IN HET SPOOR VAN VROUWENDOKTER EN
MENSENRECHTENACTIVIST DENIS MUKWEGE

Jean Van Hamme:
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‘Een verhaal dat móet verteld worden’
De jonge mijningenieur François Daans
wordt door zijn bedrijf naar Oost-Congo
gestuurd. Hij moet er een nieuwe directeur
zoeken voor de winning van coltan, een erts
dat gebruikt wordt voor de productie van
smartphones. Eindelijk een opdracht op
het terrein: François voelt zich in sas. Maar
ter plekke kruist hij het pad van Violette,
een twaalfjarig meisje dat ontsnapt is aan
een moordpartij en wordt opgejaagd door
een rebellenmilitie. Samen zoeken ze hun
toevlucht in de Panzi-kliniek van dokter Denis Mukwege te bereiken,
de enige safe haven in Kivu.
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JEAN VAN HAMME: Het begon bij mijn
tandarts die godbetert zelf coltan gebruikt.
Hij stelde me voor aan een vriend, GuyBernard Cadière. Dat is een chirurg die
dokter Denis Mukwege vaak assisteert en
ook samen met hem een boek schreef (over
de behandeling van verkrachtingsslachtoffers
in de regio van de Grote Meren, red.). Hij
vroeg me om een strip te maken over de
toestand.
Had je zijn boek toen al gelezen?
Nee, zoals de meeste mensen hier wist ik
niets af van de situatie in Oost-Congo –
wat trouwens lang niet het enige deel van
Afrika is waar zich zo’n vreselijkheden
afspelen. Op een bepaald moment wist ik
dat ik er geen didactisch boek over Panzi
wou van maken. Pas toen ik op het idee
kwam om een verhaal te schrijven met
fictieve personages waarbij Panzi op de
achtergrond bleef, hapt ik definitief toe. Ik
wou ook op de verantwoordelijkheid wijzen
van de multinationals die coltan aankopen.
Vluchtelingen verschepen het erts
onbewerkt naar Rwanda dat goed is voor

80% van de wereldwijde verkoop terwijl
het zelf geen gram in de bodem heeft. Op
die manier hoeven de multinationals geen
aankopen te doen waar bloed aan zit.
Hoe kwam je terecht bij tekenaar
Christophe Simon?
We hebben samengewerkt aan Corentin –
zijn aanpassing wordt trouwens schromelijk
ondergewaardeerd. En Christophe heeft ook
vaak samengewerkt met Jacques Martin. Hij
leek me opgewassen om het tekenwerk op
zich te nemen, in zijn eigen stijl! We hebben
de stumperd ook ter plekke gestuurd... Hij
kwam helemaal getraumatiseerd terug.
Dat was ook de bedoeling. Hij moest
het nodige zweet laten om de situatie
ter plekke over te brengen. Hij was een
oorlogscorrespondent. Het moeilijkste voor
Christophe was om, zelfs door een scherm,
de chirurgische reconstructies te tonen.
Beeld je in... kinderen van drie jaar oud met
een uiteengereten anus en vagina... Je kan
veel kwijt in de dialogen, maar zoiets kan
je niet tonen...

verminkt, fysiek vernietigd. En erger nog:
de Congolese regering kijkt toe en doet er
helemaal niks aan. Er gebeurt niets en elke
dag is een nieuwe verschrikking. Ik vrees
dat ons album niet iedereen zal bereiken,
maar we hopen toch dat het lezers raakt
die gevoelig genoeg zijn om te vatten wat
zich daar voordoet. Heb ik deze strip louter
gemaakt omdat het me gevraagd werd? Ik
weet het niet. Maar zo vatte ik het in ieder
geval niet op. Ik zie het als een bijdrage om
iets te vertellen dat geweten moet worden.
Bijna als een plicht.

Hoe ging je zelf om met zo’n traumatiserend gegeven?
Het verhaal blijft onder mijn huid zitten.
Als een of andere jihadi in Frankrijk, België
of Engeland dertig mensen doodt, houdt
dat de media hier wekenlang in de ban... In
Congo worden elke dag vrouwen gedood,
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zuid-kivu, in het westen van de drc*, twee uur na zonsopgang.

daar.

die idioten zagen ons niet eens
komen. we kunnen ze plukken
als rijpe vruchten.

verkracht en martel vrouwen en kinderen voor de ogen van hun familie. mannen
en jongens ouder dan twaalf nemen we gevangen. wie zich verzet, hak je de handen af.
baby’s en bejaarden worden in hutten opgesloten. die steek je in brand...
ja, kolonel-chef.

voor jullie, welpen, is dit de eerste aanval. bedenk dat we dit land alleen in
handen krijgen met geweld. en wie mijn bevelen niet opvolgt, hak ik persoonlijk
de neus en de oren af. begrepen?

VOORUIT
DAN!

ja, kolonel-chef.

* democratische republiek congo
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hoor je dat?

maar... papa, mama, onze
zusjes... grootmoeder.

dat geschreeuw? interahamwe*
die het dorp aanvallen...

wat wil je doen? die monsters
zijn vast met tientallen. en
zwaarbewapend.

jeremie,
nee!...

* ‘zij die samen vechten’ in het rwandees. naam voor hutu’s en tutsi’s die al twintig jaar lang kivu onveilig maken...
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laat haar met rust!
mijn zusje is pas tien.

en, schatje? waarom doe je niet
mee aan het feestje in het dorp?

?!?

jij houdt je mond, of ik snij je ballen af
en ik laat je ze opeten.

tien jaar, hè? zeker twaalf.
leg je bajonet neer.
hou haar vast.

even kijken of ze haar bloempje
nog heeft. daarna mag jij.

AUW!
ophouden!

die teef heeft me gebeten.

we slaan straks haar tanden uit.
ga op haar armen zitten. dan kan ik...
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