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1. LIEDEREN 

LIEDJES GEZONGEN DOOR HET 6DE LEERJAAR VAN KINTU KIMUNE 

We vroegen aan papa Nunu om enkele liedjes te zingen met zijn klas. Wat hij – zoals alles overigens – met 

enthousiasme deed (en zijn leerlingen ook). Omdat deze liedjes niet in de film terechtkwamen en omdat ze 

toch mooi materiaal zijn, nemen we ze graag in deze bundel op. We filmden de liedjes ook met de camera die 

we meehadden, voor wie ze ook zelf even wil zingen (of ze wil laten beluisteren) …  

CHANT LES ÉTUDES 

 

Tekst : 

Les études, assurent la vie 
Le chômage assure la misère 

 
Les études oui oui oui (x2) 
Les études assurent la vie 

 
Le chômage non non non (x2) 
Le chômage assure la misère 

 
(Vrije) vertaling :  
Studeren geeft zekerheid op een mooi leven, werkloosheid verzekert miserie. 
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CHANT BADIANO (GOEIEDAG/HALLO) 

 
 

 
 

Tekst: 
Bakuetu ba kivulu badiano: eyo (x2) 
Badiano eyo (x2)    
x (naam persoon) … mudiano eyo mudiano eyo 

 
Vertaling: 

Badiano (mv.) / mudiano (enk.) = hallo 
Bakuetu = vrienden 
Ba kivulu = dierbaar 

 
Dierbare vrienden  hallo : ja (x2) 

 Ja hallo (x2) 
x (naam person) Hallo  
 

UN KILOMÈTRE À PIED 

 
Dit lied zit wel in de campagnefilm; maar enkel in de eenvoudige versie. Wie dit lied wil zingen of aanleren kan 
zich beroepen op één van de versies die te vinden zijn op Youtube. Bijvoorbeeld: 
www.youtube.com/watch?v=kCLE_Wvl5wM (met lyrics) of www.youtube.com/watch?v=y3CwybC96bc (zonder 
lyrics maar gezongen door een mooiere zangstem). 
  

http://www.youtube.com/watch?v=kCLE_Wvl5wM
http://www.youtube.com/watch?v=y3CwybC96bc
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OLELE MOLIBA MAKASI 
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Olele moliba makasi is een traditioneel wiegeliedje in het Lingala (één van de officiële talen van Congo).  
 
Vertaling: 

Olele! Olele! De stroming is zeer sterk. Roei! Roei! Zijn land, zijn land is de Kasaï. 

Eh eho, eh eh eheho, laat de Benguela (= koude zeestroom aan de westkust van Afrika) komen. Kom! Kom! De 

moedige. Kom! Kom! De vrijgevige! Kom! Kom!  

 

Tips om met dit lied aan de slag te gaan 

Beluister het lied: www.youtube.com/watch?v=h7MYdSUVm2Y of www.youtube.com/watch?v=gTaeUh2nhik. 

Bij het zingen kunnen volgende gebaren gemaakt worden (uitgevoerd al zittend in kleermakerszit in een kring): 

 O le lee:  met beide handen golvende beweging vooruit maken 

 Moliba:   met beide handen grote boog neerwaarts maken 

 Makasi:   spierballen laten zien met beide armen 

  Mboka na ye:  met handen: geven van jezelf naar een ander 

 Mboka (x2) kasaï:met handen: geven van jezelf aan de hemel 

 Eeeeoooo:  met gekruiste armen met beide handen op je knieën slaan 

 Bengue la:  (niets doen) 

 O-ya o-ya:  met gekruiste armen afwisselend links en rechts op je knie slaan 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=gTaeUh2nhik
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LA VIE EST BELLE (PAPA WEMBA) 

Voor meer info over papa Wemba: zie Muziek (in de bundel Landinformatie Congo). 
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2. SPELEN 

TER INLEIDING 

In de D.R. Congo spelen kinderen vooral met recuperatiemateriaal.  

 

 Geliefkoosd spelmateriaal zijn kroonkurken. Hiermee kan je letters vormen en zo je eigen naam 

schrijven, maar ook allerlei fantasievolle figuren maken, tel- en sorteeroefeningen doen, enz. … 

 

 Ook houtskool is interessant materiaal: niet alleen om mee te koken, maar ook om mee te tekenen.  

 

 Kinderen in Congo kennen ook het hinkelspel. Met een steentje en een stukje krijt of een stokje 

creëren ze een heel gamma aan hinkelspelen. 

