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1. STEEKKAART 

Naam Democratische Republiek Congo (DR Congo of DRC) 
 
Genoemd naar de Congostroom die de geografie van het land 
domineert  
Kongo betekent ‘jager’ in het Kikongo (erkende taal in het zuidwesten) en was 
ook de naam van een prekoloniaal koninkrijk 
 

President Joseph Kabila 

Buurlanden Congo-Brazaville (Republiek Congo), de Centraal-Afrikaanse Republiek, 
Zuid-Soedan, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola 
 

Oppervlakte 2 344 858 km² 
80 keer België, 5 keer Frankrijk of 1 keer Europa 
na Algerije het grootste land op het Afrikaanse continent  
 

Hoofdstad Kinshasa 
zou ongeveer 8 miljoen inwoners tellen 
 

Bevolking 65 à 75 miljoen (67.51 miljoen – HDI 2014) 
opgedeeld in 220 verschillende etnische groepen die evenveel verschillende 
talen of dialecten spreken; de grootste groep bestaat uit Bantoevolken zoals  
de Mongo, Luba en Kongo 

 

Officiële taal Frans 
 

Erkende regionale talen Lingala, Kikongo, Swahili, Tshiluba 
meer dan 40 van de 220 gesproken talen worden door meer dan 500 000 menen 
gesproken  
Lingala (maar na het aantreden van Kabila ook het Swahili) is de taal van het 
leger; ook in de hoofdstad Kinshasa wordt Lingala gesproken 
In de provincie Oost-Kasaï (Kabinda) spreekt men Tshiluba  
 

Religie 50% katholiek, 20 % protestant, 10 % moslim, 10 % kimbangist  
 

Geografie Congo wordt gedomineerd door 1 stroom en verschillende bijrivieren 
(de Congo)  
221 m diep en daarmee de diepste rivier ter wereld 
4700 km lang en daarmee de 5de langste stroom ter wereld 

 
2/3 van het land is woud 
In het centrum van het land is het savanne 
in het Oosten van het land is het bergachtig 
 
Het hoogste punt is de Mount Stanley – 5109m 
De kustlijn is slechts 37 km lang (de Atlantische Oceaan in het Westen 
van Congo) 
 

Munteenheid Congolese Frank (CDF)  
 
100 CDF is ongeveer 9 eurocent (november 2014) 
 

Natuurlijke rijkdommen 90% van alle mineralen ter wereld bevinden zich in Congo (koper, tin, 

ijzer, aluminium, kobalt, coltan, diamant, goud, petroleum, gas, steenkool, 
uranium, …) 

 
Koffie, suiker, rubber, katoen, vis, hout, banaan, cacao, tabak 

Transport 194 luchthavens (26 met verharde landingsbaan), 4000 km 
spoorwegen, 153497 km wegen waarvan 2794 km verharde wegen, 15 
000 km bevaarbare waterwegen 
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2. CONGO IN DE HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) 

Om de cijfers nog meer te laten spreken, maken we meteen ook de vergelijking met België.  

 CONGO BELGIE 

Algemeen 

Plaats in HDI-ranking 186/187 21/187 

Levensverwachting  49.96 jaar 
 

80.55 jaar 

Armoede 

Aantal mensen die leven met 
minder dan $1.25 per dag  

87.72 % Geen cijfers 

Kindersterfte onder de 5 jaar 146/1000 4/1000 

Opleiding 

Percentage lln die het 
basisonderwijs voltooit 

52 % Geen cijfers 

Gemiddeld aantal jaren 
scholing 

3.07 10.87 

Alfabetiseringsgraad 67.2 % 99 % 

Verhouding aantal lln. per lkr. 35 11 

Opleiding/gender 

Vrouwen die een vorm van 
secundair onderwijs genoten  
(+ 25-jarigen) 

10.7 % 77.5 % 

Mannen die een vorm van 
secundair onderwijs genoten 
(+25-jarigen) 

36.2 % 82.88 % 

Alfabetiseringsgraad bij 
vrouwelijke jongeren (15-24 
jaar) 

63 %  
(volwassen vrouwen: 54 %) 

Geen cijfers 

Alfabetiseringsgraad bij 
mannelijke jongeren (15-24 
jaar) 

78 % Geen cijfers 

Mobiliteit en communicatie 

GSM-gebruikers  105/1000 978/1000 

Internetgebruikers 1.68 % 82 % 

(Human Development Report 2014 - Congo (Democratic Republic of the))  

Congo staat op de 186ste plaats in de ranking, België prijkt op plaats 21. Dat is niet verwonderlijk. Als we kijken 

naar de levensstandaard in het algemeen, constateren de Verenigde Naties dat die er erbarmelijk aan toe is in 

Congo. Zo verdient een Belg gemiddeld honderd keer meer op een jaar tijd dan een Congolees, met 444 

Amerikaanse dollar per capita per jaar voor Congo en 39 471 Amerikaanse dollar per capita per jaar voor 

België. De Belgen zagen hun inkomen toenemen met meer dan een derde, terwijl Congolezen bijna de helft van 

hun inkomen tussen hun vingers zagen glippen. 

Terwijl België naast China bungelt met een levensverwachting van 80 jaar, moet Congo het stellen met een 

gemiddelde levensduur van 49.96 jaar. Tegenover 1980 is er wel verbetering merkbaar. Toen werd men in 

België gemiddeld 73,3 jaar, terwijl men in Congo amper de kaap van 45 jaar bereikte (45,9). 

Wat moeder- en kindersterfte betreft is er nog heel veel werk aan de winkel. De moedersterfte wordt 

berekend per 100 000 levend geboren kinderen. In België sterven 10 vrouwen in het kraambed. In Congo is het 

cijfer schrikbarend veel hoger, met 990 moeders die sterven. 

De kindersterfte wordt gemeten per 1000 levend geboren kinderen. In België sterven er 4 baby’s voor ze hun 

eerste verjaardag vieren. In de Democratische Republiek Congo sterven er 146. Dat is meer dan één op tien. 
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3. DE TOESTAND IS ERNSTIG MAAR NIET HOPELOOS 

Ook op de wegen van en naar Kabinda zie je ze met tientallen: de pedaleurs. Jonge mannen en soms ook 

vrouwen die zwaar beladen fietsen door het zand of – in het regenseizoen –  door de modder voortduwen. Het 

transport met vrachtwagens over de onberijdbare wegen is immens duur en soms zelfs onmogelijk. Dus 

transporteren de Congolezen hun koopwaar (palmolie, brandhout, houtskool, …) zelf vanop het platteland naar 

de stad. Met fietsen van zo’n 200 à 300 kg zwaar. Zoals Broeder André Kateba (overste van de communauteit 

van de Broeders van Liefde in Kabinda) zei: slavenarbeid is het, want zekerheid dat ze hun koopwaar verkocht 

krijgen hebben ze niet en veel geld krijgen ze niet voor hun waar. Bovendien put dit werk hun ondervoede 

lichamen in een mum van tijd uit.  

 

Het fenomeen van de pedaleurs bestaat intussen zo’n 20-tal jaar en is tekenend voor de situatie in het Congo 

van nu.  

In 1996 maakte Laurent-Désiré Kabila een eind aan 31 jaar regering van Mobutu Sese Soko maar niet aan het 

politiek systeem gebaseerd op corruptie en uitbuiting dat hij introduceerde. Ook de huidige president Joseph 

Kabila blinkt niet uit in leiderschap. Hij is een kameleon (dixit Broeder André).  

Waarom zegt men hier altijd dat een of andere realisatie ‘un don présidentiel’ of ‘un don ministériel’ is? 

