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Bisschoppen
erkentelijk voor
arbitrage
Op 25 april stelde het Centrum
voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik (CASM) zijn eindverslag voor. Bij die gelegenheid
drukken de bisschoppen nogmaals hun erkentelijkheid uit
aan het adres van het parlement
en de parlementaire commissie.
Zij richtten het CASM op, waardoor het mogelijk was om transparant en legaal te werken met
verjaarde feiten. Ieder die dat
wenst, kan nog altijd terecht bij
de Kerkelijke Opvangpunten
voor Misbruik in een Pastorale Relatie voor melding, erkenning of een persoonlijk gesprek.
Dat kan via het centrale infopunt
dat doorverwijst naar de opvangpunten door te e-mailen naar
info.misbruik@kerknet.be of te
bellen naar 02 507 05 93.

Bisschoppen
verontschuldigen
zich bij metissen
„De Belgische bisschoppen erkennen het leed dat metissen uit

de koloniale tijd ondergingen.”
Dat zei mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, namens
de Belgische bisschoppen tijdens
een colloquium over de kwestie in de Senaat op 25 april. „Het
feit dat zij van bij hun moeder
werden weggehaald, was zowel
voor hen als voor hun moeder
een bron van verdriet en gemis.
Ondanks alle goede bedoelingen
of beweegredenen leidde hun
plaatsing in een bijzonder instituut tot een verdere vervreemding van hun oorsprong en van
hun ware identiteit. Ze verhinderde hun volwaardige ontplooiing en hun vrije zelfbeschikking.
Voor het aandeel dat de katholieke Kerk had in dat gebeuren willen wij die metissen onze verontschuldigingen aanbieden.” Mgr.
Bonny gaf aan dat de bisschoppen willen meewerken aan de
zoektocht van metissen en hun
afstammelingen naar hun oorsprong of familie en van metissenouders naar hun kinderen en
hun afstammelingen. Ze vragen
al wie beschikt over historische
gegevens of archiefmateriaal
over de problematiek, dat ter beschikking te stellen voor onderzoek. Tegelijk ondersteunen ze
de vraag aan de federale regering
„om de overblijvende problemen

Merelbeke | Ze vat hen in lood, stervelingen waar licht door scheen.
Schetst hen in ontelbaar veel tinten, vrouwen die stralend spraken, mannen
die het schamele deden schitteren. De voorbije tijd stond glaskunstenares
Ingrid Meyvaert bijvoorbeeld oog in oog met Jozef De Veuster. Hij ging
op 10 mei 1873 aan wal in Molokaï, hij stapte toen de geschiedenis in.
Binnenkort leidt Pater Damiaan ook het licht binnen in de Sint-Willibrorduskerk in Merksplas. Lichtend voorbeeld echter is hij uiteraard al lang.

weg te werken die metissen uit
de Belgische kolonisatie en hun
afstammelingen nog kunnen
ervaren, onder meer in verband
met hun Belgische nationaliteit,
met hun bewijs van geboorte of
huwelijk”. Met het begrip ‘metis’
wordt in deze context een kind
bedoeld geboren uit een blanke
vader in overheidsdienst en een
Congolese, Rwandese of Burundese moeder. De koloniale overheden, zowel de burgerlijke als
de kerkelijke, beschouwden metissen als een probleem. Vaak
werden ze geboren uit relaties
die ‘er niet hadden moeten zijn’
of uit huwelijken die niet wettelijk waren gesloten. Velen werden weggehaald bij hun moeder
en geplaatst in weeshuizen of
pensionaten. „Die plaatsing verwijderde hen vaak voorgoed van
hun moeder en haar familie, van
hun broers en zussen, en van hun
Afrikaanse wortels. Het was het
begin van een pijnlijke scheuring
en een lange zoektocht”, zei mgr.
Bonny nog. Vanaf 1959, met de
Congolese onafhankelijkheid in
het verschiet, werden vele metissen naar België gezonden, waar
ze terechtkwamen in opvangtehuizen en adoptiegezinnen. Lange tijd kregen ze geen volwaardige burgerrechten. (ivh)
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Makkelijk en veilig de trap op
met een thyssenkrupp traplift
· Duitse degelijkheid en 60 jaar ervaring van de marktleider
· Een traplift op maat, met installatie aan muur- of leuningzijde
· Adviseurs en installateurs uit uw buurt, met een Service 24/7
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Wil u de voordelen van de lift zelf uitproberen?
We organiseren graag een ‘testrit’ bij een klant in uw buurt.
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