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VOORWOORD 

In 1903 werd aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit te Gent 
een facultatieve cursus in de ziekten der tropische landen opgericht Het 
doceren van deze cursus werd achtereenvolgens toevertrouwd aan P. 
Van Dunne (1903-1934), M. Adant (1934-1958), P. Janssens (1958-
1980) en P. Gigase (vanaf 1980). 

Doorheen de jaren vestigde deze leergang de aandacht van talrijke 
generaties studenten in de geneeskunde op de complexe infectieuze en 
parasitaire aandoeningen die in tropische gebieden voor komen, evenals 
op het grote belang, voor de gezondheid, van een correcte voeding, 
zuiver drinkwater, persoonlijke en openbare hygiëne. Hij bracht hen 
tevens een visie bij omtrent een gans verschillende wijze van 
praktijkbeoefening, waarbij de zorg om de bevolking even belangrijk is 
als de verzorging van het individu, die in het Westen nagenoeg alle 
aandacht opeist Wellicht zal hij ook motiverend of zelfs beslissend 
geweest zijn bij diegenen onder hen die later een medische loopbaan 
overzee zouden uitbouwen. 
De echte betrokkenheid van een Westerse Medische Faculteit en van de 
universiteit waarvan zij deel uitmaakt kwam evenwel pas echt tot uiting 
wanneer een effectieve inbreng in de tropen zelf geleverd werd. 
Op dit niveau situeren zich twee belangrijke ondernemingen, waarvan 
het relaas en de bespreking het voorwerp van deze bijdrage uitmaken. 
De eerste onderneming speelde zich af in de periode 1956-1962 en was 
een initiatief van de Gentse Universiteit om haar wetenschappelijke 
medewerkers en studenten uit verschillende studierichtingen in de 
gelegenheid te stellen stage-, resp. research-ervaring in toenmalig 
Belgisch-Congo op te doen. Terzelfdertijd zou, wat het medisch luik 
van het project betrof, voortgezet onderwijs aan ter plaatse werkzame 
artsen worden verstrekt. 
De tweede onderneming bestreek de periode 1966-1990 en betrof de 
oprichting, bestaffing en operationeel maken van een Medische 
Faculteit en hierbij nauw aansluitend universitair ziekenhuis en centrum 
voor gezondheidszorg aan de Université Nationale du Rwanda te 
Butare, Rwanda. 
Beide ondernemingen maken deel uit van de verwezenlijkingen van de 
Gentse Universiteit. Het verhaal van hun geschiedenis wordt gebracht 
door twee getuigen - de Professoren P. Janssens en A. De 
Schaepdryver - die nauw bij het ganse gebeuren betrokken waren. 
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Tevens werd door H. Onghena aan het Project Gent-Butare een 
wetenschappelijke studie gewijd die, onder het promotorschap van de 
Professoren R. Van Eenoo en R. Doom, het voorwerp uitmaakte van 
een proefschrift in de Geschiedenis van de Nieuwste Tijden (september 
1991). 

Het is de opdracht van deze drie bijdragen, die onderling comple
mentair zijn, getuigenis af te leggen van twee verwezenlijkingen van de 
Universiteit Gent, die haar tot eer strekken en leerzame ervaringen 
vertegenwoordigen op het gebied van de universitaire medische 
ontwikkelingssamenwerking in Centraal-Afrika. 
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GANDA-CONGO MEDISCH 1956-1962 

P. Janssens 

In de loop der vijftiger jaren nam de belangstelling van de 
Rijksuniversiteit Gent voor de Congo-problematiek een concreter vorm 
aan. Tijdens het rectoraat van Prof. J. Gillis dienen in 1955 twee 
initiatieven vermeld te worden. Onder het voorzitterschap van Prof. V. 
Van Straelen onderzocht een werkgroep de mogelijkheid om ook onze 
Universiteit een aandeel te zien nemen in het ontwikkelingswerk in 
onze overzeese gebieden. De groep stelde daartoe voor een permanent 
organisme op te richten onder de benaming "Ganda-Congo". 
Decaan J.1. Bouckaert besloot van zijn kant de mogelijkheid te 
onderzoeken om, zoals de overige Belgische Faculteiten van 
Geneeskunde, aan studenten en wetenschappelijk personeel stage- en 
vervolmakingsmogelijkheden in de intensieve overzeese praktijk aan te 
bieden, en dit onder supervisie van professoren van onze Faculteit. 
Deze zouden tijdens hun verblijf in de tropen ons eigen personeel, 
alsook onze oud-studenten en andere geïnteresseerde artsen op de 
hoogte stellen van de meest recente aanwinsten op het gebied van hun 
specialiteit. Een dergelijk initiatief zou de uitbreiding van het 
wetenschappelijk onderzoek naar Centraal-Afrika verzekeren. De 
grondige studie van de overzeese gezondheidsproblemen zou mogelijk 
kunnen leiden tot alternatieve beter geschikte oplossingen en in ieder 
geval tot de uitstraling van onze Alma Mater in Congo. 
De Raad van Beheer, die alle wetenschappelijke activiteiten inter
disciplinair wenste te zien ondernemen, besloot derhalve in 1956 tot de 
stichting van Ganda-Congo over te gaan. Deze instelling van openbaar 
nut, met zetel te Leopoldstad en administratieve zetel in de Voldersstraat 
9, werd opgericht bij akte voor Meester J.E. Tytgat, notaris te Gent, op 
23 mei 1956. Het beheer werd toeverttou wd aan 10 beheerders, een 
aantal dat later tot 18 werd uitgebreid. Als eerste bijdrage voor het 
samenstellen van het vermogen van deze nieuw opgerichte instelling 
werd door het Eigen Vermogen van de RUG een som van 500.000 
Bef. toegekend. Zoals juridisch vereist, werd de stichting van Ganda
Congo bevestigd door een K.B. op 15 september 1956. 
Hetis moeilijk zich een idee te vormen van het groot aantal stappen die 
decaan J.J. Bouckaert heeft moeten ondernemen om een geschikte 
oplossing te vinden betreffende de vestiging van een ziekenhuis met 
academische standing en daarenboven begiftigd met een realistische 
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grondslag voor de financiering der medische en wetenschappelijke 
activiteiten en diensten. 
De prospectie naar mogelijke financieringsbronnen oriënteerde zich vrij 
vlug naar het Fonds voor Inlands Welzijn (FIW) en bepaalde 
noodzakelijkerwijze de keuze van de activiteitszone. Het FIW had nl. 
een politiek vastgelegd waarbij zijn tussenkomsten uitsluitend werden 
bestemd voor welbepaalde landelijke probleemzones, voor dewelke 
intensieve multidisciplinaire ontwikkelingsprogramma's werden uitge
werkt. Aldus werd een weinig renderende bestrooiing met allerlei 
miniprojecten, die toen tot de gewoonten behoorde, uitgeschakeld. 
Tussen de FIW -ontwikkelingsprograrnma's die nog behoefte hadden 
aan een medico-sociaal luik, bood het gebied Mahagi-Djugu de 
gunstigste vooruitzichten. Binnen deze streek leek Nyarembe, gelegen 
in het gewest Mahagi, het best te beantwoorden aan de wensen van het 
FIW en van onze Faculteit 
Dit Alurland is zeer dicht bevolkt, nagenoeg en soms meer dan 50 
inwoners/km 2. Het is gelegen in de noordoostelijke uithoek tussen het 
Albertmeer en Oeganda. Het omvat 3 klimato-epidemiologische 
sectoren. De eerste is een verlengstuk van de Oegandese West-Nijl
vlakte langsheen de oevers van het Albertmeer ter hoogte van de haven 
van Mahagi en het plein rond de delta van de Kakoi, een bergrivier. 
Een hoogte van 600 m. verzekert een tropisch vochtig klimaat. De 
tweede wordt gevormd door de schiervlakte van Mokarnbo, gelegen 
tussen 900 en 1.100 m., en kent een warm en droog klimaat. Ten slotte 
is er de hoogvlakte. wisselend tussen 1.300 en 2.000 m., met een 
aangenaam en droog klimaat, doch soms met koude nachten. 
De sector Nyarembe ligt halfweg tussen Mahagi en zijn haven. In een 
straal van 25 km. rond dit centrum wonen 60.000 personen. Naast een 
minderheid van Wallendu-Iandbouwers, van Soedanese oorsprong. 
zijn het vnl. Alur, veehouders van Nilotische herkomst. Deze rundvee
fokkers verwaarlozen echter geenszins landbouw, zowel voor de 
traditionele bestaanseconomie als voor meer moderne agrarische 
geldeconomie en export (o.m. katoen, koffie). De meerderheid behoort 
tot de Anghal-volksgroep. 
De gezondheidsvoorzieningen voor deze bevolking beperkten zich tot 
een klein, verouderd missiehospitaal, een moederhuis en 8 rurale 
dispensaria, waaronder één met een bevallingsafdeling. Het geheel 
stond onder leiding van Dr. R. Ampe. Een tamelijk goed onderhouden 
en uitgebreid wegennet hielp voor een regelmatige bediening. 
De pathologie van deze streek is zeer gevarieerd. Benevens de 
alomtegenwoordige ziekten, zoals mazelen, kinkhoest, 10ng- en 
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dannziekten, allerlei wonnziekten, meningitiden, poliomyelitis, virale 
hepatitis, enz .• dienen vooral enkele specifieke endemische problemen 
vermeld te worden. Dannschistosomiasis komt frequent voor in de 
kustvlakte en naburige uitlopers van het bergland. Malaria is zeer 
verspreid en uiterst agressief voor de bewoners van het hooggebergte. 
Dit gebied is gelegen in de Ituri-pesthaard. Taeniasis is een enorm 
probleem voor mens en rund. Lepra is geen zeldzaamheid. Slaapziekte. 
een uitloper van de Oegandese haard in het Mokambo-gebied. is 
uitgeroeid. 
Een overeenkomst kon worden bereikt voor de bouw van een 
ziekenhuis met 360 bedden, waaronder 40 voor teringlijders. en van 
een moederhuis met 80 bedden. Hiervoor werd een budget voorzien 
van BF 44 miljoen. te verdelen over een periode van 5 jaar. Dit 
geneeskundig complex zou worden bediend door 4 dokters-specialisten 
en een dokter belast met het toezicht op gezondheidscentra. FIW was 
ook bereid de recurrente onkosten op zich te nemen gedurende de eerste 
drie jaren van de tenuitvoerbrenging. 
Anderzijds zou de Kolonie het bouwen van de school voor 
verpleegsters en van de huizen voor dokters voor haar rekening nemen. 
Op het budget werd daartoe een som van BF 12 miljoen ingeschreven. 
Vele details werden echter in de schaduw gelaten. Ook stapelden de 
moeilijkheden zich vlug op bij de precisering van de praktische 
regelingen. Behalve de klassieke administratieve bezwaren t.O. v. 
detailpunten. de onverwachte weigeringen die tenslotte berustten op 
vergissingen in interpretaties en het steeds opnieuw opleggen van 
wijzigingen, domineerde een klimaat van onzekerheid en zelfs van 
wantrouwen. Aldus ging niet alleen veel tijd verloren, maar stelde het 
tussentijds snel stijgen der prijzen (het materiaal met 15% en de 
salarissen met 25%) Ganda-Congo voor steeds nieuwe problemen. Op 
het ogenblik van de toewijzing der werken bedroeg de laagste 
aanbieding BF 66 miljoen: een komplement van ettelijke miljoenen 
diende dringend gezocht Het werd tenslotte gevonden. 
Prof. J.J. Bouckaert, directeur van de medische afdeling Ganda
Congo. had op zich genomen om in januari 1956 het weerhouden 
gebied grondig te gaan verkennen. Dit bezoek, dat hij met architekt 
Prof. Ir.-Arch. J.L. Cnops zou ondernemen, had tot hoofddoel de 
vestigingsplaats voor het ziekenhuis, de verpleegsters school en de 
woningen vast te leggen in overleg met de bevoegde overheids
personen, o.m. de inlandse stamhoofden. volgens het gewoonterecht 
de meesters van alle niet-verdeelde gronden. 
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Een zorgwekkende bacteriële meningitis verhinderde hem de geplande 
informatiereis te ondernemen. Dank zij een gelukkige evolutie werd het 
slechts een uitstel. Reeds in november van hetzelfde jaar werd deze 
moeilijke opdracht volbracht. De keuze van de ligging te Ambaki was 
uiterst geslaagd. Een hoogte van 1.350 m. verzekerde een gemiddelde 
temperatuur van 21°C. Het terrein lag in de buurt van twee rivieren: de 
Obott, die voor de watervoorziening van het gehele complex zou 
kunnen instaan, en de Ori, zeer geschikt voor het bouwen van een 
kleine hydro-electrische centrale. 
De plannen werden stijlvol opgemaakt door Prof. Ir.-Arch. J.L. 
Cnops. Hij wendde zijn architectonische deskundigheid en esthetica, 
gepaard aan zijn ervaring op het gebied van het bouwen van tropische 
ziekenhuizen, op de meest gelukkige wijze aan. Het ontworpen 
complex van gebouwen was niet enkel origineel voor Congo, maar 
pastte bovendien volkomen bij de specifieke noden voor de medische 
verzorging en bij het heuvelachtige terrein. 
Het oprichten van gebouwen, gefinancierd door het FIW, moest 
bindend gebeuren op gronden van het inlandsdomein. Na 
onderhandeling met het betrokken Anghal-onderstamhoofd, ontving 
Ganda-Congo op 27 oktober 1958 een verzoek van de heer Mustafa 
Uchama om een ziekenhuis op te richten op zijn domein mits een 
afstandstermijn van 20 jaren. Het Vicariaat van het Albertmeer deed 
afstand van de nabijgelegen onontbeerlijke complementaire 
oppervlakte. Deze ernstige onderhandelingen hebben nochtans bij de 
vertegenwoordigers ter plaatse niet de bewustwording medegebracht 
van het fundamentele belang dat iedere Alur-eenheid gewoonterechtelijk 
eeuwigdurend beschikt over een eigen wel begrensd grondgebied, 
zodat de overeenkomst slechts kon gaan over vacante gronden. 
Een onbedachtzaam verschuiven van het emplacement der 
artsenwoningen ten einde hen grotere percelen te verschaffen, zette 
verrassend en onverhoeds veel kwaad bloed bij de bevolking. Deze 
ogenschijnlijk onschuldige verwisseling betekende het inpalmen van de 
begraafplaats van notabelen, gronden waarover de inlandse gemeen
schap onbetwistbare eigendomsrechten bezat. Ook wanneer het verzet 
tegen deze onteigening tenslotte schijnbaar was bijgelegd, zou deze 
wrevel bij het naderen der onafhankelijkheid een voorwendsel of 
aanleiding worden voor een vijandige houding. 
Ondertussen was Dr. M. Lambrecht (promotie 1958) naar Ambaki 
vertrokken op 27 december 1958. Naast zijn opdracht als arts voor de 
Nyarembe-sector, was hij ook aangesteld als wettelijke vertegen
woordiger van Ganda-Congo. Zijn echtgenote had aanvaard de 
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verantwoordelijkheid op zich te nemen van het inrichten van het 
basislaboratorium. 
Het ware onmogelijk zich een beter geschikt echtpaar voor te stellen. 
Uiterst dynamisch en sterk gemotiveerd, ' aanvaardden zij met een 
bereidwillige zelfverloochening een Spartaanse levenswijze en een 
uiterst primitieve werkkring. Hun enig oogmerk was het welslagen van 
de Ganda-Congo onderneming. 
Het bouwvallig hospitaaltje onderging de onontbeerlijke herstellings
en onderhoudswerken en werd voorzien van een minimum aan 
uitrusting. In een paar bouwvallige huizen werden de administratie, de 
apotheek, het laboratorium en de "operatiekamer" ondergebracht 
In het verslag van een inspectiereis van Dr. P. Lejeune voor 
Foreami/Oreami, bedoeld om de Ambaki-sector te integreren in een 
geheel van meruco-sociale voorzieningen, kan men lezen: "Etant donné 
les conditions très 'austères' dans lesquelles Ie Dr. Lambrecht travaille 
actuellement, av~c malgré tout beaucoup de dynamisme, je m'en 
voudrais de ne pas fournir aux Maternités et Consultations de 
nourrissons de sa zone toute l'aide possible ... certain que tout cela sera 
utilisé avec Ie maximum d'efficience et de rendement" ... Welverdiende 
hulde. 
Het personeel bestond uit twee medische assistenten, twee verplegers, 
veertien bulpverplegers, zes hulpvroedvrouwen en dertig ongeschoolde 
arbeiders. In april 1960 werd de gezondheidsbeambte Firmin Puylaert 
aangeworven voor het verzekeren van de buitendiensten. 
De Ganda-Congo ploeg kon, dank zij een gelukkig toeval, worden 
versterkt met Ir. O. De Windt (AlG) op het ogenblik dat een aanvang 
werd gemaakt met de bouwwerken. Hij zou het onontbeerlijk dagelijks 
toezicht op de werf verzekeren. Hij trad in dienst op 1 maart 1960 en 
zou ter plaatse blijven tot 31 juli 1960. 
Uitgerekend op het ogenblik dat de Ganda-Congo verantwoordelijken 
met een zucht van voldoening een punt konden zetten achter jarenlange 
moeilijke onderhandelingen en netelige voorbereidingen, en dat het 
Ambaki-project een vaste vorm kreeg, werd de toestand in het gewest 
Mahagi, zoals in de gehele Oost-Provincie, uiterst verward. Dit was het 
gevolg van een plotse administratieve leemte. De administratie nam een 
volledig afwachtende en teruggetrokken houding aan, die iedere vorm 
van handelend optreden, ook de meest voor de hand liggende, uitsloot. 
Aangewakkerd door dit verrassend vacuüm nam de bevolking vlug een 
vijandige houding aan, waartoe zij werd aangezet door onverant
woordelijke politieke opruiers. Onbewoonde huizen werden leeg
geplunderd, enz. Het werd een erg zenuwslopende toestand voor het 
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personeel ter plaatse, dat zowel zijn koelbloedigheid behield als de 
dringend nodige maatregelen trof. Dr. M. Lambrecht besloot ter plaatse 
te blijven omwille van het beveiligen van het project, alhoewel hij een 
beroep had kunnen doen op een verlofperiode. Slechts wanneer de 
toestand onhoudbaar was geworden, zullen Dr. M. Lambrecht en Ir. O. 
De Windt de naburige Oegandese grens overschrijden. Zij volgden de 
gebeurtenissen aldus van op korte afstand. Einde juli werden zij 
teruggeroepen. Het aannemersbedrijf legde de bouwwerken stil. 
Benevens uitgebreide terrasseringswerken, waren reeds een stel 
betonpalen opgetrokken. Zij zullen de jaren trotseren en voor de tot rust 
teruggekomen bevolking het symbool worden van een nooit 
versagende hoop op een terugkeer van Ganda-Congo en van zijn zo 
belovende gezondheidszorg. 
In februari 1961 zal de heer J. Manzikala~ Ondervoorzitter van het 
Provinciaal Gouvernement, aan het aannemersbedrijf te kennen geven 
dat de werken te Ambaki voor een "onbepaalde" duur worden 
opgeschort Ondertussen waren reeds 19 miljoen Bef. van het zo 
moeilijk bekomen budget vervallen. 
De medische dienst bleef echter laag bij de grond verzekerd door de 
medische assistent Fr. Lyagabo en het personeel werd verder betaald. 
Te Gent werd onverdroten gezocht naar wisseloplossingen, o.m. 
steunend op een internationalisering. Or. Peltzer, Oberarzt verbonden 
aan het Hamburgse Tropeninstituut, werd bereid gevonden naar 
Ambaki te vertrekken, doch de ongunstige evolutie in Congo belette 
zijn afreis. In 1961 werd een poging ondernomen om Dr. J. Abeloos 
met de heer E. Van der Straeten naar Ambaki te sturen, doch het bleef 
bij het ontwerp. 
In 1962 was er een belovend contact met een WGO-arts van Egyptische 
nationaliteit, Dr. Samir Moubayed, die zich terdege inspande om de 
diensten terug op gang te krijgen, doch na enkele maanden ontgoocheld 
de streek verliet. Er werd nog onderhandeld met twee Spaanse artsen, 
Dr. Fr. Cardona en Dr. M. Chirivella, die ten slotte naar Congo 
vertrokken, doch bij hun aankomst in Kivu werden geassigneerd. Een 
laatste en vergeefse poging was de plechtige oproep naar kandidaten bij 
de proclamatie van de artsenpromotie 1962. 
Ondertussen had ook het Congolese personeel de moed verloren. Fr. 
Lyagabo schreef naar Gent: "Wij leven hier volledig afgesloten van 
alles, als het ware in een donkere kamer". Zoals toenmaals was 
overeengekomen, werden François Lyagabo en Honoré Conga naar 
Gent getransfereerd ten einde ze tot dokter op te leiden. Fr. Lyagabo 
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promoveerde, doch Conga beëindigde zijn medische carrière als 
eerstejaars student in het Sanatorium van Eupen. 
Dr. Fr. Lyagabo zal zijn beroep uitoefenen op voortreffelijke wijze, 
eerst te Bunia, met toezicht op Ambaki, nadien te Bura en later te 
Kisangani. Hij is één der meest bekwame Zaïrese artsen geworden. 
Behalve deze opleiding tot arts, zaJ het patrimonium, samengesteld 
dank zij bijdragen van de BamboU Cultuur Mij, de Generale Bank, de 
CCI, de UMHK, de BCK, de Kredietbank en vooral de jaarlijkse 
stoningen van de Koloniale/Nationale Loterij , de vestiging van het 
project Gent-Butare aanzienlijk steunen. 

