
Met productiemanager Jaap
de Vos van Heinekendochter
Bralima dobberen wij in een
speedbootje, aangeschaft om
te kunnen vluchten als de
pleuris weer eens uitbreekt.

Terugopdekade inBukavu,
op een steenworp afstand van
de 59 jaar oude brouwerij,
staat Hans van Ma-
meren de bierboot
na te turen.

De Nederlandse
directeur van Brali-
ma is even oud als
de lokale bierfa-
briek en behoort tot
een clubje verstok-
te Afrikagangers
van Heineken; hij
gedijt beter in oor-
den als Tsjaad, Nigeria en
Rwanda dan in Amsterdam of
Zoeterwoude. En vandaag is
hij trots, want Bralima is één
van de snelst groeiende bedrij-
ven binnen Heineken. „Hét
snelst groeiende”, meent Van
Mameren zelfs. „Maar dat zal
het hoofdkantoor nooit zo zeg-
gen.”

Plundering
Motortaxi’s snorren af en

aan in de stad van 500.000 in-
woners en aan de oever wor-
den met opgewonden kreten
vis, bananen en groenten ver-
handeld. Pakistaanse VN-sol-
daten stamelen in steenkolen-
frans iets tegen een lokale poli-
tieagent, die zijn schouders op-
haalt. Professionele
beveiligers van Heineken hou-
den Van Mamerens werkbe-
zoek scherp in de gaten, want
het is niet pluis in deze streek.

Rebellen uit Congo en buur-
landen Burundi en Rwanda
zwerven nog steeds door de
heuvels en enkele weken gele-
den waren dorpen rond Buka-
vu nog het toneel van plunde-
ring en verkrachting – een
vorm van terreur waar Oost-
Congo berucht om is. Het ge-
bied puilt uit van regeringssol-
daten, hulporganisaties en een
miljarden kostende VN-
macht.

Toch werd er half oktober
wild gezongen en gedanst in
Bukavu en in Goma, aan de
overkant van het meer. De
’koning van het oerwoud’ gaf
concerten!

ZangerNoëlNgiamaMakan-
da (48) – beter bekend als Wer-
rason – heeft een goddelijke
status in Congo en zijn aanste-
kelijke,moderneversievande
Afrikaanse rumba is tot ver
buiten de landsgrenzen popu-
lair. Ook Van Mameren is fan.
Niet zozeer vanwege Werra-

sons muziek of maffe danspas-
jes, maar omdat hij tijdens
concerten omstandig reclame
maakt voor Primus. Vijf jaar
geleden snoepte de Nederlan-
der Werrason weg bij aartsri-
vaal Skol en inmiddels is Brali-
ma’s marktaandeel gestegen
van 30 tot 65 procent.

„Wij hadden al
vaker geprobeerd
Werrason te spre-
ken, maar het is een
moeilijke man”, al-
dus Van Mameren.
„Tijdens een feestje
liet ik zijn vrouw
een Suzuki zien en
vroeg wat ze ervan
vond.”

Ze had er wel o-
ren naar en kreeg manlief aan
de onderhandelingstafel. Bra-
lima trok de portemonnee en
organiseert sindsdien mega-
concerten voor Werrason –
ook andere topartiesten zoals
J.B. Mpiana krijgen sponsor-
geld. „Werrasons komst lever-
de direct een paar procent
marktaandeel op, maar be-
langrijkerwashet effect opon-
ze marketinglui. Zij voelden
dat ze bij een winnend team
hoorden, terwijl de concur-
rent begreep dat het misging.”
Want dankzij het inlijven van
’god’ Werrason is Van Mame-
ren nu zelf ook een halve god
in de DRC.

Een groepje militairen
scheurt voorbij in een pa-
trouillejeep met een raketwer-
per en een stapeltje kalasjni-
kovs. Buiten Kivu is het rusti-
ger. In 2003 eindigde de grote
oorlog, die volgens het Inter-
national Rescue Committee
(IRC) in een decennium aan
5,4 miljoen mensen het leven
kostte door geweld, honger en
ziekte.

De vrede maakt dorstig. Dit
jaar produceert Bralima bijna
4 miljoen hectoliter, waarvan
eenderde frisdranken uit de
Coca Cola-stal en de rest bier.
Populairst zijn de driekwart li-
terflessen Primus, gevolgd
door het minder zoete Mützig
(een ’premium’ dat Van Ma-
meren uit de Elzas naar Afrika
haalde) en de donkerder Tur-
bo King en Legend. De brou-
werijen draaien op volledige
capaciteit en Bralima ver-
koopt inmiddels drie keer zo-
veel drank als in 2003.

