Verken een plekje uit de Zwinstreek
Naam: Wereldvredesvlam Cadzand 2004
Locatie: Kerk (Cadzand dorp)
Beschrijving:

Het Wereldvredesvlamproject is opgezet als symbool van het verlangen van ieder mens om vrede in zijn
leven te vinden. Het is de diepe wens van Mansukh Patel om mensen, ongeacht hun geloof, ras of
afkomst, samen te brengen. De organisatie rond het ontstaan en het wereldwijd verspreiden van de
World Peace Flame is in handen van Savitri MacCuish, directeur van de World Peace Flame Foundation.
Toen een historicus in Londen tegen Mahatma Gandhi zei dat geweldloosheid nog nooit succes had
geboekt in de wereldgeschiedenis antwoordde hij: Maakt u zich geen zorgen meneer, ik maak
geschiedenis! Savitri zegt naar aanleiding hiervan: Deze World Peace Flame maakt geschiedenis. Als we
allen de mogelijkheid koesteren dat vrede al bestaat en als ons handelen voortkomt uit mededogen, dan
zal vrede onze dagelijkse werklijkheid worden.
Mansukh zegt over de World Peace Flame: Het is een symbool van vrede, eenheid en waarheid. Het
herinnert ons aan de wezenlijke vrijheid van de menselijke geest om op ieder moment, onder alle
omstandigheden vrede te creëren. Je zou je al af kunnen vragen hoe zo’n kleine vlam een dergelijk groot
effect kan hebben. Maar… waarom niet? Als het geheim van de oceaan in een druppel water besloten ligt,
waarom zou dan de geheime kracht van het licht niet in een kleine Vlam aanwezig zijn?
In Den Haag staat het monument met de Wereldvredesvlam bij het Vredespaleis. Cadzand is uitgekozen
voor een monument omdat het gebied tussen Brugge, Gent en het eiland van Cadzand eeuwenlang onder
oorlogsgeweld gebukt ging. Denk daarbij aan recente gebeurtenissen als de loopgraven in Ieper in W.O.1
en de bevrijding van West Zeeuws-Vlaanderen ten koste van vele burgerslachtoffers in W.O.2.

HOLSBEEK – In september 2012 werden contacten gelegd tussen het Nederlandse Cadzand en het
gemeentebestuur van Holsbeek om de wereldvredesvlam ook in Holsbeek een plaatsje te geven.
In het Nederlandse Cadzand staat sinds 2004 een monument met de wereldvredesvlam. Het staat
symbool voor het verlangen naar vrede. In 1999 ontstaken enkele prominente vredesactivisten in ieder
continent een vredesvlam. Die werden dan in Wales samengebracht tot de wereldvredesvlam. Van
daaruit werd de vlam met kaarsen en mijnwerkerslampen over de hele wereld verspreid. Holsbekenaar
Jozef Vuerinckx en de plaatselijke oudstrijderbond maakten het gemeentebestuur warm om ook in
Holsbeek een monument te zetten met de wereldvredesvlam. Een afvaardiging van de
oudstrijdersvereniging en drie schepenen ging naar Cadzand om de eerste contacten te leggen. Na een
optocht door de hoofdstraat van Cadzand verzamelden men aan het monument van de
wereldvredesvlam. Wethouder Jan Schaalje verwelkomde hen en hij sprak de hoop uit dat de vlam verder
zou uitdeinen naar België. In haar wederwoord stelde schepen Ann Spaepen (CD&V) dat Holsbeek de
mogelijkheid om de wereldvredesvlam over te brengen onderzoekt. Ze voegde eraan toe dat Holsbeek
graag de eerste Vlaams-Brabantse gemeente wil worden met de wereldvredesvlam. Dina Verlinden van
de werkgroep wereldvredesvlam Cadzand nodigde de afvaardging van Holsbeek uit om een vredeswens
te schrijven.
Ook word er jaarlijks op 9 mei een wandeling georganiseerd op de verjaardag van de Vredes Vlam.

