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Foto uit 1956. René en Jenny Medaer wachten met hun drie kinderen Anne-Marie, Robert en Guy op de luchthaven
van Kikwit voor een vlucht naar Leopoldstad. Het DC3 toestel van Sabena was toen de onverwoestbare luchttaxi
voor kolonialen in het binnenland van Congo. Robert, het tweede kind op de foto is de initiatiefnemer van dit boek.

PROLOOG — DR. ROBERT MEDAER

‘Konzo in Kahemba’

2010. Vijftig jaar geleden werd Belgisch Congo,

nu Democratische Republiek Congo, onafhankelijk. Ik
verliet met mijn ouders, broers en zussen het land. Na
vijftig jaar vond ik het tijd om terug te keren.
Mijn vader, René Medaer, was in België actief in de
bouw, in zijn vrije tijd was hij imker. Hij werd in 1953
door de Belgische overheid gevraagd om in Kahemba
de lokale bevolking, vooral de Tshokwe, te helpen bij
het imkeren. De Tshokwe zijn altijd imkers geweest. In
de beboste savanne in de Kwangoprovincie bloeiden
veel mulombebomen die twee keer per jaar een rijke
honingoogst konden opleveren. De regio had een rijk
verleden op cultureel gebied. Oude tradities leven tot
vandaag voort. Het Tshokwe-houtsnijwerk, nu etnische kunst in de grote musea, had toen nog ten volle
zijn cultuurhistorische betekenis. Door factoren die al
dateren van ver voor de koloniale periode, maar ook
door de opdeling van hun gebied in twee landen, Angola en Congo, was Kahemba al in 1953 totaal verarmd.
Er werd voedsel uitgedeeld om hongersnood tegen te
gaan. Landbouw was nieuw in de streek. De lokale bevolking leefde nog zeer nauw verbonden met de natuur
en volgens tradities uit het rijke Tshokwe-verleden. In
1953 verhuisde ons gezin naar Kahemba.
In Kahemba leerde ik lopen, Kikongo spreken en,
vooral, zwarte mensen kennen. Avion was mijn beste
vriend. Hij maakte speelgoed van bamboe voor ons.
Hij leerde mij hoe je paddenstoelen zoekt, hoe vliegende mieren smaken, hoe je een kip slacht, hoe je vuur
maakt zonder lucifers. Hij leerde mij zwemmen in de
Tshiwalua. Zijn vader, Gabriël, was beeldsnijder volgens de Tshokwe-traditie. Hij verkocht houtsnijwerk
aan de blanken.
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Net vijftig jaar na mijn vertrek uit Congo ontving
ik een uitnodiging van Soeur Charlotte, overste van
de Soeurs de la Divine Providence, een zusterorde die
sinds 1951 actief is in en rond Kahemba met als doel
armoede bestrijden. De zusters hadden net van een
Spaanse non-profitorganisatie een revalidatiecentrum
voor driehonderd patiënten gekregen.
Sinds het eind van de jaren 1980 heerst in de regio
een konzo-epidemie. Konzo is een neurologische aandoening die verlamming van de benen veroorzaakt bij
kinderen en jonge mensen. De oorzaak moet worden
gezocht in de extreme armoede en bijbehorende voedingsproblemen. De zusters deden een beroep op mijn
ervaring als neuroloog en revalidatiearts. Voor mij was
het een unieke kans om terug te keren naar de plek
waar ik opgroeide.
In Kahemba vond ik de wereld van mijn kindertijd terug. De mensen zijn niet veranderd. Ze leven
nog volgens de oude Tshokwe-tradities: een chef heeft
aanzien, een bejaarde wordt gerespecteerd voor zijn
levenservaring, familiebanden zijn heilig en kinderen
een rijkdom. Ook de natuur is niet veel veranderd: het
zachte klimaat van de hoogvlakte, de prachtige watervallen van Bwana Mutombo, de machtige rivier de
Kwenge met nijlpaarden en krokodillen. Er leven nog
grote dieren, zoals leeuwen en antilopen, maar minder
dan vroeger. Dieren zoals luipaarden en buffels vormen een bedreiging voor het dorp en de oogst en worden door de jagers van het dorp afgemaakt.
Ik vond er ook de armoede terug, meer dan voorheen. Er is hongersnood. Ondervoeding is een van de
meest gestelde diagnoses in het ziekenhuis. Vijftig
procent van de kinderen sterft voor het vijfde levensjaar. Bij een op de veertig bevallingen sterft de moeder.