Rijst
De havenarbeiders die de

bierboot hebben ingepakt
voor een kratvergoeding
struinen naar huis of naar de
bar. Lokale politicus François
Rubota Masumboka steekt bij
de brouwerij de loftrompet
over Bralima, die boeren een
kans geeft rijst te leveren –
hier een belangrijk bieringre-
diënt. Ook Mudekereza Na-
megabe ziet de Heineken-
dochter als economisch vlieg-
wiel.

„Er is hier veel potentie.
Landbouw, mijnbouw en toe-
risme zijn de drie economi-
sche pijlers”, meent de presi-
dent van de Kamer van Koop-
handel in Zuid-Kivu. Een ver-
bluffend staaltje optimisme!
Bananenbomen, maïs en bo-

nenplanten schieten inder-
daad met ongekende haast uit
de vruchtbare grond. En het
480 meter diepe meer waar vis-
sers inhoutenpramenop ‘sam-
baza’ sardientjes vissen oogt
zeker schilderachtig.

Maar toerisme? Macht en
mijnbouw (goud, diamanten
engrondstoffenvoor telefoons
en laptops) blijven in Oost-
Congo inzet van gewapende
conflicten, de oorlog eindigde
hier nooit. Nog dagelijks arri-
veren bij het Panziziekenhuis
in Bukavu vrou-
wen die verkracht
zijn door plunde-
rende rebellen, of
door regeringssol-
daten. Reizen
wordt hier subiet
ontraden door ons
ministerie van
Buitenlandse Za-
ken en voor de
rest van de DRC
worden ’niet-es-
sentiële’ trips af-
geraden. „Hoewel het potenti-
eel voor ontwikkeling enorm
is, maakt de alomvattende cor-
ruptie en de onzekere veilig-
heidssituatie een normale be-
drijfsvoering vrijwel onmoge-
lijk”, schrijft het ministerie
bovendien.

Keus
Tijdens de oorlog en kolos-

sale plunderpartijen in de
hoofdstad Kinshasa hebben
de meeste multinationals,
waaronder Unilever en Shell,
hunbiezengepakt.Alleenmo-
biele telefoons en bier verko-
pen altijd – de brouwerij van
Kisangani bleef zelfs draaien
onder een bezettingsmacht.
„Denk maar niet dat we een
keus hadden”, zegt Van Ma-
meren over die tijd.

Die brouwerij in Kisangani
zagen we een dag eerder. De
rimboe in de omgeving was ja-
renlang strijdtoneel en na de
jungleoorlog dwaalden ver-
weesde kindsoldaten door ri-
viersteden als Bumba en Ki-
sangani. Maar nu is er verbete-
ring op til! „We gaan uitbrei-
den”, verkondigde
brouwerijmanager Richard
Ntikala opgewekt. Hij leidt

een succesvolle onderneming
waarvan de werknemers voor
100 procent uit zwarte Congo-
lezen bestaan. Een positief sig-
naal voor de DRC, vindt Van
Mameren. „Als je zonder hulp
van buiten een brouwerij
runt, dan kun je ook een land
besturen.”

Nieuwe weg
Bedrijvigheid neemt met de

dag toe in Kisangani. Net als in
Bukavu staan er nog brouwke-
tels uit de koloniale jaren 50,
maar de productie klom vorig
jaar ineens van 5000 naar
30.000 hectoliter. Simpele re-
den: de Wereldbank liet een
weg naar het noordoosten op-
knappen die de afgelopen de-
cennia door bos was opgeslokt
– ineens ging er een nieuwe
markt open. Hoewel de zand-

wegen van de stad
na een tropische
regenbui in kol-
kende riviertjes en
zompige modder-
stromen verande-
ren, begint Kisan-
gani toch weer een
beetje te lijken op
het handelscen-
trum uit de Belgi-
sche tijd, toen de
stad Stanleyville
heette. In enkele

verrassend moderne nacht-
clubs vloeit zelfs het luxe Müt-
zig rijkelijk. Via de legendari-
sche Congorivier is de stad
verbonden met Kinshasa. Van
Mameren: „Naast betaalbaar-
heid en marketing is bereik-
baarheid de belangrijkste re-
den voor onze groei.”

Terwijl Kisangani en Buka-
vu het nog met oud materieel
moeten doen, staat in Kinsha-

sa tegenwoordig een geheel
vernieuwde brouwerij. Ko-
permijnwalhalla Lubumbashi
heeft zelfs één van de modern-
ste bierfabrieken ter wereld,
die goed begint te draaien nu
de ergste economische crisis
voorbij is. Transport is echter
een nachtmerrie: er ligt maar
500kilometer asfalt in een land
waar Nederland 69 keer in
past.