 

 Restjes panjestof knopen ze aan elkaar tot een springtouw. 

 

 Ze voetballen ook graag. De ballen maken ze zelf uit papier, plastic zakjes en repen panjestof. 

 

(Bron: http://www.studioglobo.be/userfiles/files/wereldreis/extra/CongoProject_Isabelle_Binyungu.pdf) 

 

Nog meer inspiratie en informatie over spelen in Congo is te vinden via volgende link: 

http://www.youtube.com/watch?v=gCRgx2Glx9E: Waarmee spelen kinderen in Afrika? Compilatie van spelen 

in Congo. 

  

http://www.studioglobo.be/userfiles/files/wereldreis/extra/CongoProject_Isabelle_Binyungu.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=gCRgx2Glx9E
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GEZELSCHAPSSPELEN 

MANCALA 

 

MATERIAAL 

 Houten vouwbord met 2 rijen van 6 putjes  

 48 gekleurde stenen  

DOEL VAN HET SPEL 

Verzamel de meeste stenen in uw Mancala op het moment dat alle stenen op de een kant van het speelbord 

ontbreken. 

OPSTELLING 

De spelers zitten tegenover elkaar met het bord tussen hen in. 

Het Mancalabord bestaat uit twee rijen met telkens zes gaten of putten. 

De zes kleine gaatjes aan jouw kant van het bord zijn die van u. 

Elke speler plaatst 4 stenen van elke kleur in elk van zijn 6 putjes. 

Uw Mancala is de grote put aan de rechterkant waarmee je punten kan 

scoren. 

SPELWIJZE 

Kies een speler die mag starten en deze speler neemt alle stenen uit een 

van de putjes aan zijn zijde. 

Tegen de klok in, worden nu al deze stenen één voor één in elke putje 

gelegd (met inbegrip van uw eigen Mancala). Je mag nooit stenen leggen 

in de mancala van je tegenstander. 
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Als je voorbij je mancala komt, deponeer je dus een steen er in, als je voorbij de mancala van je tegenstander 

komt, sla je deze put over. 

Als de laatste steen die legt in jouw mancala komt, krijg je een extra spelbeurt. 

Nadat je dit hebt gedaan (en eventueel ook stenen hebt gevangen), is je beurt voorbij. 

Het spel gaat verder en de spelers wisselen telkens van beurt. 

HET STELEN VAN STENEN 

Als je de laatste geplaatste steen in jouw beurt in een lege put aan jouw kant van het bord gelegd kan worden, 

worden alle stukken in het gat direct tegenover dat gat (de kant van je tegenstander van het bord) gevangen 

genomen. 

Neem alle gevangen stenen en plaats ze in uw eigen mancala. 

DE WINNAAR 

Zodra alle zes putjes aan een kant van het bord leeg zijn, is het spel afgelopen. 

De speler die nog stenen aan hun kant van het bord hebben wanneer het spel eindigt, kunnen deze in hun 

mancala leggen. 

De spelers tellen nu de stenen in hun Mancala en de speler met de meeste stenen heeft gewonnen. 

Bron: http://www.ultraboardgames.com/mancala/nl/spel-regels.php 

De spelregels worden ook uitgelegd in filmpjes op Youtube (er bestaan talloze variaties …) 

https://www.youtube.com/watch?v=OTikESuevDw – How to play mancala? 

https://www.youtube.com/watch?v=b5UiPrjlPqM – How to play mancala? 

DAMMEN À LA CONGOLAISE 

De spelregels zijn dezelfde als die van ons. Maar als je echt op zijn Congolees wil dammen, dan maak je je 

(kartonnen of houten) spelbord zelf én gebruik je dopjes of kroonkurken i.p.v. ‘echte’ damschijven. 

 

http://www.ultraboardgames.com/mancala/nl/spel-regels.php
https://www.youtube.com/watch?v=OTikESuevDw
https://www.youtube.com/watch?v=b5UiPrjlPqM
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HET PINDASPEL 

Het enige wat je nodig hebt zijn pindanoten, een blad papier en een pen of potlood. Je kan het spel spelen met 

zoveel spelers als je zelf wil. 

 

SPELREGELS 

Pel de pindanoten voorzichtig zodat iedere speler 4 mooie, halve schelpen heeft. De pindanootjes mag je 

natuurlijk opeten. 

Iedere speler neemt om de beurt de pindaschelpen in zijn 2 handen, schudt ze goed, blaast op de schelpen en 

gooit ze op tafel. Afhankelijk van hoe de schelpen vallen, krijg je punten. 