Het gaat toch niet om giften, maar om de rechten van de mensen. Het is gewoon de taak van de 

president zich daarmee bezig te houden. Hij is toch niet verkozen om giften uit te reiken? Politiek, dat is 

de kans om te besturen, maar in Afrika deugt alleen Mandela. Al de rest zit in een soort vakbond voor 

presidenten. Papa Ndongala, muzikant in Kisangani, maakte zich voor de laatste keer van zijn leven 

goed boos op 13 november 2008. Hij overleed enige weken later. (Keyzer, 2009) 

Het omverwerpen van Mobutu’s regime was bovendien het begin van jarenlange rebellenoorlogen waarbij 

iedereen een graantje van Congo’s onmetelijke bodemrijkdommen probeerde mee te pikken. In deze oorlogen 

raakten uiteindelijk 9 Afrikaanse landen, vele VN vredesmissies en 20 gewapende milities betrokken. Sinds 

1998 vielen er niet minder dan 5,4 miljoen slachtoffers. Meer dan 90% van hen stierven ten gevolge van 

malaria, diarree, longontsteking en ondervoeding; het gevolg van de ongezonde omstandigheden in 

overbevolkte vluchtelingenkampen. Bijna de helft van het aantal slachtoffers waren kinderen onder 5 jaar. De 

oorlogen waren een ramp voor de infrastructuur in het land. Jarenlang werd er niet meer geïnvesteerd in 

gebouwen en wegen.  

Gebrekkige infrastructuur, corruptie, wanbestuur en onverantwoordelijkheid van de verantwoordelijken op alle 

bestuursniveaus belemmeren de ontwikkelingskansen van het land. Dit is het land dat Mobutu met heel veel 

buitenlandse, vooral Westerse, steun gecreëerd heeft.  

Op de overheid kunnen Congolezen niet rekenen. Maar ze blijven niet bij de pakken zitten.  
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Hun levenskracht is groot. Ze hebben één gemeenschappelijk devies dat gemeenzaam "Article quinze" van de 

grondwet wordt genoemd: "débrouillez-vous" (trek uw plan). Zie ook aflevering 6 van Bonjour Congo, de 

Canvasreeks van Rudi Vranckx..  

(http://www.canvas.be/programmas/bonjour-congo/server1150ac4af%3A12f203887bd%3A-7a61) 

Nergens ter wereld vind je zulke vindingrijke, amicale en sociale mensen als in Congo. De onderlinge 

verbondenheid is er erg groot. Zoals Thierry Michel, regisseur van de film Congo River stelt: ‘Je moet ook wel 

als de ellende dergelijke omvang aanneemt’. 

Op middellange termijn zal Congo zich als land oprichten om zich uit deze aanslepende situatie van blijvende 

armoede te trekken. De voornaamste uitdaging zit in degelijk politiek bestuur. De hefboom daartoe zal komen 

van een slagvaardig en bewust middenveld. Het zullen de Congolezen zelf zijn die hun belangen in beleid zullen 

omzetten. De weg daartoe is democratisering en degelijk onderwijs!’ (Blog Luk in Congo)  

In die zin is het project van de Zuidactie 2015 dat kinderen degelijk onderwijs wil aanbieden een project voor 

de toekomst van Congo. En is elke cent die in Kintu Kimune geïnvesteerd wordt, goud waard! 

En er is nog meer goed nieuws. Op 24 februari 2013 ondertekenden 11 Afrikaanse landen (waaronder Congo) 

en 4 internationale organisaties (waaronder de VN) het internationaal akkoord van Addis Abeba. In dit akkoord 

voor vrede, veiligheid en samenwerking werd o.m. afgesproken dat Afrikaanse landen geen steun meer 

verlenen aan de rebellen. In Congo zelf wordt momenteel onderhandeld om een nationale dialoog op te zetten 

die verzoening kan brengen en legitimiteit kan creëren. 
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4. DE VLAG  

 
Het centrale monument in Kabinda in de kleuren van de vlag 

Congo kende doorheen zijn geschiedenis al een heel aantal vlaggen. De huidige vlag werd officieel gehesen in 

februari 2006 toen ook de nieuwe grondwet aangenomen werd. De nieuwe vlag lijkt sterk op de vlag van 1963-

1971.  

De blauwe achtergrond staat voor vrede; het gele lint voor de bodemrijkdom van het land; het rode lint voor 

het bloed van de martelaren; de gele ster voor de schitterende eenheid van het land. 

5. GEOGRAFIE EN KLIMAAT  

De Democratische Republiek Congo (ook wel DRC of Congo-Kinshasa genoemd) is met een oppervlakte van 2 

344 858 km² de op één na grootste staat van Afrika; enkel Algerije in het noorden van Afrika is nog groter. Om 

de grootte van het land even te situeren tegenover België/Europa: Congo is exact 76,8 keer groter dan België. 

Als je het op Europa legt, reikt het van Denemarken tot Italië en van Polen tot Bretagne. 

 

Een groot deel van het land maakt deel uit van het Congobekken. Waardoor het land ook naar deze rivier 

genoemd is. De Congorivier doorkruist vanaf haar bron in Zuid Katanga, in het dorpje Musfi het hele land 

doorheen achtereenvolgens Kisangani, Mbandaka en Kinshasa om uiteindelijk in Banana, vlak voorbij de haven 

van Matadi, in de Atlantische Oceaan uit te monden. Met een lengte van 4371 kilometer is ze na de Nijl de 

tweede grootste rivier in Afrika. 
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Congo kent verschillende klimaatgordels en dus ook verschillende landschappen: van groene golvende heuvels 

tot rosgele vlakke savannes, van eindeloze regenwouden tot (rond de vulkanen in het oosten van het land) kale 

lavalandschappen. 

 

Door de ligging rond de evenaar heeft het grootste deel van het land te maken met een tropisch 

(evenaars)klimaat dat wordt getypeerd door één seizoen. Het is er altijd vochtig en warm. Er zijn geen 

uitsluitend droge perioden. De gemiddelde temperatuur bedraagt er 25°C.  

Aan de randen van het Congobekken, in Noord-Katanga, de twee Kasaïs en Beneden-Congo ligt de gemiddelde 

temperatuur iets lager. Deze streek kent de typische afwisseling van een droog- en een regenseizoen (resp. van 

mei tot september en van november tot april).  

In het hooggebergte in het oosten van het land heerst er een hooggebergteklimaat met eeuwige sneeuw. Daar 

bedraagt de gemiddelde temperatuur 19°c. 

De verbazingwekkende diversiteit van het ecosysteem maakt van Congo een schatkamer van talloze soorten 

planten en dieren. Sommige ecosystemen in Congo zijn uniek in de wereld en herbergen bedreigde diersoorten 

zoals de bonobo, de gorilla, de okapi en de witte neushoorn.  

Door de klimatologische verscheidenheid is er ook een grote verscheidenheid aan landbouwproducten in 

Congo. Naast verschillende soorten hout produceert het land ook katoen, diverse soorten palmbomen, 

aardnoten, thee, koffie, cacao, maïs, rijst, fruit en groenten die groeien in tropische en gematigde 

omstandigheden, suikerriet en vele knollen.  (Klimaat) 
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6. BEVOLKING 

De HDI geeft een exact bevolkingscijfer van 67,51 miljoen (2013) – maar meestal waagt men zich enkel aan 

schattingen (van 65 à 75 miljoen). Over schattingen gesproken: rekening houdend met de jaarlijkse 

bevolkingsgroei van 3%, schat men dat er in 2023 100 miljoen Congolezen zullen zijn. 

De bevolking is verdeeld over 10 provincies (in alfabetische volgorde: Bandundu, Bas-Congo, 

Evenaarsprovincie, Katanga, Maniema, Noord-Kivu, Oost-Congo, Oost-Kasaï, West-Kasaï en Zuid-Kivu) en 1 

stad; de hoofdstad Kinshasa.  