Dat was ooit anders, maar
de beruchte dictator Mobutu
vond wegen en rails eng om-
dat de vijand ze ook kon ge-
bruiken. De huidige regering
maakt weinig vooruitgang te-
gen de toen ingezette verpau-
pering.

Belastinggeld (Bralima be-
taalt de Congolese fiscus jaar-
lijks 200 miljoen dollar) ver-
dwijnt routineus in de zakken
van een kleine elite. Politie-
agenten, docenten en artsen
worden sporadisch betaald en
velen overleven door het in-
nen van smeergeld. Van we-
genaanleg of -onderhoud is
geen sprake. Geen wonder dat
het Kivumeer en de 4700 kilo-
meter lange rivier cruciaal zijn
voor het transport van bier en
grondstoffen. Via kleinere wa-
terwegen brengen houten
bootjes duizenden kratten
verder de jungle in. Van Ma-
meren: „Soms varen ze in re-
bellengebied en verliezen we
een lading.”

Heineken is sinds de jaren
50 betrokken bij de in 1923 op-
gerichte Brasserie et Limona-
derie de Léopoldville, nu kort-
weg Bralima. Sinds 1987 is het
Nederlandse bedrijf voor 95
procent eigenaar. Bralima
steunt ook schooltjes en zie-
kenhuizen. De projecten wor-
den betaald uit fondsen van

Heineken en Bralima, maar
ook rijstverkoop levert geld
op. Het bierbedrijf heeft met
vallenenopstaancoöperatieve
rijstprojecten opgezet, zodat
de 12.000 ton die de brouwer
voor het bier nodig heeft uit ei-
gen land komt – import is bin-
nenkort niet meer nodig. „We
verdienen er geen cent aan”,
bezweert Van Mameren. „Het
verschil tussen onze goedko-
pere kostprijs en de wereld-
prijs stoppen we in het Brali-
mafonds waar we dan weer
zorg, onderwijs, een toeslag
voor de boeren en landbouw-
projecten mee betalen.”

Huilen van geluk
„Dit is puurbusiness”, bena-

drukt Van Mameren, die voor-
spelt dat heel Congo dankzij
dit project zelfvoorzienend
kan worden qua rijst. Vooral
rond Bumba en Kisangani gaat
het al hard.

„Veel boeren kregen voor
het eerst in tien jaar cash in
handen, sommigen stonden te
huilen van geluk. Hun leven is
veranderd en ze kunnen hun
kinderen naar school sturen.
Wij runnen nu het grootste
landbouwproject in het land,
best beschamend voor hulpor-
ganisaties.”

Bralima is uitgegroeid tot
Van Mamerens levenswerk.
Hij zwaait al zeveneneenhalf
jaar de scepter, langer dan ge-
bruikelijk. Hij kent de Congo-
lezen van haver tot gort. „Het
fijnere werk ligt hen niet,
want er zijn er weinig met een
goede motoriek – het resultaat
van belabberd onderwijs. Ve-
len hebben nooit op school ge-
leerd om gaatjes te prikken en
binnen de lijntjes te kleuren.”

JUNGLEBIERJUNGLEBIER
door JOËL ROERIG

BUKAVU, zaterdag
DegelekrattenPrimusbier staanhoogopgestapeld

in de oude schuit, die statig het Kivumeer doorklieft.
Een bonte ijsvogel doorbreekt de waterspiegel met
een plotse duikvlucht en komt triomfantelijk boven
met een sardientje. De heuvels die de tocht naar Go-
ma omzomen, herbergen vruchtbare akkertjes en
zeldzame berggorilla’s, maar ook nerveuze VN-sol-
daten en rebellen die dood en verderf zaaien.

’Wij runnen grootste
landbouwproject
van het land, best
beschamend voor
hulporganisaties’

■ Heinekendirec-
teur Hans van
Waveren: „Dank-
zij ons landbouw-
project kan Con-
go zelfvoorzie-
nend worden qua
rijst.”

ZAKEN
DOEN IN
een straat-

arm land waar
smeergeld, ra-
ketwerpers en
hobbelige bos-
weggetjes het le-
vensritme bepa-
len, lijkt een zelf-
moordmissie.
Maar Heineken
runt liefst zes
Bralimabrouwe-
rijen in de Demo-
cratische Repu-
bliek Congo
(DRC) en biedt
direct en indirect
werk aan 50.000
mensen. Het is
een duizeling-
wekkend verhaal
van koloniale
brouwketels, le-
gendarische ri-
vieren, granaat-
aanvallen, swin-
gende Afrikaan-
se rumba en
Hollandse onder-
nemerslust.
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Dr. Bibber
Het leek wel of er afgelo-

pen weekend bij het schaat-
sen maar één deelnemer
was: Dr. Bibber. Zijn naam
werd vaker genoemd dan die
van Tuitert, Olde Heuvel,
Timmer, Wüst en Leenstra.