Al bij al een grote inspanning, een stimulerende periode, een mooie 
droom en een goede aanloop voor latere coöperatie aan de 
gewndheidszorg in ontwikkelingslanden. 
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HET PROJECT GENT-BUTARE 1966-1984 

Een relaas 
A. De Schaepdryver 

Op 9 mei 1963, minder dan een jaar na het ontstaan van de 
onafhankelijke République Rwandaise (1 juli 1962), werd een conven
tie getekend tussen de Rwandese Regering en de Paters Dominikanen 
van de Province Saint-Dominique in Canada met het oog op de 
organisatie van het hoger onderwjjs in Rwanda. De Université 
Nationale du Rwanda of UNR vestigde zich te Butare, het voonnalige 
Astrida, in het zuiden van het land. Zij nam haar intrek in een ruim 
pensionaat op een heuvel in de onmiddellijke nabijheid van de Groupe 
Scolaire van de Broeders van Liefde, die in het begin van deze eeuw de 
eerste scholen van het land hadden gesticht, en van het Institut National 
de Recherches Scientifiques of INRS, erfgenaam van het voonnalige 
Institut de Recherches Scientifiques en Afrique Centrale of IRSAC 
De UNR telde aanvankelijk 3 faculteiten: de Faculteit voor Sociale 
Wetenschappen, de Faculteit van de Geneeskunde en de toenmalige 
Hogere Nonnaalschool, die in 1964 aanleiding zou geven tot de 
Faculteit van de Letteren en de Faculteit van de Wetenschappen. Zij 
opende voor het eerst haar deuren op 3 november 1963. Het aantal 
studenten en professoren bedroeg toen respectievelijk 51 en 16. Op 12 
mei 1964 werd een wet uitgevaardigd die de stichting en inrichting van 
de UNR officieel maakte. 
Dank zij de steun van de Canadese Regering, waardoor o.a. een ruim 
bouwprogramma kon worden aangevat. zouden de 5 bovengenoemde 
faculteiten, met wtzondering van de Faculteit van de Geneeskunde, snel 
tot ontwikkeling komen. Dat de Faculteit van de Geneeskunde niet van 
de grond kwam houdt met verschillende factoren verband, waaronder 
vnl. het gebrek aan ervaring van de inrichtende machten met de 
complexe problemen eigen aan een Medische Faculteit, het ontbreken 
van professoren met bevoegdheid op het gebied van de tropische 
geneeskunde, de aanzienlijke financiële implicaties voortvloeiend uit het 
instaan voor een zeer gediversifieerd onderwijs, waarvan het budget 
bovendien in ruime mate door ziekenzorguitgaven werd opgeslorpt ... 
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Deze moeilijkheden en de grote nood aan geneesheren - het land telde 
toen 3 in het buitenland gevormde artsen - brachten met zich mee dat de 
RUG aangezocht werd om de wetenschappelijke, technische en 
financiële gestie van de Faculteit Geneeskunde van de UNR te 
verzekeren. De toenmalige Rector van de RUG, Prof. J.I. Bouckaert, 
die reeds voordien in het project Ganda-Congo blijk had gegeven van 
interesse en inzet voor overzeese initiatieven, ging op dit verzoek in en 
belastte Prof. K. Vuylsteek met de opdracht voor twee promoties 
Rwandese "assistants médicaux", die zopas een kandidatuurs
bijscholing aan de Faculteit van de Wetenschappen van de UNR 
hadden doorlopen, het doctoraatsonderwijs ter plaatse te organiseren. 
Prof. K. Vuylsteek verkende zeer grondig het terrein, legde de nodige 
contacten met de lokale autoriteiten, ontwierp een passend curriculum, 
motiveerde te Gent collega's om te Butare blok-cursussen te gaan 
doceren, alsook recent afgestudeerde specialisten die aldaar de eerste 
ploeg van permanente coöperanten zouden vormen, en verzekerde 
vervolgens vanuit België de administratieve coördinatie van het hele 
gebeuren. 
Hierdoor kon reeds op 21 oktober 1966 een samenwerkingsakkoord 
ondertekend worden tussen de UNR en de RUG, vervolgens op 13 
december 1966 een conventie tussen België en Rwanda en ten slotte op 
19 september 1967 een kontrakt tussen de Belgische Regering en de 
RUG. Volgens de termen van deze overeenkomsten zou de Fac1llteit 
Geneeskunde van de RUG het wetenschappelijk, technisch en 
fmancieel beheer van de Faculté de Médecine de l'UNR op zich nemen 
en werd aan deze laatste een dubbel statuut toegewezen: enerzijds 20alS 
voor de UNR bepaald door de wet van 12 mei 1964, en anderzijds 
zoals bepaald door de Belgisch-Rwandese conventie. 
Zo dit speciaal statuut meer armslag gaf bij het inrichten vUl het 
medisch curriculum en een soepeler functioneren van de FacaIlteit 
toeliet, was het voor de Faculteit niet al goud wat blonk, o.a. omd-at zij 
van twee voogdij ministeries afhankelijk was, met name van het 
Ministère de l'Education als onderwijsinstelling en deel van de (Jl'I;lR en 
van het Ministère de la Santé als verpleeginstelling. Hierin kwaam in 
1978 verandering ten goede, toen de volledige Faculté de Méd~ine, 
inclusief het Höpital Universitaire, het Centre Universitaire de Santé 
Publique en de Laboratoires Universitaires, onder de voogdij va:n bet 
Ministère de l'Education gebracht werden. 
De conventie van 1966 stelde de volgende duidelijke objectieven: (1) 
het organiseren van de goede functionering van het volledige med:ische 
complex van de UNR, d.w.z. de Faculté de Médecine, het Hê>pital 
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Universitaire, de Laboratoires Universitaires en het Centre 
Universitaire de SantéPublique; (2) het verzekeren van de theoretische 
en praktische vorming van de toekomstige geneesheren; (3) het 
voorbereiden van Rwandese kandidaten op onderwijs-, onderzoek- en 
beheersfuncties in de Faculteit en bovengenoemde daaraan gehechte 
inrichtingen. 
De eerste twee reeksen doctorandi waren sterk gemotiveerd Het waren 
mannen van 30 à 40 jaar die als assistants médicaux reeds heel wat 
praktische ervaring hadden opgedaan en die in het voor hen ingerichte 
curriculum de kans van hun leven zagen. Ook de inzet van de Gentse 
groep, zowel visiting-docenten als permanente coöperanten, was 
enthousiast. Door hun deelneming aan het project ervaarden ze de in het 
Westen steeds zeldzamer wordende voldoening dat wat ze hier in het 
hart van Afrika voor één der minst bevoordeligde landen ter wereld 
deden, zo goed als zeker door geen ander zou gedaan worden. 
Een en ander maakte dat de doelstellingen van de eerste conventie 
bereikt werden. De Faculté de Médecine de l'UNR werd echt 
operationeel in ieder van baar geledingen: onderwijs, ziekenzorg, 
laboratoriumwerk, preventieve geneeskunde. In 1968 en 1969 
promoveerden achtereenvolgens 9 en 6 gewezen assistants médicaux 
tot doctor in de geneeskunde en werden telkens 3 van deze twee 
groepen van gepromoveerden tot assistent bij de Faculteit aangesteld 
met de bedoeling ze voor te bereiden op onderwijsfuncties in de 
gebieden der chirurgie, gynaecologie-obstetriek en preventieve 
geneeskunde, voor de eerste groep, en in deze der inwendige 
geneeskunde, pediatrie en oftalmologie, voor de tweede groep. 
De in dit verband gedane inspanningen zouden voor een deel worden 
tegengewerkt door de aanstelling van de oto-rhino-laryngoloog, Dr. V. 
Ntabomvura, vooreerst tot Directeur-Geneesheer van bet Hopital 
U niversitaire, vervolgens tot Ministre des Affaires Sociales et du 
Mouvement Coopératif, deze van de preventieve geneesheer, Dr. A. 
Habimana, tot Secretaris-Generaal op het Ministère de la Santé en deze 
van de internist, Dr. 1. Kayihigi, tot Directeur-Geneesheer van het 
Centre Hospitalier te Kigali. Hoewel men zich op het eerste gezicht aan 
deze stand van zaken kon ergeren, diende toch begrip opgebracht voor 
de ontzettend zware opgave waarvoor een jonge natie, met een nijpend 
tekort aan bekwame krachten, zich geplaatst zag. Zij kon dan ook vaak 
moeilijk anders dan op de beste van haar zonen beroep doen, al weze 
het dan dat deze soms aanvankelijk voor een andere taak bestemd 
waren. Men kon zich ook troosten met de gedachte dat een medische 
vonning. die in zeer sterke mate gericht is op het oplossen, via analyse 
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en synthese, van problemen met een vaak sterke ethische inslag, al bij 
al een betrouwbare basis uitmaakt voor het waarnemen van 
verantwoordelijke functies. 
In tegenstelling tot de eerste, kende de tweede, in 1969 voor de duur 
van 5 jaar ondertekende conventie, minder duidelijk omschreven 
objectieven: het aantal te vormen Rwandese studenten in de 
geneeskunde lag niet vast, evenmin als het aantal door België ter 
beschikking te stellen docenten. Ook bleek het opleiden van Rwandese 
kandidatuursstudenten in België een minder gelukkige ervaring. 
Afgezien van de verschillen in taal- en leefgewoonten waarmee ze te 
kampen kregen, zouden deze jonge mensen zich hetzij moeilijk 
aanpassen, hetzij spoedig van hun eigen volk vervreemden. Dit alles en 
tevens de goed bedoelde doch wellicht overhaastige poging tot 
Rwandizering van de verantwoordelijke onderwijs- en kliniekposten te 
Butare leidde tot het kontesteren van de wijze van opleiden der 
Rwandese studenten in de geneeskunde. 
De derde conventie, in 1974 aangegaan voor een periode van 4 jaar, 
bracht een kentering ten goede, vnl. door het uitstippelen van de drie 
volgende doelpunten: (a) het verzekeren van de theoretische en 
praktische opleiding van 15 tot 20 algemene practici per jaar, via een 
onderwijscyclus van 6 jaar met een pIogramma dat stoelde op de 
conclusies van het Gisenyi-colloquium van 1973 en op het 
Vijfjarenplan van de Rwandese Regering voor de periode 1977-1981. 
Deze conclusies bepaalden dat de fundamentele politiek op het terrein 
van de volksgezondheid diende te steunen op een medische inzet 
gericht op de eerste lijns-basisgezondheidszorgen, die o.a. de preventie 
en elementaire zorgen aanbrengt aan groepen met hoog risico, d. w.z. 
kinderen, zwangere vrouwen, sommige werknemers... Dit onder
wijsprogramma werd door de Faculteiten Geneeskunde van de UNR en 
van de RUG voorgesteld en werd zowel door het Ministerie van 
Volksgezondheid als door het Ministerie van Nationale Opvoeding te 
Kigali goedgekeurd; (b) bij de Rwandisering van faculteitsposten 
dienden de kandidaten hiervoor door de Faculteitsraad te worden 
voorgesteld en eveneens door beide bovengenoemde Ministeries te 
worden aanvaard; (c) het ter-beschikking-stellen vanuit België van een 
aantal specialisatiebeurzen. bestemd voor de bij- en nascholing van de 
eerste groep Rwandese specialisten die hun postgraduaatvonning in 
versneld tempo en in niet steeds optimale voorwaarden hadden moeten 
verwerven, en van een aantal assistentschapsbeurzen, bestemd VOOT 

volledige postgraduaatopleiding in pre-klinische en klinische disciplines 
in België~ 
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Er kan gesteld worden dat de objectieven van de derde conventie in 
belangrijke mate werden bereikt. De opleiding van het vooropgestelde 
aantal studenten werd verzekerd, al weze het dan dat nog onvoldoende 
aandacht besteed werd aan de preventieve geneeskunde. Van het echt 
Rwandiseren van verantwoordelijke posten kon vooralsnog niet veel 
werk worden gemaakt, wat gezien het gebrek aan grondig gevormde 
specialisten niet zo verwonderlijk was. Er werden specialisatiebeurzen 
in de chirurgie, anatomo-pathologie en oftalmologie toegekend en 12 
assistentschapsbeurzen stelden een overeenstemmend aantal goed 
geselecteerde bursalen in de gelegenheid in de beste voorwaarden in 
België een postgraduaatopleiding te verwerven in de anatomie
embryologie, fysiologie, biochemie, anatomo-pathologie, anesthesio
logie, pediatrie, chirurgie, gynaecologie-verloskunde, preventieve 
geneeskunde, microbiologie, oftalmologie en dermatologie. Dat het 
programma van de assistent-bursalen - een gelukkig initiatief van de 
toenmalige coördinator van het project, Prof. P. Janssens - voor de 
ontwikkeling van de R wande se geneeskunde in het algemeen en deze 
van de Faculté de Médecine van de UNR in het bijzonder van het 
allergrootste belang zal geweest zijn, zou pas ten volle blijken vanaf 
1981 wanneer deze bursalen, na het in België verwerven van 
postgraduaatopleiding en -training, de door hen opgedane kennis en 
ervaring te Butare ten dienste van hun Universiteit en van hun land 
konden stellen. 
Het feit dat het einde van de derde conventie ietwat vertroebeld werd 
door een te grote administratieve rompslomp van Belgische zijde, 
waardoor zowel de uitkering van de toegezegde kredieten als de 
levering van het onontbeerlijke materiaal al te lang op zich lieten 
wachten, wat de functionering en het rendement van het project in het 
gedrang bracht, had tot gevolg dat de besprekingen die hadden moeten 
leiden tot het in 1978 aangaan van een vierde conventie in weinig 
gunstige voorwaarden en op een eerder verwarde wijze verliepen en 
gewoonweg tot geen conventie leidden. Als noodoplossing werd de 
derde conventie dan met één jaar verlengd, wat moest toelaten tot een 
re-evaluatie van het hele project over te gaan. 
De re-evaluatie werd op grondige wijze doorgevoerd. In de loop van 
het academiejaar 1978-79 kreeg de Faculté de Médecine de l'UNR niet 
minder dan drie evaluatiezendingen te gast. Als lokaal lichtpunt in dit 
overgangsjaar dient vermeld te worden dat aan het Centre Universitaire 
de Santé Publique een 6-tal perifere antennes in de Prefectuur van 
Butare werden gehecht, waar de laatstejaars-stagiairs voortaan één 
maand stage zouden doorbrengen, waardoor het belang van de 
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preventieve geneeskunde in het medische curriculum daadwerkelijk 
werd benadrukt. 
Mede dank zij het voorbereidend werk van bovengenoemde evaluatie
zendingen kon een Gemengde Belgisch-Rwandese Technische 
Kommissie in oktober-november 1979 overgaan tot het opstellen van 
een duidelijk georiënteerde akkoordtekst van verdere ontwikkelings
samenwerking, die tevens zo naar inhoud als naar vorm de objectieven 
van de vierde conventie, slaand op de periode 1979-1983, in detail 
weergaf. 
Wat het medisch onderwijs betrof. diende een kandidaat, die zich bij de 
Faculté de Méd.ecine van de UNR wenste te laten inschrijven, voortaan 
drager te zijn van een diploma van middelbaar onderwijs, 
gehomologeerd door het Ministerie van Nationale Opvoeding, of van 
een diploma dat door de toelatingscommissie van de UNR als 
gelijkwaardig werd aangezien. 
Het medische curriculum omvatte vanaf 1981 (a) een pre-medisch 
oriëntatiejaar, verzorgd door de Faculteit Wetenschappen van de UNR -
om tot de volgende fase te worden toegelaten zal de kandidaat niet 
alleen moeten slagen in de examens van dit pre-medisch jaar, maar zich 
ook dienen te onderwerpen aan een motiverings- en geschikt
heidsinterview dat door een universitaire kommissie werd afgenomeJl. -
(b) een eerste cyclus van fundamentele pre-klinische vorming, twee jaar 
omvattend en bekrachtigd door de toekenning van het universitaire 
diploma van "baccalauréat en biologie humaine", (c) een tweede cyclus 
van klinische vorming, drie jaar omvattend, en (d) een stagejaar, 
bekrachtigd door de toekenning van het einddiploma van doctor in .de 
Geneeskunde. De 3 gedrongen doctoraatsjaren van 4 trimesters ieder 
werden aldus gebracht op 4 beter geventileerde doctoraatsjaren, 
waarvan de eerste 3 telkens over 3 trimesters liepen en het laatste jaar 
volledig aan practische stage was gewijd. Het was de bedoeling deze 
laatste niet tot bet Hopita! Universitaire van Butare te beperken, do-ch 
uit te breiden tot prefectuur - en andere geafftlieerde hospitalen in 
Rwanda. Het nieuwe curriculum diende het ook mogelijk te maken de 
duur van de stage "preventieve geneeskunde", waarbij meerdere 
dispensaria, nutritionele en andere medisch-sociale centra van het la..nd 
betrokken werden, van één op drie maand te brengen. 
Dat het in de vierde conventie eindelijk ernst was met de preventie:ve 
geneeskunde, bleek uit het feit dat deze sector voor het eerst een eig!en 
budget toebedeeld kreeg, dat twee van de acht voorziene posten van 
permanent coöperant aan Santé Publique-experts werden toegewez:en 
en dat het Centre Universitaire de Santé Publique werd overgebracht 
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naar de campus van het Universitair Ziekenhuis. wat een veel betere 
integratie en taakverdeling van de preventieve en curatieve activiteits
sferen mogelijk maakte. Deze schikkingen reflecteerden expliciete 
prioriteiten, afgestemd op de reële noden van het land en waarmede in 
de opleicting van geneesheren rekening werd gehouden. 
Op het gebied van de ziekenzorg werd. naast bovengenoemde 
maatregelen, voorzien in het opfrissen van de afdelingen chirurgie en 
gynekologie-verloskunde en in de bouw van een paviljoen voor de 
polikliniek en kliniek voor inwendige ziekten. Hierdoor werd vanuit 
België een gelukkige bouwpolitiek ter verbetering van de infrastructuur 
van de Faculteit te Butare doorgetrokken, die zich in het verleden reeds 
geconcretiseerd had in de constructie van een eenheid intensieve 
zorgen, een chirurgisch blok, evenals van de eerste faculteits
gebouwen, die drie auditoria, een bibliotheek en drie administratieve 
lokalen omvatten. Ook konden een pediatrie-paviljoen en, mede dank 
zij het Damiaan-Fonds, een dennatologie-paviljoen worden gebouwd 
en in gebruik: genomen. 
In de periode van de conventie 1979-1983 werd de nieuwe Faculté de 
Médecine, die door de EEG werd gefinancierd, in gebruik genomen. 
Dit ruime gebouw omvatte, naast een administratief blok, een groot 
hellend auditorium en drie kJeinere vlakke auditoria, welke in de lente 
1980 werden betrokken, evenals luchtige en goed verlichte laboratoria 
met een zeer degelijke basisuitrusting. Meldenswaard is nog dat ook 
aandacht werd gegeven aan een nauwere co-gestie van de door België 
en Rwanda ter beschikking gestelde middelen, waardoor de Rwandese 
collega's in de gelegenheid werden gesteld meer ervaring te verwerven 
in het ontwerpen en opvolgen van het budget. 
Het past hier even in te gaan op het researchproject "Curphamétra". Dit 
project, aanvankelijk uitsluitend, zij het op bescheiden wijze, 
gefinancierd door het initiële project "Gent-Butare", had zijn ontstaan 
en ontwikkeling in overwegende mate te danken aan het initiatief, de 
aanstekelijke werklust en het enthousiasme van een Belgisch industrieel 
ingenieur, L. Van Puyvelde, die in het jaar 1970 als permanent 
coöperant het project vetvolgde. Het feit dat de inlandse farmacopee in 
Rwanda een vrij belangrijke graad van ontwikkeling heeft bereikt en 
nog over het gehele land frekwent wordt aangesproken, in hoofdzaak 
door de guérisseurs en beoefenaars van de zgn. médecine 
traditionnelle, gepaard met de pennanente nood aan dure Westerse 
geneesmiddelen, brachten met zich dat de belangstelling gewekt werd 
voor een gepland onderzoek naar de natuur en farmacologische 
eigenschappen van de planten die in de inlandse farmacopee voor-
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komen. Was de botanische systematiek van deze planten degelijk 
uitgewerkt, dan was het met de kennis van hun chemische identiteit en 
van hun farmacodynamie pover gesteld, uitgezonderd dat het wel 
algemeen geweten was dat sommige der alkaloïden waar het in deze 
plantenextrakten om doen is, zeer effectieve abortiva en anthelminthica 
waren. In het raam van bovengenoemd project werd vooreerst, met de 
medewerking van préfet en guérisseurs, een nauwkeurig onderzoek 
ingesteld naar de bereidingswijzen, indicaties, gebruikswijzen, 
werkingen en bijwerkingen der in omloop zijnde inlandse 
geneesmiddelen van plantaardige oorsprong. Nadat deze inventaris was 
afgewerkt, werd overgegaan tot de extractie en zuivering en vervolgens 
tot de farmacologische screening der afzonderlijke componenten en tot 
het ophelderen van de structuurformules der actieve bestanddelen. Er 
werden conditioneringen van actieve bestanddelen uitgevoerd, uitgaand 
van Datura, Capsicum en Cinchona, evenals op basis van emodine en 
berberine. De productie van grondstoffen, o.a. looistoffen, ethanol, 
zetmeel, diogenine (basisstof bij de hemisynthese van steroïden) werd 
eveneens aangevat. 
Het beheer van het Project Gent-Butare werd in de eerste helft van zijn 
verloop verzekerd door de decaan van de Faculteit Geneeskunde van 
de RUG, wijlen Prof. C. Hooft (1966-1968) en door de decaan van de 
Faculteit Geneeskunde van de UNR, Prof. L. Vandendriessche (1968-
1974) en in de tweede helft door een coördinator, vooreerst Prof. P. 
Janssens (1974-1979), vervolgens de decaan van de Faculteit 
Geneeskunde van de RUG, Prof. A. De Schaepdryver (1979-1990). 
Deze verantwoordelijken stonden in permanent contact met de 
verantwoordelijken te Butare, d.i. met de Belgische Projectleider ter 
plaatse (achtereenvolgens H. De Baere, M. Ulens, E. De Witte, F. 
Jacobs - die gedurende enkele jaren tevens decaan was - en T. Mets), 
evenals met de Rwandese vice-decaan en decaan van de Faculteit aldaar 
(achtereenvolgens G. Gatera, J. Gahungu en, sinds 1979, S. 
Bararengana, die tevens de eerste R wandese decaan werd). 
Dat de balans van 24 jaar ontwikkelingssamenwerking tussen de 
Faculteiten Geneeskunde van de RUG en van de UNR als positief mag 
aangezien worden is in zeer ruime mate te danken aan de inzet van de 
70 permanente en 54 tijdelijke Belgische coöperanten die bij het project 
betrokken waren (Tabel 1), evenals aan de kostbare medewerking van 
de promotoren van de R wandese bursalen aan de Belgische Faculteiten 
van de Geneeskunde (Tabel 2). 
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Tabel 1 

Permanente (P) en tijdelijke (T) coöperanten in bet Project 
Gent-Butare 

Histologie: L. De Ridder (1') en H. Teuchy (1'). 
Embryologie-Genetica: 1. Bernheim (1'), S. Van den Elsacker (D. 
Fysiologie: A. de Hemptinne (1'), E. Lacroix (1'), 1.L. Pannier (1'), 

P. Vanhoutte (1'). 
Biochemie: P. Coucke (1'), L. Vandendriessche (D, G. Van den 

Berghe (P). 
Microbiologie: 1. Bogaerts (P), S. Diop (T-OMS), T. Jeremia (P

OMS), E. Nihoul (T), R. Prat (P-OMS), L. Spanoghe (P), 1. 
Vandepitte (T), I. Geizer (P-OMS), J. Verbaegen (P). 

Virologie-Immunologie-Genetica: 1. Plum (1'). 
Entomologie: A. Fain (1'), Ch. Gaspar (1'). 
Anatomo-pathologie: H. Roels (1'), X. F. Vanderick (P). 
Farmacologie: M. Bogaert (1'), A. Bouckaert (1'), A. De Schaepdryver 

(T), J. Willems (1'), L. Van Puyvelde (P), G. Laekeman (1'), A. 
Dresse (1'), V. Seutin (1'). 

Preventieve en Sociale Geneeskunde: C. Caric (P-OMS), C. De 
Sweemer (P), P. Freyens (P), M. Funtek (T-OMS), A. Goumba (P
OMS), A. Meheus (P), R. Meloni (P), L. Pierre-Noel (P-OMS), B. 
Thomas (P); K. Vuylsteek (D. 

Inwendige Ziekten: L. Bossaert (1'), R. Claeys (1'), H. De Baere (P), 
P. Gustot (P), J. Huys (P), P.G. Janssens (T), E. Lahaye (1'), N. 
Lameire (P), T. Mets (P), B. Neyrinck (P), J. Snoeck (1'), H. 
Thiels (P), P. Venneire (1'). 

Pediatrie: A. De Raeve (P), Ph. Gillis (P), W. Meyskens (P), U. Van 
de Casteele (P), R. Van Heule (1'), C. Verpoorten (P). 

Chirurgie: Ph. Bravo (1'), E. De Witte (P), O. Grosjean (P), H. Otte 
(P), R. Raemdonck (P), E. Scboofs (1'), G. Soler (P). 

Gynaecologie-Verloskunde: M. Bonte (P), A. De Clercq (P), C. 
De1court (P), M. Thiery (1'), M. Ulens (P), M. Van Lierde (P), B. 
Smits (P). 

Anesthesiologie: 1. Bastiaensens (1'), E. De Braekeleer (P), L. 
Fransolet (P), F. Jacobs (P), W. Helderweirdt (P). 

Orthopedie: F. Parisel (T), G. Lejeune (1'). 
Stomatologie: E. Fossion (1'), M. Bossuyt (1'), L. Neyt (1'). 
Oto-rhino-Iaryngologie: P. Freyens (P), H. Dierckxsens (P), P. 