Hoewel de toestellen in het ziekenhuis uiterst goed
geconserveerd en functioneel zijn, dateert vrijwel de
hele medische infrastructuur uit de jaren 1950. In de
dorpen wordt de traditionele geneeskunde nog volop
beoefend door de dokter-tovenaar. Er is hier nog veel
sorcellerie of hekserij.
Sinds de uitnodiging van de zusters in 2010 reis ik
een of twee keer per jaar naar Kahemba. In het begin
bood ik voornamelijk mijn diensten aan als dokter en
neuroloog in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum.
Ik trof er echter ook het bijenstation van Tshiwalua in
behoorlijke en operationele staat aan. Het werd in 1956
gebouwd door mijn vader in opdracht van de koloniale overheid. Het Station Apicole de Tshiwalua functio
neert als een coöperatieve waarin 600 lokale imkers
samenwerken en jaarlijks 5000 kilogram honing verzamelen en verwerken. Die wordt via de coöperatie in
de stad Kahemba of Kikwit of in Angola verkocht. Om
het station een toekomst te geven werd de hygiëne verbeterd, er werd honingwijn gemaakt met goede gist, er
werd een generator geleverd en met een tiental fietsen
werd het vervoer van honing makkelijker.
In België startte ik onder de vleugels van de vzw
Lidwina het project ‘Konzo in Kahemba’. Via ziekenhuizen in België en Nederland verzamelen we afgedankt medisch en praktisch materiaal voor het ziekenhuis. Samen met de verzamelde fondsen van Lidwina
vzw kan ik elk jaar in Kahemba met weinig middelen
ongelooflijk veel doen: het revalidatiecentrum functioneert langzaamaan beter, het ziekenhuis is beter uitgerust, het bijenstation produceert meer honing dan
tevoren. Wat meer is, de nieuwe gevallen van konzo
nemen langzaam af.
Zelf geef ik lezingen over de streek, de medische
toestand, de bevolking, de tradities en de natuur van
Kahemba. Ik merkte snel dat beelden, meer dan woorden, het verhaal het best vertellen. Daarom nodigde ik in 2017 twee beroepsfotografes, Maryse en Inge
Kuypers, uit om samen drie weken door Kahemba en
omstreken te trekken. Hun band met Congo – hun
moeder was hoffotograaf van koning Boudewijn en
president Mobutu – schepte een band en maakte hen
de geknipte personen om alle aspecten van dit stukje
wereld ‘Diep in Congo’ vast te leggen. Hun foto’s vormden de basis voor dit boek. Ik vond Peter Verlinden,

vrt-journalist en Congokenner, en Johan Swinnen,
onze bekendste Congodiplomaat, bereid de inleiding
en de epiloog te schrijven. Ik was erg blij dat Charles
Nawegj Mundele, Congolees gedeputeerde voor de
regio Kahemba, een bijdrage wilde leveren. Ten slotte
schreef ik zelf een bijdrage over de geschiedenis van de
provincie Kwango.
Het boek wordt via de boekhandel en rechtstreeks
door Lidwina vzw verkocht ten voordele van het project ‘Konzo in Kahemba’.
Tot slot dank ik de vele mensen en instellingen die
het project steunen. Dankzij hen kunnen wij in Kahemba misschien toch wel ‘een steen verleggen in de rivier’.
Samen met de bevolking van Kahemba dank ik u allen.
Ik wens u, beste lezer, veel genot bij het zien en lezen
van Diep in Congo.

