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Leven

FUTURE CITIES KINSHASA, MODEMETROPOOL

Waar liggendebelangrijkstemetropolen
vande toekomst?Consultancyreus

McKinseywees er na onderzoek tien aan.
V gingkijkenwat daar broeit enwat de

machinaties achter deboom zijn.
Bezoek 1:Kinshasa,wervelende

toekomstigemodehoofdstad.

DoorStephanie Bakker Foto’sYvonne Brandwijk

The rumble
in the jungle

Kinshasa: alle bomen uit de koloniale tijdmoestenwijken voor 15 kilometer nieuwe vierbaansweg, die nu het stadscentrum verbindtmet

Kijkennaar stierenrennen is als toezien
hoewielrenners in de Tour hun

sleutelbeen breken

Tv-recensie

Toerist

L
ekkerweg ineigen land:de luie televisiestoel is
eenuitstekendevervoermiddel vooreenkijkje
overdegrens.Afgelopenachtdagenboodde

SpaansezenderTVEelkeochtendruimuitzichtopeen
wrangeenmysterieuze folklore:de encierrosvanSan
Fermin. Stierenrennendooreenmeute ‘moedigen’
(vooralmannen, enkelevrouwen, inwittekledij en
rodesjaals)doordenauwestraatjes vanPamplona.Het
jaarlijks ritueel trekt steedsmeernationaliteiten,on-
derwieAmerikanendiezichevenHemingwaywanen,
maaraandeverslaggevingvanTVE tezien isdekijkcij-
ferhitnogaltijdeendoorendoorSpaanseaangelegen-
heid.

Het ‘feest’werdelkeochtendvijf kwartier voor- en
nabeschouwddoorElenaSánchezenoud-renner Javier
Solano. TVE registreerdederennenmeteen legerver-
slaggevers en25camera’s,waaronderbeeldenvanuit
de lucht.Op internetkondekijker zijneigenstand-
puntkiezen.

Dinsdagwasde laatsteochtend,hij verliepals alle
andere.Groepenrennersbrachtenzingendeengroet
aanhetbeeldje vandepatroonheiligevanNavarra, San
Fermin.Nadeklapvaneenvuurpijlwerdenom8.00
uurprecies twaalf vechtstieren losgelatenopdener-
veuzemeute, gedrevendoor instinct endestokkenvan
eenclubje ‘helpers’.Na20secondenwerddeeerste ren-
nerhardhandigopdekasseiengeworpenmet600kilo
pure stierkracht.Wisselendecamera’s volgdendeca-
dansvanderennendemeute,de stierenendeongeluk-
ken –eindelozevariatiesophetzelfde thema.

Tweeminuutenvijf se-
condenduurdehetvoor-
datde stierendearenavan
Pamplonabinnendender-
den–daar zoudenzedie-
zelfdeavondwordenafge-
slacht ineenklassiek stie-
rengevecht,maardathaalt
TVEniet, sindsdatgeenbe-
ste reclamevoorSpanje
meerbleek inderest van
dewereld.Dedoodstrijd
wordtnuverborgenge-
houdenachterdebetaal-
muurvanCanal+.

Naafloopvande laatste encierrowerdenopTVEde
beeldenuitgebreidnabesproken. Eindelooswarende
vertraagde closeupsvanalle angstigemomentenen
(bijna)ongelukken.De rennerdie struikeldeenwerd
vertraptonder stierenpoten.Roodomcirkelddehoorn
dieeenbroekof T-shirt spietste, eenbeendoorboorde
of eenrenneroptildeende lucht in slingerde.

Vijfgewondenteldederenvandinsdag, eengemid-
delde.Hetbeest inmij schreeuwdeomernstigeronge-
lukken.Demens inmijprobeerdeeenmysterie te vat-
ten.