Kluyskens (1'), F. Liban (P), I.P. Vandeweghe (P). 
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Oftalmologie: C. De Vuyst (P), Merin (P), U. Sachs (P), Z. Somer 
(P), Y. Yassen (P), S. Zaiffrani (P). 

Dermatologie: J. De Bersaques (T), D. De Brauwere (P), J. Deweert 
(P), P. Dockx (1'), A. Kint (T), E. Van Hecke (T). 

Radiologie: J. Duquesne (T), E. Van de Velde (T). 
Neurologie: Ph. Antoine cr), H. Carton (T)' 1. Gybels eIj, K. Bukasa 

(T). 
Psychiatrie: B. Diop (T-OMS), A. Evrard (1). 
Tandheelkunde: J. Ghijs (P), J. Hooft (P), A. Smulders (P), J. 

Verbeken (P). 
Verpleegkunde -Intensieve Zorgen: E. Vervloet (P). 
Farmacie: V. Noots (P), L. Platevoet (P), 1. Scheers (P). 
Laborant(e): M. Huys-Vennassen (P), W. Thys (P). 
Directeur-Geneesheer van het Hópital Universitaire: H. Van Balen (P). 
Administratie, Hópital Universitaire: C. de Jamblinne (P). 
Secretariaat - Boekhouding: G. Van Puyvelde-Hullebroeck (P). 
Elektrotechniek: A. Vandenberghe (P). 

Tabel 2 

Rwandese bursaal-assistenten die in België een post
graduaat opleiding verwierven (discipline en promotor 
tussen haakjes) 

Ntabomvura Venant (O.R.L., P. Kluyskens, RUG) 
Muremyangango Bonaventure (psychiatrie, F. Baro, KUL) 
Gahungu Jean (Oftalmologie, 1.1. Delaey, RUG) 
Nizeyimana-Rugina Emmanuel (Anatomie-Embryologie, J. Mulnard, 
ULB) 
Nshimyumuremyi Jean-Berchmans (Fysiologie, I. Leusen, RUG) 
Nsabumukunzi Straton (Biochemie, L. Vandendriessche, RUG) 
Mutwewingabo Anthère (Microbiologie, 1. Vandepitte, KUL) 
Ngendahayo Placide (Anatomo-Pathologie, H. RoeIs, RUG) 
Dushimimana Abel (Volksgezondheid, 1. Lederer, UCL) 
Barahira Isidore (Anesthesiologie, P. Mundeleer, ULB) 
Bugingo Godefroid (Dennatologie, A. Kint, RUG) 
Nshimyumukiza Jotham (Oftalmologie, 1.1. Delaey, RUG) 
Gatsinzi Théophile (pediatrie, H. Vis, ULB) 
Mwigimba Cyrille (Anesthesiologie, M. Lamy, ULg) 
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Kageruka Martin (Gynekologie-Verloskunde, M. Thiery - D. Vande
kerckhove, RUG) 
Ntaganzwa Paul (Radiologie, G. Leroux, ULg) 
Twagirayezu Emmanuel (Orthopedie, G. Lejeune, ULg) 
Karemera Alphonse (Oftalmologie, J.J. Delaey, RUG) 
Ngirabatware Beuno (Inwendige Ziekten, H. Van Cauwenberge, ULg) 
Sendarna Ignace (Chirurgie, J. Kestens - L. Larnbotte, UCL) 
Munyeshllli Vincent (pediatrie, R. De Meyer, UCL) 
Mugabo Pierre (Farmacologie, R. Lefebvre, RUG; Inwendige Ziekten, 
E. Coche, UCL) 
Rucyahana Alexandre (O.R.L., J. Melon, ULg) 
Ngilimana Pie-Joseph (Anatomo-Pathologie, H. Roeis, RUG) 
Rurangirwa Alphonse (Dermatologie, Ch. Lapière, ULg) 
Sibomana Fidèle (Anesthesiologie, M. Lamy, ULg) 
Ukobukeye Thomas (Pediatrie, Ph. Evrard, UCL) 
Nsengiyumva Thareisse (pediatrie, R. De Meyer, UCL) 
Bizirnungu Jean-Bercbmans (Anesthesiologie, M. Lamy, ULg) 
Nzirorema Damien (Gerechtsgeneeskunde, Cl. Lambert, ULB) 
Habiyaremye Innocent (Microbiologie, J. Vandepitte, KUL) 
Bigilirnana Ignace (Inwendige Ziekten, H. Van Cauwenberge, ULg) 
Habimana Roben-Bellannin (Inwendige Ziekten, H. Van Cauwen
berge, ULg) 
Harelimana Fidèle (Dermatologie, Ch. Lapière, ULg) 
Nsengiyumva Oswald (Inwendige Ziekten, J.C!. Demanet, ULB) 
Uwarnbazirnana Jeanne (Anesthesiologie, M. Larny, ULg) 
Ndangiza Aphrodis (Toxicologie, J. Roba - J. Gielen, ULg) 

De verwezenlijkingen situeren zich op verschillende niveaus. Op onder
wijsgebied werden 250 geneesheren gevonnd. waarvan 37 verder tot 
docent en geneesheer-specialist in de verschillende pre-klinische en 
klinische disciplines werden opgeleid, wat tevens resulteerde in een 
reeks proefschriften (Tabel 3) en in de volledig doorgetrokken 
Rwandisering van de Medische Faculteit te Butare. 
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Tabel 3 

Proefschriften van Rwandese bursaal-assistenten (promo
toren tussen haakjes) 

Nshimyumuremyi lB. (I. Leusen, J. Weyne, RUG): 
Contribution à l'étude expérimentale de la réguJation de la 
concentration de bicarbonate dans Ie liquide céphalo-rachidien 
(1980) 

Nsabumukunzi S. (L. Vandendriessche, E. Gillis, RUG): 
Analyse des protéines et des acides nuc/éiqUi!s en relation avec Ie 
processus de kératinisation dans Ie cholestéatome (1981) 

Bugingo G. (A. Kint, RUG): 
La verrUi! séborrhéiqUi!: ses rapports avec la kératosefollicuJaire 
inversée, l'épithélioma intra-épidermiqUi! et la dermatose papulaire 
noire (1982) 

Ngendahayo P. (H. RoeIs, RUG): 
Histiocytose sinusale avec Iymphadénopathie massive de Rosai et 
Doifman (1982) 

Nshimyumukunza J. (J.J. De Laey, RUG): 
La cécité et sa prophylaxie au Rwanda (1982) 

Dushimimana A. (J. Lederer, UCL): 
Recherches expérimentales sur la malnutrition protidiqUi! au cours de 
la croissance, de l'exercice physiqUi! et de la gestation (1982) 

Barahira I. (P. Mundeleer, ULB): 
Anesthésie générale par peifusion continuë de ketalar et d'etomidate 
(1983) 

Mutwewingabo A. (J. Vandepitte - L. Verbist, KUL): 
Types capsuJaires et sensibilité de Streptococcus pneumoniae aux 
antibiotiques en Belgique (1983) 

Gatsinzi Th. (H. Vis, ULB): 
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Etude préliminaire de quelques paramètres hématologiques dans la 
malnutrition protéo-energétique à Butare ( République Rwandaise) 
(1984) 

Sendarna J. (L. Lambotte, UCL): 
La masse fonctionnelle du foie après hépatectomie partielIe, évalué 
par Ie test respiratoire à l'aminopyrine (1984) 

Kageruka M. (M. Thiery - D. Vandekerckhove - R. Derom, RUG): 
Etude épidémiologique de la m011alité et morbidité périnatale et 
maternelle à la Clinique Universitaire de Butare (République 
Rwandaise) (1985) 

Karemera A. (Ch. De Vroey, JTG): 
Importance des mycoses en pathologie oculaire (1985) 

Habiyaremye J. (J. Vandepitte - L. Verbist, KUL): 
Activité in vitro des nouvelles quinolones sur les bactéries 
entéropathogènes (1986) 

Karemera A. (JJ. De Laey, RUG): 
Les endophthalmies bactériennes et mycosiques ( 1988) 

Ngilimana PJ. (H. Roels, RUG): 
Lymphadénopathie persistante généralisée liée à wie infection au 
virus de l'immunodéficience humaine (VlH); re/ation avec les états 
d'hyperp/asies réactionnelles chroniques. Etude planimétrique, 
histomorphologique et immunohistochimique (1990) 

Ndangiza A. (l Roba - l Gielen, ULg): 
Amélioration des méthodes d'évaluation de la toxicité aiguë chez Ie 
rat (1992) 

Wat de infrastructuur betreft, dienen vermeld: de constructie van 
faculteitsgebouwen, de poliklinieken en klinieken voor inwendige 
ziekten en voor pediatrie, het dispensarium voor volwassenen, de 
verbouwing van de polikliniek en kliniek voor gynaecologie en 
verloskunde en van het dispensarium voor kinderen, de inrichting van 
de bibliotheek en het secretariaat van de faculteit en van een technische 
werkplaats. 
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Op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek werd reeds gewezen 
op de oprichting en de activiteiten van het Centre Universitaire de 
Recherches sur la Phannacopée et la Médecine Traditionnelle, met als 
objectieven: de studie van Rwandese medicinale planten en valorisatie 
van de traditionele geneeskunde, en de lokale productie van 
plantaardige geneesmiddelen en organische grondstoffen. 
Na het beëindigen van het project, in 1985, werd de ontwikkelings
samenwerking tussen de Faculteiten Geneeskunde van de RUG en de 
UNR tot 1990 verdergezet o.v.v. een Jumelage-akkoord, met als 
opdracht: 
1) het verzorgen van een aantal onderwijsopdrachten waarvoor nog 

geen Rwandese homologen beschikbaar waren; 
2) de opvang en begeleiding van Rwandese assistent-bursalen die in 

België een specialistische opleiding kwamen verwerven; 
3) de bijscholing van Rwandese geneesheer-specialisten die reeds 

gedurende een aantal jaren te Butare praktijk hadden uitgeoefend; 
4) het verlenen van bijstand bij het ontwerpen en uitvoeren van 

onderzoeksprojecten aan de Faculteit van de Geneeskunde te Butare; 
Het relaas van een zo omvangrijk en langlopend project van medische 
ontwikkelingssamenwerking op de gebieden van het medisch 
onderwijs en van de ziekenzorg vraagt om een kritische bespreking 
ervan, gesitueerd in de ruimere context van de Noord-Zuid 
samenwerking en van de gezondheidsproblematiek eigen aan een 
geografisch geïsoleerd, economisch zwak doch demografisch zeer snel 
groeiend Centraal-Afrikaans land. 
Wanneer wij nagaan waar de alumni van de Medische Faculteit te 
Butare hun beroep uitoefenen, stellen wij vast dat nagenoeg 90% ervan 
in hospitalen werkzaam zijn. Deze hospitalen leggen overigens ook 
beslag op ruim 65% van de verpleegkundigen en op nagenoeg 60% van 
de zgn. assistants médicaux. Dit betekent dat de grote meerderheid van 
de bevolking zich voor de gezondheidszorg dient te wenden tot 
paramedici in dispensaria en rurale gezondheidscentra, zodat de 
vorming van geneesheren in de toekomst niet al te zeer ten nadele van 
de vorming van paramedici zou mogen verlopen. 
In verband met de aangewende middelen is gebleken dat 52% ervan aan 
curatieve diensten wordt toegewezen, 18% aan voedingssupplementen, 
10% aan de vorming van gezondheidswerkers, 9% aan preventieve 
diensten en 2% aan omgevingsfactoren die de gezondheid beïnvloeden. 
Van belang is dat ongeveer 60% van de gezondheids- en ziekte
uitgaven door niet-Rwandese fondsen worden gedragen, wat duidelijk 
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maakt hoezeer het land kwetsbaar is in de gezondheids- en ziekte
sectoren. 
Het is bekend dat één van de redenen van het onbevredigende van de 
situatie gelegen is in het feit dat het vormingspatroon van de 
gezondheidswerkers in ontwikkelingslanden een kopij is van wat in 
Westerse landen gangbaar is. Deze werkwijze is vaak weinig relevant 
in ontwikkelingslanden. 
De veq>lichting zich in ontwikkelingslanden te richten tot bevolkingen 
eerder dan tot individuen heeft verregaande sociale, politieke, ethische 
en onderwijs-implicaties. Een effectief functioneren in deze context 
vereist een goed overwogen aanpak, waarbij de schaarse middelen 
optimaal benut worden. 
Anderzijds zal, hoe zorgvuldig het systeem ook is uitgewerkt, het 
uiteindelijk rendement ervan grotendeels functie zijn van de vorming en 
werkwijze van de gezondheidswerkers. Hierbij werd gepoogd de 
onderwijsprogramma's van geïndustrialiseerde landen aan te passen 
aan de noden van ontwikkelingslanden. Op universitair vlak bleef deze 
aanpassing evenwel vaak beperkt tot het toevoegen van een dienst van 
preventieve geneeskunde in de schoot van de Medische Faculteit. Nog 
in dit verband vinden zowel het concept van het gezondheidsteam als 
dit van de geïntegreerde gezondheidszorg meer en meer ingang. Ook 
wordt meer en meer gestreefd naar zelfhulp op de maat van kleinere 
gemeenschappen. 
Eén van de belangrijkste conclusies is wellicht dat de medische 
vonning in ontwikkelingslanden aan de reële gezondheidsnoden van de 
gemeenschap dient aangepast, wat vanwege de Medische Faculteiten 
een psychologische inspanning vergt. Een mogelijke praktische 
benadering zou erin kunnen bestaan dat Medische Faculteiten bij de 
opleiding een ruimer gebruik maken van en een bijdrage leveren tot de 
bestaande eerstelijnsinfrastructuur. Deze werkwijze zou het nodige 
contact met de werkelijkheid waarborgen en tevens een continue 
kwaliteitsverbetering van de gezondheidsvoorlichting en van de 
ziekenzorg toelaten. Deze nieuwe werkwijze impliceert dat nieuwe 
benaderingen van curricula en van praktijkvoering worden ontworpen 
en toegepast en dat zich te dien einde een mentaliteitsverandering 
voordoet. Behoren evenwel het voortdurend in vraag stellen en 
aanvaarden van nieuwe uitdagingen niet tot de opdrachten zowel van de 
universiteit als van de medische ontwikkelingssamenwerking? 
De resultaten van een historisch vakkundiger en kritisch verder 
doorgedreven analyse van het Project Gent-Butare, gesitueerd in de 
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bredere context van de ontwikkelingssamenwerking, worden in de 
bijdrage van H. Onghena medegedeeld. 
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DE BELGISCHE MEDISCHE COÖPERATIE IN 
RWANDA 

Een gevalstudie : 

HET PROJECT GENT-BUTARE VAN 
1966 TOT 1984 

H.Onghena 

De bijbel en de koran zeiden het al: Afrika is vervloekt, een ras 
van knechten. Maar ik doe daar niet aan mee. AI was mijn groot
vader slaaf en mijn vader gekoloniseerd, ik weiger, ik zal nooit 
mijn handen openhouden om te bedelen. Het is Europa zelf dat 
ervan uit blijft gaan dat wij niet zonder hem kunnen. Europa is 
verantwoordelijk voor vier eeuwen slavenhandel en een eeuw 
kolonisatie. De kolonisatie was volgens Europa zo goed voor 
ons, maar hoeveel kaders waren er opgebouwd bij de onaf
hankelijkheid van Afrika? Hoeveel wetenschappers hebben jullie 
opgeleid, hoeveel ingenieurs en dokters? Jullie hebben lang 
gekoloniseerd zonder veel zichtbaar resultaat en moeten wij dan 
alles voor elkaar krijgen in dertig jaar onafhankelijkheid? We 
moeten nu nog harder vechten, omdat het tegen onszelf is. 

Sembène Ousmane 
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VOORWOORD 

Een verhandeling schrijven heeft altijd wel iets weg van de opvoering 
van een huzarenstukje... Meestal heeft dat weinig of niets te maken 
met het behandelde onderwerp, maar alles met de onervarenheid van 
de auteur. Daarom ook wordt er traditioneel tamelijk kwistig met 
bedankingen gestrooid aan het begin van een verhandeling en de auteur 
van dit werkje maakt daar geen uitzondering op ... 

Ik dank Prof. Dr. R. Van Eenoo, promotor van mijn verhandeling, dat 
hij mij de kans gaf dit onderwerp te mogen behandelen. 
Prof. Dr. A. De Schaepdryver ben ik zeer veel dank verschuldigd 
omdat zonder hem van dit werk geen sprake zou zijn geweest, omdat 
hij mij in staat stelde naar Butare te reizen en mij inleidde in de 
problematiek van het Project Gent - Butare. Bovendien zorgde hij 
ervoor dat dit werk een iets ruimere verspreiding kan genieten dan de 
gebruikelijke 3 exemplaren. 
Prof. Dr. R. Doom dank ik voor het krediet en de vrijheid die hij mij 
telkens weer gaf, de tijd die ik mocht doorbrengen op zijn dienst en de 
vele gesprekken die wij voerden. 

Anne Walraet, Gerd Van Olmen en Hedwig Van Olmen dank ik voor 
het corrigeren van de opeenvolgende versies. Maar meer nog zou ik 
hen moeten bedanken voor het begrip en geduld dat zij opbrachten voor 
mijn schrikbarende kunde zelfs het meest eenvoudige woord foutief in 
de computer in te brengen. En wat baat schaamrood ... 

Al diegenen die bereid waren een gesprek toe te staan om meer 
klaarheid te scheppen in de ingewikkelde wereld van Butare. Zij vinden 
hun naam aan het einde van de tekst. 

Mijn ouders, aan wie ik dit kleinood opdraag, en heel speciaal mijn 
vader, die mij al op zeer jonge leeftijd deed inzien dat de geschiedenis 
begint met een quesar van minstens 12 miljard lichtjaren oud en Joseph 
Haydn en Ludwig VanBeethoven bijgevolg hun composities amper 
een fractie van een seconde geleden componeerden ... 
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Gerd, die de geschiedenis bewerkt met haar eigen handen, om er dan 
nog een historicus bovenop te nemen, ik kan het nog altijd niet 
geloven ... 
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INLEIDING 

Het wordt hedendaagse geschiedschrijving nog wel eens verweten dat 
zij teveel naar het journalistieke zou neigen. Die kritiek is wellicht niet 
helemaal onterecht, maar vloeit in de eerste plaats voort uit het feit dat 
de hoofdrolspelers, waarop het historisch verhaal betrekking heeft, nog 
in leven zijn en zichzelf tegelijkertijd herkennen als onderwerp en 
lijdend voorwerp in het discours van de historicus van dienst. Het 
gevolg van deze situatie is dat er zich een levendige discussie kan 
ontwikkelen over het waarheidsgehalte van een bepaalde uitspraak van 
de schrijver, maar eveneens over de wijze waarop verhoudingen tussen 
de acteurs, de structuren waarin de acteurs, en de structuren onderling 
in beeld worden gebracht. Aan de basis van deze discussie ligt de 
impliciete veronderstelling dat het ooggetuigeverslag, als primaire bron 
het hoogste gezag heeft. Het ooggetuigeverslag mag dan onmisbaar zijn 
voor hedendaagse geschiedschrijving, het ontsnapt niet aan de 
beperking die aan elk type bron verbonden is, nl. dat elke bron slechts 
gedeeltelijk een spiegel van de werkelijkheid is. Het ooggetuigeverslag 
van 'een' gebeurtenis of van zich opeenvolgende gebeurtenissen, die in 
onderling verband staan, is in de eerste plaats een selectieve 
interpretatie van de werkelijkheid (die zich vormt uit die 
gebeurtenissen) vanuit 'een' referentiekader dat gehanteerd wordt door 
de ooggetuige. De consequentie van deze gedachte is dat het streven 
naar en het schrijven van 'een objectieve geschiedenis', zeker niet 
afhankelijk kan zijn van de 'onvertekende' volledige weergave van 
datgene wat waargenomen werd. a 
Aan de andere zijde van het spectrum bevindt zich de opvatting dat 
enkel het beschrijven en analyseren van onpersoonlijke structuren en 
hun onderlinge verhoudingen een 'objectief beeld van de werkelijkheid 
kan geven. De kritiek op deze opvatting luidt dat voorbij gegaan wordt 
aan het belang van de subjectieve interpretatie van de werkelijkheid 
voor de wijze waarop diezelfde werkelijkheid vonn krijgt. Of nog 
anders, de aanhangers van deze opvatting zouden de structuur
vonnende invloed van de optelsom van de individuele selectieve 
interpretaties onderschatten. 

Bij het schrijven van de geschiedenis van 'het project Gent-Butare' heb 
ik getracht een zekere tussenpositie te bezetten. Ik heb vooral getracht 

a Lorenz (C.), De Constructie van het verleden. 1987, Amsterdam-Boom, p. 234. 
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de eerste val te ontlopen, door zo dicht mogelijk bij het omvangrijke 
geschreven bronnenmateriaal, waarop ik beroep kon doen, te blijven. 
De mensen die een interview toestonden zullen inderdaad hun woorden 
maar in enkele gevallen afgedrukt vinden in de voorliggende tekst. Ik 
heb de interviews in de eerste plaats gebruikt als toetssteen voor de 
feiten zoals ze uit het archief naar voor kwamen. Omgekeerd stelden de 
persoonlijke interpretaties en dito uitspraken van de verschillende 
betrokkenen mij in staat om een zeker evenwicht in de inhoud van de 
tekst te brengen. Dat laatste was allerminst een eenvoudige opdracht. 
Niet alleen omdat het archief de juiste toedracht van sommige 
gebeurtenissen niet prijs gaf, maar meer nog omdat het gewicht en de 
betekenis van beslissingen en opties genomen tijdens het project door 
de verschillende medewerkers dikwijls op zeer verschillende wijze 
werd geëvalueerd. Enerzijds mag een historicus niet de speelbal 
worden van zijn informanten, anderzijds staat of valt zijn 
geloofwaardigheid met diezelfde informanten, ook als zij tot hem 
spreken via geschreven bronnenmateriaal. Het project Gent-Butare 
beeft een tamelijk grote hoeveelheid papier voortgebracht, wat niet zo 
verwonderlijk is. Dat de papieren Gent-Butare, of wat ondertussen het 
Archief Gent-Butare (AGB) is gaan heten, bijna compleet bewaard 
werden, klinkt al veel minder waarschijnlijk. Een archief is per definitie 
onvolledig, maar de context van het Archief Gent-Butare doet mij, met 
een grote mate van waarschijnlijkheid, vermoeden dat er 'amper' 
gekuist werd. Dat mag dan een geluk heten voor de historici, het gaf 
ook aanleiding tot specifieke problemen. Daar waar er voor de 
beginperiode slechts een klein aantal geschreven documenten aanwezig 
zijn, is er voor de latere periodes als het ware teveel bronnenmateriaal 
aanwezig. Dit had tot gevolg dat voor de eerste periode veel 
aanvullende gesprekken noodzakelijk waren om tot een reconstructie 
van de feiten te komen. Tegelijkertijd werd uit het aanwezige 
bronnenmateriaal getracht een maximum aan infonnatie te halen. 
Paradoxaal leverde het beperkte materiaal uit de eerste jaren van de 
samenwerking in verhouding ook het interessantste materiaal op voor 
het verhaal van de samenwerking. 

Hoofdstuk 1 behandelt de periode voor de komst van de RUG aan de 
Université Nationale du Rwanda te Butare en geeft een summier 
overzicht van de onderwijssituatie in Rwanda gedurende de koloniale 
episode. 
De eerste jaren van de samenwerking tussen Gent en Butare worden 
beschreven in de hoofdstukken 2 en 3. De samenwerking kenmerkt 
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zich door 'de organisatorische structurering van faculteit " 'het 
vastleggen van de spelregels' en 'het opbouwen van de 
basisinfrastructuur'. Voor sommige problemen waannee het project te 
maken krijgt vanaf de tweede fase (1974-1984) moet de oorzaak 
gezocht worden in de eerste periode. Dat is de reden waarom vrij in 
detail wordt ingegaan op het ontstaan van de structuren van de Faculteit 
Geneeskunde te Butare en de wijze waarop deze tot stand gekomen 
zijn. 