 

(Busselen, 2010)         (Ms. K's Africa Geography Page) 

Er leven meer dan 200 verschillende etnische groepen in Congo die men op basis van taalverwantschap in 4 

grote groepen kan indelen. De meeste groepen behoren tot de zg. Bantoevolkeren; ooit naar Congo 

gemigreerd vanuit Tsjaad, Nigeria en Kameroen. De overige grote etnische groepen zijn de Soedanezen (in het 

noorden) en de Pygmeeën die beschouwd worden als de oorspronkelijke bevolking van Congo. De grootste 

etnieën zijn de Luba in het zuiden en het centrum (17% van de bevolking) en de Kongo in het westen (16% van 

de bevolking). Momenteel woont ongeveer 44% van de bevolking in stedelijk gebied. De exodus vanuit het 

platteland naar de stad is o.m. te wijten aan de oorlogen, de hoop op werk in de stad en de toenemende 

droogte op het platteland. 
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7. TAAL 

 
(Islam in Kinshasa, Democratic Republic of Congo) 

De officiële taal is Frans. Daarnaast zijn er 4 nationale talen: Lingala, Swahili, Tshiluba en Kikongo. 

FRANS 

Als officiële taal is het Frans de taal van de administratie, het onderwijs en de media in Congo. Dat dit zo is, is 

een erfenis van de kolonisatie. Momenteel boet de kennis van het Frans echter aan belang in, wat vooral te 

wijten is aan het gebrek aan scholing van een groot deel van de bevolking. 

LINGALA  

Deze taal werd vooral onder impuls van Mobutu – van wie het de moedertaal was –een nationale taal. Maar 

ook in de koloniale periode speelde het Lingala als taal van het leger al een belangrijke rol. Ook heel wat 

muzikanten gebruikten het Lingala en maakten de taal populair. De taal wordt vooral gesproken in Kinshasa, de 

Evenaarsprovincie en Oost-Congo (goed voor zo’n 27,5 % van de bevolking). Op die manier is ze, na het Swahili, 

de 2
de

 meest gesproken taal in het land. Maar het Lingala dankt zijn populariteit vooral aan haar belang als taal 

van de hoofdstad, de muziek en de media. Na het Frans is het de taal die men overal in Congo begrijpt.  

SWAHILI 

Alle Swahilitalen behoren tot dezelfde groep Oost-Afrikaanse Bantoetalen. Swahili is een vermenging van 

Afrikaanse talen, het Arabisch en het Perzisch – talen die in de 19
de

 eeuw door slavenhandelaars in deze regio 

geïntroduceerd zijn. Elke Swahilitaal heeft gemeenschappelijke kenmerken en vooral een gemeenschappelijke 

woordenschat waardoor men – over alle linguïstische verschillen heen – elkaar toch kan verstaan. De meest 

gebruikte Swahilitaal is het Kiswahili, in Kenia, Oeganda en Tanzania tot nationale taal gemaakt. Deze taal 

spreekt men in de provincies Katanga, Maniema, Noord- en Zuid-Kivu en Oost-Congo – stuk voor stuk qua 

oppervlakte en bevolking grote provincies. Swahili wordt door ongeveer 40% van de Congolezen gesproken, 

waardoor het dus de meest gesproken taal is in Congo maar niet de meest verspreide. Geografisch is het 

Swahili immers hoofdzakelijk beperkt tot het oosten van het land.   

KIKONGO 

Net als de 3 andere nationale talen behoort ook Kikongo tot de familie van de Bantoetalen. Deze taal van het 

Kongovolk (zg. Bakongo) wordt ook gesproken in het noordoosten van Angola, het zuiden van Congo-
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Brazzaville en op de zuidkust van Gabon. In Congo wordt ze door ongeveer 17% van de Congolezen gesproken,  

vooral in de provincies Bandundu en Bas-Congo en in mindere mate in Kinshasa en in west-Kasaï. 

TSHILUBA 

Tshiluba wordt in het centrale deel van Congo gesproken, meer bepaald in de 2 Kasai (oost en west) en in het 

noorden van Katanga. 17% van de bevolking in Congo spreekt Tshiluba. 

  



12 
 

Zuidactie 2015 – Allons-y pour Ki-Ki 
Congo - Landinformatie  

8. RELIGIE 

  

(Ms. K's Africa Geography Page) 

Meer dan 70% van de bevolking is christen, 50% van hen is rooms-katholiek en 20% protestant. Daarnaast is 

10% kimbangist, 10% moslim en de overige 10% belijden ‘andere (traditionele en inheemse) religies’ zoals het 

bahaïsme, het animisme, verering van voorouders, toverij en hekserij.  

Het protestantisme is, net zoals het katholicisme, met de eerste missionarissen meegekomen. Op een soms 

brutale manier zonder enig respect voor de traditionele culturele en religieuze gebruiken werden de 

Congolezen zowel door de protestanten als de katholieken gekerstend. Geleidelijk aan zijn deze inheemse en 

geïmporteerde religies naar elkaar toegegroeid. Uit deze fusie ontstonden nieuwe godsdiensten zoals het 

Kimbangisme en het Kitawala. Vandaag de dag zijn de voornaamste in Congo beoefende religies - in volgorde 

van belang – de rooms-katholieke godsdienst, het protestantisme, het Kimbangisme, de islam en de Églises de 

réveil. En ook al ordonneert de grondwet van 18 februari 2006 dat Congo een seculiere staat is, blijven 

traditionele culturele en religieuze gewoonten sterk verankerd bij de meerderheid van de bevolking en 

beïnvloeden ze nog steeds het sociale en politieke leven in grote mate. Alhoewel ze de laatste jaren geduchte 

concurrentie ondervinden van de praktijken van de zg. Églises de réveil die teren op het enthousiasme en 

(vooral) de wanhoop van de meerderheid van de Congolezen.  

DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK 

De ongeveer 35 miljoen rooms-katholieken (ongeveer de helft van de bevolking) zijn verspreid over 6 

aartsbisdommen en 41 bisdommen. De invloed van de katholieke kerk is moeilijk te overschatten. Vooral op 

het vlak van onderwijs is de katholieke kerk goed vertegenwoordigd: meer dan 60% van de lagere 

schoolkinderen en meer dan 40% van de middelbare schoolkinderen gaan naar katholieke scholen. De kerk 

bezit en beheert een enorm netwerk van hospitalen, scholen en klinieken, maar ook economische bedrijfjes 

zoals boerderijen en winkeltjes met artisanale producten.  

Dit alles als gevolg van de kolonisatie. De katholieke kerk was één van de pijlers van het koloniale systeem van 

België. Vanaf de begindagen van haar kolonie liet de Belgische Staat de taak om de Congolezen te beschaven 

over aan de kerk. Opleiding, gezondheidszorg en het aanleren van bepaalde economische activiteiten aan de 

bevolking werd in de schoenen van de eerste missionarissen geschoven. In sommige regio’s zoals Katanga 

vormden ze zelfs – op vraag van de Belgische moederbedrijven -  arbeiders die in deze bedrijven konden 

tewerkgesteld worden. Talrijke Benedictijnen, Salesianen en Jezuïeten (en ook enkele Broeders van Liefde) 

ruilen België voor Congo. Tot in de jaren ’50 hebben dezen het Congolese onderwijs praktisch volledig in 

handen. De protestantse concurrentie was verwaarloosbaar. En ook al nationaliseerde Mobutu het onderwijs, 

de meerderheid van de Congolese kinderen wordt – zoals reeds vermeld - nog steeds in katholieke scholen 

opgeleid. 
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DE ÉGLISE DU CHRIST AU CONGO (PROTESTANTSE KERK)  

De eerste protestantse missionarissen kwamen in 1878 in Congo aan. Geleidelijk aan versterkten de 

protestanten hun aanwezigheid in Congo, zich heel goed bewust van het feit dat de katholieke kerk altijd de 

grootste zou blijven. Maar tegelijkertijd beseften ze ook heel goed dat Congo het ‘grootste missioneringsveld 

ter wereld was’ (cfr. Internationale Conferentie van de Missies, Schotland, 1910). Vandaar hun blijvende acties. 