— Dr. Robert Medaer

6

INLEIDING — PETER VERLINDEN

Diep in Congo
Over Congo en België, ruim een halve eeuw later

Juli 1989, mijn allereerste Congoreis. Ik ben amper
een maand in dienst als woordvoerder van de minister van Ontwikkelingssamenwerking. De gloriejaren
van president Mobutu lopen ten einde, de zoveelste
Belgisch-Zaïrese crisis is bezworen en we trekken met
een groot gezelschap van kabinetsleden, ambtenaren
en journalisten voor bijna drie weken op verzoeningsrondreis door Congo.
Zo kom ik voor de allereerste keer in Bukavu, de
idyllische stad aan het Kivumeer, de stad met de vijf
landtongen in het meer met daarop de residentiële
wijken.
We logeren in Hotel Résidence, een art-decogebouw in het centrum van de stad. De hotellobby is tot
in de nok bekleed met travertin, met overal glimmende
koperen biezen en kunstig gedraaid smeedwerk. Boven
op de open lift staat in sierlijke letters ‘lift’ en pas na
enkele dagen realiseer ik me dat het ‘ascenseur’ had
moeten zijn. De kolonie was officieel tweetalig, precies
zoals het moederland, en her en der maakte een Belgische leverancier daar blijkbaar gebruik van om een
overgebleven Nederlandstalig opschrift te slijten.
De bijzonder ruime kamers stralen de grandeur uit
van vervlogen tijden. Ik herken de kranen, deurklinken,
nachtlampjes en gordijnen uit mijn kindertijd. Alleen
draaien hier de kranen dol, hangen de deurklinken los,
ontbreekt de gloeilamp in het nachtlampje en zijn de
gordijnen gescheurd.
Op dat ogenblik besef ik nog niet waarom die plek
me zo geruststelt, vertrouwd overkomt, alsof ik er al
verschillende keren gelogeerd heb, alsof het een thuis
is, weliswaar verfomfaaid en verfrommeld, maar toch
met iets ‘eigens’.
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Ruim een kwarteeuw en meer dan vijftig Congoreizen
later. Dit land is intussen onder mijn huid gekropen.
Ik beland voor de zoveelste keer in Bukavu, nog
even idyllisch, uittorenend boven het Kivumeer. De
landtongen raken langzamerhand volgebouwd met
barakachtige bouwsels waar grote families schuilen
voor de regen, die ik die allereerste keer amper opgemerkt had. Die moet er toen zeker geweest zijn, want
het was in diezelfde maand juli. Op veel plaatsen zijn
de glooiende grastuinen van de koloniale villa’s helemaal verdwenen, opgeslokt door de bouwwoede van
families op zoek naar ruimte.
De blanken zijn zowat allemaal vertrokken. Het
zachte klimaat is gebleven, de rust min of meer weergekeerd na een turbulente tijd van open oorlogen en
honderdduizenden vluchtelingen.
Ik kies ervoor om opnieuw te logeren in Hotel
Résidence, terug naar mijn allereerste ervaring. De
grandeur is gebleven. En verder draaien de kranen nog
even dol – of nog iets doller? – en ook aan de loshangende deurklinken, lege nachtlampjes en gescheurde
gordijnen is niets veranderd.
En toch. Voor mij is er iets fundamenteels veranderd. Na ruim twee decennia weet ik nu wel zeker
waarom deze plek mij toen al zo vertrouwd voorkwam,
zoals onderhand zoveel plekken in Congo. Ik weet eindelijk waar dat thuisgevoel vandaan komt: dit is ‘Belgique tropicale’.
Materiële erfenis

De Congolezen leven vijftig jaar later nog altijd verder
in het koloniale Congo zoals de Belgen het achtergelaten hebben in 1960.

De ruimtelijke omgeving waarin zij zich elke dag
opnieuw begeven, de straten en pleinen, de markten en
havens, openbare gebouwen en privéresidenties, parken en stranden, de materiële leefomgeving van elke
dag, alles is zo Belgisch gekleurd dat het lijkt alsof de
koloniale klok is blijven stilstaan.
Bukavu is daarvan het voorbeeld bij uitstek. De
stad op de heuvels met haar administratieve wijken en
betonnen straten – de reepjes pek tussen de betonplaten zijn allang weggespoeld – was op het einde van de
koloniale glorietijd van de jaren 1950 al zo volgebouwd
dat er na de onafhankelijkheid nauwelijks ruimte was
voor nieuwe constructies. Zeker het stadscentrum is
daardoor zowat integraal bewaard gebleven. In Congo wordt immers niets afgebroken, of toch nauwelijks.
Wij in Europa breken af om iets anders, iets nieuws, in
de plaats te bouwen. ‘Vernieuwen’ heet dat. In Congo
wordt niets vernieuwd, dus ook niets afgebroken.
De administratieve wijk ‘la Botte’ (de Laars), zo genoemd vanwege de vorm van deze landtong, met de
ambtswoning van de gouverneur, het justitiepaleis, het
hoofdkwartier van de politie … alles staat er nog zoals
het in 1960 meteen na de onafhankelijkheidsfeesten
achtergelaten werd door de vluchtende Belgen. Niet
alle gebouwen hebben nog dezelfde functie als in de
koloniale tijd, maar de overschilderde betonletters, ty-

