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Mijn hart klopt 
in Congo

Deze springschans moest wijken voor het 
bezoek van Boudewijn in 1955. Foto Gevaerts

Begin vorige eeuw kende kisangani een 
eigen vuilnisophaaldienst. Foto Gevaerts

Vader gevaerts in 1924 tussen de paters 
met baarden op weg naar Congo. Foto Gevaerts

Deel 1

“ ge gaat dat profke toch 
niet doodschieten”

WINTERSHOVEN - “Ik woon in Congo en af en toe 
kom ik naar Wintershoven.” Dit leugentje tekent Hugo 
Gevaerts ten voeten uit. Geboren in Kisangani als zoon 
van een oud-koloniaal, opgegroeid aan de oevers van 
het Kivumeer met zijn mediterrane klimaat en nog al-
tijd, in zijn 73ste levensjaar, gaat hij zeker een keer per 
jaar terug naar Congo. 

Hugo Gevaerts woont met zijn 
vrouw Manja Scheuermann in 
een opgeknapt boerderijtje, op een 
heuvelrug in het glooiende Haspen-
gouwse landschap. De uitgestrekte 
achtertuin in Wintershoven staat 
vol inheemse boomsoorten, een 
kleine jungle die de nostalgie naar 
zijn Congolese vaderland weerspie-
gelt. 
Limburg was niet een toevallige 
keuze als woonplaats. Als prof bi-
ologie heeft Gevaerts jarenlang 
studenten geneeskunde aan de 
Universiteit Hasselt ingewijd in de 
geheimen van de biologie. Toen hij 
in 1980 de kans kreeg aan de slag te 
gaan als dierkundige in Kisangani, 
het vroegere Stanleystad, twijfelde 
hij  niet lang. Enkele jaren later 
kozen de zwarte professoren van 
de Faculteit Wetenschappen in Ki-
sangani Gevaerts tot decaan van 
de faculteit. 

Rijke leven
In 1990 dwong de breuk tussen 
België en Congo – een gevolg 
van de zoveelste gril van Mobutu 
– Hugo en Manja Gevaerts terug 
te keren naar België. De band met 
de Universiteit van Kisangani is 
echter gebleven. Met zijn voorma-
lige Congolese collega’s heeft  hij 
in Kisangani landbouwprojecten 
- kleinvee, rijst- en viscultuur, land-
bouw in bosgebieden - opgezet die 
door de kracht van het voorbeeld 
in heel de stad navolging hebben 
gekregen. 
Hugo Gevaerts heeft het rijke 
koloniale leven nog gekend. “Wij 
woonden op 15 km van Bukavu, het 
vroegere Costermansstad, in wat 
nu de provincie Zuid-Kivu is. Kivu 
is het schoonste land ter wereld. 
Ik heb alle bergen in Kivu te voet 
opgelopen, meestal ging ik alleen op 
pad. Als het vakantie was en ik een 

beetje geld had, was ik weg. Bij ons 
huis was het over het meer maar 6 
km tot aan de overkant in Rwanda. 
Ik zwom wel eens naar de overkant 
en kwam ’s avonds terug.“

Flamingant
Gevaerts herinnert zich nog leven-
dig het bezoek van de jonge koning 
Boudewijn in 1955. Het is geen al 
te prettige herinnering: “Mijn broer 
en ik hadden een stellage gebouwd 
zodat we van 3 meter hoog in het 
meer konden duiken. De Boudewijn
ging komen, oei, oei, oei.  Wat lelijk 
was, moest weg, ook onze stellage. 
Potverdorie, de Belgische staat.”
Die argwaan tegenover de Belgische 
staat zit bij Gevaerts in de genen. 
“Mijn vader, die in 1900 geboren 
was, was een hevige flamingant. Op 
zijn achttiende maakte hij een fiets-
tocht naar Ieper, net na de eerste 
wereldoorlog. Hij was zo diep onder 
de indruk van wat hij daar zag, dat  
hij zei ‘ik moet hier weg’. ”
“Mijn grootvader was kleermaker 
in het centrum van Antwerpen, ik 
zie hem nog altijd met gekruiste be-
nen in zijn vitrine zitten. Mijn vader 
volgde lessen voor Congo in Brussel 
en in 1922 is hij dan naar Kisangani 
vertrokken. Later kwam hij in de 
brousse, in de Equateur terecht. 
Eerst als lagere ambtenaar maar 
hij heeft het tot districtscommissaris 
geschopt. Hij heeft me altijd gezegd, 
‘Hugo,  als ge iets wilt worden, moet 
ge een ezelsvel hebben’. Hij had het 
meegemaakt dat mensen die vier 
jaar aan de Koloniale Hogeschool 
in Antwerpen gestudeerd hadden, 
naar ginder kwamen, en ineens de 
baas speelden; hij heeft jaren moe-
ten knikken voor die mannen.”
(Mijmert even) “Mijn vader had 
gouverneur kunnen worden, maar 
hij was veel te flamingant. Hij heeft 
gouverneur-generaal Léon Pétillon 

