘de gaskamers maar een detail 
waren in de geschiedenis van de tweede wereldoorlog’. Op geen 
enkel moment heeft de algemeen secretaris zich voor deze passage 
verontschuldigd. Meer nog, hij schreef op het forum van 11.11.11 
dat ‘vele vredesactivisten’ van Pax Christi gekwetst waren, niet door 
deze zin maar door het feit dat Pax Christi er kritiek op kreeg! Dat 
familieleden of overlevenden van deze zelfmoordaanslagen zich 
gekwetst voelden bleek De Weerd moeilijk of niet in te zien.

Het is trouwens dezelfde Gio De Weerd die in maart 2003 de Belgische 
regering vroeg om politiek asiel te verlenen aan de massamoordenaar 
Saddam Hoessein, terwijl de politiek van Israël door hem voortdurend 
verketterd wordt. Wellicht draait de oprichter van Pax Christi,  
Monseigneur Théas, die in alle conflicten voor verzoening pleitte, zich 
om in zijn graf als hij weet wat er thans in naam van zijn organisatie 
gebeurt. n

Jo Hanssens, voorzitter van Pax Christi Vlaanderen contacteerde 
eerder deze maand Joods Actueel. Hij had gelezen dat het magazine 
kritisch stond tegenover zijn organisatie en wenste meer uitleg te 
geven over de werking en motivatie van zijn organisatie.

Ontstaan van Pax Christi
Pax  Christi is ontstaan vanuit de bescherming van de Joden die op 
gruwelijke wijze vervolgd werden tijdens de 2de wereldoorlog. Pierre 
Marie Théas (1844-1977), één van de stichters van Pax Christi, is dan 
bisschop van Montauban (Frankrijk). In 1942 schrijft hij een brief tegen 
het heersende antisemitisme. Een kleine groep katholieken begint de 
brief te verspreiden. De activiteit wordt uitgebreid naar rechtstreekse 
hulp: weldra verleent de groep ook onderdak en valse papieren 
aan ondergedoken Joden. Bisschop Théas wordt in 1944 gevangen 
genomen, omdat hij blijft herhalen dat katholieken de plicht hebben 
Joden te redden uit de handen van de nazi’s.
Pax Christi is vandaag een internationale organisatie en omvat 
wereldwijd een 100-tal groepen. Het internationaal secretariaat is 
sinds 1985 in Brussel gevestigd. Momenteel wordt de beweging geleid 
door een Amerikaanse vrouw, Marie Dennis en door de aartsbisschop 
van Kinshasa, mgr. Laurent Monsengwo. Jo Hanssens is voorzitter van 
Pax Christi Vlaanderen.

Ja: Wat is de verhouding 
tussen Pax Christi en de katholieke kerk?
Jo Hanssens: We zijn geen kerkelijke organisatie in de strikte zin van 
het woord. We zijn een christelijk geïnspireerde beweging binnen 
de kerk, zonder uitdrukkelijk mandaat. Maar, omdat we de band met 
de katholieke kerk belangrijk vinden, kiezen we in alle vrijheid een 
bisschop als voorzitter. 

Ja: Hoe evolueerden de thema’s 
waarrond gewerkt wordt doorheen de jaren?
Jo Hanssens: Het eerste thema dat ontwikkeld werd na de oorlog was 
het thema van de verzoening tussen de West-Europese landen. Deze 
verzoening omvatte ook daadwerkelijke hulp aan de Joodse families 
die de Shoah hadden overleefd. Tot op vandaag houdt het thema 
van de verzoening ons zeer sterk bezig. Denk aan de noodzakelijke 
verzoening in Rwanda bijvoorbeeld. 
Het tweede thema is dat van de individuele en sociale rechten en 
de vrijheden, zeg maar de Rechten van de Mens en in het verlengde 
daarvan het internationaal humanitair recht. Gaandeweg is ook de 
actieve geweldloosheid sterker naar voren gekomen als visie en als 
methode om geweldloos tegen onrecht te strijden. 