De hoofdstukken 4, 5 en 6 van dit werkstuk zijn veel analytischer en 
het bronnenmateriaal wordt synthetischer behandeld dan in de 
hoofdstukken 2 en 3. De veelheid aan bronnenmateriaal dat aanwezig is 
in het AGB is reeds een eerste indicatie voor het 'problematisch 
karakter' van de tweede fase van de samenwerking, die zich inzet vanaf 
1974. Een schijnbaar eindeloos groot aantal brieven, verslagen en 
rapporten zag het licht tijdens deze periode. De periode 1975-1979 
karakteriseert zich als de periode van de grote discussies. De 
'opportuniteit' van het project en de 'relevantie' van de genomen opties 
werden in deze periode door zowat iedereen die bij het project 
betrokken was, in vraag gesteld. We hebben getracht een licht te 
werpen op enkele van de facetten van deze discussies, zonder 
aanspraak te willen maken op volledigheid. Hierbij heb ik vooral 
getracht duidelijk te maken dat de visie die bestond op de 
samenwerking bij de aanvang in 1966, het project bleef achtervolgen, 
waardoor een vorm van inertie zich meester maakte van het project, 
zowel wat de objectieven en structuren betrof, als wat de verhoudingen 
tussen de hoofdrolspelers van het project betrof. 
Hoofdstuk 7 bevat enkele beschouwingen over de ontwikkelings
dimensies van het project 

Het moet de lezer duidelijk zijn, dat ik slechts gedeeltelijk geslaagd 
'kan' zijn om de ambitie, die in dit opzet vervat zit, te realiseren. Met 
name in het blootleggen van de zgn. 'interne dynamiek' van het project, 
wil ik erop wijzen dat de eerste doelstelling van mijn werk erin bestond 
de verschillende lagen of niveaus waarbinnen zich specifieke 
organisatorische en structurele problemen voordeden van elkaar te 
onderscheiden en te beschrijven. Veel minder was het de bedoeling de 
bekomen resultaten in een grotere structurele context te plaatsen, bv. 
binnen een sociologische organisatietheorie, hoewel ik hier en daar een 
richting heb aangeduid waarin zich een meer sociologische analyse zou 
kunnen ontwikkelen. De reden waarom ik mij tot dit zgn. beschrijvend 
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historisch niveau heb willen beperken is dat deze studie in de eerste 
plaats een archiefstudie is, wat niet wil zeggen dat het archief geen 
interessant materiaal kan leveren voor een doorgedreven sociologische 
analyse, maar dit werd eenvoudigweg niet van de auteur gevraagd. De 
lezer die dus verwacht dat ik in dit verband systematische uitspraken zal 
doen, zal teleurgesteld zijn. Methodologisch zou dit trouwens 
onverantwoord zijn. Een geval-studie, als de voorliggende, laat immers 
niet toe op basis van haar beperkte onderzoeksresultaten veral
gemenende uitspraken te doen. 
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DEEL I: HET PROJECT GENT-BUTARE (1966-1974) 

1. Koloniale geschiedenis, onderwijs en de 
Hutu-emancipatie 

Eén van de kenmerken van de pre-koloniale geschiedenis van Ruanda
Urundi is de 'relatieve' intra-afrikaanse geïsoleerdheid waarin de 
maatschappelijke en culturele ontwikkeling tot stand kwam. Mede 
hierdoor bleef het grondgebied van Ruanda-Urundi tot de tweede helft 
van de 19de eeuw 'Terra Incognita' voor Europeanen. Zelfs de 
Arabische handelaren, in hoofdzaak opererend vanuit Zanzibar, waren 
er niet in geslaagd door te dringen tot in dit deel van Centraal-Afrika 
voor de komst van voornamelijk Duitse expedities tijdens de twee 
laatste decennia van de 19de eeuw. Deze quasi totale onbekendheid 
met dit deel van Centraal-Afrika vormde echter geen hinderpaal om 
Ruanda-Vrundi (nog voor er sprake was van enige militaire en 
administratieve aanwezigheid in naam van het Duitse Keizerrijk) als 
gevolg van de besluiten van de Conferentie van Berlijn (1885) in 1890 
officieel in te lijven als Duits protectoraatgebied.1 Het Duitse 
koloniale regime (1894-1916) slaagde er evenwel niet in haar stempel 
op administratief (zowel lokaal als centraal), gerechtelijk als 
economisch gebied door te drukken. De vrij beperkte impakt van de 
Duitse aanwezigheid kan verklaard worden door de geringe interesse 
vanwege de kolonisator in Ruanda-Urundi en het manifest ontbreken 
van voldoende Europees administratief personeel. De Duitse 
kolonisator kwam in feite niet verder dan een militaire kOlonisering, die 
bovendien jaren nodig had om de controle over grote delen van 
Ruanda-Vrundi te verwerven.2 

1 Harroy (J.P.), Rwanda. De la féodalité à la dérnocratie. 1984, Bruxelles, Hayes, p. 
65-66. 
2 Lernarchand (R.), Rwanda and Burundi. 1970, New York, Praeger Publishers, p. 
63. 
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bepaalde dat Belgische troepen Britse eenheden zouden assisteren in het 
geval deze laatste een campagne in Duits Oost-Afrika zouden 
ondernemen} Deze militaire operatie mondde uit in een permanente 
aanwezigheid tussen 1919 en 1962. Ruanda-Vrundi werd in 1919 door 
de Volkenbond aan België als mandaatgebied overgedragen en verkreeg 
het B-statuut van deze Geneefse conferentie wat betekende dat België 
de onafhankelijkheid in een verre toekomst diende voor te bereiden. 

Het Belgische 'koloniale' beleid kenmerkte zich in de eerste plaats door 
de invoering van een regime van onrechtstreeks bestuur (in 
navolging van de Duitse kolonisator en naar analogie met het door de 
Britten ontworpen systeem van 'indirect rule'). Dit systeem liet toe dat 
in het mandaatgebied de oorspronkelijke machtsverhoudingen, zoals 
deze reeds bestonden tijdens de pre-koloniale periode, gerespecteerd 
bleven; of met andere woorden: de pre-koloniale machtsverhoudingen 
werden bevroren, voor zover de kolonisator dit nuttig achtte om zijn 
beleid praktisch realiseerbaar te maken. Het direkte gezag over de 
bevolking bleef uitgeoefend door inlandse autoriteiten, volgens de 
traditionele hiërarchie. In Ruanda-Vrundi was de invoering van dit type 
koloniaal beleid mogelijk omdat er een stabiel politiek, economisch en 
sociaal systeem bestond, met als essentieel kenmerk dat één etnische 
en/of sociale minderheid, nl. de Tutsi, op nagenoeg alle niveaus van het 
maatschappelijk leven in een onmiskenbare machtspositie stond ten 
opzichte van de overgrote meerderheid van de bevolking, nl. de Hutu 
(resp. 15 à 20% en 80 à 85% van de bevolking).4 

Gegeven deze (relatieO stabiele machtsverhoudingen en als doel de 
realisatie van een politiek van indirekt bestuur, vonnde het behoud van 
het maatschappelijk status quo de hoeksteen van het Belgische beleid in 

3 Reyntjens (F.), Pouvoir et droit au Rwanda. 1985, Tervuren, Musée Royal de 
l'Afrique Centrale, Annales-série in _80 

- sciences humaines- n° 117, p. 33. 
4 1) Er leeft nog een derde etnische groep in Rwanda nl. de Twa, een pygmeevolk, 
dat slechts 1 % van de bevolking uibnaakt. 

2) We zullen hier niet verder ingaan op de aard van de socio-economische, 
politieke en culturele verhoudingen in het pre-koloniale Ruanda-Urundi. Met name 
is er sinds het midden van de jaren '70 een levendige discussie ontstaan omtrent de 
vraag of maatschappelijke scheidingslijnen doorheen de Rwandese en Burundese pre
koloniale samenlevingen, etnisch dan wel sociaal van aard zijn. Onder andere I.P. 
Chrétien en het tijdschrift 'Politique Africaine' publiceerden rond deze discussie. 
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zijn mandaatgebied.5 Dit blijkt ondermeer uit een confidentieel 
document, van de hand van Minister van Koloniën L. Franck, uit 1920 
waarin de houding van België ten opzichte van de Hutu-gemeenschap 
wordt uitgestippeld: 

[. . .] " A coté de nos obligations de politique générale, nous 
avons des devoirs envers les Wahutu. Nous devons les 
proMger cOlltre les actes arbitraires dom ils sont souvent 
victimes, et leur assurer la paix, la sécurité de leurs biells et de 
leur travail et la justice. Mais nous n'irons pas plus loin: il ne 
s'agit pas, sous prétexte d'égaJité, de toucher aux bases de 
l'illstitution poJitique; flOUS trouvonS les Watutzi étabJis 
d'ancienne date, intelligents et capables; nous respecterons cette 
situation". 6 

De Belgische politieke klasse in Brussel en Rwanda voelde zich in de 
eerste decennia van haar aanwezigheid in Ruanda-Urundi in haar 
stellingen gesteund door de katholieke kerk. Dit blijkt uil een schrijven 
van Mgr. L. Classe aan de Belgische resident in 1930: 

" Le plus grand tort que Ie gouvernement pourrait se faire à lui
même et au pays serait de supprimer la caste mututsi. Ulle 
révolution de ce genre conduira Ie pays tout droit à ['anarchie et 
au communisme haineusement anti-européen. Loin de procurer 
Ie progrès, elle allnihi/era /'action du gouvernement, Ie privant 
d'auxiliaires nés capables de Ie comprendre et de Ie suivre ( ... ) 
En règle générale, nous n'aurolls pas de chefs meilleurs, plus 

5 De ethnische politiek van Belgie verliep niet uitsluitend langsheen de strikt 
etnische scheidinglijn Hutu -Tutsi. Ook binnen de Tutsi groep traden bepaalde 
afstammingsgroepen naar voor die er in slaagden tijdens de Belgische periode het 
gezag naar zich toe te halen: " [. .. ] Celfe politique (van België) ,,'eut pas seulement 
pour conséquel/ce l'établissemel/t d'wl monopole politique nel enfaveur de rethnie 
lUIsi . MUI/yanga cite des chiffres pour 1958 qui monlrent que Ie monopole élait en 
fait encore plus reslraint: parmi les 45 chefs (tous TUIsi) seuls six des dix-huil clans 
exislams élaiem représentb. Les lignages tutsi de deux clans, les Nytginya et les 
Ega, se parlageaient 80% de loules ces fonctions; Ie lignage régnant des Bindiro à 
lui seul se rbervait presque 30% des mandals. l. .. ] Si Ie pouvoir politique élail dès 
lors potentielIement Ie monopole du groupe tutsi, son exercice réel élaill'apanage de 
quelques lignages seulement." Reyntjens (F.), .Q2....&i1., p. 106-107. 
6 Geciteerd in Reyntjens (F.), p. 66. 
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intelligents, plus actifs, plus capables de comprendre Ie progrès 
et même plus acceptés du peuple, que Ie batutsi " 7 

Deze paternalistische en (impliciet) sociaal racistische houding van de 
Belgische overheid en katholieke kerk ten opzichte van de overgrote 
meerderheid van de bevolking concretiseerde zich ondermeer in de 
beleidsopties en maatregelen met betrekking tot de geleidelijke 
opleiding van de zonen van inlandse traditionele gezagsdragers en 
uiteindelijk in de bureaucratisering van de inlandse administratie. De 
secundaire scholen voor de vonning van administratieve en politieke 
kaders van Nyanza en Astrida (Butare) werden dan ook aanvankelijk 
enkel door Tutsi-zonen bezocht, zoals onderstaande tabel illustreert. 

jaar 

1932 
1933 
1934 
1935 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1953 
1954 

Totaal 

Etnische spreiding van studenten aan de 
Groupe Scolaire te Astrida (Butare) 8 

Tutsi 

45 
21 
26 
41 
46 
44 
44 
85 
85 
68 
63 

Hutu 
Rwanda 

9* 

13* 
11* 

1 
2 
2 
5 
3 
3 

Hutu 
Burundi 

3 
8 
10 
11 
9 
16 
16 

Totaal 

54 
21 
39 
52 
49 
53 
56 
98 
99 
87 
82 

658 49 (7,7%) 73 (10,5%) 690 
(82,3%) 

7 Geciteerd in Reyntjens (F.), p. 105. Volledigheidshalve dient hier aan toegevoegd 
dat Mgr. L. Classe zijn stelling in latere geschriften zal nuanceren. De katholieke 
kerk verkeerde tijdens de Belgische periode in Ruanda-Urundj duidelijk in een 
ambigue situatie omdat het gelijkheidsprincipe de kerk dwong de Hutu en Tutsi als 
even waardig te beschouwen. Zie ook verder in de teksl 
8 Lemarchand (R.), 01'. cit., p. 138. 
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* Voor de jaren '32, '34 en '35 is de origine van de Hutu-studenten 
niet bekend 

Vanaf 1956 begon het aantal Hutu-studenten substantieel te stijgen, niet 
alleen aan de Groupe Scolaire maar ook aan de andere scholen in 
Rwanda. 
Algemeen beperkte de Belgische onderwijspolitiek. met betrekking tot 
het secundair onderwijs, zich tot het onderrichten van Tutsi-zonen, die 
voorbestemd waren om functies in de lokale besturen op te nemen. De 
facto richtte deze onderwijspolitiek zich naar een uiterst beperkt deel 
van de bevolking.9 Met de vorming van hogere kaders was zelfs in de 
jaren '50 nauwelijks een begin gemaakt. 10 Het weinige dat op dit 
terrein gerealiseerd werd, bevond zich bovendien in Bujumbura 
(Burundi).ll 
De enige mogelijkheid tot 1956 voor Hutu's (en in mindere mate voor 
de tot de niet-notabele groep behorende Tutsi's) om onderwijs te 
genieten dat verder reikte dan het niveau van een lagere school, bestond 
erin priesterstudies aan te vatten in Kabgaye of Nyakibandi. Aan deze 
seminaries ontstond aldus een kleine groep intellectuelen. die het 
voortouw zou nemen in het onafhankelijkheidsproces. In tegenstelling 
tot de evolutie in Burundi slaagde deze elite erin de landelijke Hutu
massa's te mobiliseren. Parallel met het onafhankelijkheidsproces werd 
een sociaal-politieke revolutie tegen de feodale Tutsi-overheersers op 
gang gebracht. Wanneer het Belgische bestuur na het eerste bloedige 
treffen tussen de Hutu en de Tutsi in november 1959 haar greep op de 
situatie dreigde te verliezen, werd er door België een politieke 
ommekeer van 180 graden gemaakt. Vanaf januari '60 koos België de 
kant van de Hutu-emancipatiebeweging. Een niet onbelangrijk neven
aspect van deze beslissing was dat de 'unitaire' politiek van België en 

9 Lemarchand (R.), Q.p. cito ,pp. 74-75. Reyntjens (F.), Q.p. cit., pp. 107-108. 
10 Reeds in 1957 beschuldigde de 'Consei/ suplrieur du Rwanda' Belgie voor de 
Verenigde Naties van nalatigheid op dit gebied van het beleid: ' ... enjetant un coup 
d'rei/ en arritre. nous constatons, non sans amertume, que l'enseignement a ltl 
nlgligé sous certains angles ... L'enseignement secondaire a ltl jusqu'i/ y a peu de 
temps relégul au dernier plan ... L'enseignement suplrieur est dans Ie plan d'aven;r.' 
Geciteerd in Harroy (J.P.), 1984, p. 181. 
12 Zowel Belgii! als de VN hielden van 1919 tot de scheiding in 1962 de facto een 

feit was, vast aan een 'unitai,,' structuur voor het toekomstige onafhankelijk 
Ruanda-Urundi. In 1956 werd van start gegaan met een pré-universitaire structuur in 
Usumbura (Bujumbura) voor studenten van het ganse grondgebied Ruanda-Urundi, 
maar de middelen waarover dit instituut kon beschikken waren totaal ontoereikend. 
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de VN t.o.v . Ruanda-Urundi steeds moeilijker verdedigbaar werd. Op 
1 juli 1962 werd de scheiding tussen beide landen definitief een feit. 
Rwanda was omgevormd tot een staat waar, althans vanuit etnisch 
standpunt, de meerderheid aan de macht kwam. ]n Burundi was de 
Tutsi-minderheid erin geslaagd haar privileges te consolideren. 
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2. Het ontstaan van de Université Nationale du 
Rwanda (UNR): de periode 1963-1966 

2.1. De Canadese hulp als wissel op de toekomst12 

De stiefmoederlijke behandeling van de Hutu onder het Belgische 
bewind wekte niet alleen frustraties bij dit deel van de Rwandese 
bevolking, maar lag ook aan de basis van tal van praktische problemen 
waarmee het post-koloniale Rwanda af te rekenen kreeg. Zo ontstond 
er na 1962 een nijpend tekort aan geschoolde krachten die de jonge 
staat konden leiden. In die mate zelfs dat er sprake was van een zekere 
vorm van paniek onder de nieuwe elite over de vraag hoe men 
toekomstige kaders zou moeten opleiden.13 Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat President J. Kayibanda op 3 november 1963, naar 
aanleiding van de opening van de Université Nationale du Rwanda, 
zich op de volgende wijze uitdrukte: 

"Pas plus qu'une personne individuelle, un pays autonome ne 
peut se passer de son cerveau. Son cerveau, c'est l'université. 
Que signifie l'autonomie d'un pays lorsqu'i/ doit compter 
enti~rement sur les universités étrang~res pour former tous ses 
cadres politiques, administratifs, professionels, sociaux, 

12 Van deze periode beschikken we over zo goed als geen geschreven bronnen
materiaal. Enkel officiêle publicaties. tezamen met enkele brieven uit de jaren '65 en 
'66. Over het allereerste begin zijn geen geschreven bronnen gevonden. De 
informatie waarop dit onderdeel gebaseerd is, is afkomstig van Dr. X. F. Vanderick 
en Dr. V. Ntabomvura. Zij gaven mij allebei een geschreven tekst met een 
reconstructie van de feiten volgens hun herinnering. 
In hel archief te Butare werd een kaft gevonden waarin zich minstens een 200-tal 
brieven uil deze periode bevonden met correspondentie van Dr. X. F. Vanderick met 
een 3O-tal dokters van over gans de wereld, waarin ze beloven hun diensten te komen 
aanbieden aan de faculteit. Om allerlei redenen (zie lekst) kwam het nooit tol 
concrete aktie. 
Tot slot werd nog een vertrouwelijk document van de hand van Vice-Rector R.P. 
J.P. Crépeau weergevonden (ergens plomp verloren tussen documenten uit '76 en 
'79) over de toestand van de faculteit in juli '66. 
Andere geschreven informatie over de eerste 3 jaren met enige relevantie werd niet 
fevonden. 
3 Gesprek met V. Ntabomvura. 
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cultureis, etc ... ? D'autant que lorsqu'un pays d'Afrique envoie 
ses étudiants aux universités étrangères, la plupart ne veulent 
plus reven ir chez eux tandis que les autres reviennent souvent 
désaxés ou déracinés".14 

De Rwandese politici zagen de oprichting van 'de universiteit' als een 
politieke (intellectuele onafhankelijkheid) en een pragmatische (tegen
gaan van braindrain) verwezenlijking die de onafhankelijkheid van 
Rwanda moest bekronen. 

Hoewel J. Kayibanda bij de Belgen ter plaatse bekend stond als 
iemand die de blanken liever niet naar Rwanda haalde, zal hij toch 
beroep moeten doen op buitenlandse hulp. Hij liet zich het volgende 
ontvallen in een gesprek met J. Reynaerts, een medewerker van de 
bouworde in de jaren '60: 

"Je moet werken voor de armen, maar je zult voor de rijken 
werken; wat geld betreft, dat is allemaal weggegooid, want het 
dient enkel tot de sociale promotie van een minderheid,' de 
Westerse cultuur vind ik hard en mechanisch ... als het politiek 
haalbaar zou zijn, zou ik jullie allemaal wegsturen." 

De pragmaticus in Kayibanda heeft het uiteraard gehaald (de 
geschiedenis liet hem weinig of geen keus) en reeds op 3 november 
1963 werden de deuren van de Université Nationale du Rwanda 
(UNR) plechtig geopend, amper 1,5 jaar na de onafhankelijkheid. 

De snelle ontwikkeling van hogere onderwijsstructuren in Rwanda was 
slechts mogelijk door toedoen van de Canadese ontwikkelingshulp. De 
drijvende kracht achter de universitaire ontwikkelingshulp van Canada 
werd de Canadese Dominicaan, de Très Révérend Père G.H. 
Levesque, die de nodige fondsen en mensen bij elkaar vond om van 
start te gaan met de UNR. De man verbleef jarenlang in Leuven en 
werkte er aan de KUL. Later, in de jaren '50, werd hij één van de 
medestichters van de universiteit van Laval bij Quebec in Canada. Het 
is deze universiteit die de patronage van de UNR op zich nam. Op de 
figuur van G.H. Levesque en op zijn persoonlijke motivatie om zijn 

14 Université Nationale du Rwanda. Bilans et nerspectives 1963/64 -1983/84 .. 
1984, UNR, p.4. 
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schouders onder de UNR te zetten zullen we hier niet verder ingaan. 
We beperken ons tot een getuigenis van Dr. X.P. Vanderick 15: 

"Hij had een soort charisma ... ; het was geen vlijerij, maar hij 
was wel vol lof voor hen die hij nodig had. Zo zal hij 
overkomen bij iedereen. Ik bell er van overtuigd dat hij het was 
die bijna tot het 'bittere' einde van de jaren voor de aankomst 
van de RUG, het bonte mengsel van Canadese, Franse, 
Belgische, Spaanse en Nederlandse leerkrachten samen
gehouden heeft. Of toch bijna. Want die eerste jaren vielen 
samen met de laatste soms schrikwekkende momenten van 
bedreiging door de gueri//a. Die zorgwekkende toestand tastte 
het moreel van de gezinnen aan, bijzonder bij de nieuwelingen. 
Het was uiterst schadelijk voor de ontwikkeling en groei van 
het professorenkorps." 16 

De" belangen die G.H. Levesque in zijn kielzog meesleurde, reikten 
evenwel verder dan ontwikkelings-pedagogische, die zeker aanwezig 
waren. In een ruimere context moeten we de Canadese interventie 
situeren binnen de Canadese taalstrijd. De oprichting van een 
universiteit in franstalig Afrika moest de franstalige Canadese 
katholieke ontwikkelingshulp de positie en het prestige geven waar in 
Canada niet meer naast kon gekeken worden. Of hoe Vlamingen zullen 
participeren in wat sommigen een vooruitgeschoven post van de 
Canadese francofonie noemen. In nauwelijks verheelde bewoordingen 
kwam dit trouwens tot uiting in de maiden-speech van G.R Levesque 
als eerste Rector van de UNR: 

"Selon Ie T .R.Père Levesque, cette Université naissante fut 
confile aux Dominicains Canadiens francopluJnes prineipale
ment pour trois raisons: 

L'université devait être d'inspiration chrétienne (quoique non 
confessionelle) et nationale. 
Le Canada et done ses ressortissants sont consUMrés comme un 
pays et un peuple sans passé colonialiste ni impérialiste. 