Vandaag de dag zijn alle protestantse kerken verenigd in de zg. Église du Christ au Congo. Deze telt ongeveer 

320 000 parochies, 4560 lagere scholen, 1860 secundaire scholen, en een 40-tal hogescholen en universiteiten 

verspreid over heel Congo.  

DE ´ÉGLISES DE RÉVEIL’  

Deze kerken, geînspireerd door de pinksterbeweging (onstaan in de VS in de 19
de

 eeuw), kennen momenteel 

een enorm succes in de DRC. Je vindt ze er op elke straathoek en op de meest onwaarschijnlijke plekken. 

Sommige van deze kerken behoren tot een grotere structuur, maar heel wat pastors handelen onafhankelijk. 

Dezen leven de gelofte van de armoede zeker niet na … De thema’s die ze aanboren zijn vaak 

oudtestamentisch, ook al noemen ze zichzelf evangelisch. Heel wat van deze kerken zijn sectair en sommige 

zijn niet vies van hekserij. Meerdere pastors uit deze kerken beweren mirakels te verrichten: men ziet hen zg. 

zieken (blinden, doven, lammen, …) genezen. De DRC ziet heel wat zelfverklaarde pastors opstaan, maar 

anderzijds komen heel wat pastors ook uit de katholieke charismatische beweging en protestantse kerken. 

Velen van hen preken enkel onder hun familie of voor de buren; anderen slagen erin hele stadia en tempels te 

vullen. Een deel van hun succes is zeker ook te verklaren doordat ze beschikken over eigen radio- en 

televisiezenders.   

De pinksterbeweging, vanaf de jaren ’70 via katholieke en protestantse studentenmilieus in Congo 

geïnfiltreerd, is niet ontsnapt aan bepaalde valkuilen en excessen. Haar leiders hebben op een schandalige 

manier misbruik gemaakt van de goedgelovigheid van de gelovigen, die zich – in hun wanhoop – vastklampten 

aan om het even wat om ook maar uit de miserie van hun dagdagelijks leven te ontsnappen. Wat de deur 

openzette naar grootschalig en talrijk misbruik van de – vaak zelfverklaarde – pastors.  

Deze kerken worden in Congo – en zeker in Kinshasa – beschouwd als sekten.  

DE ISLAM 

De islam in Congo is niet zeer sterk vertegenwoordigd. De meerderheid van de Congolese moslims leven in het 

Oosten, in streken die grenzen aan moslimlanden zoals Tanzania en Soedan. Ook in de provincie Maniema en 

dan vooral in Kasongo leven heel wat moslims. Wat te verklaren is door de geschiedenis van deze streek die in 

de 19
de

 eeuw tijdens de hoogdagen van de slavenhandel door de Arabieren bezet werd. In de overige streken 

van Congo wordt de islam vooral in steden en voornamelijk door uit (islamitsch) West-Afrika ingeweken 

handelaars en kooplieden beleden. De Congolese moslims zijn zonder enig onderscheid van ras, etniciteit of 

nationaliteit in Congo vertegenwoordigd door la Communauté Islamique en RD Congo (COMICO).  

HET KIMBANGISME 

Het Kimbangisme ontstond in 1921 en is de eerste religieuze beweging in Congo na de katholieke en 

protestantse missionering. Het Kimbangisme is het resultaat van een synthese tussen het protestantisme en de 

traditionele Afrikaanse religie. De Bijbel blijft de basis in deze religie die voor het overige helemaal aan de 

Afrikaanse cultuur is aangepast. Het Kimbangisme gaf het protestantisme een eigen kleur. Het nam afstand van 

het voorouderlijke geloof in hekserij, maar tegelijkertijd greep het terug naar symbolen en gebaren uit de 

traditionele geneeskunde (trance, bezwering, incantatie).  
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Het Kimbangisme was een exclusief spiritueel fenomeen. Kimbangu was geen politieke rebel, hij hield geen 

antikoloniale toespraken, zijn leerstellingen waren niet gericht tegen de Europeanen. Maar toch zag de 

koloniale overheid in hem een bedreiging. Als de dood voor onlusten, zond ze de Force Publique naar Nkamba 

om hem te arresteren. Kimbanu ontsnapte, maar toen bleek dat zijn volgelingen achtervolgd en gevangen 

genomen werden, gaf hij zichzelf over aan de Belgische overheid. Deze hield hem meer dan dertig jaar 

opgesloten, tot aan zijn dood in 1951; langer dan Nelson Mandela. Een zware straf voor iemand die nooit 

geweld had gepleegd en enkel in enkele dorpen wat troost en hoop had gebracht. De gevangenschap van 

Kimbangu had niet het verhoopte effect, integendeel. Ze betekende het begin van het Kimbangisme. Ook al  

was hun leider gevangen en waren ze zelf op de vlucht, zijn volgelingen bleven zijn boodschap preken. In 1959 

erkende de koloniale overheid het Kimbangisme.  

Nkamba, de heilige stad van de Kimbangisten of ook wel ‘La Nouvelle Jérusalem’ is een bedevaartsoord. Elke 

avond weer staan duizenden en duizenden mensen in de rij om door de geestelijke leider gezegend te worden 

met wijwater uit de ‘Jordaan’, een plaatselijk riviertje. Een oude vrouw die slecht ziet, laat haar ogen 

besprenkelen. Kreupelen tonen hun pijnlijke enkels. Vaders komen langs met kledingstukken van hun zieke 

kind. Moeders. uit Kinshasa en Brazzaville, maar ook uit Brussel of Londen tonen foto’s van hun gezin opdat de 

leider deze zegent. 

Vandaag telt het Kimbangisme zo’n 17 miljoen leden, verspreid over Sub-Sahara-Afrika. De meerderheid (10 

miljoen) van haar leden woont echter in Congo waar het Kimbangisme de 3
de

 grote nationale religie is. De 

priesters zijn benoemd door een gemandateerde of de spirituele leider, een kleinzoon van de stichter, zelf. 

 

                 
De kapel van het klooster in Kabinda                                   De klok in het klooster van Kinshasa 
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9. GESCHIEDENIS  

DE PREKOLONIALE PERIODE 

Het is niet zo dat de Congolese geschiedenis pas startte met de komst van de Europeanen. 10 000 jaar geleden 

was Congo al bevolkt. Vanaf 2000 v.C. werd de oorspronkelijke pygmeebevolking in verschillende golven door 

migrerende Bantoevolken naar het zuiden verdreven. Geleidelijk aan werd de Bantoefamilie de overheersende 

groep in deze regio.  

In de 15
de

 eeuw was het Koninkrijk Kongo dat zich uitstrekte in het zuidwesten van het huidige Congo en het 

noorden van Angola, het machtigste koninkrijk in dit gebied. In het rijk dat het centrum vormde van een 

intensieve ivoorhandel werd kunstig koper- en aardewerk vervaardigd. Er was ook een nauwkeurig systeem van 

belastingheffing. Ook al zijn historische bronnen schaars, het is duidelijk dat de Kongo-beschaving erg 

geavanceerd was. Ook de Luba, Azande, Mangbetu en Kuba muntten uit in kunst, cultuur en organisatie.  

