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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-Willibrordus-
kerk in Merksplas. Lichtend voorbeeld echter is hij uiteraard al lang.
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Bisschoppen  
erkentelijk voor 
arbitrage
Op 25 april stelde het Centrum 
voor Arbitrage inzake Seksu-
eel Misbruik (CASM) zijn eind-
verslag voor. Bij die gelegenheid 
drukken de bisschoppen nog-
maals hun erkentelijkheid uit 
aan het adres van het parlement 
en de parlementaire commissie. 
Zij richtten het CASM op, waar-
door het mogelijk was om trans-
parant en legaal te werken met 
verjaarde feiten. Ieder die dat 
wenst, kan nog altijd terecht bij 
de Kerkelijke Opvangpunten 
voor Misbruik in een Pastora-
le Relatie voor melding, erken-
ning of een persoonlijk gesprek. 
Dat kan via het centrale infopunt 
dat doorverwijst naar de opvang-
punten 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 er-
kennen het leed dat metissen uit 

de koloniale tijd ondergingen.” 
Dat zei mgr. Johan Bonny, bis-
schop van Antwerpen, namens 
de Belgische bisschoppen tijdens 
een colloquium over de kwes-
tie 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 insti-
tuut tot een verdere vervreem-
ding van hun oorsprong en van 
hun ware identiteit. Ze verhin-
derde hun volwaardige ontplooi-
ing en hun vrije zelfbeschikking. 
Voor het aandeel dat de katholie-
ke Kerk had in dat gebeuren wil-
len wij die metissen onze veront-
schuldigingen aanbieden.” Mgr. 
Bonny gaf aan dat de bisschop-
pen willen meewerken aan de 
zoektocht van metissen en hun 
afstammelingen naar hun oor-
sprong of familie en van metis-
senouders naar hun kinderen en 
hun afstammelingen. Ze vragen 
al wie beschikt over historische 
gegevens of archiefmateriaal 
over de problematiek, dat ter be-
schikking te stellen voor onder-
zoek. Tegelijk ondersteunen ze 
de vraag aan de federale regering 
„om de overblijvende problemen 

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 Burun-
dese moeder. De koloniale over-
heden, zowel de burgerlijke als 
de kerkelijke, beschouwden me-
tissen als een probleem. Vaak 
werden ze geboren uit relaties 
die ‘er niet hadden moeten zijn’ 
of uit huwelijken die niet wet-
telijk waren gesloten. Velen wer-
den weggehaald bij hun moeder 
en geplaatst in weeshuizen of 
pensionaten. „Die plaatsing ver-
wijderde 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 metis-
sen naar België gezonden, waar 
ze terechtkwamen in opvangte-
huizen en adoptiegezinnen. Lan-
ge tijd kregen ze geen volwaardi-
ge burgerrechten. (ivh)

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

Wil u de voordelen van de lift zelf uitproberen? 
We organiseren graag een ‘testrit’ bij een klant in uw buurt. 

Nergens zo goed als thuis

Bel gratis

www.tk-traplift.be

Bel gratis

Ontvang uw gratis 
informatiepakket

0800 26 427
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