In feite wás Dr. Bibber ook
oppermachtig en zeer bepa-
lend. De rijders deden het in
hun broek van angst, dat ze
over de schreef zouden gaan.
En dat Dr. Bibber dan zou
straffen. Wat prompt gebeur-
de.

De Internationale Schaats-
unie (ISU) heeft de wed-
strijdschaatsers de stuipen
op het bevende lijf gejaagd
door als een ’master of disas-
ter’ te verordonneren dat
niemand meer op de rechte
stukken buiten de lijntjes
mag schaatsen. Geen slág!

Het is een besluit met veel
tarra. Want veel rijders wer-
den gediskwalificeerd.

De schaatsers noemen de-
ze nieuwe regel (bij de ISU
nummer 256) denigrerend de
Dr. Bibberregel, een naam
die het hele weekend boven
het NK afstanden hing. Er
werd in het begin nog gespro-
ken van ’de zogenaamde Dr.
Bibberregel’. Zogenáámde.
Maar wie noemde hem dan
zo?

Zover valt na te gaan, heeft
olympisch kampioen Mark
Tuitert de scheldnaam ver-
zonnen. Hij gebruikte ’m be-
gin oktober voor het eerst in
een twitterbericht. Ex-rijder
Erben Wennemars herhaal-
de ’m een paar keer. En toen
was Nederland om.

Maar zo’n naam heeft een
herkomst en niet bij ieder-
een viel het kwartje onmid-
dellijk. Heeft het iets te ma-
ken met knikkende knieën
als gevolg van de nieuwe re-
gel? Maar waarom moet die
dokter er dan bij?

Dat de aanduiding iets te
maken heeft met rillen en
trillen lijkt wel duidelijk,
hoewel dat niks te maken
heeft met winterse kou. Het
woord ’bibberen’ hangt ety-
mologisch samen met ’be-
ven’. Het is ervan afgeleid.
’Beven’ kwam in de ontlui-
kende middeleeuwen al in
onze taal voor, maar het
overkwam wat veel werk-
woorden in onze taal is over-
komen: het kreeg een verlen-
ging. Voor (bijvoorbeeld)
trappen was dat trappelen,
voor hinken was dat hinke-
len, voor jakken was dat jak-
keren. In de taalkunde heten
die vormen iteratieven, soms
ook frequentatieven. Beven
kreeg de nevenvorm ’bibbe-
ren’. Dat was omstreeks 1800.

Dr. Bibber is eigenlijk
(een) kinderspel. Niet voor
de schaatsers natuurlijk,
maar wel voor jeugdig Ne-
derland. Het is een behendig-
heidsspel om de jeugd ver-
trouwd te maken met zieken-
huizen. De deelnemertjes
moeten onder meer li-
chaamsdelen uit een patiënt
peuren, zonder dat-ie daar-
van iets voelt. Brrr!

De deelnemers moeten
echter ook behoorlijk hand-
vast zijn, want ze mogen met
hun pincet niet buiten de
lijntjes komen, anders gaat
er een zoemer. En dát had
Mark Tuitert in het achter-
hoofd, toen hij de verfoeide
ISU-regel de ’Dr. Bibberre-
gel’ noemde. Niet buiten de
lijntjes komen!

De ISU heeft intussen de
rolluiken gesloten. Het be-
sluit is onherroepelijk. Roma
locuta, causa finita. Tot stin-
kend ongenoegen van de
schaatsers heeft de sluip-
wesp zich genesteld in de re-
gels. De schaatsers zitten er
maar mooi mee.

Als het woord ’val’ een sy-
noniem is voor ’onttroning
van winnaars’, zou je kun-
nen parafraseren: ’Wie
schaatst kan de val verwach-
ten…’

klaretaal@telegraaf.nl

■ Kratten
met Primus
bier en fris-
drank wor-
den ingela-

den in
Bralima’s

haventje in
Bukavu.

■ De bierboot wordt gelost. Transport over water is essentieel in
Congo, wegen zijn er amper. Daarbij doen veiligheidsmaskers en
signaalvesten, naar westers voorschrift, hoogst modern aan.

■ Bralima
heeft Con-
go’s rijsvel-
den nieuw
leven ingebla-
zen. De voor
het bier beno-
digde rijst
komt nu bijna
allemaal uit
eigen land.
Boeren krij-
gen voor het
eerst sinds
jaren weer
contant geld,
een enorme
impuls voor
de lokale
economie.
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