15 Dr. X. F. Vanderick (Belg) werd de eerste decaan van de Faculteit Geneeskunde 
van de UNR. Zie ook verder in de tekst 
16 Gesprek met Dr. X. F. Vanderick. 
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Le Rwanda voulait rester fidèle à la langue et à la culture 
françaises. 
Le Rwanda étant Ie pays frontière entre Ie bloc anglo-cifricain et 
Ie bloc franco-africain, Ie Canada bilingue était tout indiqué 
pour y jouer un role de liaison et d'avant-garde. 
L'université elle-même se devait d'être dans une position pour 
recevoir des Africains de langue anglaise désireux d'apprendre 
lefrançais. Cela étant, elle devenait un centre d'échanges entre 
I'Afriquefrancophone et l'Afrique anglophone." 17 

De komst van de Canadezen betekende voor enkele andere kandidaten 
dat zij meteen uitgespeeld waren. De idee om een universiteit op te 
richten in Rwanda ontstond namelijk reeds lang voor er sprake was van 
de Canadese hulp: 

"In de bewogen dagen van de omwenteling (1960) werd ik 
gevraagd deeltijds de taak van Secretaris Generaal van het 
Ministerie van Gezondheid op mij te nemen. Ik deelde daar mijn 
bureau met Medisch Assistent Venant Ntabomvura, mijn 
secretaris, die kennelijk bestemd was mij op te volgen.Tijdens 
die dagen overhandigde hij mij een document afkomstig van de 
president. Het was een vier pagina's tellend ontwerp van een 
'Ecole Médicale Supérieure de Médecine' om aanvankelijk 
verdienstelijke medische assistenten op te leiden tot artsen.f ... ] 
Een groot gedeelte van de tekst was gewijd aan de 
kostenberekening. Er waren niet meer dan drie voltijdse 
professoren voorzien met elk een jaarlijkse wedde van iets meer 
dan 120.000 Bef. Nergens was er sprake van gebouwen, of 
plaats waar de school zou worden gevestigd. 
Het ontwerp kwam zeker niet van de hand van een arts. Het 
was niet realistisch. Het was eerder geïnspireerd door de 
Broeders van Liefde en bijgewerkt door Kayibanda zelf." 18 

17 LVniyersité Nationale du Rwanda. Bilans et perspeçÛyes 1963/64 -
1983/84.,1984, Butare, UNR. 165 p. 
Gesprek met Dr. M. Ulens. 
18 1) Ongepubliceerde tekst van Dr. X.F. Vanderick, kopie toegevoegd aan het 
AGB. 

2) De Broeders van Liefde worden beschouwd als de grondleggers van het 
medisch onderwijs in Ruanda-Urundi in de jaren '30. Het medisch onderwijs, dat 
leidde (en leidt) tot het diploma van Assistant Médical, maakte toen reeds deel uit 
van het secundair onderwijs. 
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Deze Broeders van Liefde benaderden Dr. X.F. Vanderick enkele 
maanden na de onafhankelijkheidsfeesten (na 1 juli 1962) met het 
voorstel de faculteit onder te brengen in de gebouwen van hun 
scholencomplex in Butare. Zoals we reeds opmerkten was dit echter 
naast de invloedrijke T.R.P. G.H. Levesque gegrepen, die, met zijn 
charisma, ervaring in Laval (Canada) en bovenal met de financiële 
steun van de Canadezen, geen partij was voor de Broeders van Liefde 
van Butare. 

Toch kwam op het allerlaatste moment nog een kaper op de kust. 
Rector Gillon van de Universiteit Lovanium Kinshasa meende kort 
voor de opening nog te moeten tussenkomen. Het lijkt er op dat hij de 
hele onderneming in vraag kwam stellen. Hoewel zijn tussenkomst, 
achteraf bekeken, slechts beperkte impact heeft gehad, is hij er wel in 
geslaagd een fundamentele discussie op gang te zetten aan de UNR, en 
meer in het bijzonder aan de Medische Faculteit. Hij verdedigde de 
stelling dat het in het algemeen belang van de Afrikaanse artsen was om 
ze een opleiding in Europa te laten volgen. Bovendien had hij kritiek op 
de concrete Rwandees-Canadese aanpak. Men had immers in de schoot 
van de R wandese Regering beslist om medische assistenten, die hun 
vorming hadden gekregen aan de Groupe Scolaire van de Broeders van 
Liefde te Butare, bij te scholen tot artsen (zie ook p.57). Of de 
argumenten van Rector Gillon geloofwaardig klonken in de oren van de 
Rwandezen valt sterk te betwijfelen. Wellicht zagen de Rwandezen in 
de démarche van Gillon niet meer dan een poging om de Rwandese 
studenten in Zaïre te laten studeren. 

Op 3 November 1963 is het dan zover en kunnen de drie instituten: een 
Medische Faculteit, een Faculteit Sociale Wetenschappen en een 
Hogere Normaalschool, hun werkzaamheden aanvatten.19 

Dr. X. F. Vanderick, die een hospitaal en school voor verpleegsters 
beheerde in Kabgaye, was intussen aangezocht door G.H. Levesque 
om de Faculteit Geneeskunde te leiden. In het eerste jaar slaagden Dr. 
Ch. Marit (België), Dr. S. Langie (België), Juffr. Decau (Frankrijk), 

19 De 'Ecole Nonnale Supérieure' zal reeds in 1964 ontdubbeld worden in een 
Faculteit Letteren en een Faculteit Wetenschappen. In 1973 start een ingenieurs
opleiding met de medewerking van de RUG en in samenwerking met de 
Universitaire Instelling Antwerpen wordt een Rechtsfaculteit opgericht 
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Dhr. A. Candau (Frankrijk) en Dr. X. F. Vanderick (Decaan, België) 
er in om met de meest beperkte middelen de faculteit op gang te 
trekken.20 Meer dan eens greep het onderwijs plaats in open lucht 
omwille van plaatsgebrek in de universiteit, die in de oude koloniale 
kostschool ondergebracht was. Dat het pioniersonderwijs was, wordt 
door het volgende citaat nog duidelijker geUlustreerd: 

" La pauvreté des moyens, au lieu de décourager, inspirait 
plutot chacull à se débrouiller. Tellefut, par exemple, /'expé
dition à I'lle de Mbabara au large de Kibuye (in het Kivu-meer 
lI.v.d.r.) . 011 savait que, sur cette fle, un viei! ossuaire 
n'attendait que des allatomistes pour se faire inventorier et 
trallspOner dans la salie d'allatomie de la Faculté de Médecine à 
Butare. La recolte dépassait en imponance tous les espoirs." 21 

Ondanks de goede wil en het improvisatietalent dat deze eerste 
medewerkers aan de dag legden, had de faculteit op korte tennijn 
versterking nodig. 
Het massale aantal brieven dat Dr. X.F. Vanderick in zijn hoedanigheid 
van decaan schreef naar dokters in Afrika en Europa mocht echter niet 
baten.Ten eerste was de veiligheid niet volledig gegarandeerd. Rwanda 
had tot 1966 af te rekenen met een guerilla-oorlog die gevoerd werd 
door aanhangers van de Tutsi-monarchie. Een tweede en belangrijker 
probleem was dat de Canadezen er niet in slaagden de nodige fondsen 
bij elkaar te vinden, waardoor het ook moeilijk werd om dokters voor 
de faculteit te engageren. De meeste dokters die zich wilden engageren 
waren verplicht via andere kanalen, meestal in eigen land, fmanciering 
te zoeken voor het werk dat ze in Butare wilden doen. De onbed'lli
dendheid van Rwanda op economisch vlak en het zo goed als afwe~ig 
zijn van bodemschatten maakte dat de internationale gemeenschap n.iet 

20 Respectievelijk verantwoordelijk voor het onderwijs in de Anatomie, Klinische 
propaedeutica en Neurologie, Fysiologie en Fysiopathologie, Psychologie, en 
Anatomopathologie en Histologie. 
Later komen daar nog bij: Dr. M. Bonte (Gynecologie en Verloskunde, Belgiê); 
Dr. J. Bossy (Biochemie, Frankrijk); Dr. J. Fonteyne (Kindergeneeskunde, Belgiê); 
Dr. J. Guzman-Soler (Heelkunde, Spanje); Dr. H. Van Balen (Preventieve 
Geneeskunde, Belgiê); Sr. J. de Lorraine (Fysiologie, Canada); Dr. R. C~on 
(Algemene Geneeskunde, Canada); Dr. J. Desmarchais (Algemene Geneeskun •. de, 
Canada), Dr. Ch. Schyns (Cardiologie, Belgi~); en Dr. R. Mol (Preventieve 
Geneeskunde, WGO-opdracht, Nederland). 
21 Ongepubliceerd document van Dr. V. Ntabomvura. 
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dadelijk stond te trappelen van ongeduld om iets voor Rwanda te doen. 
Hierdoor kampte de Medische Faculteit tussen '63 en '66 quasi 
permanent met een tekort aan dokters. In ieder geval staat vast dat de 
invloed van T.R.P. G.H. Levesque op dit punt niet ver genoeg reikte. 

De financiële problemen bleven zich echter opstapelen. In 1966 zagen 
de Canadezen zich dan ook verplicht naar nieuwe financieringsbronnen 
uit te kijken. Dit moet ondermeer blijken uit een brief van lP. Crépeau, 
Vice-Rector van de UNR: 

"f .. .] il sera impossible de songer à continuer I'année prochaine 
un enseignement médical qu'on nous reproche, depuis trop 
longtemps, itre en-dessous des normes minima. 
D'autre part, Me aidefillanci~re du Gouvernement Canadiell est 
impensable. Le Gouvememellt Canadien refuse absolument 
tout support financier à la Faculté de Médecine de Butare, que 
ce soit pour Ie personnel, pour I'éqlnpement, pour les locaux ou 
pour les frais d'opération. 
1I faut done que Ie Gouvernement Rwandais trouve chez 
d'autres organismes financiers les moyens d'assurer les 
conditions d'un enseignemellt valable." 22 

Maar ook intern bleek er een en ander mis te lopen met de organisatie 
van het onderwijs, zodat stilaan duidelijk werd dat met idealisme alleen 
een 11edische Faculteit onmogelijk uitgebouwd kan worden. 

" Er bestond ongelukJcig nog geen huishoudelijk reglement dat 
in deze omstandigheden misverstanden onder mensen, 
afkomstig van een ander continent of land had kunnen 
voorkomen. Zo was het voor de decaan onmogelijk ooit te 
weten te komen wat zijn collega's eigenlijk doceerden. De 
academische vrijheid stond hoog in ons vaandel geschreven en 
niemand zou het ill zijll hoofd krijgen als inspecteur middelbaar 
oruJerwijs op te treden. Maar er waren wel andere kapers op de 

22 Document uit het Archief van de faculteit te Butare. Brief van Vice-Rector R.P. 
I.P. Crépeau (Canada) aan de Minister van Volksgezondheid, gedateerd juli '66. 
De inhoud van deze brief is in zekere zin vreemd daar Prof. Dr. K. Vuylsteek (RUG) 
in dezelfde periode in Butare was om er het teIIein te verleennen. President Kayibanda 
was toen reeds in Gent geweest, met zijn officiele vraag om steun. De brief lijkt dan 
ook eerder bedoeld als een ultieme bevestiging aan het adres van de Rwandese 
Regering dat niets van Canada verwacht moet worden en om Gent warm te houden. 
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kust. Het waren de studenten zelf die de Minister van 
Gezondheid inlichtten, met andere woorden, de President zelf. 
Dat ze dat met recht en reden deden moest ik wel vaststellen bij 
het doorbladeren van het schrift dat een student mij argeloos 
toonde. Wat er in stond bewees dat de docent zijn toehoorders 
schromelijk onderschatte. Ik had verwacht dat de geleerde 
docent heel wat minder eenvoudige dingen aan de man had 
weten de brengen dan die van een middelbare school waarvan 
er op een kilometer afstand een uitstekend en befaamd model 
stond." 23 

Dat het zo niet verder kon met de faculteit was ondertussen voor 
iedereen duidelijk geworden. Op het einde van het derde academiejaar 
lopen allerlei conflicten zodanig hoog op dat Dr. X.F. Vanderick 
besloot zijn ontslag te geven als decaan. 

2.2. De aanloop tot de lste conventie 

In de loop van het academiejaar 1965-66 raakten de studenten steeds 
meer misnoegd over hun situatie. Ze hadden de indruk dat de 
Canadezen geen goed begrip hadden van het feit dat ze reeds jarenlange 
professionele ervaring achter de rug hadden en een gezin hadden. Men 
moest nu eindelijk maar eens geven wat men beloofd had. Dat de wind 
daarvoor lichtjes van richting moest veranderen zal wel geen bezwaar 
geweest zijn. Werd de faculteit ook al in de periode '63-'66 in werke
lijkheid niet geleid door Europeanen? 

Begin '66 24 kreeg Prof. Dr. 1. Van Bilsen (in de functie van kabinet
chef van het Ministerie van Buitenlandse Zaken) tijdens een verblijf in 
Rwanda bezoek van een Canadese evaluatiemissie,25 die tot de 

23 Ongepubliceerd document van Dr. X. F. Vanderick. 
24 Van dit gedeelte van de geschiedenis van de samenwerking tussen Belgie en 
Rwanda zijn er eveneens geen papieren bewaard om de eenvoudige reden dat er nooit 
verslagen gemaakt zijn vóór het verslag van Prof. Dr. Vuylsteek dat dateert van juli 
'66. De informatie waarop dit gedeelte van het verhaal gebaseerd is, is afkomstig van 
Prof. Dr. P.G. Janssens, Prof. Dr. K. Vuylsteek, Dr. X. F. Vanderick en Prof. Dr. 
J. Van Bilsen door middel van gesprekken. 
25 Deze Canadese missie bestond uit een Canadees diplomaat, een jezuïet en een 
franciskaanse of capucijner pater (hierover kon men geen uitsluitsel geven). Deze 
laatste twee hadden ervaring in Afrika. 



55 

conclusie was gekomen dat de Canadese Paters Dominicanen niet in 
staat waren de Medische Faculteit naar behoren uit te bouwen en te 
leiden. Deze Canadese missie vroeg Prof. Dr. J. Van Bilsen of er 
vanuit België geen oplossing voor de penibele situatie van de faculteit 
gevonden kon worden. Weergekeerd in België vroeg Prof. Dr. J. Van 
Bilsen op zijn beurt aan Prof. Dr. P.O. Janssens, die Rwanda en 
Butare goed kende, om een bezoek te brengen aan Butare en een 
analyse van de toestand te maken. Samen met Dr. Jozef Desiré 
Oahungu, Dr. X.F. Vanderick en de groep medische assistenten, die 
de studies aan de faculteit hadden aangevat, werd besproken hoe een 
eventuele inteJVentie vanuit België eruit zou moeten zien. Teruggekeerd 
in België bracht Prof. Dr. P.G. Janssens verslag uit bij Prof. Dr. J. 
VanBilsen, waarna de verschillende Belgische universiteiten 
gecontacteerd werden om te polsen naar hun interesse om de FMB te 
patroneren. Leuven (KUL) wilde het niet doen omwille van haar 
activiteiten aan wat heette 'Lovanium' in Kinshasa. Luik had reeds 
enige activiteiten te Bujumbura in Burundi. Brussel (VUB-ULB) lag 
ideologisch moeilijk, omwille van de uitgesproken katholieke houding 
van de Rwandese Regering en de aanwezigheid van de Canadese 
Dominicanen aan de UNR. Tenslotte kwam men bij Gent terecht, 
waaraan aanvankelijk niet gedacht was. Met de goedkeuring van Rector 
J.J. Bouckaert werd aan de Medische Faculteit van de RUG gevraagd 
of zij de patronage op zich kon nemen. De gebeurtenissen volgden 
elkaar vervolgens in snel tempo op. Op 3 februari 1966 maakte 
President J. Kayibanda het officiële Rwandese verzoek tot samen
werking over aan het rectoraat te Gent. Kort daarop, eind juni-begin 
juli 1966, bracht Prof. Dr. K. Vuylsteek een eerste bezoek aan Rwanda 
en de UNR. Hij nam er contact op met de UNR, de Belgische 
Ambassade, de ministeriële overheden, de studenten die op dat moment 
met hun studies aan de Medische Faculteit bezig waren, en de 
geestelijke overheden.26 De opdracht van Prof. Dr. Vuylsteek was 
formeel na te gaan onder welke voorwaarden de RUG, t.t.z. de 

26 In Rwanda zijn de kerken (zowel katholieke als protestantse e.a.) zeer aktief in 
het onderwijs. De Broeders van Liefde, afdeling Vlaanderen, met hun hoofdkwartier 
te Gent (St.- Amandsberg) zijn in Butare eveneens aktief op het niveau van het 
secundair onderwijs. De Groupe Scolaire, zoals de inrichting genoemd wordt, speelde 
(en speelt nog steeds) een belangrijke rol bij de vorming van de elites van het land. 
Logischerwijs heeft het niveau dat in het secundair onderwijs gehaald wordt een 
invloed op het universitair onderwijs. De hele onderneming stond of viel ook met 
de recrutering van studenten die een minimum aan niveau hadden alvorens de studies 
van doctor in de geneeskunde aan te vatten. 
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Medische Faculteit, haar medewerking aan de FMB zou kunnen 
verlenen, en daarvan verslag uit te brengen aan de RUG.27 
Dit bezoek aan de UNR en Rwanda legde fonneel de uitgangspunten 
vast waaraan de RUG haar medewerking aan de opbouw van de FMB 
wilde verbinden.28 

De toestand die Prof. Dr. K. Vuylsteek in Butare ontmoette, werd 
reeds in het vorige hoofdstuk uiteengezet. Gent verbond drie preli
minaire voorwaarden aan zijn medewerking, die Prof. Dr. K. 
Vuylsteek op zak had tijdens zijn rondreis in Rwanda: 

a) het onderwijs diende absoluut van een universitair niveau te zijn 29; 
b) de organisatie van medisch universitair onderwijs moest de 

ontwikkeling van Rwanda ten goede komen; 
c) de budgettaire weerslag mocht de economische expansie van 

Rwanda niet vertragen. 

Prof. Dr. K. Vuylsteek kwam tot de conclusie dat op korte tennijn drie 
problemen een oplossing moesten krijgen: 

27 Rapport du docteur K. Vuylsteek, professeur à l'Université de Gand, concemant la 
mission qu'il a effectué au Rwanda à la demande de Monsieur Ie Recteur Bouckaert, 
au sujet de la Faculté de Médecine de l'Université Nationale de Butare. (Sic) 
Document 17.12.85 van het archief Gent - Butare, 06.07.1966, 7 p. 
28 Desondanks gaat het verslag niet in op de fundamentele vraag of universitair 
medisch onderwijs in Rwanda in de gegeven constellatie een opportune keuze is voor 
de uitbouw van de Rwandese gewndheidswrg. "Sans vouloir remel/re en cause les 
principes d'opportunité et de nécessité de doter Ie Rwanda d'un enseignement 
supérieur, MUS devons constater qu'une Université a été crée et qu'elle comporte déjà 
plusieurs sections." 
Ook deze bron bevestigt dat er zeer veel belang werd gehecht aan de universitaire 
ontwikkeling door Kayibanda en zijn entourage: "Nous avons cru comprendre que Ie 
Gouvernement rwandais attache une tr~s grande importance au maintien de eet 
enseignement médical à l'échelon supérieur." 
29 .. [. .. l un enseignement universitaire doit être rüllement un enseignement 
supérieur et que l'enseignement donné par une Faculté de Médecine doit absolument 
répondre aux normes que ron est en droit d'ex;ger pour la formation de médecins 
va/ables." Document 17.12.85, AGB, 05.07.66, p. 2. 
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1 0 De vorming van de 'Assistants médicaux' die in 
september-oktober '66 respectievelijk het 3· en 4· 
doctoraatsjaar zouden aanvatten 

Gezien de moeilijkheden die de faculteit ondervonden had in de eerste 3 
jaar van haar bestaan, was het curriculum dat men tot dan toe had 
doorlopen onvoldoende om reeds in het schooljaar '66-'67 de eerste 
promotie (1963) te diplomeren.30 De onmogelijkheid om reeds eind 
'66 - begin '67 gediplomeerd te worden, werd ook door de studenten 
ingezien.31 Zij hadden ook weinig keuze: ze hadden zich op dat 
moment reeds een investering van 3 jaar zonder veel resultaat getroost, 
met alle financiële consequenties vandien. De motivatie van de stu
denten moet wel zeer hoog geweest zijn, ook al omdat zij in zekere zin 
een 'uitverkoren groep vormden. Het is dan ook volkomen logisch dat 
de studenten bereid waren om de duurtijd van de studie met 1 jaar te 
verlengen. De hoop om vooralsnog een volwaardig diploma van doctor 
in de geneeskunde te behalen was in de loop van de eerste helft van het 
jaar '66 zowat gedaald tot het nulpunt.32 Voor de studenten was de 
komst van Gent op dat moment de spreekwoordelijke 'redder als de 
nood het hoogst is'. Er werd dan ook besloten dat de MFG het 
probleem van het curriculum voor deze 15 studenten in detail moest 
bestuderen, waarbij de suggestie gemaakt werd 33 dat de enige 
oplossing te vinden was in het sturen van meerdere gastprofessoren om 
zo een geaccelereerde opleiding mogelijk te maken. 

30 liL 'étude du programme des COllrs et l'examen de la mali~re rtellemenl enseignée 
depuis bient(jt trois ans. MUS obligent à formuler I'optllion qu'il est inacceptabIe 
pour une aU/orilé académique d'assumer la respollsabililé d'accorder Ie dipMme de 
médecin aux étudiants qui su/vem aCluellemellt les cours et qui devraient sOrlir en 
'67." Document 17.12.85, AGB, 05.07.66, p. 2. 
31 Dit wordt bevestigd door zowel de lesgevers van vóór '66, door de medewerkers 
aan de eerste conventie, als door de studenten van de eerste promoties te Butare. 
(gesprekken met Dr. X.F. Vanderick, Dr. K. Vuylsteek, Dr. L. Vandendriessche, Dr. 
A. De Schaepdryver, Dr. P.G. Janssens, Dr. M. UIens, Dr. V. Ntabomvura, Dr. G. 
Gatera, Dr. J. Gahungu). 
32 Gesprekken in Butare met Dr. V. Ntabomvura, Dr. N. Gahungu, en anderen. 
33 Cfr. noot 27. 
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2 0 Het probleem van de omschakeling van het prefectuur. 
hospitaal34 te Butare naar een universitair hospitaal 

Om een volwaardige universitaire medische structuur te creëren te 
Butare dienden de verschillende bestaande instituten geïntegreerd te 
worden, zo luidde de analyse. Het prefectuurhospitaal moest onder het 
beheer van de faculteit komen, tezamen met het aanwezige laboratorium 
en dit zowel in administratief, organisatorisch en medisch opzicht. Het 
hospitaal moest wel zijn dubbele functie blijven behouden; enerzijds 
essentiële medische zorgen toedienen en anderzijds gespecialiseerde 
medische diensten aanbieden. Concreet betekende dit dat een com
missie 35 werd opgericht om het probleem van de omschakeling te 
bestuderen. Deze commissie moest eveneens in overleg met de MFG 
binnen de kortst mogelijke tijd een plan voorleggen aan de Rwandese 
overheden i. v.m. de administratieve en medische organisatie alsook 
m.b.t. de uitrusting en het functioneren van het laboratorium. 

3 0 De toekomst van de faculteit 

Men was van mening dat getracht moest worden, naast het opleiden 
van de eerste twee promoties, een deur naar de toekomst open te 
houden. 