Voordenuchterebuitenstaander (begaanmethet
oneerlijke lotderdieren)wasdat laatsteondoenlijk:
TVE steldegeenvragen,maarvierdeenkeldeopwin-
dingenderitenvanangst enverachting.Misschiendat
juistdoorhetonbevattelijkevandiehardnekkigeob-
sessiehetbarbaarse spektakel tochkan fascineren,
zelfs voorwiedemartelingenopzichzelf veroordeelt.
Het is alskijkennaardeFormule I:naastdeveronder-

stelde ‘schoonheid’ vandebewegingontstaatde
meesteopwinding tochbijdegrootsteongevallen. Een
diepmenselijke reflex. Inessentie verschiltdegepro-
jecteerdeangst enwalgingvandestierenrennenop
TVEniet vandegeestdrift engespeeldeverontwaardi-
gingwaarmee Studio Touropeenrustdagdemassale
valpartijenendegebrokensleutelbeenderennogeens
evensamenvat invertraagde closeups.
Autoracen, stierenrennen,doordePyreneeën fiet-

sen:het is ‘het levenzelf’, heetdatdan inwandtegeltjes-
taal.Het levenzit volongeluk.Dezomermaaktvanelke
televisiekijkende thuisblijver eenramptoerist.

JEAN-PIERRE GEELEN

Het beest inmij
schreeuwdeom
ernstiger ongeluk.
Demens inmij pro-
beerde een
mysterie te vatten.



O
pdevierbaansweg
in het hart van
Kinshasageldthet
recht vande sterk-
ste. Boven aan die
hiërarchie prijkt
een onverwachte

speler:eenrobotdiehetverkeerregelt.
Onder een dakje van zonnepanelen
torenthij hoogbovendemenigteuit.
Hij heeft een roterende torso, lichten
op zijn borst en armen, een inge-
bouwde camera met een snelheids-
metereneenflashyzonnebril. ‘Hij lijkt
opzijncollega’,zegteenvoorbijganger.
Zewijstnaareenagent, inderdaadmet
identiekezonnebril. ‘Er iséénverschil’,
voegt ze toe. ‘Naar de robotwordt ge-
luisterd.’

Nadecenniavanwestersedominan-
tie, eendictator en eenburgeroorlog,

beleeft Kinshasa zijn eigen ‘Dubai-mo-
ment’.Degroeivanhetnationaal inko-
men bedroeg afgelopen jaar voor de
tweede achtereenvolgendekeer bijna
9 procent en daarmee behoort de
DemocratischeRepubliekCongototde
snelst groeiende economieën ter we-
reld. Over tien jaar verdient eenopde
vijf inwoners van Kinshasa een mid-
denklasse-inkomen, voorspeltMcKin-
seysGlobalInstitute.Hetadviesbureau
plaatstedestadineenrapportoverGlo-
bal Cities of the Future in de toptwintig
vanhotspots forgrowth in2025.

In de geschiedenis van Kinshasa is
duidelijk eennieuwhoofdstukaange-
broken.Degrote vraag is: hoegaatdat
eruitzien?Dagelijks vestigenduizend
nieuwkomerszichindezestadvantien
miljoen. Dedroomomnet zo te leven
alsinderestvande(westerse)wereldis

zogrootdatde ambitie voelbaar is tot
inde sloppenwijken. Kinshasa is elek-
trisch.Maarwatbroeit erprecies?Wat
is nu al merkbaar van de aanstaande
boom?Watdoenzegoed inKinshasa?
Hoe is de verandering tot standgeko-
men? Wie zijn de hoofdrolspelers in
deze transitie?

Eenbelangrijkesuccesfactorvoorde
opkomst vanKinshasa is de levendige
creatieve energie die overal inde stad
voelbaar is. Zoals bij Louison Mbeya,
eenvanKinshasa’s topontwerpers, die
weontmoetenopeenmodeshowvan
het Institut Supérieure des Arts et
Métiers (ISAM), de enigepubliekemo-
deacademie in centraal Afrika.Mbeya
is31,onberispelijkgekleedineenkana-
riegeel jasjemetpailletten. ZijnPrada-
zonnebrilhoudthijtijdensdeshowop.