pisch voor de jaren 1950, verraden dat de opslagplaats
ooit een hotel geweest is, het hoofdkwartier van een
grote internationale hulporganisatie een woonblok, de
politiekazerne een chique villa…
Het volstaat om er enkele ansichtkaarten in zwartwit uit de koloniale tijd bij te halen om te concluderen
dat in Bukavu het koloniale stadscentrum na vijftig
jaar nauwelijks veranderd is.
En dat geldt evengoed voor de binnensteden van
pakweg Boma, Matadi, Mbanza-Ngungu (het vroegere Thysstad), Kisantu, Kinshasa (Leopoldstad), Kikwit,
Idiofa, Gemena, Lisala, Kananga (Luluaburg), Kisangani, Lubumbashi enzovoort. Ik beperk me tot de binnensteden die ik zelf verkend heb.
Niet eens twee procent van de Congolezen is nog
geboren vóór de onafhankelijkheid. Het overgrote deel
van de bevolking kent de koloniale tijd dus alleen van
de verhalen die ouders en grootouders vertellen. Weinigen beseffen dat de straten die hen naar de markt
brengen, de pleinen waar ze bij de ondergaande zon
met vrienden de dag bespreken, de administratieve gebouwen waar ze urenlang wachten op papieren
waarvan weinigen het nut inzien, de scholen waar ze
in oude boeken en versleten schriften studeren, de kerken waar ze zingen begeleid door zelfgemaakte gitaren en trommels… dat het stuk voor stuk creaties zijn
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uit een niet zo ver verleden, dat voor hen het heden
geworden is. Nog minder beseffen zij dat het creaties
waren van de blanken, de Belgen, met zwarte handen
gebouwd op basis van blanke plannen, onder leiding
van blanke werfleiders.
De ex-koloniale materiële werkelijkheid behoort nu
tot het Congolese ‘wij’. Vrijwel niemand kan zich voorstellen dat het anders zou kunnen zijn of ooit anders
geweest is. Zoals in Vlaanderen een Romaans kerkje
deel geworden is van onze identiteit, zo behoren in de
Congolese levenscultuur de Belgisch-koloniale gebouwen tot hun culturele eigenheid. Kinderen spelen tussen de art-decogebouwen van Bukavu, vrouwen stallen
hun koopwaar uit onder de gebogen betonnen luifels
van wat ooit een administratief centrum was, mannen
slenteren voorbij het imposante postgebouw met stellingen eromheen die verraden dat het voor de zoveelste keer opgeverfd wordt, terwijl niemand goed weet
wat ermee moet gebeuren. Verder staat het immers
leeg.
De stenen en betonnen erfenis uit de koloniale tijd
zijn niet alleen in de steden te zien, ook in veel dorpen
zijn de koloniale sporen nog zeer goed zichtbaar.
Op mijn rondreizen door het Congolese binnenland viel het mij elk jaar meer op dat bijna elk stenen
gebouw dat er nog stond dateerde uit de jaren 1950,
soms van een paar tientallen jaren eerder.
Denk het tropische klimaat weg, de lemen hutten
en erven, vergeet de mango- en avocadobomen, en op
veel plaatsen waan je je in een Vlaams boerendorp van
voor de jaren 1960. Ik kom zelf uit zo’n dorp, aan de
rand van de Kempen, en beleef op zowat elke intensieve Congoreis dat déjà vu, alsof ik terugreis in de tijd, als
kind rondfiets tussen de schuren en kapelletjes, boerenhuizen en villa’s. Zelfs ons gemeentehuis heb ik in
Congo al teruggezien.
Uiteraard moet je leren kijken, want veel van die koloniale nostalgie is verstopt geraakt tussen en achter
de nieuwe bouwsels van de snel groeiende bevolking.
Wie niet verder kijkt dan die eenvoudige constructies, kijkt over de landmarks heen, over de ankerpunten van een plek: het marktplein, het gemeentehuis,
de opmerkelijke villa, de kerk, het majestueuze hotel…
Die ankerpunten zijn ‘Belgisch’, want andere dan die
Belgisch-koloniale zijn er nauwelijks bij gekomen.
Immateriële erfenis