KONGO-VRIJSTAAT: UITBUITING DOOR LEOPOLD II (1878-1908) 

Vanaf de jaren 1870 verkende ontdekkingsreiziger Henry Morton Stanley op vraag van de Belgische Koning 

Leopold II het land. De oostelijke gedeelten van prekoloniaal Congo waren zwaar verstoord door de Arabische 

slavenhandel. In opeenvolgende onderhandelingen beriep Leopold II zich op humanitaire motieven om zich 

Congo toe te eigenen. Hij zou immers een einde maken aan deze mensonwaardige praktijken.  

E toenmalige internationale gemeenschap had hier wel oor naar en tijdens de Conferentie van Berlijn (1878) 

werden de rechten op het Congolees grondgebied aan Leopold II toegekend. Hij maakte het land tot zijn 

privébezit en noemde het Kongo-Vrijstaat. Hij begon met grote infrastructuurwerken, zoals de aanleg van een 

spoorweg vanaf de kust naar Leopoldstad (het huidige Kinshasa). Deze werken hadden maar één doel: zich 

zoveel mogelijk verrijken. De opkomst van de automobielindustrie maakte van rubber een fel gegeerd product 

op de internationale markt. De ontginning van rubber gebeurde op brutale wijze; de Force Publique hakte 

handen en voeten af van wie niet genoeg produceerde. In de periode 1885-1908 stierven miljoenen 

Congolezen als gevolg van uitbuiting en ziekte (slaapziekte en pokken). Volgens een regeringscommissie werd 

de Congolese bevolking in deze periode gehalveerd, maar precies bepalen hoeveel mensen stierven is bij 

gebrek aan bronnen onmogelijk.  

Wat wel zeker is: Leopold II verdiende een fortuin met de rubberverkoop en verfraaide er de steden Brussel, 

Oostende en Tervuren mee.  
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BELGISCH KONGO (1908-1960) 

In 1908 bezweek de Belgische Staat onder de druk van de internationale gemeenschap en op 18 oktober 1908 

stemde het parlement voor de annexatie van Congo als een Belgische kolonie. De uitvoerende macht berustte 

bij het Ministerie der Koloniën, de wetgevende macht kwam in handen van het Belgische parlement.  

De overgang van Kongo-Vrijstaat naar Belgisch Congo was een breekpunt, maar er was ook een grote 

continuïteit. Ook voor de Belgische staat was het innen van de natuurlijke en minerale rijkdommen van het 

land de eerste bekommernis. Maar geleidelijk aan wonnen ook gezondheidszorg en onderwijs aan belang. 

Belgische beheerders controleerden het grondgebied en rechtspraak gebeurde zowel volgens Europese als 

inlandse  rechtsregels (deze laatste wel strikt gecontroleerd door de koloniale overheid). Alle politieke activiteit 

was verboden en de Force Publique, een lokaal leger onder Belgisch commando, onderdrukte elke poging tot 

rebellie. 

Zowel in WOI als in WOII streed dit leger mee aan de kant van de geallieerden, tegen de Duitse agressor. Het 

was vooral de vanzelfsprekendheid waarmee de Congolese troepen in deze oorlog werden ingezet en waarmee 

het land nadien ook moest meebetalen aan de heropbouw van België die het sluimerende verzet tegen de 

Belgische kolonisator aanwakkerden. Na WOII begon de vraag naar meer inspraak in het koloniale bestuur echt 

te weerklinken. Een van de vragende partijen waren de zg. évolués, de weinige Congolezen die gestudeerd 

hadden, meestal een job hadden in de koloniale administratie en ‘geciviliseerd’ waren. Deze groep was net als 

het aantal universitairen echter zeer beperkt gebleven. Toch klonk hun roep steeds luider. 

ONAFHANKELIJKHEID EN POLITIEKE CRISIS (1960-1965) 

In mei 1960 won de nationalistische partij van Patrice Lumumba de parlementsverkiezingen. Lumumba werd 

eerste minister, het parlement verkoos Joseph Kasavubu als premier van de Republiek Congo. Een maand later, 

op 30 juni 1960, verleende de Belgische staat zijn kolonie de onafhankelijkheid. België had geen zin in een 

onafhankelijkheidsoorlog zoals die van Frankrijk in Algerije.  

Kort na de onafhankelijkheid scheidden de – relatief rijke –  provincies Katanga en Zuid-Kasaï zich van de rest 

van het land af. Op 5 september 1960 ontsloeg Kasavubu zijn eerste minister. Lumumba verklaarde Kasavubu's 

actie ongrondwettelijk en de onenigheid tussen beide politieke leiders maakte het land onbestuurbaar. Het 

leger, onder leiding van generaal Mobutu, arresteerde Lumumba. Vier maanden later, op 17 januari 1961, 

leverde  Mobutu Lumumba aan de autoriteiten van de provincie Katanga over. Kort nadien werd Lumumba op 

bevel van de Belgische top door Katangese troepen geëxectuurd. In onopgehelderde omstandigheden. 

Lumumba's lichaam werd nooit gevonden. Het zou opgelost zijn in zwavelzuur. 

Mobutu, kort na de onafhankelijkheid door Lumumba tot stafchef van het nieuwe Congolese leger aangesteld, 

betaalde zijn soldaten met Amerikaans en Belgisch geld. Bang van het communisme en linkse idelogieën 

probeerden de VS en België Congo zo uit de invloedsfeer van de Sovjet-Unie te houden. In 1963 maakte 

Mobutu, met de steun van VN-troepen, een einde aan de Katangese secessie. Twee jaar later in 1965 pleegde 

hij, intussen immens populair geworden bij zijn  – goed betaalde – soldaten, een coup. Op die manier kwam 

een einde aan een periode van poltieke instabiliteit na de moord op Lumumba waarbij verschillende regeringen 

elkaar op korte tijd snel opvolgden.  

Patrice Lumumba Mobutu Sese Seko 

http://www.molsequizzen.be/fotoronde.php?quizID=92&rondeID=537
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HET BEWIND VAN MOBUTU (1965-1997) 

Amper aan de macht begon Mobutu met de Afrikanisering van Kongo. Hij veranderde de namen van de steden: 

Leopoldville werd Kinshasa, Stanleyville Kisangani, Elisabethville Lubumbashi enz. Ook Mobutu zelf nam een 

andere naam aan: 'Joseph-Désiré Mobutu' werd 'Mobutu Sese Seko kuku Ngbendu wa za Banga' (= de sterke, 

krachtige leider die het land naar voorspoed zal brengen). Hij droeg ook een typisch pak: de abacost. Het 

hooggesloten jasje met luipaardprint werd gaandeweg het uniform voor overheidsdienaren. Ook vrouwen 

werden gestimuleerd om zich Afrikaans in plaats van westers te kleden. Zowel munt, rivier als land heetten 

voortaan Zaïre (les trois z). In 1973 nationaliseerde hij in één klap ook alle buitenlandse bedrijven (de 

Zaïrisering) en kleine bedrijven in handen van buitenlanders werden verplicht een Zaïrees aan het hoofd te 

zetten. Drie jaar later moest hij dit besluit echter ongedaan maken. 

Mobutu, die omwille van zijn oppositie tegen het communisme de steun genoot van de Verenigde Staten, riep 

zichzelf uit tot staatshoofd. Hij installeerde ongehinderd een eenpartijsysteem. Af en toe werden er wel 

verkiezingen georganiseerd, maar dat waren in die eenpartijstaat enkel schijnvertoningen (Mobutu was 

overigens ook steeds de enige presidentskandidaat). Er ontstond een periode van relatieve vrede en stabiliteit, 

maar het regime werd regelmatig beschuldigd van mensenrechtenschendingen, onderdrukking en 

ongebreidelde corruptie.  