Indepauzevertelthijdathij intienjaar
heeft meegedaan aan zestig mode-
shows.InzijnNokiastaandeprivénum-
mersvanbekendeAfrikaanseartiesten
alsPapaWembaenWerrason.Zijnvaste
clientèle, zegt hij. Als Mbeya later die
weekbijeenconcertvanWerrasoneen
broederlijkeomhelzingvandezanger
krijgt,blijktdatgeengrootspraak.Veel
tijd om te praten is er niet. Louison
Mbeyaschudthandenenkusthoogge-
hakte dames gedag. Je zou haast den-
kendathetzijnshowwas.

Een dag later gaat hij ons voor een
steegin,balancerendoverdebetonnen
platendiehet rioolmoetenbedekken.
Hij draagt eenzwart overhemdeneen
broekineenfelleAfrikaanseprint.Voor
het interviewmatteert hij zijngezicht
metbabypoeder. ‘Welkominmijnate-
lier’, zegt hij terwijl hij een metalen

deuropzij duwt. Eenkaars –de elektri-
citeit isuitgevallen–verlichttweenaai-
machines,eenkookplaatjeopdegrond
en wat kledingstukken die als kunst-
werken aandegrauwemuurhangen.
Deruimte isexactevenbreedalsdeze-
ven paar merksneakers die tegen de
muurstaan.

Dit isKinshasa,waarsuccesenroem
geengarantie zijnvoorgeldensucces.
Kinshasaverbaast,verrastenslingertje
heenenweertussenspiegelglazenkan-
toortorens met namen als Future
Tower, endeCité,de immeruitdijende
volksbuurten,waar40 procent vande
mensengeentoegangheefttotschoon
drinkwater en leeft van minder dan
1,25 dollar per dag; niet eens genoeg
voor éénmaaltijd. Als jehet zobekijkt,
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de luchthaven. De ingreep scheelde twee uur reistijd.

De Kinois, de inwoners van Kinshasa, grijpen elke dag aan om stijlvol ge-
kleed voor de dag te komen.

‘Sapeurs’ vinden hun kleding belangrijker dan eten. Ze hebben allemaal
hun eigen stijl.

Dagelijks komen er wereldwijd 200 duizend
stedelingen bij, dat zijn meer dan 70miljoen
mensen per jaar. In 2050 woont meer dan
70 procent van de wereldbevolking in een ste-
delijke omgeving. Journalist Stephanie Bakker

en fotograaf Yvonne Brandwijk gaan op zoek
naar machinaties en opwinding in een aantal
wereldsteden van de toekomst. Van het
Silicon Valley van Zuid-Amerika tot dé kos-
mopolietenstad van toekomstig Azië.

Waar gebeurt het in 2025 of 2040?
Lees, hoor en zie Kinshasa
bewegen in de longread op
volkskrant.nl/futurecities

Stijl kent een lange traditie in
Kinshasa - begonnen als een
protestbeweging.

Dat demodesector bloeit nu de
economie groeit, is niet verwon-
derlijk. Er stijlvol uitzien zit in
Congo diep geworteld in historie
en cultuur. Jongeren in Kinshasa
die tegen het regime van Mobutu
protesteerden, deden dat niet met
woorden of beelden, maar met kle-
ding. Onder het mom van nieuw
nationalisme veranderde de dicta-
tor de naam van zijn land in Zaïre
en verbood de ‘koloniale dracht’,
waaronder de stropdas. Jongeren
die weigerden het traditionele Afri-
kaanse kostuum, de abacost, te
dragen, kleedden zich uit protest
in merken uit Europa. Hun bewe-
ging noemden ze la Sape (Société

des Ambianceurs et des Personnes
d’Élégance, de Vereniging van
Sfeermakers en Stijlvollen). La
Sape is materialismemet een doel;
het gaat over chic et cher, maar
vooral over hoop en trots.
Nog altijd is de sapeur de held van
de sloppenwijk, zijn materialisme
geeft aanzien: ondanks armoede
en vuil kan hij eruitzien als een
dandy, een gentlemanmet glan-
zende schoenen.Waar de traditio-
nele sapeurs koketteren met wes-
terse merken, maakt de nieuwe ge-
neratie sapeurs haar mode zelf. Ze
noemen de nieuwe stroming La
Ecosape enmaken kleding van pa-
pier of van zaden die door hun
glans lijken op parels. ‘Waarom
zouden we reclamemaken voor
westerse merken?’, zeggen ze. ‘Wij
zijn trots op onze eigenmode.’