"Een volledig medisch onderwijs bieden zal in ieder geval een 
zware financiële last worden voor de Rwandese Staat. Langs 
de andere kant zijn de fundamentele wetenschappen (t.t.z. de 

34 De organisatie van de gezondheidszorg in Rwanda streefde ernaar om in elke 
gemeente een 'Centre de Santé' uit te bouwen. Deze moesten eerstelijns verzorging 
bieden. Daarboven werd gestreefd om in elke prefectuurhoofdplaats een prefec
tuurhospitaal te vestigen, dat moeilijkere operaties en gecompliceerde medische 
zorgen kon verstrekken. Twee hospitalen ambieerden om referentiehospitalen te 
worden: het hospitaal van de UNR te Butare en hel Centre Hospitalier de Kigali 
(CHK). 
35 Van de commissie te Butare hebben we geen verslagen kunnen bemachtigen. 
Nochtans werd navraag gedaan bij de Belgische Ambassade te Kigali, het Ministerie 
van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in Kigali (Minisupres), het 
Ministerie van Volksgezondheid in Kigali (Minisanté) en in de Medische Faculteit te 
Butare. Een grondige lezing van het archief van de Medische Faculteit te Butare 
leverde met betrekking tot de eerste contacten tussen Gent en Butare weinig 
materiaal op (zie ook hoofdstuk i.v.m. bronnenkritiek). 
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kandidaturen) noodzakelijk voor wetenschappelijk medisch 
onderzoek." 36 

Tot slot concludeerde Prof. Dr. K. VuyJsteek dat de toekomst van de 
faculteit zou afhangen van haar autonomie en academische vrijheid. En 
dat door een gemeenschappelijke inspanning van de Rwandese 
overheden, de FMB en de MFG, de voorgestelde suggesties gerea
liseerd konden worden en eventueel een toekomst gevonden kon 
worden voor het medische universitair onderwijs te Butare.37 

Dit is in kort bestek de blauwdruk voor de interventie die de RUG in 
Butare wenste te ondernemen. De passus over de toekomst van de 
faculteit, waarbij de optie voor een volledige uitbouw van de faculteit 
werd opengelaten, toont aan dat men vanuit Gent oorspronkelijk aan 
een relatief korte tussenkomst in de tijd dacht. Wellicht verklaart rut 
waarom slechts een uiterst summier document, waarin de te volgen 
politiek uiteengezet werd, werd opgesteld. Hier vinden we een eerste 
aanwijzing dat de samenwerking tussen Gent en Butare, letterlijk 
organisch zal groeien. Dit rapport van Prof. Dr. K. Vuylsteek toont in 
elk geval aan dat in de initiële fase de ambities zeer beperkt waren. 

Het verslag van Prof. Dr. K. Vuylsteek vond weerklank in Gent, 
zowel in de Faculteit Geneeskunde als bij de rectorale overheden. 
De maanden die volgden op dit bezoek aan Rwanda werd er zowel in 
België als in Rwanda gewerkt aan een officiële overeenkomst rue in 
zeer grote mate het verslag Vuylsteek zou volgen in zijn bepalingen. 

36 Document 17.12.85., AGB, 05.07.66, p. 5. 
37 Document 17.12.85., AGB, 05.07.66. p. 7. 
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3. De eerste conventie: de periode 1966-1969 

3.1. De ondertekening van de lste conventie 

Op 21 oktober 1966 werd een zogenaamd pre-akkoord getekend door 
de twee instellingen.38 Op 15 december 1966 greep dan de onder
tekening plaats van het dubbelakkoord tussen de RUG, in hoofde van 
Rector J.J. Bouckaert en de UNR enerzijds, en de Rwandese en 
Belgische Staat anderzijds.39 

In deze laatste overeenkomst engageerde de Rwandese Regering zich 
tot het respecteren van de academische vrijheid en autonomie van de 
Medische Faculteit, in het bijzonder tot het erkennen van de autoriteit 
van de Conseil de Faculté en andere beheersorganen van de FMB. 
Minder formeel uitgedrukt betekende dit dat de Rwandese overheid zich 
ertoe verbond het gezag van de RUG, dixit de Medische Faculteit, 

38 De tekst van dit pre-akkoord werd noch teruggevonden in het Archief Gent-Butare 
(AGB), noch in het Archief van de Faculté de Médecine te Butare. Het verloren gaan 
van het Archief Vuylsteek is hier wederom de meest voor de hand liggende 
verklaring (zie ook hoofdstuk Bronnenkritiek). De vermelding dat een pre-akkoord 
ondertekend werd blijkt trouwens helemaal niet uit het AGB, op uitzondering van 
een tekst van de hand van Prof. Dr. P. ]anssens die dateert van 1982. Uit 
gesprekken met Prof. Dr. K. Vuylsteek en Prof. Dr. A. De Schaepdryver (ook De 
Schaepdryver (A.) en Gatera (G.), Het project Gent - Butare 1966 - 1984, in Liber 
Memoralis 1930 -1980, 1980, Gent, Alumni Fonds-Medische Fakulteit Gent., pp. 
309 - 320.) blijkt echter dat er wel degelijk een pre-akkoord moet ondertekend zijn 
geweest. De inhoud van het defmitieve akkoord van 15 december 1966 wu echter 
niet fundamenteel afwijken van dit pre-akkoord van 21 oktober 1966. 
39 De tekst van de overeenkomst tussen Belgie en Rwanda verscheen in Recueil des 
conventioos de cogpération Beh:igue Tiers Monde. Ministère des Affaires étrangères, 
du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, Administration 
générale de la Coopération au développement, s.t., s.d., pp. Rwanda 17.1.1ot en met 
Rwanda 17.4., en gaat in hoofdzaak terug op de overeenkomsten die België en 
Rwanda afsloten op 13.10.1962. (pp. Rwanda 01.1 tot en met Rwanda 02.11.) Deze 
conventies (La Convention Générale de coopération et d'assistance technique entre la 
Belgique et Ie Rwanda, et La Convention d'assistance en personnel enlre la Belgique 
et Ie Rwanda) kwamen tot stand om de relaties tussen Belgie en Rwanda na de 
onafhankelijkheid (01.07.1962) op het gebied van ontwikkelingssamenwerking te 
regelen. 
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inzake het beheer van de Faculté de Médecine van de UNR te Butare te 
erkennen. 40 

Bovendien verbond de Rwandese overheid zich tot het ter beschikking 
stellen van behuizing voor het Belgisch personeel. Wat niet van een 
leien dakje zal lopen. 

De Belgische overheid van zijn kant verklaarde zich bereid de nodige 
financiële steun te verlenen, waardoor de RUG haar engagement, 
vastgelegd in het wetenschappelijke akkoord, kon waarmaken. En, het 
was de Belgische Staat vrij, in de mate van haar mogelijkheden, 
complementaire bijdragen te leveren om de kosten van het medisch 
complex (hospitaal, laboratorium en faculteit) te Butare te dekken. De 
werkingskosten van het medische complex bleven immers officieel tot 
last van de Rwandese overheid. 41 

40 Artikel 4 van deze overeenkomst bevat de volgende bepalingen: 
"Le Gouvernement rwandais s'engage tl maintenir son intervention actuelle dans les 
frais de fonctionnement de I'hOpital universitaire et des laboratoires. 
En outre, Ie Gouvernement duRwanda engagera et rémunérera Ie personnel médical 
et para-médical rwandais dont I'affectation tl la Faculté de médecine, tll'hOpital et aux 
laboratoires sera jugée nécessaire par Ie Consei/ d'administration du complexe 
médical universitaire. 
Les nominations du personnel médical se feront sur avis favorable du Conseil de 
Faculté et celles des autres membres du personnel sur avis favorable de la 
COmnUssion prévue tll'article 11 de I'accord visé tl I'article 1." 
Cfr. noot 39, pp. Rwanda 17.1. - Rwanda 17.2. 
In een aanvullend schrijven van de Belgische Ambassadeur H. Dehennin in Kigali 
aan de Minister van Internationale Samenwerking en Planning Th. Bagaragaza, 
wordt het belang van dit artikel nogmaals onderstreept: 
"f'ai l'honneur de porter tl votre connaissance que la procédure prévue tll'artiele 4, 
alinéa 3 (zie boven Les nominations ... ) de la Convention [. .. ) doit être considérée 
comme applicable aux mutations, licenciements et sus pensions du personnel aussi 
bien qu'à sa nomination. 
Dans chacun de ces cas, un préavis de 15 jours doit être respecté. En outre, si la 
proposition de mutation, de licellciement ou de suspension émane du Gouvernement 
rwandais, elle doit comporter en méme temps la proposition d'une candidature 
équivalente qui sera soumise selon Ie cas au Conseil de Faculté ou tl la Commission 
exécutive de I'hOpital universitaire. Enfin, tl aucun moment Ie personnel rwandais, 
administratif, paramédical et d'entretien employé par la Facullé de médecine el 
I'Hópital universitaire ne peut être inférieur tl celui qui était en place au 1 er janvier 
1966. 
efr. noot 39, pp. Rwanda 17.3. - Rwanda 17.4. 
41 Cfr. noot 39, pp. Rwanda 17.1. - Rwanda 17.12. 
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Het wetenschappelijke akkoord bevatte in grote mate dezelfde inhoud, 
al spitste dit akkoord zich uiteraard meer toe op de samenstelling en 
bevoegdheid van de diverse beheers organen van de FMB. 
Gent wilde zich engageren, doch wenste absoluut zekerheid te hebben 
over de effectiviteit van haar gezag. In deze eerste conventie tussen de 
twee universiteiten werd de Medische Faculteit als het ware losge
koppeld van de UNR en kwam de beslissingsmacht via de Conseil de 
Faculté grotendeels in Gent te liggen.42 Deze autonomie gold 
voornamelijk ten opzichte van de UNR, in de zin dat de Conseil 
Universitaire van de UNR, de zgn. Raad van Beheer van de UNR, 
geen invloed had op de beslissingen genomen door de Conseil de 
Faculté de Médecine voor alles wat de interne organisatie van de FMB 
betrof.43 Later zal de autonomie van de faculteit met de volledige 

42 Deze uitspraak wordt ondersteund door verscheidene documenten uit het archief 
Gent-Butare en de afwikkeling van een aantal gebeurtenissen in de loop van 1966 
aan de FMB. Nog voor de conventie van 15.12.66 getekend werd, was er aan de 
universiteit een probleem ontstaan tussen Rector Levesque en Or X.F. Vanderick (de 
eerste decaan van de Medische Faculteit 1963-1966) dat zulke afmetingen had 
aangenomen dat Rector G.H. Levesque, Dr. X.F. Vanderick bedankte voor bewezen 
diensten. Rector G.H. Levesque heeft zich naderhand moeten neerleggen bij de 
beslissing van de Conseil de Faculté om Dr. X.F. Vanderick te herbenoemen aan de 
faculteit. 
Document 2.3.14, AGB, 19.07.67 
Document 17.12.97, AGB, 30.09.66, Samenvatting bespreking op vrijdag 30.09.66 
in het rectoraat, 4 p., vergadering met vertegenwoordigers van Ministerie van 
Buitenlandse Zaken i.v.m. de financiering en steun van de Belgische Staat aan het 
voorstel van de RUG om de patronage van de MFB op zich te nemen. 
Document 17.12.99, AGB, s.d., 5 p., Dit document is waarschijnlijk afkomstig van 
Prof. Dr. K. Vuylsteek en kan op basis van de inhoud relatief gedateerd worden voor 
oktober '66. 
43 Artikel 7 van de Conventie "Accord de coopération scientifique entre l'Université 
de Gand et L'Université Nationale du Rwanda" getekend te Butare op 15 december 
1966 vermeldt "Le personnel enseignant et scientifique de la FacuJté de Médecine de 
I'Université Nationale du Rwanda sera nommé et démis par Ie Ministre de 
I'Educalion nationale sur proposition de la Faculté de Médecine de I'Université 
Nationale du Rwanda et sur avis de la Faculté de Médecine de I'Université de Gand. 
lIjouira de la liberté académique." 
Document 30.01.39 en 30.01.40, AGB, 15.12.66, p. 2., kopie van origineel 
Cfr. noot. 39. p. Rwanda 17.6. 
Bovendien laat de begeleidende brief van de Vice-Rector van de UNR, de Canadees 
J.P. Crépeau geen twijfel bestaan over de interpretatie die gegeven moet worden aan 
de artikels 2 tot en met 7 van het wetenschappelijk akkoord: 
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rwandisering en de terugtrekking van de Belgen uit de faculteit 
ongedaan worden gemaakt met een herintegratie in de UNR. 

De ambitie van de wetenschappelijke overeenkomst was de Medische 
Faculteit zodanig te organiseren dat een rationele en wetenschappelijke 
basis gelegd werd voor het medisch complex, waarbinnen de orga
nisatie van universitair medisch onderwijs mogelijk kon worden.44 

Concreet betekende dit voor de periode '66 - '69 dat de RUG zich 
engageerde de ambities gesteld in artikel 1 van de conventie in de mate 
van het mogelijke te realiseren; de studenten in het 4de en 3de 
doctoraatsjaar in de mogelijkheid te stellen respectievelijk in 1968 en 

"Cette nolion de slalul spüial reeonnue à la Faeullé pendanlla période décisive de 
reslrueluration el de réorganisation doit êlre inlerprélée eomme signifiant une large 
autonomie pour la Faeullé de Médecine à laquelle incombe nnitialive de proposer el 
de décider des mesures pel'mettant de réa/iser les objectifs scielllifiques de /'aeeord de 
eoopéralioll (arliele 1 de la eOllvenlion) (zie voetnoot 44 voor de tekst van artikel I) 
[ ... ] Sur Ie plan administratif el final/cier. comme sur Ie plan scienlifique el 
professiollnel. Ie complexe médical jouU de rau/onomie parfaite el son palr/moille 
est dislinct de celui de I'Université Natiollale du Rwanda. Des bi/ans dislinets des 
biens apparlen/anl à /'Ulliversilé de Gand. au Gouvernemenl rwandais el à 
I'Universilé Nalionale duRwanda seronlfaits. [ ... ] La question d'une personllalilé 
juridique propre. permeltalll /'aeql4isilion d'un palrimoine distinel pour la Faeullé de 
Médeeine sera éludUe par lOllJeS les parties intéressées. 
Cfr. noot 39, pp. Rwanda 17.11. - Rwanda 17.12. 
Cfr. noot 39, p. Rwanda 17.10. 
In een brief aan Deken C. Hooft van R.P. G.H. Levesque, Rector van de UNR, 
schrijft deze laatste: "Car, d'après la réeente convenlioll passée enlre nos deux 
universilés, nOlre Faeullé de Médecine a oblenu une aUlonomie qui lui permel de 
nommer ou de renommer les professeurs qu'elle veut. salls que nolre Conseil 
Universitaire aille moindre mot à dire .. " Document 17.12.54 AGB, 19.03.67, 1 p. 
44 "Artiele I . - Les Buts poursuivis par Ie présem aecord sont les suivants: 
1 • Organiser sur des bases rationnelles el seientifiqlles Ie complexe médieal de 
I'Université Natiollale du Rwanda. eomprellallf IULe Faeuité de médecine. un Mpilal 
universilaire et laboratoires médicaux; 
2' Prendre loules dispositions utiles pour assurer Ie bon fonetionnement du 
complexe médieal universitaire durant la période 1966 - 1969; 
3 • Diriger la formalion théorique el pratique des éludiants el du personnel 
paramédical de /'MpilallU/iversitaire: 
4· Faciliter par tous moyells adéquals aux candidals de nalionalité rwandaise l'aeeès 
progressif aux fonc/ions d'enseignemelll supérieur ainsi qu'à la geslion el à la 
desserte de I'hOpitaf el des laboratoires médieaux." 
Cfr. noot 39, p. Rwanda 17.11. 
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1969 hun diploma van doctor in de geneeskunde. chirurgie en 
verloskunde te behalen; en ten uitzonderlijke titel de studenten in de 2de 
en 3de kandidatuur in de mogelijkheid te stellen hun studies aan de 
Rijksuniversiteit Gent te volgen gedurende het academiejaar 1966 -
1967.45 

Uiteindelijk trad retroactief nog een derde overeenkomst in werking op 
15 december 1966. Op 19 september 1967 ondertekenden de RUG en 
de Belgische Staat een contract 46 om de uitvoering van de verbinte
nissen, die de Belgische Staat met de Rwandese was aangegaan 
mogelijk te maken.47 In feite werd de RUG in de mogelijkheid gesteld 
elk jaar een begroting binnen te leveren bij de Algemene Administratie 
voor Ontwikkelingssamenwerking met de bedragen die zij nood
zakelijk achtte voor de uitbouw van de faculteit te Butare en om ten 
opzichte van de FMB aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. De 
Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking (DOS) stortte dan op zijn 
beurt de gelden van de goedgekeurde begroting door aan de RUG. die 
de fondsen zelfstandig kon beheren. Dit zal als voornaamste voordeel 
blijken te hebben dat zeer snel gereageerd kon worden vanuit Gent. 
omdat noodzakelijke en voor een hospitaal soms dringende aankopen 
niet via een administratieve molen dienden te passeren. Dit verklaart 
ook de titel van het eerste hoofddeel. Dit systeem, waarbij de RUG een 

45 Artikel13 van het "Accord de coopération scientifique entre l'Université de Gand 
et l'Université Nationale du Rwanda. 15.12.1966" 
Cfr. noot 39, pp. Rwanda 17.8.- Rwanda 17.9. 
Artikel 7 van de overeenkomst tussen de staten vermeldt: 
"Le gouvernement be/ge al/ouera des bourses d'lludes, su,. base de la rlglemelltation 
en viguer ell Belgiqlle, aux budiallts de la FacuJtl de mldecille de IVNR dlsigllls par 
Ie COllseil de FaCltlll et visés à tar/icle 13, 4· de I'accord dont question à tarticle 1." 
efr. noot 39, p. Rwanda 17.2. 
46 Document 30.01.41. van het AGB, ongedateerd document, 2 p., kopie van 
origineel. 
47 Het betreft hier de artikels 6 en 8: 
''Arlicle 6. Le Gouvernement beige facilitera I'exécution de l'engagement pris par 
I'Université de Gand à l'artiele 12, 1 • de /'accord visé à l'artiele 1, par une 
contribution auxfrais de voyage et de séjour du personnel enseignant et scientifique 
mis à la disposition du complexe médical Wliversitaire. 
Article 8. Le Gouvernement beige contribuera, dans les limites de ses moyens 
budgétaires, auxfrais defonctionnement de l'hOpital universitaire et des laboratoires, 
en complément de l'intervention de Gouvernement rwandais prévue à l'artic1e 4." 
Op cit. 39, p. Rwanda 17.2. 
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enveloppe ontving van DOS zal duren tot en met 1974. Vanaf 1975 
werd het project in feite een ABOS project. in de zin dat ABOS de 
centen van dan af volledig beheerde. De coördinatie en de 
beleidsvoering van het programma bleven wel aan de RUG 
toegewezen. 

De Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking (DOS) droeg eveneens bij 
in de wedde van een aantal dokters, verplegers en een technicus die 
geëngageerd werden om gedurende langere periodes te Butare 
werkzaam te zijn. De formule die voor het verplegend en technisch 
personeel aanvankelijk gehanteerd werd, was 1/3 afkomstig van DOS, 
1/3 RUG (of Ministerie van Onderwijs), 1/3 Patrimonium RUG of 
Fonds Ganda-Congo. 48 

3.2. De problemen van het eerste uur 

De samenwerking tussen de Medische Faculteiten mag dan juridisch 
vrij goed onderbouwd zijn op het einde van 1966, maar daannee is nog 
niets gezegd over het werk op het terrein. Het feit dat de 
Rijksuniversiteit, de Rwandese autoriteiten en de academische 
overheden in Butare op een tamelijk korte tijd het pad konden effenen 
om bovenvennelde overeenkomsten tot stand te brengen, mag niet 
alleen toegeschreven worden aan de hoogdringendheid om een 
uitkomst te vinden voor FMB, of aan de relatief zwakke positie waarin 
zowel de UNR als de Rwandese Staat zich tijdens de onderhandelingen 
bevonden, maar ook aan het enthousiasme voor het project dat aan de 
Medische Faculteit te Gent in de tweede helft van 1966 was ontstaan. 
49 

3.2.1. De institutionele kleine lettertjes van de conventie 
Zoals reeds opgemerkt regelde het wetenschappelijk akkoord eveneens 
de beheers structuur van het medisch complex te Butare. 

48 Document 30.1.38 AGB, 22.06.67. Brief van Prof. Dr. K. Vuylsteek aan Prof. 
Dr. R. Plancke, ondervoorzitter Rijksuniversiteit Gent., 2 p. 
Voor de historiek van Ganda-Congo verwijs ik naar de bijdrage van Prof. Dr. P.G. 
Janssens. 
49 Gesprekken met Prof. Dr. K. Vuylsteek en Prof. Dr. P.G. Janssens. 
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Op dit punt was er geen ruimte voor onderhandeling tussen de 
Belgische partners in het project enerzijds en de Rwandese en Canadese 
partners anderzijds. 50 
De uiteindelijke beheersstructuur van het 'project vonnde het werk
instrument van de autonomie die men verbond aan de medewerking 
(Zie ook Bijlage 1). Ze maakte het vooral mogelijk de faculteit vanuit 
Gent te besturen. De decaan van de faculteit, een professor van de 
Medische Faculteit van de RUG, reisde 3 à 4 maal per jaar naar Butare 
om voor cruciale problemen, die niet als zgn. lopende zaken 
bestempeld konden worden, een oplossing ter plaatse uit te dokteren. 
De vice-decaan en de secretaris van de faculteit namen dan het bestuur 
ter plaatse voor hun rekening, tezamen met de 'Conseil d'Admini
stration du Complexe médical universitaire'. Men trachtte er in de mate 
van het mogelijke voor te zorgen dat de vice-decaan en de secretaris 
steeds een persoon was die gedurende een langere periode te Butare 
verbleef om de continuïteit van het beleid te bevorderen.51 Dat het 
aanvankelijk heel wat voeten in de aarde had voor een duidelijk gezag 
kon gevestigd worden, moet onderstaand relaas duidelijk maken. 
Op 19.12.1966 werd Prof. Dr. C. Hooft, deken van de MFG. 
Hij was op dat moment eveneens deken van de Faculteit Geneeskunde 
te Butare.52 Vervolgens werden Dr. C. De Sweemer en Dr. J. 
Desmarchais respectievelijk tot vice-decaan en secretaris gekozen.S3 

Dr. H. Van Balen bleef Directeur van het hospitaal en Dr. L. Van 
Nimmen werd directeur van de Laboratoires Universitaires.54 

Klaarblijkelijk besefte men vanuit Gent niet dat het noodzakelijk was 
om van meet af aan een herkenbaar en continu gezag te vestigen ter 
plaatse. Dit komt tot uiting in de perikelen die ontstaan rond het vice
decanaat in het eerste academiejaar van de samenwerking. Prof. Dr. L. 

50 Het verslag van de vergadering van 30.09.1966, document 17.12.97 van het 
AGB, met vertegenwooIdigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Belgie 
op het rectoraat (Prof. J. Van Bilsen, Mr. Pochet en Mr. De Groots) vermeldt dat 
"f .. .] in het kader van de nationale politiek blijkt dat onze regering: 
1. besloten is geen hulp te verlenen zo de voorstellen geformuleerd door de Faculteit 
Gent niet worden aanvaard; [. .. }. 
51 De lijst met de bezetting van de verantwoordelijk functies is eveneens in bijlage 
o~genomen. 

