
Verklaring bij het overlijden van Mgr. Jean-Louis Nahimana, lid van de Expertengroep van de 
Bijzondere commissie belast met het onderzoek over Congo-Vrijstaat (1885-1908) en het Belgisch 
koloniaal verleden in Congo (1908-1960), Rwanda en Burundi (1919-1962), de impact hiervan en 
de gevolgen die hieraan dienen gegeven te worden 
 
Monseigneur Jean-Louis Nahimana, lid van de expertengroep van de Bijzondere Commissie « Congo 
- Koloniaal Verleden », is gisteren op 56-jarige leeftijd overleden na een periode van ziekte. 
 
Kamerlid en commissievoorzitter Wouter De Vriendt en de expertengroep betreuren dit verlies en 
betuigen hun innige deelneming aan zijn familie en naasten. 
 
Monseigneur Nahimana was nationaal en internationaal een man van grote reputatie. Als voormalig 
voorzitter van de Burundese Waarheids- en Verzoeningscommissie heeft hij voor zijn land een grote 
verdienste. Vanuit deze expertise werd hij door de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangezocht 
om te zetelen in de expertengroep die momenteel werkt aan een inleidend rapport voor de 
Bijzondere Commissie « Congo-Koloniaal Verleden ». 
 
Monseigneur Nahimana was als Bisschop verbonden aan het Aartsbisdom Bujumbura en leidde daar 
de Commissie “Justice & Paix”. In zijn engagement had hij steeds oog voor machtsstructuren die 
ongelijkheid in de hand werken. Hij geloofde sterk dat het aanpakken van ongelijkheid in een diverse 
samenleving de sleutel is om geweld te voorkomen. 
 
Samen met de expertengroep benadrukt Wouter De Vriendt de constructieve ingesteldheid van 
Monseigneur Nahimana. « Hij toonde zich immer respectvol en met een grote luisterbereidheid. Hij 
was een pacifist en een verzoener. Zijn overlijden is een groot verlies. » 
 
Getekend, 
 
Wouter De Vriendt, Voorzitter van de Bijzondere Commissie “Congo - Koloniaal Verleden” 
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