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Amsterdam, 7 oktober 2018 

Gerard B.Kosse -- Ludgerjaargang 1962-1967 

 

 

EVEN ONTSPANNEN….DACHT IK 

Het begon afgelopen week met iets alledaags: Ik besloot op een namiddag een film met de  

aanlokkelijke titel <CITY OF JOY>i op Netflix te gaan kijken in de verwachting dat dit me op een 

aangename manier zou afleiden van mijn aanhoudende rugpijn. Maar het pakte totaal anders 

uit! Het bleek een aangrijpende, documentair opgezette film over de al tientallen jaren 

durende strijd en de SYSTEMATISCHE VERKRACHTINGEN EN VERMINKING VAN DE GENITALIA 

in Oost-Congo. Letterlijk honderdduizenden vrouwen en meisjes (en een onbekend aantal 

jongetjes) werden vermoord, verkracht, en gruwelijk verminkt…..vaak nadat ze gedwongen 

waren toe te zien hoe hun ouders hetzelfde over kwam.  

Het kostte me moeite om de film uit te kijken. En dat kon ik alleen maar omdat deze film ook 

in beeld bracht hoe heroïsche vrouwen hun leven weer op konden nemen met de hulp van de 

moedige gynaecoloog Dr Mukwege en zijn Team.  

 

DE SCHOK VAN MIJN LEVEN 

Met een schok herbeleefde ik de ontzetting en pijn die me overkwam in 1986 toen ik als 

vrijwilliger en mede-

oprichter van het grote 

plattelands-ontwikkelings-

project  FARMINDUS in 

Ghana verbleef. Het was 

de eerste keer dat ik 

geconfronteerd werd met 

ONMENSELIJKE  BRUTE 

VERMINKING EN VERNE-

DERING VAN VROUWEN:  

VROUWENBESNIJDENIS.  

Het was een ommekeer in 

mijn visie op het leven!  
vrouwenbesnijdenis: 'netjes' verwijderde geslachtsdelen -- zeldzaam netjes… 
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De mensonwaardige miskenning en onderdrukking van meer dan 200 miljoen besneden 

vrouwen greep me naar de keel. Temeer omdat ik als homoseksuele man begreep en 

aanvoelde wat het voor iemand betekent als zijn of haar seksualiteit  miskend of zelfs 

weggenomen wordt. 

      De moed van een vrouw die in oktober 1986 uit het Islamitische Noorden van Ghana (Tamale) 

      naar ons Project FARMINDUS was gevlucht met haar kleine dochtertje zal ik nooit vergeten. Ze 

      wilde haar kind de wrede, verminkende vrouwen-besnijdenis besparen en zocht de hulp van  

      ‘this white Nii near Pokusasi, Accra’-- van mij dus. En die kreeg ze -- onmiddellijk nadat ze haar  

      jurk huilend optilde en mij haar verwoeste vagina toonde. Ik was ontzet en merkte pas tijdens 

      haar verhaal dat ik zat te janken als een klein kind. Vooral haar verhaal over de ettelijke keren  

      dat ze was dichtgenaaid als haar echtgenoot weer eens op reis wilde, ging mij door merg en 

      been. Vooral ook omdat ze er toonloos aan toe voegde dat ze steeds weer werd opengesneden 

      als die fundamentalistische ploert van een echtgenoot terugkwam om zijn gerief te halen.  

 

NOG EEN GRAADJE ERGER 

Net als iedereen, heb ik in de afgelopen jaren tientallen keren op TV gehoord over de vele 

verkrachtingen in met name Oost-Congo waar rebellen en reguliere legers letterlijk honderd 

duizenden vrouwen hebben gedood, verkracht en verminkt. En achteraf vraag ik me nu af 

waarom ik me daar niet veel meer over heb uitgesproken. Ik weet immers door mijn werk als 

Consultant voor de Allerarmste Ontwikkelingslanden al heel, heel lang dat deze 

mensonwaardige misdaden worden begaan als INSTRUMENT VAN NEOKOLONIALISME.  

Immers, die beestachtigheden vonden en vinden nog steeds plaats met onze stilzwijgende 

instemming. Juist op die manier kan de plaatselijke bevolking ontwricht worden met het doel 

OP DE GOEDKOOPST MOGELIJKE MANIER ONS, DE RIJKE LANDEN,  TE VOORZIEN VAN DE 

KOSTBARE MINERALEN WAAROP ONZE GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE DRAAIT! Denk maar 

aan coltan, cobalt, uranium, goud en diamanten. Onze smart phones, computers, robots, 

satellieten, drones en raketten kunnen niet zonder! Dus moet de wereldvoorraad in 

regulier gereedschap van de verwoestende, mismakende vrouwenbesnijdenis 
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toenemende mate worden aangesproken. En dan liefst zo goedkoop mogelijk! En dat kan 

inderdaad voor een habbekrats met slavenarbeid en knechting.  Immers, het overgrote deel 

van die onmisbare mineralen bevindt zich  in het straatarme en dus weerloze Congo…! En 

gewetenloze Westerse en Chinese corporations maken op die vuile, berekenende manier 

ongekende, niet meer te becijferen, winsten. De vele miljoenen  die ze Afrikaanse Leiders en 

andere lokale trawanten daarbij toestoppen  zijn in dat perspectief niet meer dan een 

miserabel fooitje.  

 

EINDELIJK KUNNEN WE ONZE OGEN NIET MEER SLUITEN 

Afgelopen vrijdag werd de wereld voor een voldongen feit geplaats: DE MASSALE 

VERKRACHTINGEN WERDEN ONTMASKERD TOEN DE NOBELPRIJS VOOR DE VREDE WERD 

TOEGEKEND AAN ONDERSTAAND DUO DAT ZICH INZET VOOR VROUWEN  IN DE MEEST 

DEPLORABLE OMSTANDIGHEDEN.  