5 Document 17.12.74, AGB, 06.01.67, lp. 
53 Document 17.12.74, AGB, 26.01.67, 1 p. 
54 Document 5.2.9 AGB, na 08.04.67, 6 p. 
Dr. H. Van Balen was reeds betrokken bij de universiteit onder het decanaat van Dr. 
X.F. Vanderick in de periode '63·'66. 
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Vandendriessche krijgt van de Faculteitsraad te Gent het vice-decanaat 
toegewezen voor zijn verblijf te Butare tijdens de maanden maart en 
april '67. Dit leidde tot een hopeloos verwarde situatie die theoretisch 
in het volgende scenario moest uiunonden: van december tot half-maart 
Mevr. Dr. C. De Sweemer vice-decaan, van half-maart tot half-april 
Prof. Dr. L. Vandendriessche. De mogelijkheid bestond dan nog Dr. 
C. De Sweemer opnieuw te benoemen voor 14 dagen waarna zij zou 
weerkeren naar België. Vanaf mei zou dan een nieuwe vice-decaan 
gekozen moeten worden. Na drie à vier maanden, als Prof. Dr. L. 
Vandendriessche weer naar Butare zou reizen, zou deze dan weer vice
decaan benoemd worden en ga zo maar door. Prof. Dr. L. 
Vandendriessche weigerde dan ook het vice-decanaat op zich te nemen. 
55 

Uiteindelijk nam Dr. C. De Sweemer reeds op 7 april ontslag en werd 
Dr. H. De Baere (kliniekleider interne geneeskunde) tot vice-decaan 
benoemd tot en met juli 1967 en Dr. A. De Raeve (gedurende 2 jaar 
pennanent verblijvend als kliniekleider pediatrie) tot secretaris van de 
faculteit. Eveneens werd het voorstel van de Minister van Volksge
zondheid van Rwanda, Sixte Butera, aangenomen, dat bepaalde dat 
een professor van Gent elke 3 maanden voor een periode van 4 weken 
naar Butare kwam in de functie van decaan van de faculteit en dat de 
andere functies waargenomen werden door de medewerkers ter plaatse 
en liefst door hen die lange tijd te Butare verbleven.56 Zo werd Dr. 

55 Ook de Ambassadeur van Belgie schaarde zich achter dil standpunt om de 
continuiteit te verzekeren: "Ik meen te weten dat Prof Vandendriessche U een brief 
heeft gericht om te vragen dat Juffrouw De Sweemer met haar taak als vice-deken 
zou moeten doorgaan. Ik treed deze opinie volledig bij, [ .. F Brief van 13.03.67 
van Ambassadeur H. Dehennin aan Prof. Dr. K. Vuylsteek gevonden in het archief 
te Butare. Kopie toegevoegd aan het AGB. 
Document 2.3.22 AGB" "Le Prof Dr. L. Vandendriessche n'est personnellemelll 
pas d'accord avec Ie changement continuel du titulaire Vice-Doyen. 11 déclare qu'i! ne 
peut plus accepter Ie Vice-Doyennat, étant donné que son départ est prévu pour dans 
15 jours, et qu'on était convenu, au début de son arrivée, de laisser les choses 
comme elles sont. " 
Dr. C. De Sweemer schrijft in een verslag van haar verblijf de volgende opmerking 
i.v.m. met de situaties rond het vice-decanaat. "Met de dag werd de situatie 
verwarder, het vice-decanaat werd te grabbel gegooid aan allerlei grapjes: bv.langs de 
diplomatieke post ontvingen wij dezelfde dag 4 brieven van Prof Vuylsteek, twee 
aan ProfVandendriessche vice-deken en twee aan Dr De Sweemer vice-deken" 
56 Document 2.3.21 AGB, 07.04.67, Procès-verbal (pv n" 38) de la Réunion du 
Conseil de la Faculté de Médecine, vendredi Ie 7 avril1967., 3 p. 
In een brief aan de Rector van de RUG staat bovendien het volgende te lezen: 
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Ulens (kliniekleider Gynaecologie - Obstetriek) op 19.07.67 vice
decaan van de faculteit voor het academiejaar '67 - '68. Dr. A. De 
Raeve bleef secretaris van de faculteit tot 30.09.68. Prof. Dr. L. 
Vandendriessche werd decaan van de faculteit en zal dit blijven tot en 
met het academiejaar 1973-74.57 

De kwestie met het vice-decanaat is illustratief voor het probleem van 
de continuïteit ter plaatse waannee het project gedurende bijna 20 jaar te 
kampen zal hebben. We komen hier later nog op terug. 

3.2.2. Rwanda versus Europa 
Uiteraard waren er buiten deze zogenaamde institutionele perikelen, tal 
van materiële problemen. Maar ook onervarenheid en gebrekkige 
communicatie met Gent zorgden in de aanvangsfase voor de nodige 
moeilijkheden. Dit leidde op zijn beurt wel eens tot ongeduldige reacties 
vanuit Gent.58 De verklaring voor deze organisatorische problemen 
moet eveneens gezocht worden in de tweeledige structuur van de hele 
onderneming. De logistieke leiding in de eerste fase van de samen-

"Jl serail done néeessaire. dans Ie but de maintenir une eontinuiM. fju'une Dersonne 
soit mandaMe au moins pour la durée de la Conyention Ce professeur ordinaire 
exereerait durant son séjour lesfonetions de Doyen ou de Vice-Doyen." 
Document 30.1.26 AGB, 03.04.67, Brief van S. Butera, Minister van Volksge
zondheid, aan de Rector van de RUG., 2 p. 
In het verslag dat Dr. C. De Sweemer schrijft als evaluatie voor de periode dat zij het 
vice-decanaat waarnam, beweert Dr. De Sweemer dat de Ambassadeur niet op de 
hoogte zou zijn geweest van de interventie van Minister Butera, die op influisteren 
van Prof. Dr. L. Vandendriessche zou gehandeld hebben, i.v.m. de regeling voor het 
vice-decanaat. De brief die we vonden in Butare van 13.03.67 van de hand van de 
Ambassadeur zelf, spreekt deze stelling echter volkomen tegen. Het lijkt logisch de 
versie van de Ambassadeur te volgen, wat niet wegneemt dat het hoogst 
waarschijnlijk is dat Prof. Dr. L. Vandendriessche, Minister Butera adviseerde bij 
zijn interventie. (We kunnen de geschreven woorden van Dehennin, én omwille van 
de chronologie én omwille van het feit dat het zijn eigen woorden zijn, moeillijk in 
twijfel trekken.) Er blijft tenslotte nog de reaktie van de RUG. In antwoord op de 
brief van de Ambassadeur reageert Prof. Dr. K. Vuylsteek enkel op het langer 
verblijf van Dr. De Sweemer en niet op de discussie rond het vice-decanaat 
Document 5.2.9. AGB, 04.67., 6 p. 
Uiteindelijk toont dit alles aan dat heel wat persoonlijke conflicten en problemen 
van strikt menselijke aard de werking van de faculteit serieus bemoeilijkten. 
57 Document 2.3.14 AGB, Procès-verbal (p.V. no 39) de la Réunion du Conseil de 
la Faculté de Médecine du mardi 19 juillet 1967.,19.07.67,21 p. 
58 Document 17.12.84, AGB, 06.01.67,4 p. 



69 

werking lag volledig in Gent. De beslissingen, die hoofdzakelijk in 
Gent genomen werden, ontstonden aldus vanuit een totaal verschillende 
realiteit als deze van Butare. Hetzelfde gold .voor de tijdsdruk die op het 
project stond om de eerste twee promoties volgens de overeengekomen 
kalender te diplomeren. 

In Gent was men uiteraard bezorgd over de omstandigheden waarin de 
gastprofessoren terecht zouden komen. Deze bezorgdheid spitste zich 
voornamelijk toe op de leef- (veiligheid en behuizing) en werkom
standigheden (voornamelijk medisch materiaal) waarin de gastpro
fessoren moesten werken, omdat gevreesd werd dat de bereidheid om 
medewerking te verlenen aan het project snel zou kunnen afnemen. 59 

Dr. X.F. Vanderick herinnen zich de aankomst en eerste kennismaking 
met de Afrikaanse en/of Rwandese realiteit van vele Belgische dokters 
als een spectaculaire gebeunenis. 60 Zijn bekendheid met en jarenlange 
verblijf·in Rwanda sinds 1937 (op uitzondering van de jaren tijdens 
wereldoorlog m zal daar zeker niet vreemd aan zijn. Maar het geeft aan 
dat het geen eenvoudige opdracht moet geweest zijn voor de 
uitvoerders ter plaatse om met zeer beperkte middelen en veelal zonder 
ervaring in Afrika. in een jonge staat als Rwanda een universiteit uit de 
grond te stampen en enig gezag te verwerven bij de Rwandezen. 

Dit heeft dikwijls ook te maken met gevoeligheden of problemen die 
buiten de professionele sfeer moeten gesitueerd worden. Sommige 
medewerkers zouden zich in onvoldoende mate bewust geweest zijn 
van de subtiliteiten die voortvloeien uit de verhoudingen tussen Hutu en 
Tutsi in het dagelijks leven en in een werksituatie. 61 Bovendien 
kenmerken Rwandezen zich doorgaans als zeer vriendelijk en vooral 

59 Document 17.12.84, AGB, 06.01.67, 4 p. 
Document 17.12.81, AGB, 18.01.67,3 p. 
60 Gesprek met Dr. X.F. Vanderick. 
61 We wensen hier geen namen te noemen. De aard en de omvang van het probleem 
in de specifieke situatie van de samenwerking Gent - Butare is op basis van de 
beschikbare gegevens zeer moelijk in te schatten. Er werden geen geschreven 
bronnen gevonden i.v.m. de relatie Hutu's - Tutsi's. Het onderwerp werd ook niet in 
deze optiek bekeken. Het volstaat hier ons inziens aan te stippen dal de uitspraken 
omtrent de 'verhouding Hutu - Tutsi' (de tweedeling Hutu - Tutsi is op zichzelf reeds 
een sterke vereenvoudiging van de relaties die bestaan tussen de verscbillende 
bevolkings-groepen in Rwanda) en de reactie erop van Belgiscbe medewerkers niet 
altijd even voorzichtig waren. 
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ook beleefd, maar tegelijkertijd ook als tamelijk achterdochtig en 
gesloten. 62 

Ook aantijgingen van professionele onervarenheid bemoeilijkten het 
werk en schaadden het prestige van de Belgische artsen en de RUG. 
De problemen die Dr. M. Bonte, kliniekleider Gynaecologie
Obstetriek, met haar Rwandese collega ervaarde, hadden tot gevolg dat 
zij uit haar verantwoordelijke functie ontzet werd en nog slechts 
theoretische en wetenschappelijke opdrachten te vervullen kreeg.63 Het 
betekende wel dat men het Ministerie van Buitenlandse Zaken ervan 
moest overtuigen een extra 'permanente' kracht te financieren om de 
leiding van deze hospitaal-dienst op zich te nemen. 64 

De behuizing van de Belgische dokters kwam eveneens niet van de 
grond. Nochtans was dit een engagement van de Rwandese Regering 
(zie ook boven). Uiteindelijk zullen deze huizen gebouwd worden met 
geld van het patrimonium van de RUG. Verschillende klinieken van het 
toenmalige AZ hadden toen nog geld over en de interesse voor het 
project Gent - Butare was blijkbaar voldoende groot dat men een deel 
van zijn winst (!) wilde afstaan.65 

62 Dit laatste wordt bevestigd door zowat alle getuigen die ik gesproken heb. 
Bovendien heb ik dit zelf kunnen vaststellen tijdens mijn bezoek aan Butare. 
63 Document 17.12.78, AGB, 09.02.67, 1 p. 
Document 17.12.77, AGB, 17.02.67,2 p. 
Document 2.3.25,AGB, 10.02.67, 2 p. 
Er zijn ons geen andere gevallen van aantijgingen van gebrek aan professionele 
ervaring bekend. In het archief zijn ook geen stukken gevonden buiten de kwestie 
met Dr. Bonte. 
Begin '68 verlaat Dr. M. Bonte de faculteit. 
Document 30.1.35 AGB, nota van J. Van Bilsen aan de Secretaris-generaal van 
DOS., 10.01.68. 
64 Deze plaats wordt ingenomen door Dr. M. Ulens. De Professoren 
Vandekerckhove en Thiery, titularissen van de leerstoelObstetriek en Gynaecologie 
in Gent en Butare werden eveneens bereid gevonden als gastprofessoren naar Butare 
te reizen. 
Document 17.12.77, AGB, 17.02.67,2 p. 
Document 17.12.76, AGB. 18.02.67.2 p. 
65 In het archief bevinden zich geen documenten die deze uitspraak ondersteunen. 
De informatie is afkomstig van Prof. Dr. L. Vandendriessche. I.v.m. de bouw van de 
huizen doet nog een andere versie de ronde in Butare. Enkele mensen daar beweerden 
dat Prof. Dr. L. Vandendriessche de huizen zou laten bouwen hebben door een deel 
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De geografische ligging van het universitair hospitaal boven op een 
heuvel was de oorzaak van tekort aan water tijdens het droog seizoen 
(mei - augustus en december - februari). Zelfs een waterkasteel kon dit 
euvel niet volledig verhelpen. Rwanda is echter een zeer waterrijk land, 
zodat zonder al te veel technische problemen men gemakkelijk naar 
water kan boren. Het sleepte jarenlang eer men continu over stromend 
water kon beschikken. De Rwandese overheid slaagde er niet in om dit 
technisch probleem op te lossen. Hetzelfde gold in verband met de 
electriciteits- en benzinedistributie. Het zal tot ver in de jaren '70 duren 
voor er sprake is van min of meer continue electriciteits- en benzine
distributie. 66 

Ook financiële moeilijkheden hinderden de werkzaamheden. Verschil
lende medewerkers raakten zonder geld omdat er met tijdig doorgestort 
werd vanuit Gent. Verschillende noodoproepen via radio, telex en per 
brief moesten worden verstuurd vanuit Butare vooraleer gevolg werd 
gegeven aan de klachten van de medewerkers. 67 

dat Prof. Dr. L. Vandendriessche de huizen zou laten bouwen hebben door een deel 
van de dagvergoedingen van de coöperanten in te houden. De weddes van de 
coöperanten zou immers na het decanaat van Prof. Or. L. Vandendriessche zowat 
verdubbeld zijn. Prof. Dr. L. Vandendriessche ontkent deze versie. Het is 
waarschijnlijker dal de weddeverhoging na het ontslag van Prof. Dr. L. 
Vandendriessche in 1974 te maken had met het nieuw statuut dat het project kreeg 
onder het coördinatorschap van Prof. Dr. P.G. Janssens, waardoor het hele project 
onder ABOS-weddeschalen kwam. Minstens één geval is mij bekend van iemand 
waarvoor gedurende 4 jaren geen stortingen gedaan werden in het pensioenfonds. 
Wie daarvoor de verantwoordelijkheid draagt laat ik hier in het midden. 
66 Dr. M. Ulens wijdt dit aan politieke strubbelingen bij de 'Regideso' van Rwanda. 
Er was ook volgens haar weinig te doen aan dit soort problemen. De invloed van de 
Belgen scboot op dit punt dus tekort of de problemen van de R wandese adminislratie 
waren te groot om een oplossing te geven aan dit probleem. 
67 Document 17.12.65 AGB, 17.03.67, 1 p. Brief van Dr. C. De Sweemer aan 
Prof. Dr. C. Hooft; "Depuis deux mois je vous lal/ce des appels (radio. télex et 
leure) pour vous demander une nmfvelle avance. J'a; el/core en mains 
1.300 Fr. Rwandais et 200 Fr. Be/ges. [' .. l Puis-je vous rappe/er aussi que Ie Prof 
Dr. Van de Velde est dans la même situaliol/ pénible { ... l." 
Geen van deze brieven of telexen werden weergevonden in het archief. Ook hier is 
het verdwijnen van de papieren Vuylsteek waarschijnlijk de meest voor de hand 
liggende verldaring. 
Ook nog Document 17.12.67 AGB, 14.03.67,5 p. en Document 17.12.62 AGB, 
18.12.67, 1 p. 
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Wat betreft de benoemingsprocedures van het paramedisch en medisch 
personeel deden zich meerdere incidenten voor met de Rwandese 
Regering, die de benoemingen of ontslagen immers moest goedkeuren. 
De R wande se Regering respecteerde niet altijd de procedures en 
handelde enkele keren op eigen houtje. Slechts gezamelijke acties van 
de UNR, Gent en de Belgische Ambassade konden de Regering in 
Kigali tot andere gedachten brengen. 68 
Het verst ging de Rwandese Regering zijn boekje te buiten (volgens de 
conventie) bij de benoeming van Dr. V. Ntabomvura tot directeur van 
het hospitaal te Butare (november '68). Deze werd zonder het advies 
van de 'Conseil d'Administration' benoemd. Tijdens de daarop 
volgende strubbelingen en vergaderingen werd hij uiteindelijk toch 
benoemd door de 'Conseil'. Tijdens de laatste vergadering in deze zaak 
moest Minister Butera wel toegeven dat hij zijn bevoegdheid te buiten 
was gegaan, maar liet tegelijkertijd fijntjes weten dat hij graag 6 
Rwandese assistenten tegen het academiejaar '69-'70 wilde benoemd 
zien, te kiezen tussen in Rwanda en in Europa opgeleide Rwandese 
artsen. 69 

De moeilijkheden om een gezag te vestigen de eerste maanden van de 
samenwerking, professionele onervarenheid, de onbekendheid met 
Afrika van vele jonge medewerkers, de materiële omstandigheden, de 
moeilijke communicatie met Gent en conflicten met de Canadezen 70, 

68"Twee benoemingen die ons eerst opgedrongen werden, hebben wij slechts 
aanvaard nadat de voorziene procedure gevolgd werd (Dr Rwamwaga en Mej. 
Candida). Na tussenkomst van alle betrokken instanties ( UNR, Gent, Ambassade 
en Faculteit Butare) werden twee willekeurige ontslagen ingetrokken (Agnes en 
Pascasi), maar twee werden gehandhaafd (parcis en Seraphine)." 
Document 5.2.9 AGB, na 08.04.67, p. 2. 
Document gevonden in archief van FMB, Brief van Dr. H. Van Balen aan de 
Belgische Ambassadeur, 26.07.67, 3 p. 
69 We komen later op de benoeming van de eerste Rwandezen aan de faculteit terug. 
Document 30.1.34 AGB, 29.11.68, Brief van R. Lenaerts (Kabinet van de Minister 
van Ontwikkelingssamenwerking) aan Prof. Dr. L. Vandendrlessche., 2 p. 
70 Er zijn geen geschreven bronnen die de omvang en werkelijke aard van de 
conflicten bevestigen, buiten het conflict tussen Dr. Vanderick en G.H. Levesque en 
één document 17.12.63 AGB, 17.03.67, van C. De Sweemer aan R.P. Perigny, 
Secrétaire Général de rUNR over wanbetaling vanwege de Canadese academische 
overheden aan personeel van het hospitaal. Het Procès-verbal (P.V. N° 37) de la 
Réunion du Conseil de la FacuIté de Médecine van 21.03.67, document 2.3.22 
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die de faculteit in werkelijkheid maar met lede ogen afstonden, legden 
een zware hypotheek op de ganse onderneming in de aanvangsfaze. In 
zoverre dat het project op een bepaald moment zelfs op de helling 
kwam te staan. Het is pas wanneer Prof. Dr. L. Vandendriessche een 
mandaat vanuit Gent krijgt om enige orde op zaken te stellen dat heel 
wat problemen geneutraliseerd konden worden.71 Na deze, bij tijden 
als stormachtig te bestempelen eerste periode (eind '66 tot en met half 
'67) leek de rust weer te keren in Butare. 

Het project Gent-Butare kenmerkte zich zeker in deze eerste periode 
door een zekere vorm van stuurloosheid en improvisatie. Dit was 
ongetwijfeld te wijten aan de onervarenheid van verschillende mede
werkers en hun individuele capaciteiten om zich aan te passen aan de 
moeilijke en vooral vreemde werkomstandigheden. Toch moet ook de 
vraag gesteld worden naar de visie die achter het ganse project zat 
(schiet niet op de pianist zegt een Vlaams spreekwoord). En juist op dit 
punt komt er een beeld naar voor zowel uit het archief (en daar zou ik 
de nadruk op willen leggen !) als uit de gesprekken die ik voerde met 
de verschillende medewerkers, dat er evenveel visies op het project 
bestonden als er medewerkers waren. Dat had verrijkend kunnen 
werken of het project op positieve wijze kunnen bevruchten, maar door 
de gebrekkige organisatiestructuur van het project in deze eerste periode 
ontstaat de stelligste indruk dat vrij veel energie is verloren gegaan aan 
het zoeken van 'eell werkzame organisatievorm'. Hoewel de objec-

AGB, venneldt: "[. .. ] Les aUlorités académiques de I'Université, présents, constatent 
que les conventions ont provoqué un certain éloignement de la Faculté de Médecine. 
Cet éloignement favorise des malentendus qui sont à la base de certains petits 
incidents des derniers jours. Ces litiges doivent être arrangés de personne à personne. 
[ .. .]" 
71 O.a. de herbenoeming van Dr. X. F. Vanderick, de behuizing die op gang komt, 
de problemen die Dr. H. Van Balen kende. Er bestaat zowat unanimiteit over de 
interventies van Prof. Dr. L. Vandendriessche als stuwende kracht achter de faculteit 
van 1967 tot en met 1974. Ook heel wat Rwandezen (dokters en niet-dokters) 
herinnerden zich Prof. Dr. L. Vandendriessche als een man waannee een goede 
samenwerking mogelijk was. 
In dezelfde faculteitsraad, de eerste waar Prof. Dr. L. Vandendriessche aanwezig is, 
van 21.03.67 (Document 2.3.22 AGB) wordt besloten dat de medische faculteit niet 
te ver mag afdrijven van de UNR. De autonomie beschreven in de conventies moet 
niet al te letterlijk genomen worden. "De commun accord les autorités universitaires 
et la Faculté de Médecine décident de créer un petit comité mixte qui favorise la 
rencontre et qui s'occupera de déterminer quels sont les services communs et de 
résoudre des probUmes lits à des situations bien précises." 
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tieven van de eerste conventie duidelijk omschreven waren, bestond er 
in feite geen echte blauwdruk voor de toekomst van de faculteit en de 
plaats en functie van Gent op de weg naar een volwaardige uitbouw 
van de faculteit. We zullen verderop in dit werk regelmatig met dit 
probleem geconfronteerd worden. 

3.3. Het eigenlijke werk: doceren, saneren en organiseren 

3.3.1. Het curriculum (deel 1) 
Het educatief programma om de 2 promoties studenten op te leiden, 
waar het allemaal om te doen was, kwam goed op gang vanaf januari -
februari 1967. In dit eerste academiejaar van de samenwerking werden 
de volgende cursussen gedoceerd: 
Bacteriologie, Fysiologie, Fysio-pathologie, Biochemie. Gezondheids
leer. Sociale Geneeskunde, Pediatrie, Gynaecologie en Obstetriek, 
Radiologie en Farmacotherapie.72 

Ondanks het feit dat men op korte tijd heel wat professoren kon 
engageren om als gastdocent te doceren aan de faculteit was daarmee 
het probleem van het curriculum nog niet opgelost. 
In de eerste fase van de samenwerking stelde het probleem van het 
curriculum zich trouwens niet zozeer. De studenten waren immers maar 
wat blij dat zij hun studies konden beëindigen. De zorg ging meer uit 
naar de volwaardigheid van het diploma. Hun diploma moest na al die 
jaren van moeizame studie de vergelijking kunnen doorstaan met het 
diploma van zij die de kans hadden gekregen om in Europa of elders in 
het Westen te studeren. De zorg om een gelijkwaardig diploma zou 
trouwens de latere promoties (vanaf 1968 wordt het hele curriculum 
gedoceerd aan de UNR) evenzeer blijven beroeren. Zeker in de 
aanvangsfase leidde dit soms tot anachronistische situaties.73 Een deel 

72 De professoren en dokters die als visiting of voor enkele maanden aan dit 
programma meewerkten zijn: 
Dr. C. De Sweemer, Dr. J. Desmarchais (Canadees), Dr. M. Bonte, Dr. E. De 
Braeckeleer, Dr. Reinards, Dr. R. Van Balen, Dr. G. Soler-Guzman, Sreur Ieanne de 
Lorraine (Canadese), Dr. U. Sachs (Israeli), Dr. S. Zaifrani (Israeli), Dr. E. Schoofs, 
Dr. L. Vandendriessche, Dr. E. Van de Velde, Dr. H. De Baere, Dr. A. De Raeve, 
Dr. H. Dierckxsens, Dr. E. Lacroix, Dr. P. Van Routte, Dr. E. Nihoul, Dr. A. De 
Schaepdryver, Dr. L. Noel (OMS), Dr. M. Ulens, Dr. P. Delcourt, Dr. 1. MaIcolm, 
Dr. K. Van Acker, Dhr. S. Diop. 
73 Gesprekken met Dr. V. Ntabomvura, Or. G. Gatera, Dr. M. Karemera. 



