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Ten Geleide

C.L.A.M. ter Maat (1913-2000)
Carel ter Maat gaf in 1965 een loopbaan in het bedrijfsleven op om algemeen secretaris van Pax Christi Nederland en
secretaris-generaal van Pax Christi Internationaal te worden. Hij had grote belangstelling voor vredesvraagstukken sinds
de kernproeven in de jaren '50 en een artikel van de Groningse polemoloog prof. Röling daarover. Als secretaris was hij
adviseur en naaste medewerker van kardinaal Alfrink die kardinaal Feltrin, de aartsbisschop van Parijs, was opgevolgd
als internationaal Pax Christi president. Alfrink's voorwaarde was dat het secretariaat naar Nederland zou komen.

Ter Maat was in 1967 medeoprichter en eerste secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). De latere leus van
de vredesbeweging.‘Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland' was hem te ongenuanceerd en hij
vond dat principiëel geweldlozen te weinig open stonden voor discussie. Hij streefde naar een zo breed mogelijke
wereldliga voor ontwapening en het beïnvloeden van politici.
In 1978 nam Ter Maat afscheid van Pax Christi, waarvoor hij overigens de contacten met de Russisch-Orthodoxe kerk,
waarmee hij zelf was begonnen, bleef onderhouden. Ook werd hij actief in de internationale werkgroep Non-violent
Alternatives, in 1972 opgericht door de Braziliaanse aartsbisschop Don Helder Camara. Ter Maat overleed op 24
augustus 2000.
Bron: KDC Knipselcollectie
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