 
 

Op de volgende bladzijden neem ik integraal het VOLKSKRANT ARTIKEL over dat dieper ingaat 

op de belangrijke rol en persoonlijkheid van Dr Mukwege die met gevaar voor eigen leven de 

belangrijkste rol speelde en nog steeds speelt tegen neokoloniaal geweld in de vorm van 

vrouwenverkrachting in Oost-Congo. Ik hoop en verwacht dat dit elke Ludgeriaan helpt om zijn 

eigen kleine steentje bij te dragen aan tolerantie en menswaardige gelijkwaardigheid in eigen 

omgeving en verder van huis. 
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PROFIEL DENIS MUKWEGE 

Nobelprijs voor de Vrede naar de man die ‘rode lijn wil trekken 

tegen verkrachting als wapen van onderdrukking en oorlog’ 

Toen Denis Mukwege in 1999 het Panzi-ziekenhuis opende in Oost-Congo, dacht hij 

vooral iets te gaan doen tegen kraamsterfte. Maar zijn eerste patiënt was een 

slachtoffer van brute verkrachting. Behandeling van verkrachte vrouwen in het 

conflictgebied van Oost-Congo zou in de jaren erna uitgroeien tot de centrale missie 

van Mukwege, de nu 63-jarige gynaecoloog die vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede 

heeft toegewezen gekregen. 

Mukwege aan het werk. Foto EPAMeer dan vijftigduizend vrouwen met lichamelijk 

letsel door verkrachting heeft Mukweges ziekenhuis in de stad Bukavu inmiddels 

geholpen. Mukwege verricht hersteloperaties bij vrouwen wier vagina is beschadigd 

door geweld van militanten en regeringssoldaten. Vrouwen die moeite hebben met 

plassen, poepen en lopen. Zij kunnen terecht in de ruim 400 bedden van het Panzi-

ziekenhuis. Kosteloos, als ze geen operatie kunnen betalen. 
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Gynaecoloog Denis Mukwege kreeg vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede. Foto REUTERS 
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Tegen seksueel geweld 

Zijn ervaring met de gruwelijke mishandelingen in Oost-Congo bracht Mukwege ertoe om zich uit 

te spreken tegen seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes wereldwijd. In april 2016 nam hij in 

Middelburg een van de vier Roosevelt Four Freedoms Awards in ontvangst, in het bijzijn van koning 

Willem-Alexander en koningin Máxima. Hij accepteerde die onderscheiding ‘namens alle 

slachtoffers van verkrachting ter wereld’, zei Mukwege. In conflictgebieden is het ‘tijd om een rode 

lijn te trekken tegen verkrachting als oorlogswapen, als wapen van onderdrukking’. 

In september 2012 sprak Mukwege zich ook al eens uit. In een toespraak voor de VN-

Veiligheidsraad in New York hekelde hij toen de straffeloosheid waarmee in Oost-Congo op grote 

schaal wordt verkracht. Een maand later overvielen gewapende mannen zijn woning in Bukavu. Zijn 

bewaker werd doodgeschoten; Mukwagu en zijn vrouw en twee dochters overleefden de aanslag. 

Mukwege vluchtte naar Europa. Vrouwen uit de regio verkochten hun gewassen om het vliegticket 

voor zijn terugkeer naar Congo te kunnen betalen. ‘Na dat gebaar kon ik geen nee zeggen’, 

verklaarde Mukwege tegenover de BBC. Toen hij in januari 2013 terugkeerde om zijn werk voort 

te zetten, kreeg hij bij aankomst een heldenontvangst. 

Gynaecoloog Denis Mukwege in Bokavu, Congo. Foto AFP 
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De toewijzing van de Nobelprijs aan Denis Mukwege komt in een periode waarin er in delen van 

Oost-Congo weer een toename is van geweld. De gewelddadigheden lijken deels verband te 

houden met de presidentsverkiezingen, die gepland staan op 23 december. Vlak daarvoor, op 10 

december, krijgt Mukwege officieel zijn prijs in Stockholm. Dit gegeven leidt mogelijk tot 

hernieuwde aandacht voor de toestand in Oost-Congo.  

 

 

EINDNOOT 

i  
City of Joy | Official Trailer [HD] | Netflix 
 
 

 
Netflix 

"There is a life - after all we survived." In 2011, City of Joy opened its doors 
in Eastern Congo with the goal of building a peaceful and transformational 
community for women survivors of violence.  
Watch City of Joy - only on Netflix September 7. Watch City of Joy on Netflix: 
https://www.netflix.com/in/title/8020... #Netflix #Cityofjoy  

Nederlandse ondertiteling -- bij je thuis op de buis via Netflix 
TRAILER: 
 https://www.youtube.com/watch?v=MNy0MG_iy0Y  

website van dit moedige vrouwen-centrum in de Congo: 
https://www.cityofjoycongo.org/splash/#  
 

                                                           

https://www.youtube.com/channel/UCWOA1ZGywLbqmigxE4Qlvuw
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.netflix.com%2Fin%2Ftitle%2F80203094&event=video_description&v=MNy0MG_iy0Y&redir_token=b27d0WXZ5RCErueZ-KpeykLb5CZ8MTUzODc1MjM0OEAxNTM4NjY1OTQ4
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Netflix
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Cityofjoy
https://www.youtube.com/watch?v=MNy0MG_iy0Y
https://www.cityofjoycongo.org/splash/
https://www.youtube.com/user/NewOnNetflix