Leg een blad papier klaar voor het bijhouden van de score. Schrijf er de namen van de deelnemers op en duid 

iemand aan om de punten te noteren. Hieronder vind je de score terug. 

Wie als eerste 100 punten haalt, is de winnaar. 

PUNTEN TELLEN: 

Gegooide schelpjes op tafel  Punten  

1 schelpje open en 3 omgedraaid  0 
3 schelpjes open en 1 omgedraaid  0 
2 schelpjes open en 2 omgedraaid  5 
4 schelpjes omgedraaid   10 
4 schelpjes open    20 
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GROEPSSPELEN 

De ngo Vredeseilanden gaf ooit een brochure uit met groepsspelen uit diverse landen. De bijdrage over 

groepsspelen in Congo kopieerden we uit deze brochure. Naar analogie met deze brochure kopieerden we ook 

de spelen die in België gespeeld worden. Veel speelplezier! 

In Congo  
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In België 

 

 

Bron: Vredeseilanden 



14 
 

Zuidactie 2015 - Allons-y pour Ki-Ki 
Liederen, spelen en verhalen rond Congo en KI-KI 

3. VERHALEN 

DE OORSPRONG VAN KINDEREN, ETEN EN DRINKEN. 

In het begin, zo heb ik de oude mensen horen vertellen, leefden de mannen en vrouwen zonder te eten of te 

drinken, zonder kinderen te krijgen of te sterven. Maïs en pompoenen groeiden zo maar in de tuinen, elk jaar 

opnieuw, zonder dat iemand die geplant had, zonder dat iemand hoefde te wieden. De mensen zagen ze overal 

om zich heen groeien, maar omdat ze geen honger voelden, schonken ze er geen aandacht aan. De mensen 

wisten niet eens dat vruchten en planten gegeten konden worden en ze zagen ook de dieren er niet van eten. 

Runderen, schapen, geiten, buffels, zebra’s en andere dieren waarvan je sommige nu wel eens tegenkomt, 

leefden in het woud of ze zwierven in grote kudden door het land. De mensen sloegen geen acht op de dieren, 

want ze hadden ze niet nodig en de dieren waren dan ook niet bang voor de mensen.  

Iedereen leefde gelukkig in die dagen, want er was geen ziekte, er waren geen slechte mensen of verkeerde 

dingen. Er was geen ruzie, er werd niet gevochten. Dit bleef zo, een lange, lange tijd – hoe lang kan ik jullie niet 

vertellen. 

Op een dag was er een vrouw die erge pijn in haar maag kreeg. Ze moest gaan liggen. De andere vrouwen 

waren heel aardig voor haar, maar de pijn werd steeds erger. Na een tijd kwam er een klein mensje uit haar lijf, 

dat op haar leek. De mensen waren verbaasd en geschrokken. Ze renden allemaal hard weg bij die vrouw. Dit 

was nieuw voor hen en ze vonden het niet prettig. Toen dat kleine mensje gekomen was, zei een van de andere 

vrouwen van het dorp: “die vrouw is verdorven, ze is een heks en daarom zal ik haar en dat wezen iets van dit 

spul – ze bedoelde maïs en pompoenen – geven om haar te doden.” Ze bracht maïs en pompoenen bij de zieke 

vrouw. De moeder at ervan. Zij begon zich sterker te voelen en na enige tijd stond ze weer op. In plaats van te 

sterven, werd ze lekker dik en het kleine mensje ook. Weldra waren de vrouwen over de schrik heen, ze 

kwamen bij de andere vrouw op bezoek en ze betastten het kleine mensje overal en ze begonnen het prachtig 

te vinden. 

Zo leerden de mensen dat maïs en pompoenen eetbaar zijn en ze begonnen ze te verzamelen en te bewaren. 

Later doodden ze ook een keer een wild schaap en ze vonden het vlees ervan lekker. Ze werden er dik van en 

wilden nog veel meer eten, vooral de vrouwen. Ze probeerden dan ook die in het wild levende dieren te 

vangen om ze in de buurt te hebben op het moment dat ze het vlees nodig hadden. Dat lukte met sommige 

dieren, zoals koeien, schapen, geiten, maar niet met de buffels, de zebra’s en de antilopen. Daar kregen ze 

geen vat op en die bleven dan ook in het wild leven tot op deze dag. De mensen begonnen ook pompoenen en 

graan te verbouwen in hun tuinen. De mensen gingen samenwonen in dorpen en ze kregen veel baby’s. Zo 

komt het dat er zoveel mensen zijn. 