een KOrte FinanCiëLe 
dOOrLiCHtinG
Van Pax CHristi VLaanderen

Wie de recentste cijfers van Pax Christi Vlaanderen bekijkt, valt 
van de ene verbazing in de andere. Op de activakant van de 
balans per 31/12/2006 – de recentst beschikbare balans – vind 
je bijna 600.000 euro aan liquide middelen, op een balanstotaal 
van net geen 700.000 euro. Eind 2005 bedroeg deze post 
‘slechts’ 424.000 euro. De stijging bedraagt dus bijna 170.000 
euro, op nauwelijks een jaar tijd. Vraag is uiteraard vanwaar 
dat geld komt. Pax Christi krijgt subsidies – ondermeer van 
de Vlaamse gemeenschap. In 2006 ging het om 414.000 euro. 
Daarnaast brengen vooral giften van particulieren geld in het 
laatje: 126.000 euro.

Pax Christi vraagt een blijvende inzet van de donateurs om gul 
te geven. Ook subsidies zijn uiteraard welkom. Dit roept evenwel 
de vraag op waarom een donateur (of de gemeenschap) nog 
zou blijven geven. Is het de bedoeling om dat geld op een 
bankrekening te zetten of in een beleggingsfonds te steken? 
Of is het de bedoeling om de doelstellingen van de VZW na te 
streven – zonder een uitspraak te doen over de wenselijkheid 
van die doelstellingen uiteraard. 

Thierry Debels
Financieel econoom en auteur van ‘Hoe goed is het goede 
doel?’
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VlAAnDeRen: 
“We zullen nooit een organisatie zijn  

die meedoet aan Jodenhaat of antisemitisme!”



Ja: Wanneer is Pax Christi 
begonnen met de midden-Oosten actie? 
Jo Hanssens: Pax Christi Vlaanderen volgt drie conflictgebieden met 
bijzondere aandacht, namelijk Tsjetsjenië, het Midden-Oosten en 
Centraal-Afrika. 
Het Midden-Oosten is op wereldvlak een heel belangrijk item. 
Daarom besteden we er zoveel aandacht aan. Mocht het Palestijns 
- Israëlisch vraagstuk een gunstige oplossing kennen, dan zal dat ook 
positieve gevolgen hebben op andere problemen in de brede regio 
(Syrië, Iran). Zo hopen we te kunnen bijdragen tot wereldvrede. 

Ja: Wij hebben enkele uitspraken van Pax Christi over het 
midden-Oosten op de korrel genomen, omdat die nogal 
eenzijdig pro- Palestijns waren. 
Jo Hanssens: Pax Christi komt op vóór de waardigheid en de 
ontplooiing van elk volk. In die zin zijn we pro-Joods en pro-
Palestijns. We maken wel onderscheid tussen de eerbied voor een 
volk en de concrete politiek van een staat en een regering. Wanneer 
mensenrechten worden geschonden, zullen wij steeds onze stem 
verheffen. Bestuur en teammedewerkers zijn samen verantwoordelijk 
voor de uitspraken en standpunten die worden ingenomen.
Op bepaalde punten werken we samen met anderen om onze stem 
te laten horen. Voor het Midden-Oosten is dit het Actieplatform 
Palestina. We doen onze eigen inbreng en brengen de nodige 
correcties en nuanceringen aan. In elke tekst die we onderschrijven 
worden de terreurdaden van de Palestijnse gewapende groeperingen 
veroordeeld. Tegelijk formuleren we vaak scherpe kritiek op de 
politiek van de Israëlische regering. Dat wil niet zeggen dat we het 
land als geheel negatief beoordelen. De schrijnende situatie waarin 
de grote meerderheid van de Palestijnen leeft verplicht ons om dit 
onrecht aan te klagen.

Ja: Je hebt de 80-20 verhouding, daarmee bedoelen we dat 
80% van de informatie kritiek is op één kant, terwijl 20% kritiek 
is op de andere kant. 
Wij ervaren dit als oneerlijk.
Jo Hanssens: Dat weet ik.  