DE SAPEURS VAN KINSHASA
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Kinshasa
Bbp per capita, in dollar

2010 2025

Middenklasse: (7.500-20.000 dollar),
in procenten

2010 2025

Inwoners, in miljoenen

2010 2025

1.000
8,4

14,5
1.600 4 18

zoude stad allang ‘dood’moeten zijn.
MaarKinshasabruist, borrelt en leeft.
InBandal, dewijk van LouisonMbeya,
zijndeplastictuinstoelenopdeterras-
senzevendagenindeweekvanaf 6uur
gevuld.Opdebarbecue rookt verse vis
uitdeCongorivier,erwordtmuziekge-
maakt enhetnachtlevengaatdoor tot
minstens 6uurde volgendeochtend.
Iedereen is bezig en altijd onderweg.
Methetverkopenvanbelminuten,ma-
niok (cassave),waterof zakdoekjes.De
Kinois, de inwoners vanKinshasa, zijn
muzikant,bandenspecialist,kapperof
fotograaf indeopenluchtof ontwerper
ineensloppenwijk.
Congoiseenzogenoemdeweakstate:

deoverheidisnietinstaathaarburgers
te beschermen en voor ze te zorgen.
Om te overleven doe je alsMbeya, die
als17-jarigeopstraatkwamtestaanna-
dat zijn vader kortna zijnmoeder aan
aidswasoverleden.Jeaccepteertdatde
staat vooral neemt enweinig geeft. Je
improviseertengaatrommelenaande
schoenen van je broer omdat je geen
geld hebt om een paar opmaat te ko-
pen.Zoontdekjedatjestijlgevoelhebt.
Want als je toch schoenen op maat
maakt,waaromzoujezedannietmet-
eenmooiermaken?

Maarmetcreativiteitalleenredjehet
niet, zelfs niet inKinshasa.Mbeya kan
het ver schoppen,maar voorhet zover
is, heeft hij een fabriek nodig omzijn
ontwerpeninseriestemaken,eenwin-
kelwaarhijzijnmodekanverkopenen
eeninvesteerdervooreenstartkapitaal.
Vooralsnogontbreektdiemode-indu-
strie in Kinshasa. Traditioneelmaken
Kinoishunkledingzelf,aldannietmet
hulp vaneen stylist. Er zijngeen inter-
nationalemodeketens,McDonald’s of
Starbucks inKinshasa. Er is een leven-
digehandelontstaanvaninwonersdie
naarEuropaenChinareizenom ready-
to-wear-kleding te kopen, die thuis op
kledingfeestjeswordt verkocht of uit-
geleend.

Maarveranderinghangt indelucht,
wantdankzijdeboomingeconomieen
eenstabielepolitiekzijndeblikkenvan
internationale bedrijven steeds vaker
opCongogericht.

DeDemocratischeRepubliekCongo
(DRC) is zo groot als West-Europa en
heeftdepotentieeenvanderijkstelan-
deninAfrikateworden.Indebodemzit
onderandere30procentvandewereld-
voorraaddiamant, 60procent vanhet
kobalten10procentvanhetkoper.Met

het water uit de Congorivier kan het
hele continent van energie worden
voorzien. De bodemschatten waren
lange tijd aanleiding voor ellende:
plunderingen, oorlog en inmenging
door buurlanden. Maar sinds de vre-
desovereenkomst in 2003endeeerste
vrijeverkiezingen(sindsdeonafhanke-
lijkheid in 1960) vier jaar later, lijkt de
wegnaarwelvaart geplaveid. InOost-
Congo ishetnogaltijdonrustig,maar
Kinshasa ligt 3.500kilometer vanhet
oorlogsgebied vandaan, even ver als
vanAmsterdamnaarCaïro.