 

Bron: Mineke Schipper, “Het zwarte paradijs”. Afrikaanse scheppingsmythen., Uitgeverij Elmar bv, Rijswijk, 

1999 (uit de bundel bij Bora Shabunda – Zuidactie 2008) 
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HET VERTELSEL VAN KABUNDI EN DE DIEREN 

 

Een Congolese fabel over bedrog 

 

Op een zekere dag zag Kabundi jagers die op zoek waren naar wild; hij verwittigde de dieren: 't Ware goed dat 

wij allen ophielden met rondlopen. 't Ware goed dat al de dieren die hoeven hebben die hoeven afsneden, die 

poten hebben hun poten afsneden, we zouden allen samen op een plaats blijven. We zullen dan zien of de 

jagers nog de sporen van het wild kunnen vinden. 

Al de dieren vonden de list van Kabundi goed; allen sneden ze hun poten af en ze bleven stil zonder nog rond te 

lopen. Wanneer ze dan hun poten hadden doen afsnijden, namen ze die poten en plaatsten ze in de veranda 

van hun huizen. Maar 's nachts ging Kabundi de hoeven van de Hippo halen; hij stapte er mee rond het huis van 

het Nijlpaard. 

's Morgens dan zeiden de dieren: Gij, Hippo, wij hebben het verbod bepaald dat niemand nog mag rondlopen, 

waarom gaat ge wandelen? Wij vinden het goed u te doden vandaag nog; allen waren ze van 't zelfde gedacht, 

en ze doodden het Nijlpaard. 

Van zohaast het nacht was, ging Kabundi de hoeven van de olifant stelen, hij gebruikte ze voor zich zelf, hij 

wandelde en stapte er mee op het hof van de Olifant. De Olifant was aan 't slapen en wist het niet; Kabundi 

deed het enkel opdat ze de volgende dag de Olifant zouden doden; en 't gebeurde zoals hij het dacht. 's 

Morgens deed men de Olifant een palaver aan: Zie, we hebben het verbod gegeven, waarom blijft gij maar 

rondwandelen op uw hof? De olifant loochende alles, maar vruchteloos. Ten laatste zeiden de dieren: We gaan 

hem doden. En ze doodden de Olifant. En het duurde zo voort, tot al de dieren dood waren ter oorzaak van het 

kwaad en de bedriegerijen van Kabundi. 

Bron: www.beleven.org/verhaal/het_vertelsel_van_kabundi_en_de_dieren 
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JALOEZIE BRENGT GEEN GELUK 

Er woonden eens in een dorp twee 'handelsreizigers', mannen die met hun waren langs de dorpen trokken. De 

ene heette Kamboto wa Kalenga en de andere Kamuni muni muloji Watshenga. Op een dag besloten zij er op 

uit te trekken en nieuwe handelswaar te zoeken, in de hoop dat hun zaken hierdoor beter zouden gaan. 

Onderweg werd er niet veel gezegd, beide mannen leken in gepeins verzonken. Ze wisten niet van elkaar dat ze 

op dat moment dezelfde gedachten hadden: ieder voor zich dacht bij zichzelf welk ongeluk hij de ander 

toewenste, hopend dat deze dan failliet zou gaan, waarop hijzelf de enige rijke, welvarende man van het dorp 

zou worden. 

Nadat ze acht kilometer hadden gelopen, ontdekte Kamboto een klein riviertje dat langs de weg stroomde. Hij 

vroeg zijn collega Kamuni muni even op hem te wachten op de weg, want hij wilde naar het beekje gaan om 

zijn dorst te lessen. 

Toen hij bij het beekje aankwam, zag hij dat er maniok in het water lag te weken. Kamboto ging zitten en begon 

van de maniok, die van iemand anders was te eten. Hij at zoveel, dat hij niet meer in staat was om het beekje 

weer over te steken en zich bij zijn vriend te voegen. De vrouw van wie de maniok was, besloot juist op dat 

moment om ook naar het beekje te gaan. Ze wilde haar maniok uit het water halen om deze in de zon te laten 

drogen. Toen ze bij het water aankwam, zag ze dat er van de maniok was gegeten en dat de resten overal op de 

grond verspreid lagen. Ze keek op en zag Kamboto wa Kalenga op de grond zitten. Woedend greep ze Kamboto 

beet en riep "Ha, nu heb ik je. Jij bent het dus die altijd mijn maniok steelt. Maar vandaag heb ik je te pakken." 