Ja: is daar een reden voor? is het david 
tegen Goliath, maar dan israël als Goliath?
Jo Hanssens: We stellen inderdaad vast dat de Palestijnen als volk in 
een veel zwakkere positie zitten dan de mogendheid Israël. Daardoor 
is de staat Israël volgens ons het best geplaatst om de vrede te 
bewerken. Ik lees dit o.a. bij David Grossman die op zijn manier 
bedenkingen heeft bij bepaalde acties van de Israëlische regering. 
Wij zijn en blijven evengoed bezorgd voor het leven en welzijn van 
de Israëli’s als voor het leven en welzijn van de Palestijnen. Het is 
mogelijk dat dit niet altijd goed tot uiting komt. Terreur en blinde 
zelfmoordaanslagen van Hamas en Hezbollah zijn ondubbelzinnig 
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inteRVieW met   pAx chRiSti 
VlAAnDeRen: 
“We zullen nooit een organisatie zijn  

die meedoet aan Jodenhaat of antisemitisme!”

Als christelijk geïnspireerde vredesbeweging is Pax Christi geworteld 
in de bijbelse boodschap van shalom en gerechtigheid. Daarin horen 
we de stem van wijzen en profeten die oproepen tot eerbied voor elke 
mens en elk volk. Eén van de stichters van Pax Christi, Pierre-Marie 
Théas, was tijdens de tweede wereldoorlog een grote verdediger van 
de Joodse medeburgers. Bisschop Théas kreeg daarom de titel van 
“Rechtvaardige van de Naties”. 

De Pax Christi - beweging steunt op drie pijlers: gebed, studie en actie 
voor vrede. Vrede veronderstelt eerbied voor de rechten van mensen 
en volkeren en ook respect voor het internationaal humanitair recht. 
Vrede vraagt een actieve en geweldloze inzet tegen elke vorm van 
onrecht. Vrede wordt verder opgebouwd door dialoog en ontmoeting, 
vertrouwen en verzoening. Alles wat mensen en volkeren vernedert 
en de kansen tot ontplooiing aantast, ondermijnt de vrede.   

De situatie in het Midden-Oosten is bedreigend voor de volkeren van 
de regio maar ook voor de wereldvrede. Uit liefde voor het Joodse 
volk en uit liefde voor het Palestijnse volk ijveren wij voor een zo 
rechtvaardig mogelijke vrede voor alle betrokkenen. Wij hopen 
dat de reeds bestaande staat Israël en de beloofde staat Palestina 
ooit vreedzaam kunnen samen leven. Wij veroordelen elke blinde 
terreurdaad van Palestijnse zijde. Wij veroordelen eveneens de 
blijvende bezetting van de Palestijnse Gebieden door de staat Israël.  
Een onderhandelde en internationaal gewaarborgde overeenkomst 
volgens de grenzen van vóór 1967 is volgens ons de enige weg naar 
een waarachtige vrede. 

Daartoe is veel moed nodig aan beide kanten. 
Het is niet gemakkelijk om angst, wrok en haat 
te overwinnen door redelijkheid, opbouw van 
vertrouwen en dialoog. Daaraan willen wij 
meewerken, ook in onze eigen samenleving. 
Niet nog meer haat en geweld, 
maar meer gerechtigheid en liefde. 

Jo Hanssens, voorzitter Pax Christi Vlaanderen           

VERKLARING JO HANSSENS, 
VOORZITTER PAx CHRISTI 
VLAANDEREN
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en onvoorwaardelijk te veroordelen. Maar ook de staat Israël reageert 
al te vaak met buitensporig geweld en doodt daardoor heel wat 
onschuldige Palestijnse burgers. 
 

Ja: er zijn een aantal campagnes gelanceerd 
om israëlische producten te boycotten.
Jo Hanssens: Het Actieplatform Palestina als dusdanig heeft geen 
boycotactie ondernomen. De oproep tot boycot komt van het Vlaams 
Palestina-comité. Binnen Pax Christi zijn hierover verschillende meningen. 
Ik werk bij voorkeur mee aan acties die het wederzijds vertrouwen 
kunnen versterken.

Ja: Pax Christi heeft het altijd over de Palestijnse vluchtelingen, 
maar er zijn ook Joodse vluchtelingen. een groot aantal Joden 
werd bij het ontstaan van israël uit de arabische landen verdreven. 
deze vluchtelingen werden allemaal in israël opgevangen, maar 
dit komt nergens aan bod. twee maten en twee gewichten?
Jo Hanssens: Ik ben bereid om bij te leren. Er zijn nog veel dingen die ik 
niet weet. We moeten proberen de pijn, het verdriet, de woede van elke 
kant te begrijpen. Het is ontzettend pijnlijk wat er allemaal gebeurd is 
vóór, tijdens en na het ontstaan van de staat Israël. 