De koloniale erfenis reikt veel verder dan stenen, beton
en asfalt. Tegelijk met de materiële ruimtelijke creaties
drong ook de blanke leefwereld, vaak verengd tot de
Belgische leefwereld, het koloniale Congo binnen.
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Dat begon al op het einde van de 19de eeuw toen de
allereerste missieposten de religie, het onderwijs en de
gezondheidszorg organiseerden. Deze drie vitale sectoren bleven grotendeels in handen van de kerkelijke
instituten, zij het dat de dominantie van de katholieke
kerk zwaar te lijden heeft gehad onder de opkomende
‘bevrijdingskerken’. Ook de verschillende protestantse
geloofsgroepen bleven hun rol spelen.
Ongeveer tegelijk met de missies installeerden ook de
allereerste Belgische koloniale bedrijven zich in CongoVrijstaat, daarna Belgisch-Congo. Zij bouwden hun mijnen en fabrieken en brachten de westerse economische
organisatiestructuur naar dit stuk diep Afrika.
De koloniale administratie volgde in hun zog en
kreeg zeker na de Tweede Wereldoorlog een alsmaar
dominantere rol bij de organisatie van de staat.
Deze Belgisch georiënteerde sectoren hebben vanaf
de koloniale tijd het Congolese leven en denken fundamenteel in de huidige plooi gelegd, genesteld in de
geesten van de Congolezen.
De kerk

Religie was in Congo de eerste maatschappelijke sector die overgenomen werd door de blanken, vooral
door de Belgen. Mannelijke en vrouwelijke missionarissen trokken al in de tweede helft van de 19de eeuw
het Congolese binnenland in om hun geloof te verkondigen. Zij troffen er ‘bijgeloof ’ en ‘valse goden’ aan en
begonnen met veel moed aan de kerstening.
Feitelijk hebben de blanke religieuzen als allereersten in volle overtuiging de systematische afbraak van
de ‘autochtone identiteit’ ingezet. Alles wat in hun ogen
strijdig was met ‘het ware geloof ’, het geloof zoals dat
in onze kerken gepredikt werd, moest eraan geloven.
Naargelang van de plek en de persoonlijkheid van de
missionaris gebeurde dat met harde dan wel iets zachtere hand. Al heeft dat op termijn nauwelijks verschil
gemaakt. Het gaat erom dat alvast deze elementen
van de eigenheid van de Congolees, alles wat van ver
of nabij met geloof en religie te maken had, afgebroken
werd, tabula rasa, om vervolgens vervangen te worden
door het ‘blanke religieuze denken’ of nog exacter: het
‘Belgische religieuze denken’.
Deze kerkelijke praktijken raakten ingeburgerd tot
in de kleinste Congolese dorpen en stadjes. De Congolese mannen, vrouwen en kinderen hebben, volgzaam
als ze zijn, hun blanke, meestal Belgische, religieuze
leermeesters gevolgd.
Sommige van deze leermeesters gaven hen de kans
om toch een stukje Congolese eigenheid doorheen die
kerkelijke praktijken te weven, zoals Guido Haazen in
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Een tocht van 360 kilometer naar Kahemba begint in Kikwit.
De stad ligt aan de rivier de Kwilu in de provincie Bandundu.
De Kwilu is 965 kilometer lang en is een bijrivier van de Kasai,
die op haar beurt in de Congostroom uitmondt.
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Een prauw op de Kwilu in het regenseizoen.
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In de dichte ochtendmist met groenten op weg naar de markt in Kikwit.
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De eerste kilometers buiten de stad is de weg nog verhard,
daarna zijn er broussewegen.
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Vaak zie je langs de weg nog tweede- of derdehands vrachtwagens,
ingevoerd vanuit Europa met nog een lang tweede leven in Congo.
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Langs de weg naar Kahemba zie je uiteraard cafés.
Vrachtwagenchauffeurs en lokale mensen drinken
er bier, Skol of Primus.
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