Kamboto was niet op z'n mondje gevallen en antwoordde: "Nee, je vergist je, ik ben het niet. Ik eet en verspil 

jouw maniok niet. Ik ben gewoon met zo'n dikke buik geboren." Desondanks greep de vrouw Kamboto vast en 

nam hem mee naar de notabelen van het dorp om door hen gehoord te worden. 

Nadat hij de notabelen plechtig had begroet, bepleitte Kamboto zijn onschuld. Hij ontkende dat hij van de 

maniok had gegeten en vertelde nog eens dat hij met zo'n dikke buik was geboren. Hij vroeg de notabelen of 

hij, ter ondersteuning van zijn verdediging, zijn collega mocht laten roepen om ook te getuigen. 

Kamuni muni werd hierop gehaald en verscheen voor de notabelen. Hij bevestigde dat Kamboto inderdaad met 

een dikke buik was geboren, maar dat zijn buik vandaag wel veel dikker was dan normaal. De notabelen 

trokken zich hierna terug voor overleg en veroordeelden Kamboto tot het betalen van een forse boete aan de 

vrouw voor de schade die hij had aangericht. Voor Kamboto zat er niets anders op dan de vrouw de schade te 

betalen. Hij bleef met lege zakken achter. Ondanks deze zware slag besloot Kamboto toch om de reis samen 

met zijn collega voort te zetten. Hij gokte erop dat hij een graantje kon meepikken van de handelswaar die 

Kamuni muni zou kopen. 

Na een tijd gelopen te hebben, kwamen ze aan de rand van een dorp. De zon ging net onder. Kamuni muni 

wilde een sigaretje opsteken, maar zat zonder vuur. In een huis iets verderop zag hij een moeder boven een 

haardvuur eten klaarmaken. De vader zat erbij in een luie stoel, met naast hem hun bijna volwassen zoon. 

Kamuni muni liep naar het huis en vroeg de vader om een vuurtje om zijn sigaret aan te kunnen steken. De 

vader gaf hierop zijn zoon opdracht een vuurtje te brengen. Op het moment dat Kamuni muni zijn arm uitstak 

om het brandende takje aan te pakken dat de jongen hem voorhield, ontbrandde er plotseling, onder zijn oksel, 

vuur. De vader stond snel op en riep uit: "Ha, jij bent de tovenaar die mij en mijn kinderen betovert, vandaag 

heb ik je te pakken." Hij greep Kamuni muni beet en bracht hem naar de notabelen van het dorp om verhoord 

te worden, net zoals het zijn collega was overkomen. 

Kamuni muni antwoordde dat hij geen tovenaar was en dat hij geboren was met het vuur onder zijn oksel. En 

ter ondersteuning van zijn verdediging vroeg hij de notabelen zijn vriend Kamboto te roepen om te getuigen. 
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Nadat Kamboto was verschenen en de notabelen eerbiedig had begroet, zei hij: "We hebben allemaal 

schouders laten we allemaal een keer onze armen optillen." Iedereen, met uitzondering van Kamuni muni, hief 

hierop de armen in de lucht, maar bij niemand brandde er vuur onder de oksels. De notabelen vroegen Kamuni 

muni toen om zijn arm op te tillen. Op het moment dat hij dit deed, ontvlamde het vuur onder zijn oksel 

wederom. 

Kamuni muni was nu ontmaskerd als tovenaar en werd veroordeeld tot het betalen van een grote geldboete 

aan de familie. Ook Kamuni muni restte niets anders dan zijn zakken te legen en het bedrag te betalen. Zo 

bleven de beide handelslieden berooid achter. Geen van beiden had kans gezien handelswaar te kopen om er 

rijker mee te worden. De moraal is duidelijk: jaloezie brengt geen geluk. Wens nooit het ongeluk van een 

ander, want dat zou zich wel eens tegen jezelf kunnen keren. 
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MPELE EN DE KAMELEONS 

Een fabel over teruggeven wat je geleend hebt 

Mpele, de antilope, woonde in hetzelfde dorp als Longanya, de kameleon. Op een mooie dag zat Mpele zomaar 

een beetje niets te doen voor zijn huisje. Terwijl hij bedacht dat het leven op zo'n dag als deze best wel 

draaglijk was, kwam zijn voltallige schoonfamilie het erf op. Door dat stomme gesoes had hij hen niet zien 

aankomen, en nu was het te laat om zich nog te verstoppen. Mpele kon zichzelf wel voor de kop slaan. 