DagelijksarriverenopN’djiliAirport
buitenlandse investeerders, expats en
mijnbouwprofessionals. In dehoofd-
stad is een bouwgekte ontstaan; alle-
maalhebbenzekantorennodigomte
werken, hotels om te overnachten en
appartementenomtewonen.

HetNederlandsemodemerkVlisco,
fabrikant vandekleurrijkewaxprints,
beslootzesjaargeledenalseersteEuro-
pesemodebedrijf een kantoor en een
flagshipstore te openen in Kinshasa.
VolgensgroupdirectorMoniqueGieskes
keekmodebewustAfrika altijd al naar
Congo, maar nu de economie groeit
zijnmensennogbewustermetmode
bezig. ‘Er trendy enmodebewust uit-
zien zit in de Congolese cultuur en
mentaliteit’,zegtze. ‘Dekleurenvande
prints diewij in Congo verkopen zijn
feller dan inde andereAfrikaanse lan-
den.Hierishetgeelfellerdandezonen
hetblauwbijnaelektrisch.Datzegtiets
overdeCongolesevrouw:zewilgezien
worden. Zij is het stralende middel-
punt.Here Iam.’

Wat het doet als een internationaal
bedrijf zichinKinshasavestigteninves-
teert in een sector, blijkt als we met
Gieskes de centrale markt op lopen.
‘Mama Monique’, roepen de markt-
vrouwenvanuiteenzeevangekleurde
prints. ‘Madame Vlisco.’ De vrouwen
omhelzenhaaralsof zijdeverpersoon-
lijking is vanhet betere leven. Tijdens
hetregimevanMobutu(1965-1997),die
westersemodehadverboden,smokkel-
den zede stoffenhet land in, vertellen
ze. Ookdaarnamoesten ze reizen om
dewaxhollandais intekopenbijtussen-
personeninTogo,Beninof Europa.

Nuzedirect zakendoenmetdestof-
fenfabrikantishetlevenrustigerenzijn
de verdiensten beter. Ze kunnen ten-
slotte de kleuren endessins bestellen
die zijn afgestemd op de wensen van
hunklanten.Enhebbenwedeverkoop-
afdeling gezien? Vlisco maakte een
overkappingtegenzonentropischere-
genbuien,nettetafelsenbrederegang-
paden. Niet omdat ze aan ontwikke-
lingswerkdoen,hetverkooptbeter.

Later in eengroenebuitenwijk ver-
teltMadameSera eenzelfde succesver-

haal.Zewerktdertigjaaralscouturière
en door de komst van Vlisco veran-
derde haar bescheiden naaiatelier in
een serieus bedrijf,met de vrouwvan
de president als klant. In haar vrij-
staandehuis lopenwonen enwerken
door elkaar heen. Tussen de palmbo-
men inde tuin zoemendenaaimachi-
nes, patronen tekenen doet ze in de
woonkamer.Degroteverrassingwacht
op zolder: daar toveren dertig mede-
werkers lachend de ene na de andere
waxprintomtoteenopmaatgemaakte
jurk.

Vlisco opende de flagshipstore om
een ander publiek te bereikendande
damesdieopdemarktkopen.Alsdeda-
mes in de winkel een couturière vra-

gen,bevelendeverkoopsters Seraaan.
Zemaaktookdekledingvoordeshows
en indewinkel is eenbescheiden col-
lectievanhaarontwerpentekoop.
Vlisco’sairconditionedflagshipstore

is nog een exoot te midden van de
straatverkopersdiezakjeswaterof avo-
cado’s torenhoog op hun hoofd heb-
ben gestapeld. Maar die tijd zal snel
voorbij zijn. Begindit jaar opendeeen
Libaneseinvesteringsmaatschappijde
allereersteshoppingmall,metwinkels
van een Libanese keten. Een tweede
winkelcentrum is in aanbouw; nog
voor de eerste paal de grond in ging,
warenalle lokalenverhuurd.Over tien
jaarbarsthethiervandegaleries,bou-
tiques en shoppingmalls, net als op

4
DE VOLKSKRANT
WOENSDAG 15 JULI 2015

HET CHINA-CONGO-CONTRACT

China steekt miljarden in de
infrastructuur van Congo in
ruil voor grondstoffen.