De corruptie, het wanbeheer en diefstal werden zo toonaangevend onder Mobutu dat er een term voor 

ontstond: 'le mal Zairois' (de Zaïrese ziekte). De internationale hulp, meestal onder de vorm van leningen, werd 

door Mobutu en de zijnen gebruikt om zichzelf te verrijken. Zaïre werd een kleptocratie. Ook de infrastructuur 

van het land verloederde. Op het einde van Mobutu's regeerperiode besloeg het Zaïrese wegennet nog slechts 

een kwart van datgene dat de Belgen in 1960 achtergelaten hadden.  

In de jaren 80 en 90 werd Mobutu regelmatig door zowel Richard Nixon, Ronald Reagan als George Bush  naar 

de Verenigde Staten uitgenodigd. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, toen ze hem niet langer nodig 

hadden als bondgenoot in hun strijd tegen het communistische gevaar bekoelden de relaties tussen Mobutu en 

de Verenigde Staten. Ook in eigen land groeide in die jaren de oppositie tegen Mobutu en werd de roep om 

democratische hervormingen luider. In een poging zijn tegenstanders te paaien, riep Mobutu in 1990 de Derde 

Repbuliek uit. De nieuwe grondwet van deze Derde Republiek moest de weg naar democratische hervormingen 

effenen. Deze hervormingen bleken echter niet veel meer dan kosmetische ingrepen. In 1991 was de inflatie 

Congo toegenomen tot maar liefst 8500 % sedert het begin van zijn bewind. Maar het was nog wachten tot in 

1997 voor de val van deze dictator die zijn land straatarm maakte. 
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DE BURGEROORLOGEN (1996-NU)  

Een heel volledig overzicht van deze periode in de Congolese geschiedenis is te vinden bij de landeninfo van 

Zuidactie 2008: Bora Shabunda. 

In 1996 viel – in de nasleep van de Rwandese genocide – een coalitie van Rwandese en Oegandese troepen die 

hun oog hadden laten vallen op de bodemrijkdommen van het toenmalige Zaïre het land binnen. 

Oppositieleider Laurent-Désiré Kabila schaarde zich aan de kant van de invallers en rukte vanuit het oosten op 

naar de hoofdstad. In mei 1997 bereikten Kabila’s troepen (met Rwandese en Oegandese steun) Kinshasa. De 

op dat moment al doodzieke Mobutu vluchtte naar Marokko (Rabat) waar hij op 7 september van datzelfde 

jaar overleed.  

Laurent-Désiré Kabila benoemde zichzelf tot president. Na 32 jaar dictatuur kreeg het land zijn oorspronkelijke 

naam terug en een nieuwe leider.  

 

        
Laurent-Désiré Kabila     Joseph Kabila 

De hoop op heropbouw was groot, maar werd al snel de kop ingedrukt. Kort na Kabila’s machtsovername 

ontstonden in het noorden en het oosten rebellengroepen, gesteund door enkele buurlanden. Elk van hen wou 

zijn deel van de macht en vooral van de vele bodemrijkdommen zoals diamant, koper, goud en coltan. Binnen 

de kortste keren was heel de streek in oorlog. Vele duizenden Congolezen ontvluchtten hun dorpen, oogsten 

werden geplunderd, vrouwen verkracht, … Het land zakte nog dieper weg in armoede. Bovendien bleek Kabila 

ook bijna even autoritair te zijn als zijn voorganger. 

In 1999 ondertekenden Kabila en de rebellentroepen, onder toezicht van de Verenigde Naties en de Afrikaanse 

Unie, vredesakkoorden. De rust leek terug te keren, maar in 2001 werd Kabila door zijn vroegere bondgenoten 

vermoord. Rebellen maakten van de onrust en verwarring gebruik om de gebieden in het oosten terug te 

veroveren.  

Joseph Kabila die zijn vader als president opgevolgd was, probeerde de rust in het land te herstellen. Kort na 

zijn aantreden arriveerden – op zijn vraag – VN-vredestroepen (MONUSCO). In juni 2003 waren alle 

buitenlandse troepen, op de Rwandese na, uit Congo verdreven. Een overgangsregering organiseerde 

verkiezingen. 30 juli 2006 was voor Congo een historische dag: voor het eerst werden er 

meerpartijverkiezingen georganiseerd. Betwistingen tussen Kabila en zijn tegenstander Jean-Pierre Bemba 

leidden tot herverkiezingen in oktober 2006. Kabila won en werd in december 2006 ingezworen als president 

van de Democratische Republiek Congo. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_kabila.jpg
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Maar stabiliteit is er nog steeds niet in Congo. Kabila jr. is wel gekant tegen de oorlog in het oosten, maar 

volgens velen reageert hij hierin te laks en te gelaten. Buurlanden – in het bijzonder Rwanda – blijven er diverse 

gewapende milities (o.m. de Mai Mai, de M23, FDLR) steunen. In december 2009 nog pakte de Amerikaanse 

mensenrechtenorganisatie ‘Human Rights Watch’ uit met een schokkend rapport: tussen januari en september 

2009 vielen er in Oost-Congo 1400 burgerdoden en werden minstens 7540 vrouwen en meisjes verkracht. 

Zowel de rebellen als het regeringsleger werden verantwoordelijk gesteld. Ook de corruptie tiert nog welig.  

De gevolgen van 18 jaar oorlog zijn desastreus voor de Congolese bevolking. Cijfers over het aantal doden ten 

gevolge van deze burgeroorlogen variëren van 900 000 tot 5 400 000. Honderdduizenden Congolezen zijn op 

de vlucht, hun eigendommen zijn vernield, hun vrouwen verkracht. De vluchtelingen, die vooral in het land zelf 

worden opgevangen, leggen grote druk op het hele land.  

DE TOEKOMST VAN HET LAND: EEN GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID 

Volgens Nadia Nsayi, beleidsmedewerker Centraal-Afrika bij Pax Christi Vlaanderen is het voortduren van het 

conflict in Congo een gedeelde verantwoordelijkheid. Om in Congo tot vrede te komen is zowel op nationaal, 

regionaal als internationaal niveau een ander beleid nodig. Congo zelf moet zijn zwakke staatsinstellingen en 

politiek leiderschap versterken om het conflict daadkrachtig aan te pakken. De buurlanden moeten stoppen 

met het schenden van de territoriale integriteit en de nationale soevereiniteit van het land erkennen. En tot 

slot moeten de internationale donoren een kritischer en beter gecoördineerd beleid voeren en vooral 

duidelijke voorwaarden opleggen  aan hun Afrikaanse partners; voorwaarden die het vredesproces bevorderen. 

Een eerste goede stap in die richting is het akkoord voor vrede, veiligheid en samenwerking dat in 2013 in 

Addis Abeba werd afgesloten tussen 11 Afrikaanse landen en 4 internationale organisaties (waaronder de VN). 

Daarin beloofde Congo o.m. interne hervormingen (nieuwe wetten; opleiding en loon voor leger en politie en 

democratisering d.m.v. verkiezingen, opvoeding en onderwijs). De Afrikaanse landen beloofden de rebellen 

niet langer te ondersteunen en de internationale gemeenschap belastte VN-gezant Mary Robinson met het 

toezicht op het akkoord. De Wereldbank schonk 1 miljard dollar voor economische projecten. 

Een grote uitdaging voor Congo zullen de verkiezingen in 2016 zijn. Joseph Kabila probeert nu via 

grondwetswijziging een 3
de

 mandaat in de wacht te slepen. Vindt het Congolese volk de kracht om Kabila – ook 

al zal hij in de periode voordien gul met cadeautjes strooien – toch niet te herverkiezen?  