Met open armen ontving hij het gezelschap uitbundig: "Dierbare vrienden, wat een toevaI! Ik zat net te denken 

dat het al veel te lang geleden is dat we elkaar gezien hebben, en opeens staan jullie voor mijn neus. Het leven 

zit vol verrassingen, ha ha ha ha." Toen iedereen zat ging hij verder: "Alles goed? Is er nieuws? Kan ik jullie 

ergens mee helpen?" - "Tja," antwoordde zijn schoonvader, "nu je er zelf over begint. Ik heb een probleempje 

met iemand aan wie ik een slaaf schuldig ben. Hij heeft me een tijdje met rust gelaten, maar nu wil hij ineens 

dat ik hem die slaaf binnenkort teruggeef. Ik weet niet hoe ik dit moet oplossen, dus dacht ik: waarom gaan we 

niet eens praten met mijn schoonzoon Mpele? Een handige kerel als hij heeft altijd wel een goed ideetje." 

"Daar zijn we nu eenmaal familie voor!" Mpele lachte hartelijk, terwijl hij inwendig kookte van radeloze woede. 

Hij voelde al wat er ging komen: zijn schoonvader zou hem om een slaaf vragen omdat hij wist dat Mpele hem 

volgens de tradities niets mocht weigeren. Maar waar moest hij een slaaf vandaan halen? Hij had helemaal 

geen slaaf. Krampachtig probeerde Mpele tijd te winnen: "Waarom laten we de harde realiteit niet even 

rusten? We zullen eerst de inwendige mens versterken. Ik zal een kip slachten. Dit wordt echt gezellig!" 

Toen al het eten uit Mpeles voorraadkamer op was nam zijn schoonvader opnieuw het woord: "Ik kom nog 

even op die netelige kwestie terug, want de dag is al vergevorderd en we moeten voor donker thuis zijn." 

Mpele voelde zich overvallen en sprak: "Wat? Geen sprake van. Nu jullie hier toch zijn kunnen jullie fijn 

logeren." Zijn schoonvader stribbelde niet tegen, en weldra vlijde iedereen zich neer voor de nacht, behalve 

Mpele. 

Het zweet parelde op zijn voorhoofd. Zijn geest was verward en hij zwierf doelloos door het dorp. Waar moest 

hij heen? Wie kon hem raad (of nog beter: een slaaf) geven? Natuurlijk, schoot hem plots te binnen, Longanya! 

Die goeie kameleon had hem nog nooit teleurgesteld. Een echte vriend. Dat hij daar niet eerder aan gedacht 

had! 

De kameleon heette zijn vriend oprecht welkom. Mpele luchtte zijn hart en vertelde Longanya wat er van hem 

verwacht werd. "Maar waar moet ik voor morgenvroeg een slaaf vandaan halen? Jij bent mijn laatste kans, 

Longanya. Help me!" Longanya luisterde aandachtig naar de smeekbeden van zijn makker en overlegde met 

zijn vrouw wat hij moest doen. Ze sprak: "Mpele doet een beroep op jou. Je kan zijn vertrouwen niet 

beschamen. Geef hem je slaaf." Longanya keerde terug naar Mpele en zei: "Vriend antilope, ik geef je de enige 

slaaf die ik bezit. Ik reken er stellig op dat je me er binnenkort één terugbezorgt, want weldra zal ik hem nodig 

hebben." 

"Mijn beste Longanya," juichte Mpele, "ik laat je niet in de steek. Zodra ik dat zootje schoonfamilie de deur heb 

uitgewerkt, bezorg ik je een nieuwe slaaf. Beloofd!" Moe maar tevreden wandelde onze vriend naar huis, en bij 

dageraad wuifde hij zijn schoonfamilie uit. Longanya's slaaf liep met de stoet mee. 

Vele dagen later zat Longanya de kameleon een pijp te roken op zijn erf. Hij dacht aan de mooie praatjes van 

Mpele de antilope, die beloofd had dat hij na het vertrek van zijn schoonfamilie onverwijld een staaf zou 

teruggeven. Maar die rekel liet nog steeds op zich wachten. Longanya vond dat het allemaal erg begon te lijken 

op het verhaal van die mensen die een kip wilden bereiden, maar geen vuur hadden. Ze maakten ruzie over wie 

nou precies in het naburig dorp vuur moest halen. Uiteindelijk stelde de kip voor om zelf dan maar om vuur te 

gaan, maar ze kwam natuurlijk nooit meer terug. 
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Ondertussen had Mpele zich weer met het bestaan verzoend. Nu zijn schoonfamilie hém iets schuldig was, was 

de kans dat hij vanuit die hoek nog onverwacht bezoek zou krijgen bijzonder klein geworden. Telkens als hij 

Longanya ontmoette sprak hij: "Slaaf? Welke slaaf? O ja natuurlijk, die slaaf. Ik ben ermee bezig. Ik doe mijn 

best. Morgenavond kom ik bij je langs met die slaaf." Maar dat deed hij natuurlijk nooit. 