nog onder hem gehad. In 1950 was 
hij klaar met zijn dienst. Daarna is 
hij directeur van ‘Fonds du Bien-
Etre indigène’ geworden. Hij moest 
scholen en ziekenhuizen bouwen, in 
Kivu, Rwanda en Burundi. Mijn 
moeder is als een van de eerste 
ongetrouwde vrouwen naar Congo 
vertrokken. Ze was van Aartselaar. 
Heel alleen, als jong meisje, op die 
Congoboot, tussen de paters met 
baarden.”
De vijf oudste kinderen in het gezin-
Gevaerts werden in Congo geboren. 
Uiteindelijk kreeg het gezin zeven 
kinderen. Na een tijdelijke schei-
ding tijdens de tweede wereldoorlog 
keerden de Gevaertsen in 1947 terug 
naar Congo.

Humaan kolonialisme
Hugo Gevaerts heeft de onafhan-
kelijkheid van Congo op 30 juni 
1960 niet live meegemaakt. In 1957 
keerde hij terug naar België voor 
zijn universitaire studies.
“In de jaren vijftig had het koloni-
alisme een heel humaan gezicht. Ik 
heb nooit geweten dat een zwarte 

Foto’s Luc daeLemans

een blanke haatte. In de jaren tach-
tig, ja, toen was de minachting van 
de blanken tegenover de zwarten 
veel groter. Dat leefde sterk bij de 
coöperanten en de blanken in de 
bedrijven, veel meer dan vroeger. 
Blanken zoals mijn vader, die waren 
daar voor de rest van hun leven, 
die kenden de taal. Nu kennen de 
blanken de taal niet meer.”
“In 1959 schreef mijn vader me 
over de onafhankelijkheid. Hij vond 
dat een zalig iets. Hij had het niet 
begrepen op de betutteling door de 
ambtenaren in Brussel. Voor hem 
was de onafhankelijkheid iets dat 
zij samen met de zwarten zouden 
kunnen doen. In de burgerlijke ad-
ministratie waren al veel zwarten, in 
het leger bleven ze allemaal onder-
geschikt. Mijn vader heeft me altijd 
gezegd dat dat de grote oorzaak was 
dat het is misgelopen.”
“Ik heb wel veel discussies met mijn 
vader gehad. Ik vond dat ze van 
die zwarten geen blanken moesten 
maken, dat ze die mensen moesten 
laten wie ze waren. Waarom moes-
ten die zich kleden als de blanken? 
Waarom moesten ze in stenen 
huizen wonen, met een paar foto’s 
aan de muur?” “In 1979 ben ik voor 
het eerst teruggekeerd naar Congo. 
Met een huurauto hebben Manja 
en ik toen een lange tocht rond het 
Kivumeer en in de parken gedaan. 
Daar zaten nog veel dieren, toen. 
Van mijn ouderlijk huis in Bukavu 
bleven alleen de fundamenten over 
en de dahlia’s, tussen de maïs en de 
maniok. 