Voor meer informatie: zie http://www.mo.be/artikel/opbouw-van-vrede-oost-congo 

 

 

  

http://www.mo.be/artikel/opbouw-van-vrede-oost-congo
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10. ECONOMIE 

Na een periode van industrialisering in de koloniale tijd en de geleidelijke instorting van de staat en de 

economie in de jaren zeventig en tachtig, is Congo grotendeels teruggevallen op een overlevingseconomie, 

vooral gebaseerd op de landbouw. 

Naast de zelfvoorzienende landbouw en vormen een wildgroei aan informele handwerkbedrijfjes en 

handelsactiviteiten er de basis van het dagelijks overleven. Op de puinhoop van de officiële economie heeft 

zich een parallelle economie ontwikkeld. Of het nu gaat om het poetsen van auto’s en schoenen, het verkopen 

van zelfgebakken brood, het herstellen van horloges en brillen, het openhouden van een kapsalon of een 

naaiateliertje op straat, het maken van kookpotten, meubelen en zeep, of het aan de man brengen van 

groenten en fruit: mensen voorzien in hun levensonderhoud door de schamele vruchten van hun arbeid te 

verkopen aan mensen die even arm zijn als zijzelf. Het zijn overlevingsmechanismes, maar tegelijkertijd is deze 

bloeiende informele sector de uiting van een onwaarschijnlijke creativiteit en levenslust. 

Ter illustratie: Handelswaar aangeboden aan het voorbijrijdend verkeer tijdens een doordeweekse 

avondspits op de Boulevard du 30 juin, de belangrijkste verkeersader van Kinshasa (Keyzer, 2009) 

Papieren zakdoekjes van de Colruyt, Dagbladen, Zakjes drinkwater, Stokbrood, Elekrische klokken, 
Pindanoten, Een wereldkaart, Een mens-erger-je-niet spelbord, Appels, Sinaasappels, Hardgekookte 
eieren, Wortelstokken die de potentie verhogen, Noten die de potentie verhogen, Nog meer 
zakdoekjes, Een kaart met alle bisdommen van Congo, Stoffen hoedjes, Kopieën van het interview met 
president Kabila in Jeune Afrique, Een jasje, Vijf wortels, Snoertjes voor de gsm, Keukenhanddoeken, 
Stropdassen, Zonnebrillen, Rolex-horloges uit China, Een vis uit de Congostroom, Een brandkast, Een 
hondenpup 

De economische ontwikkeling van Congo wordt vooral belemmerd door de gebrekkige infrastructuur van het 

land.  

Belangrijke economische sectoren in Congo zijn mijnbouw (kobalt, 

koper, diamanten, goud, zilver) en bosbouw (47% van alle 

evenaarsbossen in Afrika bevinden zich in Congo en tropische 

houtsoorten als ebbenhout en wengé zijn gegeerd). In de jaren '70 

was Congo 's werelds grootste diamant- en kobaltproducent. 

Daarnaast werd er ook zink, tin, magnesium, cadmium en goud 

geëxploiteerd. Momenteel bevinden de belangrijkste mijncentra  zich 

in het zuidwesten en het oosten van het land, meer bepaald in 

Katanga en Kivu. De industriële mijnbouw is voornamelijk in handen 

van Chinese bedrijven die in ruil voor de Congolese grondstoffen 

investeren in betere wegen. Gewone Congolezen profiteren 

nauwelijks van de opbrengsten. Bovendien worden heel wat 

mineralen illegaal gedolven, waarbij geen rekening wordt gehouden 

met arbeidsomstandigheden of volksgezondheid. Ook in de bosbouw 

vormt illegale houtkap een probleem. Mensenrechtenschendingen, 

ernstige milieuvervuiling en corruptie zijn hiervan het gevolg. 

Congo heeft met zijn immense regenwoud, zijn talrijke wilde dieren 

en rivieren grote troeven op het vlak van  ecotoerisme. Het land telt 7 

belangrijke nationale parken waaronder het Virungapark ongetwijfeld 

het bekendste is. Ook de nog steeds actieve Nyiragongo en 

Nyamulgira vulkanen bieden spektakel. 
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11. HET SOCIALE LEVEN 

De Congolees neemt altijd zijn tijd om zijn tijd te nemen. Lange babbels over niet zoveel, bij voorkeur met een 

(of meer) biertje(s) of een sucré of keuvelen met de buurvrouw en ondertussen elkaars haren vlechten maken 

deel uit van het dagelijks leven van zowel mannen als vrouwen. Tijd is elastisch in Congo …  

De Congolese maatschappij is een geheel van clans, verbonden door een gemeenschappelijke bloedband. De 

clans verschillen van grootte maar worden allemaal gekenmerkt door grote onderlinge solidariteit en een 

strikte hiërarchie. De oudsten dragen er de zorg voor de jongsten die hen op hun beurt respect verschuldigd 

zijn. Elk individu heeft zijn eigen plaats en rol in de clan; bepaald door leeftijd, wijsheid, bloedband, sociale 

afkomst, …  

12. HET FAMILIALE LEVEN 

Drie grote momenten markeren het familiale leven van de Congolezen: geboorte, huwelijk en dood. Geboortes 

worden beschouwd als zegeningen omdat ze de continuïteit van de families en het voortleven van de clan 

verzekeren. De dood daarentegen wordt als een ramp gezien. De ceremonies rond geboorte, huwelijk en dood 

verenigen alle leden van de clan. De feestelijkheden – gelegenheden van blij weerzien en grote feestvreugde – 

worden meestal door het oudste clanlid voorgezeten.  

De koloniale en postkoloniale economische orde en de verstedelijking van de laatste jaren zetten de 

clanstructuren echter onder druk. De traditionele solidariteit raakt in verval en de individualisering doet ook in 

de Congolese maatschappij zijn intrede. Wat soms leidt tot criminaliteit, prostitutie en verwaarlozing van 

kinderen en ouders. 

13. DE POSITIE VAN DE VROUW 

       

Congolese vrouwen die zich willen ontplooien hebben nog steeds af te rekenen met enkele obstakels, 

voornamelijk van seksistische en traditionele (macho-) orde. Nog steeds blijven coiffure, couture en cuisine (les 

trois c), de verkoop op de markt en de kleinhandel de meest voorkomende economische activiteiten van de 

vrouw. Nog steeds ook zijn het ook vooral de vrouwen die de inkomsten binnenbrengen.  

Sinds kort garandeert de oprichting van een ‘Ministère du Genre, Famille et Enfant’ nochtans de belangen en 

rechten van de vrouw. Officieel heeft de Congolese vrouw recht op onderwijs en vrije partnerkeuze. Ook kan 
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de Congolese vrouw sinds kort haar partner verlaten zonder daarbij alle rechten te verliezen. Ook de grondwet 

van de Derde Republiek garandeert de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het gebrek aan 

voorbehoedsmiddelen en de visie op seksualiteit (banalisering van prostitutie o.m.) remmen echter nog steeds 

de emancipatie van de Congolese vrouwen af. Ondanks alle inspanningen van NGO’s op het vlak van 

informatie, preventie en sensibilisering van de vrouwelijke bevolking (jonge meisjes en adolesenten 

inbegrepen).  

14. PENSIOEN 

Officieel is de pensioenleeftijd vastgelegd op 60 jaar voor de mannen en 55 jaar voor de vrouwen. Maar in heel 

wat administraties blijven 60-plussers actief. Het bedrag van de pensioenen is immers onvoldoende en 

ambtenaren blijven liever actief om zo nog hun salaris op te strijken, hoe miniem dit ook is. 