De Chinezen doen goede zaken in
Afrika en zeker ook in Congo. Dat
land heeft wat China niet heeft:
grondstoffen. En China heeft wat
Congo niet heeft: geld. Zo kwam in
2009 een bijzonder ruilcontract
tot stand: China bouwt voor 6 mil-
jard dollar wegen, luchthavens,
ziekenhuizen, spoorwegen, huizen
en universiteiten, en mag in ruil
daarvoor het tienvoudige aan
grondstoffen uit de bodem halen.
Dirk-Jan Koch werkte destijds als
diplomaat bij de Nederlandse am-
bassade en doceerde aan de Ka-
tholieke Universiteit van Kinshasa.
Aanvankelijk was hij kritisch over

de Chinese inmenging. ‘De Chine-
zen geven leningen aan corrupte
Congolese autoriteiten en lappen
demensenrechten aan hun laars,
daarmee ondermijnen ze onze ini-
tiatieven voor beter bestuur. Als er
6 miljard van de Chinezen op de
plank ligt, heeft het voor Neder-
land geen zin meer te dreigen de
hulpkraan van 30miljoen euro
dicht te draaien, schrijft hij in zijn
boekDe Congo Codes. Maar hij
stelde zijn mening bij: ‘Het con-
tract heeft de infrastructuur in
Kinshasa ontzettend verbeterd.
Bovendien profiteert de bevolking
zo voor het eerst van de verdien-
sten uit de mijnbouw. Het mooie
hiervan is dat er geen cash aan te
pas komt. Een ziekenhuis of asfalt-
weg stop je niet in je binnenzak.’
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De plastic tuinstoelen op de terrassen zijn elke avond vanaf zes uur doorlo-
pend gevuld, zeven dagen per week, tot diep in de nacht.

Kinshasa bruist: het uitgaansleven gaat elke nacht tot zeker 6 uur in de
ochtend door. Foto’s Yvonne Brandwijk

Danseres bij een concert van de in Congo populaire artiestWerrason.

Verkeersregelende robot, een idee
van vrouwelijke ingenieurs.



MandelaSquareinJohannesburg,voor-
spelt Gieskes. ‘De kansen liggen hier
voorhetoprapen.Wehebbentienmil-
joen mensen en allemaal zoeken ze
hununiekedresscode.’

Kinshasaheeft alles inhuisomeen
modestadvan formaat teworden; van
creatieve aanpakkers die kunnen te-
ruggrijpenophunculturelebagagetot
een potentiële afzetmarkt om van te
watertanden.Meteengemiddeld jaar-
inkomen van 200 euro is Congo het
armste land terwereld, volgenshet In-
ternationaal Monetair Fonds. Maar
dankzij eenbloeiende informele eco-
nomie–waarin70procentvanhetgeld
wordt verdiend – staat degemiddelde

Kinois erminderberoerd voordande
officiële cijfers doenvermoeden.Drie-
kwart heeft genoeggeld voor eenmo-
biele telefoon en belminuten. Boven-
dienbiedennieuwebedrijveneninves-
teerderswerkgelegenheid,waardoor
eenmiddenklasseontstaat.Eenjongfe-
nomeen,wanttijdenshetBelgischebe-
windmochtenCongolezen slechts tot
het derde jaar vanhetmiddelbaar on-
derwijs naar school. OokMobutupro-
beerde, uit angst voor een kritische
stem, te voorkomendat een kapitaal-
krachtigemiddenklasseontstond.

Hoegroot demiddenklasse is,weet
niemand. Statistieken zijn in Congo
zeldzaam – zelfs over het inwonertal
vanKinshasawordt gespeculeerd.Op

hethandgeschrevenbriefjedatwekrij-
genvanhetministerievanVolkstelling
– zij sturen jaarlijks ambtenaren langs
dedeuren–staandriemiljoenmensen
minderdan in een rapport vandeVer-
enigdeNaties.