Ja: enkele jaren geleden werd een brochure uitgegeven ten 
behoeve van het onderwijs. deze brochure bevat op enkele 
plaatsen zeer eenzijdige informatie, waardoor de jeugd een 
vertekend beeld krijgt en dus geïndoctrineerd wordt. Hoe kan je 
daardoor nu de vrede bewerkstelligen?
Jo Hanssens: Wij willen in de scholen vredeseducatie promoten. 
Daarbij gaan we in op actuele conflicten, maar dat is inderdaad een 
zeer delicate kwestie. Men kan snel vervallen in simplismen waardoor 
het beeld vertekend wordt. Dat vind ik niet gemakkelijk. Als men aan 
vredeseducatie doet, moet men eerst en vooral voor elke mens en voor 
ieder volk respect leren opbrengen. 

Ja: in de brochure van het actieplatform Palestina voor leerlingen 
van het secundair onderwijs stond welgeteld één zinnetje over de 
2de wereldoorlog, nl.: “en toen kwam de 2de Wereldoorlog, die voor 
zeer veel europese Joden een fatale afloop kende”. 
Jo Hanssens: Ik vind dit een ernstig tekort in de brochure. Op dit punt 
aanvaard ik uw kritiek. We zullen nooit een organisatie zijn die meedoet 
aan Jodenhaat of antisemitisme, nimmer of nooit! Zelfs wanneer de 
kritiek op de politiek van de staat Israël zeer nadrukkelijk naar voren 

komt, is dat altijd uit liefde voor beide volkeren: Palestijnen én Joden. 
We willen echt een uitweg uit de huidige spiraal van onrecht, bezetting, 
geweld en terreur.

Ja: We zijn blij dat u begrip hebt voor ons standpunt, maar hoe 
kunnen we in de toekomst samenwerken om verdere misverstanden 
te vermijden en betere resultaten te verkrijgen?
Jo Hanssens: Ik ben ook blij dat we dit gesprek gevoerd hebben. Van uw 
kant kunt u ook beter begrijpen wat onze benadering en bedoeling is. Ik 
wil zeker contact houden. Meteen zend ik u een soort beginselverklaring 
die onze houding ten aanzien van de Joodse Gemeenschap en de vrede 
in het Midden-Oosten kort verwoordt. 

JA: Bedankt voor dit gesprek.  

n n n

antWerPen zendt 
25 JOnGeren naar BuCHenWaLd 
Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de universele 
Verklaring van de Mensenrechten wordt van 10 tot en met 14 april 
2008 een ontmoeting georganiseerd met meer dan 1.000 Europese 
jongeren op de site van kamp Buchenwald in Duitsland. 
Het provinciebestuur stuurt 25 jongeren uit onze provincie mee, 
waarvan 15 jongeren uit het provinciaal onderwijs.
Het beloven vijf onvergetelijke dagen te worden. Er is natuurlijk 
de reis (niet toevallig per trein, het transportmiddel van den 
naar de kampen tijdens WOII) en de locatie (kamp Buchenwald, 
het monument en de weidse omgeving), maar vooral de 
informatie en ervaringsuitwisseling tussen jongeren en ‘anciens’ 
zal hopelijk heel wat stof tot nadenken en napraten geven. 
De reis is voor de deelnemers bijna gratis. De reis kost 125 euro 
waarvan de provincie er 100 euro voor haar rekening neemt. 
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marinOWer BiJ raad Van Bestuur Vrt

Claude Marinower (Open VLD) is eerder deze maand lid geworden 
van de raad van bestuur van de openbare omroep VRT. Hij volgt Johan 
Hanssens (Open VLD) op die vorig jaar zijn bestuursfunctie neerlegde. 

Claude Marinower is van Joodse afkomst en Licentiaat in de Rechten 
(Vrije Universiteit Brussel). De 58-jarige Marinower woont in Antwerpen. 
Sinds 1989 zetelt hij voor Open VLD in de gemeenteraad van Antwerpen. 
Van 2003 tot 2007 was hij volksvertegenwoordiger in de Kamer. n




