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Brief van de Belgische delegatie voor de Congolese afgevaardigden
Aan iedereen wie het aanbelangt,
De Evangelische Alliantie Vlaanderen en de Alliance Evangélique
Francophone de Belgique verklaren dat ze hun volle morele steun willen
betuigen aan het verzoeningsproces dat plaatsvindt tussen België en de
Democratische Republiek Congo. Verzoening is een bijbelse opdracht voor alle
christenen in de lijn van het verzoeningswerk van Jezus Christus (Mattheüs 5:2324). Want “het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: Hij
heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de
verkondiging van de verzoening toevertrouwd” (2 Korinthe 5:18-20).
Wij erkennen met diepe spijt dat tijdens de periode van de kolonisatie door de
Belgische overheid en het Belgische volk veel onrecht werd gepleegd en lijden
werd aangedaan aan het Congolese volk. Het onrechtmatig bezetten en
onderwerpen van de autochtone bevolkingsgroepen, de dwangarbeid en het
vreselijke geweld dat daarmee gepaard ging, de miljoenen doden en talloze
wreedheden, de plundering van de bodemrijkdommen, het fnuiken van de locale
economieën, de vernederingen en minachting, het veroorzaken van verdeeldheid
tussen stammen en etnische groepen en vele andere wandaden moeten als diep
kwetsend overgekomen zijn op de Congolese bevolking. Ze zijn in feite als
“nationale zonden” te bestempelen, en zijn een schandvlek voor ons land dat
zich als christelijk en beschaafd opwierp.
We geloven dat vele Belgen op een onbaatzuchtige wijze goede dingen hebben
verwezenlijkt in de gezondheidszorg, het onderwijs, de infrastructuur en
verkondiging van het evangelie, maar we willen als Belgen ook in solidariteit
erkennen en belijden dat hebzucht en heerszucht (imperialisme) de motivatie
waren van vele anderen van onze landgenoten . Dit alles maakt dat België een
grote historische schuld heeft tegenover het Congolese volk. In naam van
“beschaving” zijn deze barbaarse dingen gebeurd. En in naam van “christendom”
zijn dingen gezegd en gedaan die tegengesteld waren aan de Geest van Christus,
die zich als een dienaar opstelde en zijn leven gaf voor anderen.

Wij benoemen elk superioriteitsgevoel en racisme als essentieel onchristelijk, en
betuigen onze grootste spijt dat dit zo is gebeurd. Wij betreuren de ontwrichting
en verminking die hier het gevolg van geweest is, zowel economisch, politiek,
moreel en psychologisch. Wij erkennen ook dat sinds de onafhankelijkheid van
Congo vele onrechtvaardigheden zijn blijven voortduren in de relatie tussen onze
landen en de gezonde ontwikkeling van dit mooie land in de weg staan. Wij
willen met deze zondige praktijken breken, zowel in ons persoonlijk leven als in
onze omgeving.
We hopen en bidden dat dit verzoeningsproces een begin van herstel mag
brengen en genezend mag zijn voor onze beide landen. We hebben beiden
vergeving van God en van elkaar nodig om dit pijnlijke verleden af te sluiten
opdat de toekomst een nieuwe kans kan krijgen.
Wij willen ons ook voornemen om in de toekomst alles te doen wat in onze
macht is om te werken aan nieuwe, gezonde en evenwaardige relaties, aan
respectvolle samenwerking. Wij geloven dat België en Congo elkaar nog veel te
bieden hebben en elkaar wederzijds erg kunnen verrijken. Mag God ons in de
toekomst helpen om zijn beeld in elkaar te zien en elkaar tot grote zegen te zijn.
Onze hoop hiervoor stellen wij op Jezus Christus, “want Hij is onze vrede, Hij die
met zijn dood … de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken…, om uit
die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij vrede en
verzoende Hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam
de vijandschap te doden”. (Efeze 2:14-16).
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