Zonder cijfers geen middenklasse,
zeggenprofessorenvandeUniversiteit
van Kinshasa beslist. Bankdirectrice
Félicité SingaBoyenge, CEObij FiBank
endeeerstevrouwinCongoopeender-
gelijke positie bij een bank, durft het
welaan. ‘Jebentblindals jedurft tebe-
weren dat Congo geenmiddenklasse
heeft’, zegt ze.Haar eigen staf behoort
tot de middenklasse. Ze kunnen een
huishuren(ziekader rechts), eenauto
kopen en reizen. Als je in Europa een
MBAhebtgehaald, kun jeals assistent-
directeur in het bedrijf van Boyenge
2.000dollarpermaand(1.815euro)ver-
dienen.

Boyengeheeftgelijk:alsjegoedkijkt,
zie je denieuwemiddenklasse overal.
Op zaterdagbij ErikKayser, denieuwe
Parijse bakker die taartjes verkoopt
voorvierdollarperstuk,bijChezFlore,
waar families op zondag lunchen ter-
wijldebabykraaitindeMaxi-Cosiende
oudere kinderen op de tablet Angry-
birds spelen. Enbij een concert vande
populaireartiestWarreson:entreekost
20dollar enpopulairebandledenkrij-
genals bonusdiverse keren 100dollar
ophunbezwetehoofdgeplakt.

Doorde toegenomenwerkgelegen-
heid formaliseert de geldstroom,wat
weerleidttoteennieuweeconomische
impuls. Intienjaarishetaantalbanken
verdrievoudigd. ‘6 procentvandeCon-
golezen heeft een bankrekening, de
rest bewaart zijn geld in het matras’,
zegt Boyenge, die vindt dat je nu hier
moetzijnomindetoekomstteprofite-
ren. Bovendien gaan de ontwikkelin-
gen razendsnel: het is nog maar drie
jaargeledendatdeoverheidbeslootde
salarissenvaneenmiljoenambtenaren
viadebanktegaanbetalen.

De belofte van eenboombrengt de
Congolese diaspora terug naar huis –
zowel Gieskes als Singa Boyenge stu-
deerde enwoonde inEuropa.Doordat
zij internationale ervaring linkenaan
lokaleperspectievenzijnzeeenbelang-
rijkemotorvoordevooruitgang.

‘Jehoorthetoveral,de toekomst ligt
in Afrika.Waaromzou ikdan in Parijs
blijvenalshetgebeurtopdeplekwaar
ik vandaan kom?’, zegt Gloria Mteyu
(31). De ontwerpster, gekleed in sober
zwartmetalsopvallenddetaileengou-
dentijgerinhaaroor, iseeneigentijdse
wereldburger. Ze werd geboren in
Congo,ginginZambianaarkostschool,
studeerde in New York en aan demo-
deacademieinMilaan. InParijswerkte
ze als ontwerpster voor JohnGalliano.
Ze kwam terug met een hoofd vol
ideeën en een rugzak vol ervaring,
maarzekerheidhadzeallerminst.

Afwachtenwas geenoptie. ‘Jemoet
ervoorzorgendat jemeegroeitmetde
ontwikkelingvanjeland.Alsjekomtals
alles is ontwikkeld, kun je alleen nog
profiteren van de kruimels.’ Terug in
Congoorganiseerde ze twee jaar gele-
dende eerste Kinshasa FashionWeek.
ViapersbureauReutershoordedewe-
reld dat Congo behalve rebellen ook
ontwerpersheeft, engoeiebovendien.
‘In onze gedachte zijn we allang het
Parijs vanAfrika’, lachtGloria. ‘In Kin-
shasazijnwedolopZaraenVersace,en
het is leukals jediemerkenhier straks
kuntkopen,maarwewordenpas echt
eenmodestadalsCongolezenookhun
eigendesignersgaandragen.’Talentge-
noeg, zegtze,het is eenkwestievanex-
posure. En laat zij die nu net zelf
creëren.