Congolese maagd
Het beeld dat veel Vlamingen van 
het koloniale tijdperk hebben, is 
fors bijgekleurd door Jef Geraerts 
die zijn avonturen als ambtenaar en 
schuinsmarcheerder in ‘Ik ben maar 
een neger’ en de beruchte Gan-
greencyclus bundelde. Gevaerts: 
“De Geraerts? Iedereen had over 
hem horen spreken in Congo. Hij 
was eigenlijk een sadistje. Toen mijn 
vader districtscommissaris was, 
heeft hij twee blanken uit Congo 
laten zetten omdat die hun mensen 
mishandelden. In de jaren vijftig 
werd de zweep al lang niet meer 
gebruikt. De onafhankelijkheid is 
veel te vroeg gekomen, anders was  

Geraerts buiten gezet. Spijtig dat dit 
er nooit van gekomen is. Weet jij wat 
een  Congolese maagd is, zo klonk 
de grap destijds in Congo. Dat was 
gewoon een negerin die rapper kon 
lopen dan Jef Geraerts.”
In 1980 keerde Hugo Gevaerts terug 
naar zijn geboortestad Kisangani. 
“Ik was echt curieus hoe de zwartjes 
zouden reageren op de zoon van 
een koloniaal. Maar ik was meteen 
de man, ik sprak Swahili. Als ge 
die taal kent, zijt ge direct geïnte-
greerd.”
In 1990 was het feest uit: wegens 
het brutale neerslaan van een stu-
dentenrevolte in Katanga, komt het 
tot een breuk tussen België en wat 
toen nog Zaïre heette. Gevaerts, 



NIEUWS
HET BELANG VAN LIMBURG - MAANdAG 21 jUNI 2010

11

HASSELT - Vijftig jaar geleden maakten de Congolezen zich op 
om de onafhankelijkheid van hun land te vieren. Duizenden 
Belgen moesten in de maanden daarop de koffers pakken om 
terug te keren naar het kille België. Hoe kijken zij terug op de 
voorbije vijftig jaar? Klopt hun hart nog in Congo? 

Nauwelijks herkenbaar: Hugo en zijn zus in 
een kano op het Kivumeer. Foto Gevaerts

De zogenaamde ‘botte’ van het paradijselijke  Bukavu in de 
jaren 50. Foto Gevaerts

Schoonste 
tijd van hun 
leven 
Dertig juni leidde voor dui-
zenden Belgen die in Congo 
een nieuw vaderland hadden 
gevonden, tot een totale breuk 
in hun leven. Velen onder hen 
keerden terug naar een koud 
en kil land aan de Noordzee en 
sleepten de rest van hun leven  
een nostalgisch verlangen naar 
het verloren tropische paradijs 
mee. In ‘Congo – de schoonste 
tijd van mijn leven’ laat histori-
cus Jan Raymaekers oud-kolo-
nialen aan het woord. 
Dit is een boek om te koesteren. 
Raymaekers brengt Belgisch-
Congo  opnieuw tot leven door 
korte getuigenissen die samen 
met de honderden zwart-wit 
foto’s een aardig maar ook 
kritisch beeld brengen van 
het leven van de Belgen én 
Congolezen in de jaren vóór 
de onafhankelijkheid op 30 
juni 1960. 
Raymaekers toont ook de 
donkere kanten van de ko-
lonisatie dat officieel als één 
groot beschavingswerk werd 
verkocht. Zo moesten de zwar-
ten belasting betalen. Voor de 
Congolezen die als boy of meid 
een betaald baantje in een 
blank gezin hadden, was dit 
niet onoverkomelijk. Maar voor 
de Congolezen op het platte-
land, die alleen maar “kippen, 
gedroogde visjes, kaurischel-
pen of koperen kruisjes” als 
pasmunt kenden, was dit  een 
catastrofe die hun traditionale 
bestaan verwoestte. Zo moes-
ten ze naast hun traditionele 
voedingsproducten ook ‘indu-
striële’ landbouwproducten als 
koffie en katoen verbouwen. 
Dat ze hiervoor geen faire prijs 
kregen, spreekt voor zich.
De kolonisatie vernietigde ook 
het sociale weefsel van de 
traditionele Congolese samen-
leving, zoals de ‘uitgebreide 
familie’ die een eigen vorm 
van solidariteit garandeerde. 
De blanke heersers drongen 
hun model van kerngezin op, 
zoals een koloniaal in het boek 
opmerkt: “We hebben dat sy-
steem van clans doorbroken en 
hen ons monogaam huwelijk 
opgedrongen. Zo hebben zij 
ook prostitutie en armoede 
leren kennen. Als een vrouw 
vroeger haar man verloor, 
regelde de clan dat ze onder 
dak was en moest ze zich niet 
prostitueren. We hebben een 
zware fout begaan door geen 
rekening te houden met hun 
tradities. Het is maar een laagje 
vernis dat we aangebracht 
hebben. Vandaar dat ze ons 
zo rap vergeten zijn.” 