Toen Longanya hem niet met rust liet, maakte de antilope zich vreselijk boos: "Ben je daar weer, ouwe 

zeurkous? Knettergek maak je me met je gezanik! Je vergalt mijn hele leven, man. Als je je slaaf wil zal je me 

toch eerst moeten inhalen." En weg was hij. Weer overlegde Longanya met zijn vrouw, en die was danig onder 

de indruk van deze ietwat overspannen reactie van de anders toch zo beminnelijke antilope. Waar moest 

Longanya de benen vinden om Mpele in te halen? 

Longanya besloot een groot feest te geven met gierst en groenten en vooral veel vlees. Hij nodigde alle 

kameleons van de hele streek uit. Na de maaltijd vroeg hij even om hun aandacht. Daarop volgde het relaas, 

hoe hij zijn vriend Mpele uit de nood had geholpen door hem een slaaf te geven, en hoe zijn vertrouwen wreed 

geschonden werd. Toen Longanya uitgesproken was vroeg de meest eerbiedwaardige kameleon het woord: 

"Vriend Longanya, we hebben allemaal naar je leed geluisterd. Jouw verdriet is ons verdriet! We zullen er 

samen voor zorgen dat je je slaaf terugkrijgt. Breng een witte kip." 

De oude kameleon plukte de kip en deelde de veren uit. "Iedereen die hier aanwezig is moet een witte veer op 

zijn kop dragen. Op een nacht dat de maan zich vertoont moet Longanya naar Mpeles erf gaan om de slaaf 

terug te vragen. Natuurlijk zal de schurk roepen: "Zie maar dat je me inhaalt!" Waar hij dan ook heen loopt zal 

hij op alle struiken, in het hoge gras en aan alle woudranden één van ons met een witte pluim op de kop in het 

maanlicht zien zitten. Hij zal telkens opnieuw denken dat het Longanya is." 

Zo gezegd, zo gedaan. De volgende heldere nacht verspreidden de kameleons zich met een witte veer op de 

kop over de hele streek. Longanya stapte naar het erf van Mpele. Vol minachting sprak die: "Ik denk dat je me 

niet begrepen hebt, lelijkerd. Zie maar dat je me inhaalt!" en hij zoefde door de nacht. Toen hij ver genoeg 

dacht te zijn hield hij stil. Tot zijn verbijstering zag hij meteen een kameleon met een witte pluim op zijn kop. 

Die zei: "Wat die slaaf betreft..." Mpele nam weer de benen. Maar telkens als hij even op adem wilde komen 

zag hij een kameleon met een witte veer. Hij dook weg onder de struiken, verborg zich in het hoge gras, rende 

naar de woudrand, maar hij kon niet aan de kameleons ontkomen. En die arme Mpele dacht telkens dat het 

Longanya zelf was. Tegen de ochtend hijgde hij: "Okee, volg me naar het dorp. Ik geef je je slaaf terug." 

En zo kreeg Longanya toch waar hij recht op had. Je moet op een maannacht maar eens een wandelingetje 

maken. Dan zal je Longanya's vrienden wel zien zitten. 

 

Bron: www.beleven.org/verhaal/mpele_en_de_kameleons 

  

http://www.beleven.org/verhaal/mpele_en_de_kameleons
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ZON, MAAN EN STERREN 

De zon en de maan waren vroeger vrienden. Op een dag zei de zon tegen de maan: “We zijn in de loop der 

jaren echt vuil geworden. Ik denk dat het goed zou zijn als we eens een bad zouden nemen.”  

De maan antwoordde : “Daar heb je gelijk in , ik doe mee.” 

De zon stelde voor: “Ik neem een bad in de bovenloop van het water en jij in de benedenloop. Als je het water 

hoort sissen en borrelen, dan weet je dat ik het water ben ingegaan.” 