De vader van Guyjo Kilenge Kabema (25, op de foto) was een sapeur. Hij
stuurt zijn zoon vanuit Engeland elk jaarmet Kerst een koffermerkkleding.
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Midden in de rivier verrijst
een middenklasseparadijs:
Cité du Fleuve.

Westers wonen in Congo kan op
Cité du Fleuve. Geen gebrek aan
water of elektriciteit, op de wegen
geldt een snelheidsbeperking en
er zijn parkeervakken. Ongekende
orde in chaotisch Kinshasa. Kopers
zijn vooral de Congolezen die
terugkeren nu de economie
aantrekt.
Kinshasa is de snelst groeiende
stad van Afrika beneden de Sa-
hara. Alleen al om de nieuwkomers
de komende twintig jaar te huis-
vesten, moet de stad uitbreiden
met een gebied zo groot als Rot-
terdam, inclusief havens en water,
berekende de Franse ontwikke-
lingsbank AFD. Downtown zijn ze-
ker veertig gebouwen vanmeer
dan tien verdiepingen in aanbouw.
Maar er is één plek waar de toe-
komst letterlijk onder je voeten
ontstaat: Cité du Fleuve. Het zand
van twee rivieren die bij Kinshasa
samenkomen, wordt gebruikt om
vierhonderd hectare moerasge-
biedmet 4meter op te hogen. Op
de twee kunstmatige eilanden in
de Congorivier die op dezemanier
ontstaan, verrijst de komende ja-
ren een compleet nieuwe stad, met
kantoren, een hotel, bioscoop, res-
taurants, een shoppingmall, villa’s
aan het water en tienduizend ap-
partementen. ‘Heel Kinshasa leeft
met zijn rug naar het water, dit is
de eerste en de enige plek waar je
aan het water kunt wonen’, zegt
Robert Choudury, een Frans-Liba-
nese ict-ondernemer die na demil-

lenniumcrisis zijn geluk beproefde
als handelaar in mineralen in
Congo. Het oorspronkelijke idee
was land winnen en dat verkopen,
vertelt hij, maar omdat bebouwd
landmeer opbrengt, bouwt hij hui-
zen, shoppingmalls en wegen. ‘Als
het project af is, is het land vijf tot
tien keer meer waard.’ Choudury
staat boven op een appartemen-
tencomplex in aanbouw. Aan zijn
voeten ligt het zwembad, achter
hem 6.000 hectare moeras en
zandbanken. Aan de overkant ligt
Brazzaville. Het is de enige plek ter
wereld waar twee hoofdsteden el-
kaar aankijken.
De appartementen worden ver-
kocht vanaf 175 duizend dollar,
1.200 dollar per vierkante meter.
Voor Kinshasa spotgoedkoop, vol-
gens Choudury. ‘Voor een gated
community betaal je downtown
drie keer zoveel.’ Anno 2015 zijn er
150 appartementen opgeleverd,
het dubbele aantal is verkocht. De
helft van het aantal verkopen komt
voor rekening vanmensen uit de
diaspora die terugkeren nu de eco-
nomie aantrekt. Voor hen is de
westerse orde aantrekkelijk: ruime
huizen waarin werkt wat moet
werken, altijd water en elektriciteit.
Wie demaximumsnelheid over-
schrijdt of buiten de vakken par-
keert, kan rekenen op een boete.
Investeerders zijn huiverig: de ge-
plande shoppingmall is om die re-
den nog niet gerealiseerd. Toch
ziet Choudury in de stad steeds
meer projecten zoals Cité du
Fleuve ontstaan. ‘Wij hebben be-
wezen dat het kan: investeren in
Congo en nog geld verdienen ook.’

Huizen op Cité du Fleuve: opgespoten stukken land in de Congorivier.

VINEX OP EEN OPGESPOTEN EILAND

Op het centrale plein in de hoofdstad laten gezinnen zich chic gekleed
fotograferen.

Aan de oever van de Congorivier kan tegenwoordig ookworden gefla-
neerd.
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