RH
Jan Raymaekers, Congo 
– De schoonste tijd van 
mijn leven, Van Hale-
wyck, 25 euro
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hugo 
gevaerts

brommend: “Om de drie jaar was 
het ambras, ze hebben Mobutu veel 
te lang gesteund.”
Le prof Gevaerts liet zijn collega’s en 
studenten in het donkere hart van 
Afrika niet in de steek. Hij zocht en 
vond geld om landbouwprojecten 
op te zetten. “We zagen dat de Con-
golezen overal het bos begonnen om 
te hakken, we wilden iets doen aan 
het omhakken van dat woud. We 
hebben dan nieuwe methodes van 
groenbemesting opgezet, agrofores-
try, landbouw in bosgebieden, heet 
dat. Met de steun van Rotary en de 
Vlaamse Interuniversitaire Raad 
(VLIR) hebben we die projecten 
uitgebouwd. We gaan nu telkens 
voor enkele weken terug.” 

En dan met ingehouden trots: “Ik 
heb pas mijn aanstelling als coör-
dinator voor de universitaire pro-
jecten van de VLIR in Kisangani 
gekregen – voor een periode van 
drie jaar. Kisangani zal tien jaar 
steun krijgen.”
Tijdens zijn bezoeken aan Kisanga-
ni maakte Hugo Gevaerts kennis  
met Laurent Nkunda, die er rond 
de eeuwwisseling een schrikbewind 
voerde. Hoe verliep die ontmoeting 
met Nkunda?  “Op een dag maakte 
ik foto’s in de haven van Kisangani. 
Komt daar een soldaatje aan, dat ik 
geen foto’s mocht maken. Hij blies 
wat in zijn Motorola (walkietalkie). 
Ik dacht laat hem maar, in de tijd 
van Mobutu werkten die dingen 

nooit. Potverdomme, een kwartier 
later komt daar een heel camionette 
af, vol soldaten, allemaal Tutsi’s, die 
me kwamen halen. Ze trekken met 
me naar het quartier général, naar 
het bureau waar Laurent Nkunda 
zat, met allemaal soldaten rond hem. 
‘Wie zijt ge, waar zijt ge geboren’, ze 
wilden alles weten. Ik zei dat ik in 
Kisangani geboren was. ‘Neen’, zei 
hij, ‘we zijn hier in Kisangani, waar 
zijt ge geboren? ‘
Ik schiet opeens in mijn krammen 
en zeg hem in het Swahili, ‘ik ben 
hier geboren, wat komt gij hier 
doen, gij zijt vreemdelingen, ge 
komt hier de mensen ambeteren 
en geld aftroggelen, ik ben hier 
druk bezig en ge komt me hier nog 

ambeteren ook’. ‘Bovendien’, zei 
ik, ‘mijn moto staat nog ginds, die 
is betaald door de Belgische staat, 
als die gepikt wordt dan is het uw 
schuld’. Die verschoten allemaal, 
die soldaten met getrokken geweer 
rond me. Ik zei toen lachend, ‘al-
lez, gaat ge nu dat Belgisch profke 
doodschieten?’ En ze hebben me 
gewoon  teruggebracht.”

Rik VAN PUYMBROECK
Roger HUISMAN

www.kisangani.be

MorgeN: “gelukkig in 
een verloren uithoek 
van Congo”
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