De maan stemde ermee in. De zon ging nu rivier opwaarts naar de afgesproken plaats en beval een aantal van 

zijn helpers onmiddellijk veel brandhout te gaan hakken en te brengen. Anderen kregen de opdracht een 

heleboel termietenbrouwsels te verzamelen. 

Beide opdrachten werden goed uitgevoerd. Nu liet de zon een groot vuur aansteken en de termietenbouwsels 

daarin gooien. Toen die helemaal rood doorgloeid waren, beval de zon ze in het water te slingeren. Dat gaf me 

een gesis en geborrel! De maan verkeerde in de mening dat de zon zich aan de afspraak had gehouden. Dus 

begaf zij zich met haar hele gevolg in het water. Onmiddellijk werden ze door koude rillingen bevangen en weg 

was alle warmte en alle glans. Treurig steeg de maan uit het water. Daarop vroeg de zon: “Ben je klaar?” 

De maan antwoordde: “Wat mij betreft, ik heb gedaan wat afgesproken was.” 

De zon zei: “Laten we dan maar naar de stad terugkeren.” 

Hij verscheen met zijn gevolg in schitterende glans, hij straalde warmer en heerlijker dan ooit tevoren. 

Toen de maan dat zag, werd zijn nog treuriger en zei tegen de zon: “Waarom heb je mij bedrogen?”. 

De zon antwoordde: “Waarom heb je geen overleg met me gepleegd? Verder zal het mij een zorg zijn.” 

De maan herhaalde: “Je hebt me bedrogen,” Waarop de zon zei: “Houd er nu eens over op!” 

Vijftig jaren waren sindsdien verlopen. De zon was die oude geschiedenis allang vergeten, maar de maan niet.  

Op een dag zei de maan tegen de zon: “Waarom zijn onze onderdanen de laatste tijd zo rebels en 

ongehoorzaam? Ze zijn lang zo volgzaam niet meer als vroeger.” 

De zon antwoordde: “Daarover maak ik me ook zorgen.” 

“Zou het niet het beste zijn,” aldus de maan, “als we ze van kant zouden maken?” 

“Daar ben ik het volstrekt mee eens,” zei de zon. 

“Dan ga ik stroomopwaarts en dood daar mijn gevolg en jij gaat stroomafwaarts en doet hetzelfde met jouw 

dienaren,” zei de maan. 

De afgesproken tijd was gekomen en allebei gingen ze naar de aangeduide plek. De maan beval haar dienaren: 

“Vooruit, maak vlug een heleboel rode ballen, meer dan duizend.” Toen dat gebeurd was, beval zij: “Gooi ze 

allemaal in het water.” 

Het water werd rood als bloed. De zon zag het roodgekleurde water aankomen en geloofde, dat de maan 

inderdaad haar voornemen had uitgevoerd. Toen bracht de zon zijn hele gevolg om het leven. 
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De maan vroeg: “Heb je al je onderdanen gedood?” De zon beaamde het. Toen vroeg de maan nogmaals: “Is er 

niemand overgebleven? De zon verklaarde: “Inderdaad, al mijn volgelingen zijn dood, er is er niet een meer in 

leven.” Toen zei de maan: “Laten we naar de stad terugkeren, ik ben ook klaar.” 

Toen de zon zag dat de maan met haar hele gevolg aantrad, vroeg hij haar: “Waarom heb je mij bedrogen?” 

De maan merkte spottend op: “Vind je dat niet leuk?” 

De zon antwoordde: “Absoluut niet! Je hebt mij slecht behandeld.” 

De maan bracht daartegen in: “Nee, ik heb je helemaal geen onrecht gedaan. Ben je dan vergeten wat voor 

streek jij mij jaren geleden hebt geleverd?” 

De zon verklaarde dat hij zich dat niet meer kon herinneren. Toen zei de maan: “Ik volg mijn baan, maar ik 

straal geen warmte meer uit, dat heb ik je betaald gezet: jij hebt al je volgelingen gedood en moet nu voortaan 

alleen je baan afleggen. Maar ik heb mijn hele gevolg nog en daarover is mijn hart verheugd.” 

Sindsdien mijden de zon en de maan elkaar. 

 

Bron: Mineke Schipper, “Het zwarte paradijs”. Afrikaanse scheppingsmythen., Uitgeverij Elmar bv, Rijswijk, 

1999 (uit de bundel bij Bora Shabunda – Zuidactie 2008) 
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In deze bundel opgenomen met de toestemming van Eric Baranyanka (http://www.ericbaranyanka.be/) 
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