 
Papa Doyen, 72 jaar maar nog altijd aan het werk (hier met zijn vrouw) 

15. HET HUWELIJK 

De Congolese grondwet geeft aan iedereen het recht om te trouwen met de persoon van zijn/haar keuze van 

het andere geslacht. Homoseksualiteit is dus officieel verboden, maar wordt eigenlijk ook niet bestraft. De 

vroegere traditie waarbij mensen bvb. uitgehuwelijkt werden en polygamie getolereerd werd is verdwenen, 

zeker in de steden. Maar de zeden met betrekking tot huwelijkse trouw zijn voor mannen nog steeds zeer 

soepel. Velen van hen onderhouden een maîtresse of tweede vrouw, een zg. ‘deuxième bureau’ genoemd.  

16. DE PAGNE 

Al sinds onheuglijke tijden is de pagne het basiselement van de kleding van Afrikaanse vrouwen in Sub-Sahara-

Afrika en vooral in de DRC. De Belgische kolonisator legde, in het bijzonder in Kinshasa, de zwarte vrouw het 

gebruik van de pagne op om ‘haar schaamteloze naaktheid’ te verbergen. Ook Mobutu promootte de pagne 

met het oog op de authenticiteit en integriteit van de ‘maman Zaïroise’.  

Dit rechthoekig stuk bedrukte stof wordt gedrapeerd rond de taille en bedekt het lichaam vanaf de heupen tot 

aan de knieën of de voeten. De pagne kan niet alleen op ontelbaar veel verschillende manieren vastgebonden 

worden, ze kent ook oneindig veel gebruiksdoelen: draagzak voor een baby, deken, lijkwade, hoofddoek, … 

Waar de Congolese man zich voornamelijk het Europese kostuum heeft eigen gemaakt ten nadele van de 

abacost (het kostuum met korte mouwen dat door Mobutu gepromoot werd en zonder hemd gedragen 
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wordt), blijft de vrouw graag haar elegantie benadrukken met pagnes in de meest fantastische 

kleurencombinaties. Kleurencombinaties die de laatste tijd ook in de Westerse modewereld meer en meer hun 

ingang vinden.  

 

17. DOOD EN ROUW 

Traditioneel werd er bij begrafenissen 7 à 14 dagen lang geweend, gezongen, gebeden, gedanst en anekdotes 

verteld. De periode van rouw is intussen vooral om economische redenen ingekrompen, maar nog steeds 

wordt er enkele dagen tijd genomen om te rouwen. Familieleden die van ver komen, soms uit andere 

provincies of het buitenland, blijven enkele dagen om de familie te ondersteunen én (vooral) een deel van de 

kosten te dragen.   

 
Op het bord in KI-KI: een categorietje voor de endeuille(s): leerlingenin de rouw 

18. CULTUUR  

Muziek, schilderkunst, beeldhouwkunst, theater, dans, literatuur en cinema : Congo heeft het allemaal. Maar 

Congo heeft ook nog veel meer: ambachten, stripverhalen, media, mode, traditionele kunst, musea ... Wie de 

Congolese maatschappij wil vatten kan niet voorbij aan de vele uitingen van de Congolese cultuur. 

In Congo werd de basis gelegd van de muziek die Afrika en de rest van de wereld veroverde. Wie ermee 

kennismaakt, apprecieert het werk van Congolese schrijvers (vb. Vincent Lombume Kalimasi, Marie-Louise 

Mumbu (dite Bibish), Papy Mbwiti, Jocelyne Kajangu), schilders en beeldhouwers (Pili Pili, Mwenze, Mongita, 

Dombe en Nkusu bvb.):.  
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MUZIEK 

 

Eén van de meest bekende Congolese muzikanten is Papa Wemba, artiestennaam van Jules Shungu Wembadio 

Penen Kikumba. Hij werd geboren in 1949 in de provincie Oost-Kasaï en groeide op in Kinshasa. Zijn vader die 

tijdens WO II nog bij de Force Publique diende overleed vroeg. Zijn zoon zocht en vond zijn weg in de muziek. 

Begonnen als koorknaap in de hoofdstedelijke parochie Saint Joseph de Matonge, oogstte papa Wemba grote 

successen met zijn band ‘Zaïko Langa Langa’ die de Afrikaanse rumba vermengt met de rockmuziek uit Europa 

en de Verenigde Staten. Hij groeide uit tot een inspirerende figuur voor de Congolese jeugd en drukte een 

stempel op hun muziekvoorkeuren (papa Wemba introduceerde de Lokole, maar beïnvloedde ook hun kledij, 

hun manier van denken, praten en dansen). Het is papa Wemba die aan de basis ligt van het typisch Congolese 

fenomeen van de SAPE of ‘Société des Ambianceurs et Personnes Elégantes’: jonge mannen die zich modieus 

kleden en vooral van het leven willen genieten. Van 1986 tot 2003 woonde hij in Parijs, nadien keerde hij terug 

naar Congo waar hij momenteel nog steeds woont en zijn muzikale carrière voortzet. 

de lokolo           de likembe 

DE LIKEMBE OF DUIMPIANO 

Beetje meer informatie over de likembe omdat er zo eentje in de didactische koffer zit 

In Midden-Afrika bespelen de mensen dikwijls zelfgemaakte muziekinstrumenten. Bij de duimpiano of likembe 

zitten metalen tongen van verschillende lengte vastgemaakt op een klankkast van hout, een uitgeholde kalebas 

of zelfs het schild van een schildpad. De vorm en grootte kunnen sterk verschillen. De zeven tot vierentwintig 

plaatjes van de lamellofoon zijn dikwijls platgeklopte spijkers, lepelstelen of spaken van een fietswiel. Het 

instrument wordt bespeeld met de duimen.  

http://www.afrisson.com/local/cache-vignettes/L350xH350/arton5484-22f72.jpg
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19. SPORT EN SPEL 

Gestructureerde sportbeoefening bestaat in Congo pas vanaf de jaren ‘90. Vanaf dat moment, neemt het land 

ook deel aan Afrikaanse en internationale competities. Zo nam de kampioen van Afrika op de 400m, Gary 

Kikaya,  deel aan de Olympische Spelen van Peking in 2008.  

Voetbal, door de missionarissen in Congo geïntroduceerd, werd de nationale sport van het land. Uitzendingen 

van alle grote (Europese en andere) voetbalkampioenschappen dragen bij aan de populariteit van de sport. 

Populair zijn die ploegen waarin Congolezen meespelen. De DRC zelf werd met zijn nationale ploeg ‘Les 

Léopards’ al verschillende keren kampioen van Afrika (1968, 1974, 2009). De DRC wordt als één van de 

belangrijkste Afrikaanse voetbalnaties gezien, ook al verliest ze de laatste tijd wat van haar pluimen door een 

gebrekkige organisatie.  

Momenteel zijn volgende sporten zeer populair in Congo (vooral bij de stedelijke bevolking): jogging (’s 

zondagsochtends ziet men in zowat elke stad joggers die zich in het zweet lopen, soms op sandalen en zelfs op 

blote voeten), boksen en gevechtsporten (vooral judo). Met Mutombo Dikembe heeft de DRC ook een 

beroemde basketter in de Amerikaanse NBA. Sinds enkele tijd wordt in Congo ook wandelen als sport 

beoefend.  

Wat spel betreft, ziet men Congolezen heel vaak dammen op zelf gemaakte damborden, waarbij kroonkurken 

(meestal van bierflesjes) gebruikt worden als pionnen.  

20. NOG MEER LEZEN/WETEN OVER CONGO? 

Op de website vind je een document met een hele reeks boekentips. 

Een aanrader is ook de hierboven reeds vermelde Canvasreeks Bonjour Congo van Rudi Vranckx: 7 boeiende 

afleveringen over het land, zijn geschiedenis, mentaliteit en mensen. 

(http://www.canvas.be/programmas/bonjour-congo/server1150ac4af%3A12f203887bd%3A-7a61) 
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