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Do they know it is Christmas time at all… Bekijk deze mail in je browser

Mbotama Malamu

Kerst in Congo

“And they won’t get snow in Africa this Christmas time, the greatest gi! they will get this year is life,

where nothing never grows, no rain nor rivers flow, do they know it is Christmas time at all…”

Schalt uit de speakers bij mij thuis. Iedereen kent het

nummer, rond kersttijd is het altijd 100 keer op de radio. Het

nummer van Band Aid. Filosoferend denk ik na over de

tekst. Denk ik aan alle verschillen tussen een Afrikaans land

als Congo en Nederland, en vraag ik me af hoe ze kerst in

Congo vieren. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de

verschillen met Nederland en besluit op onderzoek uit te

gaan. Een korte zoektocht op internet leert me dat

Congolezen graag kip eten met kerst, net als wij. Meer wordt

er niet verteld over het vieren van het kerstfeest.

Ik besluit het over een andere boeg te gooien. Eerst maar eens twee Congoleze vrienden vragen

hoe zij kerst vierden toen zij nog in Congo woonden.

Serge: “Kerst wordt altijd gevierd met de familie. Samen eten is een belangrijk onderdeel daarvan.

Met kerst krijgen we allerlei soorten eten, zoet eten, zoals cakejes, maar ook kip, vis, vlees of rijst.

We koken alles gezellig samen. We hebben volgens mij niet echt sterke tradities rond kerst. De ene

persoon viert kerst met meer vrienden en familieleden dan de ander. Naast het samenkomen van

familie en vrienden, ga je, als je christelijk bent, naar de Kerk, daar speelden we (ik ben katholiek)

in een kersttoneelstuk. Ik denk dat kerst niet zo commercieel is in Congo als in de westerse wereld,

alleen christenen vieren volgens mij Kerst in Congo.”
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Hier benoemt Serge een groot verschil met hoe de meesten van ons kerst vieren. Het toneelstuk

waar hij het over heeft, is een toneelstuk dat vaak begin van de avond begint en het vertelt het

verhaal van de tuin van Eden tot net na de geboorte van Jezus. Het is de gewoonte om de

geboorte van Jezus zo dicht mogelijk rond middernacht te spelen. De meeste toneelstukken

eindigen dan ook pas rond 1 uur in de nacht. 

Ik besluit ook mijn andere Congoleze vriend te vragen naar hoe hij vroeger kerst vierde in Congo.

Patrick: “Kerst in Congo wordt overal anders gevierd, het hangt af van de sociale klasse waar je

inzit. Ik kom uit een township en kan daar dus het meeste over vertellen. Voor Congolezen in

townships was het al een waar feest wanneer zij vlees (zoals kip) konden eten tijdens kerst. Dit

was dan vaak ook het hoogst haalbare voor deze mensen. Wanneer je iets rijker was, dan kon je

ook nieuwe kleren kopen voor kerst. Dit was dan vaak voor families uit townships het enige

moment in het jaar dat ze nieuwe kleren konden kopen. Ook de Kerk hoort bij kerst, net als het

lekkere eten en de nieuwe kleren. Wat ik het leukste vond aan kerst… Ik vond eigenlijk alles leuk!

Van het krijgen van nieuwe kleren tot het eten van een speciale kerstmaaltijd.”

Ik denk na over beide antwoorden. Leuk om te zien dat er zoveel overeenkomsten zijn tussen

kerst in het koude Nederland en kerst in het zonnige en warme Congo. Zo vinden we het allebei

fijn om kerst te vieren in het bijzijn van familie of vrienden, we houden van lekker eten en we zien

er graag op zijn mooist uit tijdens de kerstdagen. Op naar een fijne kerst! 

Mbotama Malamu, Joyeux Noël en Prettige Feestdagen!
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