75 

van de gastprofessoren die voor enkele weken of maanden naar Butare 
afzakten, bezaten geen aangepaste cursussen. Een aantal pathologieën 
in Rwanda komen in Europa eenvoudigweg niet voor of omgekeerd, de 
symptomen kunnen variëren of de diagnose moet op een andere wijze 
gesteld worden. Uit de vele verhalen die ik te horen kreeg in dit 
verband tijdens de gesprekken licht ik een eenvoudig en voor niet
medici begrijpbaar voorbeeld. Zo heb ik mij laten vertellen dat de 
onderbuikspieren van de meeste R wandese vrouwen over het algemeen 
harder en sterker zijn dan deze van Europese vrouwen. In die mate 
zelfs dat het moeilijk is gezwellen of cysten in de onderbuik vast te 
stellen. Het palperen van de onderbuik dient daarom met extra aandacht 
te gebeuren. Dit kan echter alleen door ervaring vastgesteld worden en 
meestal heeft de betrokken arts geen echografie ter beschikking. Een 
Europese arts met weinig ervaring in de tropen zal hierop hoogst 
waarschijnlijk niet de aandacht vestigen tijdens zijn colleges, wat 
trouwens heel begrijpbaar is.74 Erger wordt het als men pathologieën 
doceert die helemaal niet voorkomen in Rwanda. iets wat in de eerste 
periode wel eens voorkwam en waar de R wandese studenten dan ook 
misnoegd over waren.75 Dit probleem dient echter wel gesitueerd 
binnen de specifieke Rwandese context en stand van het wetenschap
pelijk onderzoek in Rwanda aan het einde van de jaren '60, maar wordt 
in onderstaand citaat ook meteen gerelativeerd: 

"Le second obstacle était Ie manque de données sur Jesquelles on 
pouvaif fonder un choix de priori/és à projeter sur un programme de 
formatio" mieux adapté. Les données statistiques sur les maladies, 
l'état de santé et de nutrltïon de Ja population étaientfort incomplètes. 
Des besoins immellses, des ressources très limitées, une distribution 
fort illéga/e n'étaiellt contestés par personne. Bre/, iJ fallait pousser la 
rwandisation, seule à même de garantir la présence de médecins 
indispensables, et lefaire vite. 76 

Gesprekken met Prof. Dr. P.G. Janssens, Prof. Dr. A. De Schaepdryver. 
Janssens (P.G.) en Bararengana (S.), L'enseiinement médical .. in Santé et maladies 
au Rwanda, Antwerpen, 1982, UlA, p. 113 - 131. 
74 Gesprek met een Belgische verpleegster werkzaam in het dispensarium van 
Rukoma (Sake, Kibungo) ten oosten van Butare. 
75 Gesprekken met Dr. G. Gatera, Dr. V. Ntabomvura. Dr. S. Bararengana, Prof. 
Dr. P.G. Janssens en Dr. M. Ulens. 
76 Janssens (P.G.), Cfr. noot 73. 
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In hoeverre is de vaststelling dat de drang naar een gelijkwaardig 
diploma en het gebrek aan gegevens om een specifiek curriculum op te 
baseren voldoende als verklaring voor het feit dat een aangepast 
curriculum slechts moeizaam tot stand kwam aan de universiteit van 
Butare? Zeker is dat de problematiek door beide partijen werd 
aangevoeld. 
In historisch opzicht is deze verklaring zeker juist. maar ze geeft geen 
antwoord op een meer fundamentele vraag. Die vraag is of er wel 
degelijk te weinig gegevens voorhanden waren om tot een definiëring 
van de onderwijsfuncties te komen? 
We mogen veronderstellen dat de eerste twee promoties. bestaande uit 
studenten die reeds professionele ervaring bezaten, in de best geplaatste 
positie waren, tezamen met enkele Belgische dokters die reeds lang in 
Rwanda verbleven, om de voornaamste noden van de Rwandese 
gezondheidszorg te kunnen definiëren. 

Toch zal er aan de faculteit vanuit een ander complex aan gegevens 
vertrokken worden om de opleiding inhoud te geven. In de aanvangs
fase werden door de studenten en de professoren respectievelijk drie 
doelstellingen vooropgesteld: 

1. De Rwandese assistants médicaux wensen een fundamenteel 
wetenschappelijke onderbouw voor de kennis die ze reeds bezaten, 
aangevuld met complementaire kennis over vakgebieden waar ze 
weinig in onderlegd zijn in de praktijk. (Op termijn kwam deze 
doelstelling te vervallen met de uitbouw van een volledige cyclus). 

2. De assistants médicaux willen een diploma dat gelijkwaardig is aan 
het Europese. 

3. Gent wil een onderwijs bieden dat absoluut vaneen universitair 
niveau is. Haar prestige staat of valt immers met het al dan niet 
slagen in deze opdracht (Of zoals Prof. Dr. L. Vandendriesche het 
meennaals uitdrukte: "We hebben getracht goede dokters te 
vormen. "). 

Over de rol van de fundamentele wetenschappen bij de vorming van 
artsen kan er vanzelfsprekend weinig discussie bestaan. Hetzelfde geldt 
voor een goed deel voor de technische vakken tijdens de doctoraats
jaren. 
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Totaal anders liggen de zaken wat betreft diagnose en het aanleren van 
diagnostische technieken (zeker wat de technologische kant betreft), 
verzorging van zieken, het onderwijzen van-therapieën (hier zowel in 
de farmacologische 77 en technische (bv . chirurgie) als psycho-sociale 
betekenis) en de aspecten van geneeskunde die betrekking hebben op 
relaties tussen patiënten en geneesheren, enz. Dit zijn veel minder strikt 
exact-wetenschappelijk te definiëren aspecten van een geneeskundige 
opleiding. We kunnen stellen dat elk van deze aspecten in meerdere of 
mindere mate cultuurspecifiek en sociologisch bepaald zijn, maar 
tevens dat ze in relatie staan tot de economische en technologische 
ontwikkeling van een samenleving. 

Het ligt niet in de bedoeling van dit werk deze problematiek volledig en 
uitputtend te behandelen, wat niet wil zeggen dat het schrijven van een 
geschiedenis van de samenwerking vanuit deze invalshoek geen 
interessante literatuur zou kunnen opleveren, integendeel. Het volstaat 
hier om te signaleren dat een systematische discussie over de 
implicaties van het introduceren van een in wezen vreemde 
methodologie als de Westerse geneeskunde in Afrika weinig aandacht 
kreeg bij het aanvatten van de uitbouw van de faculteit. Waarmee ik 
allerminst wil gezegd hebben dat deze problematiek ontsnapt zou zijn 
aan de aandacht van de verschillende individuele medewerkers. En de 
ambitie van de uitspraak dat er op dit vlak geen blauwdruk bestond 
voor het project Gent-Butare reikt eveneens niet verder dan dat ze 
relevant is voor de geschiedenis. Dit werkje is geen evaluatiestudie! 

De discussie over de gelijkwaardigheid van het diploma situeert zich in 
essentie op een individueel niveau. Dat geldt zowel voor de te vormen 
dokters als voor het uit te bouwen instituut zelf. Het is duidelijk dat de 
academische leiding, de professoren en de studenten elkaar vonden op 
dit punt Wat. opnieuw, niet betekent dat men zich niet bewust zou zijn 
geweest van het feit dat de rwandisering van de faculteit in zijn finaliteit 
betekende dat de R wandezen en Europeanen op basis van intellectuele 
gelijkwaardigheid tot een definiëring van de onderwijsfuncties en 
doelstellingen moesten komen. Uit de gesprekken die ik voerde kwam 
dit meennaals tot uiting. Men voelde het probleem aan in Butare, maar 
noch de Rwandezen, die reageerden vanuit een soort 'achievement-

77 Cfr. de discussie over Essential Drugs, die in een latere fase van het project Gent
Butare o.a. onder impuls van Prof. Dr. A. De Schaepdryver onder de aandacht werd 
gebracht en het Curphamétra-project van L. Van Puyvelde. 
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reflex', noch de RUG, die voornamelijk bezig was met de structurering 
van het project (met het oog op een snelle rwandiseringl) hadden 
voldoende aandacht voor het probleem zodat het tot 1976 duurde 
vooraleer er een conferentie plaatsgreep die het curriculum als enig 
agendapunt op de voorgrond plaatste. 

3.3.2. De sanering van hel hospitaal 
al Het voorbeeld van de materniteit 
De sanering van het hospitaal vormde naast het opleiden van de 
assistants médicaux één van de belangrijkste aktiviteiten van de 
medewerkers ter plaatse. Saneren moet hier in de meest ruime zin 
geïnterpreteerd worden. Dit betrof zowel het begeleiden van het para
medisch en medisch personeel als het invoeren van een efficiëntere 
organisatie en het veranderen van lokale sociale gewoontes of van de 
wijze waarop de Rwandezen hun zieke familieleden bijstaan tijdens hun 
ziekte. 
De volgende getuigenis van Mevr. Dr. M. Ulens beschrijft de 
toestanden en de sfeer die zij in de materniteit bij haar aankomst 
aantrof. 

"Mijn eerste indruk was, 't is hier een koeiestal. Het stonk er. 
's Avonds was het er het spectaculairst. Ze lagen er met drie in 
één bed. Een hoofd en twee paar voeten en langs de andere kant 
het omgekeerde. Ik was daar niet van op de hoogte bij mijn 
aankomst. Bovendien lagen ze nog met een heel stel onder het 
bed, met eten, kippen, alles inbegrepen om het verblijf van 
zoveel mensen in het ziekenhuis mogelijk te maken. Dus heel 
die familie hokte daar op die paar vierkante meter. 
De eerste maal dat ik iemand moest onderzoeken 's avonds ... 
De Rwandezen dekken zich altijd volledig toe, d.W.z. dat zij 
van kop tot teen onder een deken liggen zodat je niet kon zien 
wie of wat er in een bed lag. En ik trek dat deken weg en ik zie 
een hoofd en twee paar voeten. Ik schrok geweldig, omdat ik 
dit helemaal niet verwachtte. En lachen dat ze (de Rwandezell 
n.v.d.r) dan deden ... 
We hadden ook van die kleine bedjes voor de kindjes, maar die 
werden nooit gebruikt. De Rwandese vrouwen namen hun 
kinderen altijd bij hen in bed. Die kleine bedjes werden gebruikt 
om dossiers in te leggen. 
Je had dus die kleine bedjes, en in een van die bedjes zat 's 
nachts altijd een Rwandees in een soort Boeddha-houding te 
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slapen. Die heeft er maandenlang elke nacht op die wijze 
geslapen. Wat hij er deed was mij niet duidelijk. trouwens je 
kon het nooit helemaal weten wat iedereen daar deed ... 
Maar dat geroezemoes vooral 's avonds, al die mensen, op en 
onder die bedden, al dat eten en dan nog die beesten, het was de 
moeite waard om dat te zien. 

De grote vraag die mij toen bezighield was; 'Moeten wij dat 
allemaal buiten keren?' Er was ook een mooie menselijke kant 
aan die toestand. Om te zien hoe de zieken door hun hele familie 
begeleid werden.We hebben daar lang over gediscussieerd. 
Maar uiteindelijk konden we het er nooit proper houden, we 
konden die stank daar niet buiten krijgen, tenzij we de familie 
verboden om nog 's avonds binnen te komen. Er waren daar 
nog wel een aantal aanpalende kamertjes waar defamilie dan 
kon verblijven, maar in de zaal hebben we ze niet meer 
toegelaten 's nachts. 
Dat systeem van begeleiders hebben we wel behouden maar niet 
met de ganse familie. Voor bepaalde operaties eisten we zelfs 
dat er begeleiders waren. 

Vanuit een Europees perspectief kon je dan wel zeggen dat je de 
materniteit gesaneerd had. Maar langs de andere kant had je het 
gevoel dat je een stuk Rwandese menselijkheid had afgenomen. 
Ik vond dat eigenlijk op zichzelf geen slecht systeem, dat de 
familie de zieken verzorgde. Ook de soepelheid ten opzichte van 
Rwandese verpleegsters die kinderen hadden. Dat bestaat 
eenvoudigweg niet: een Rwandese vrouw zonder kinderen. Al 
die kinderen werden in een grote kamer geplaatst en als je dan 
iemand nodig had en je vroeg bijvoorbeeld naar Véronique', 
dan kwam wel eens het antwoord: 'Elie viendra tout de suite.' 
En dan wist je heel goed wat die vrouw aan het doen was; 
borstvoeding aan het geven aan haar kleine in dat 
kinderkamertje. Dat is een systeem dat we nooit afgebroken 
hebben en een systeem dat nooit moeilijkheden gegeven heeft. 

Een ander probleem was de stiptheid om naar het hospitaal te 
komen. 
Er waren ten eerste de stortbuien die regelmatig voorkwamen. 
Ja, dan kwam men er eenvoudigweg niet door. Maar dan moest 
je bijvoorbeeld verder werken met de nachtploeg. Uiteraard kan 
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je daar niet meer efficiënt mee werken. Maar, zelfs als ze in het 
dorp iemand tegenkwamen, dan bleven ze daar anderhalf uur 
mee 'palaberen' (afkomstig van het franse palabre; eindeloos 
praten n.v.d.r.), er zou geen enkele Rwandees daar een 
opmerking over gegeven hebben. In hun mentaliteit was dat een 
veilig excuus. 

De materniteit werd geschuurd met water uit het moeras. Soms 
nam ik enkele emmers water mee vanuit m'n woning om toch 
maar een beetje properder water te hebben. Daar moest ik dan 
wel de heuvel mee op. 

Op technisch vlak was de electriciteitsvoorziening en het water 
een groot probleem. Als het regende kwamen we keer op keer 
zonder electriciteit te zitten omdat het dak niet goed dicht was en 
daardoor de electriciteit uitviel. Dan moesten we met een 
stoffige petroleumlamp opereren boven een buik om bv. een 
keizersnee uit te voeren. 11 

Dit verhaal behoeft weinig commentaar. Het geeft duidelijk weer dat 
wat het hospitaal betreft men bijna van nul moest vertrekken, wat de 
hygiënische normen betrof. Met de andere diensten was het niet veel 
beter gesteld, maar de materniteit spande de kroon. 
Nochtans functioneerde de materniteit eigenlijk goed, de aanwezige 
vroedvrouwen konden blijkbaar voor het normale bevallingswerk hun 
plan trekken. Bovenstaande getuigenis laat duidelijk zien dat de 
problemen voornamelijk op het vlak van de verzorging van de patiënten 
gesitueerd moeten worden. Dat een ander gedrag aanleren niet altijd 
even gemakkelijk was en dat dit soms gemakkelijker ging met behulp 
van zgn. lager geschoold personeel blijkt uit onderstaand verhaal van 
Dr. M. Ulens. 

" De materniteit draaide op zichzelf. Men had mij trouwens 
verwittigd. Je moet niet trachten de materniteit te willen 
colltroleren. De vroedvrouwen wilden dat op zichzelf doen. 
Dat is al altijd zo geweest en dat zal waarschijnlijk zo blijven. 
Wij kwamen daar maar als het niet ging, als er problemen 
waren. Er waren uiteraard een aantal zaken in de verzorging die 
mij niet zinden, die ik wilde verbeteren. Ik had daar als 'dokter' 
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weinig impakt op, ik koll daar niet aan. Tot dat ZOCOUTl 78 daar 
aangekomen is. Zij was een verpleegster die onderaan met de 
Rwandese verpleegster werkte. Op deze wijze kon zij een 
krediet opbouwen bij de Rwandese verpleegster dat veel 
efficiënter werkte dan wij dat konden. Zij heeft de medische 
administratie van de materniteit uitgewerkt. Ook eell dozen· 
systeem, waarin het materiaal voor elke soort operatie opge· 
borgen moest worden, enz ... Zij was een model voor hoe men 
de zaak gesaneerd krijgt door van onderaan te werke", wat ik 
van bovenaf niet gedaan kreeg. " 79 

b) Een kleine metamorfose 
In de loop van 1967 werd het hospitaal zo goed en zo kwaad als 
mogelijk opgekuist en geverfd. Het hospitaal was immers ook 
bouwkundig in een erbarmelijke toestand.80 Reeds in het eerste jaar 
van de samenwerking werden met fondsen van de RUG (Ganda
Congo) 81 een wasinstelling en een sanitair complex bijgebouwd om 
aan de meeste elementaire hygiënische nonnen te kunnen voldoen. 

78 Zocoun was een Franse verpleegster die in het hospitaal werkte voor een Franse 
caritatieve organisatie. Haar familienaam hebben we niet kunnen achterhalen. 
79 Dit verhaal heb ik slechts via mondelinge weg kunnen opsporen. Het archief 
Gent - Butare biedt op dit punt zeer weinig of geen informatie. Tenzij we de 
gezarnelijke brieven van A. Vandenberghe. de technicus van het project in 
beschouwing nemen. De verbalen die A. Vandenberghe in zijn brieven naar Prof. 
Dr. L. Vandendrlessche schrijft bieden ook een overzicbt van de concrete materiele 
problemen die zich voordoen bij de opbouw van het medisch complex, maar het 
betreft hier dan logischerwijs technische problemen. Verhalen, situaties en 
~roblemen van medische aard werden zo goed als niet gevonden in het archief. 
o "La Façultd de Médecine a héritd d'un lrópital de territoire vétuste. qui ne 

répondail plus au moment de la reprise aux normes minima des anndes cinquante. et 
d'une clillique pour personnes aisées de conslructÎon plus réeente." 
Janssens (p.G.) en Bararengana (S.), L'enseignement médical., in Santé et maladies 
au Rwanda, Antwerpen, 1982. UIA, p. 113 . 131. 
81 Dit ten bedrage van l,S miljoen Bef. 
Document 8.2.5. AGB, Verslag van bet bezoek van de professoren C. Hooft (Deken 
Faculteit Geneeskunde Gent), L. Vandendrlessche (Deken Faculteit Geneeskunde 
Butare), en K. Vuylsteek aan de Faculté de Médecine van de UNR te Butare. (15 juli 
·29 juli 1967), 7 p. 
Document 2.3.13. AGB, 20J17.67, Procès·verbal de la deuxième réunion du Conseil 
d'Administration du Complexe Médical Universitaire., 9 p. 
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Vele professoren die uit Gent voor enige tijd naar Butare trokken, 
trachtten zoveel mogelijk medisch materiaal mee te nemen zodat de 
diagnostische en therapeutische mogelijkheden van het hospitaal 
(Chirurgie, Interne, Pediatrie en Obstetriek, Ophtalmologie)82 na een 
jaar samenwerking op een redelijk niveau kwamen. 83 
Zo belandden 250 matrassen, die afgeschreven waren voor het 
Academisch Ziekenhuis te Gent, in 'dépot te Butare' (wat een 
eufemisme is voor het feit dat ze formeel eigendom van de RUG 
bleven) dank zij de tussenkomst van het Belgische leger.84 Deze 
hoeveelheid volstond om driekwart van de bedden van het hospitaal 
van (nieuwere) matrassen te voorzien. 

Van de Duitse Regering werd bekomen dat zij een radiografie schonk 
aan het hospitaal. 85 

Vanwege Fometro (Fonds Médical Tropical) werden belangrijke 
sommen ontvangen voor de aankoop van medische uitrusting, de 
aankoop van wagens en een gedeelte van de werkingskredieten van het 
hospitaal. 86 

Ook de OMS (fmanciering van de post Sociale geneeskunde, Bacterio
logie) en UNICEF (financiering van het materiaal voor het Centre de 
Santé) droegen bij in de kosten van de uitbouw. 

Uiteraard was er het budget Gent - Butare, afkomstig van de DOS dat 
jaarlijks toenam en voornamelijk het medisch complex draaiende hield, 
zowel wat werkingskosten als wat Belgisch personeel betrof. 
Bovendien werd een deel van de uitrusting van het hospitaal door dit 
budget gedragen. 

82 Deze dienst werd geleid door twee Israêli's, Dr. U. Sachs en Dr. S. Zaifrani. 
83 Document 8.2.5. AGB, 15.07-29.07.67.7 p. 
84 Van de 250 matrassen die beloofd waren zijn mogelijk maar 110 matrassen 
werkelijk naar Butare verstuurd. Wat er met de rest gebeurd is, is niet helemaal 
duidelijk. 
Document 17.12.2. AGB, 16.11.67 - 20.11.67, Briefwisseling met rectorale 
overheden RUG en de Faculteit Geneeskunde te Gent., 2 p. 
85 Cfr. noot 72, Document 2.3.13 AGB, 20.07.67. 
86 Cfr. noot 73. 
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Deze gezamelijke inspanning 87 heeft als resultaat gehad dat aan het 
einde van de lste conventie de diensten Gynaecologie-Obstetriek, 
Pediatrie, Interne geneeskunde, Chirurgie en Ophtalmologie een 
redelijke omkadering kregen: 

- Een autopsie-zaal ('68) 
- 16 douches voor de zieken ('68) 
- consultatieruimtes voor de materniteit ('68) 
- een overdekking voor de consultatieruÏmtes van de materniteit ('69) 
- herstelling van het dak van de materniteit ('68) 
- inrichting van het dispensarium voor eerste hulp zorgen ('68) 
- overdekking voor het dispensarium ('69) 
- het schilderen van de verschillende ziekenzalen ('67/68) 
- een washuis voor de kinderen van de pediatrie ('68) 
- de aanleg van verbindingswegen tussen alle zalen om de patiënten te 

kunnen transfereren ('68) 
- een omheining rondom het hospitaal ('68) 
- een operatie-eenheid ('68/69) (een zaal voor operaties, een zaal voor 

orthopedie, een zaal voor intensieve zorgen en een centrale 
sterilisatie) 

- de installatie van een radiologie ('68/69) 
- de inrichting van een receptie aan de ingang van het hospitaal ('69) 
- een keukeninrichting ('69) 
- een waseenheid (80°) ('69) 
- de installatie van een waterkasteel ('69) 
- de inrichting en bouw van een werkatelier, garage ('69) 
- de inrichting van een zaaltje voor sociale en educatieve programma's 

('69). 

Wat betrof strikt medisch materiaal kon het volgende ingeschreven 
worden in de inventaris: 

- een anesthesie-apparaat ('69) 
- een operatietafel ('68) 
- twee operatielampen ('68) 
- vervollediging van de uitrusting voor de chirurgische afdeling ('69) 

87 Ook OXFAM, PIT, diverse universitaire diensten, particulieren, en de ASLK 
(bewzen voor de studenten) kwamen tussen in de kosten. 
Voor de periode 1.10.67 tot 31.12.72 kwam DOS (ABOS) tussen voor een 
gezamelijk bedrag van 88.037.668 Bef. 
Ongepubliceerd document van Prof. Dr. P.G. Janssens toegevoegd aan het AGB. 
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- een diepvriezer ('69) 
- een verlostafel ('69) 
- een autoclave ('68) 88 

Dat de hele onderneming echter geen succesverhaal zonder meer was 
bewijst de toestand waarin de pediatrische afdeling van het hospitaal 
nog steeds verkeerde eind '69. 
Zo schrijft Dr. A. De Raeve in een pleidooi zijn kliniek (en de patiënten 
erbij) een gunstigere behandeling te laten genieten in de toekomst, dat 
het met een bevolking waarvan 33% onder de 6 jaar oud is en 45% de 
puberteit nog niet bereikt heeft onverantwoord is (én vanuit een 
medisch oogpunt én vanuit een ontwikkelingsstandpunt) dat zijn dienst 
zo stiefmoederlijk behandeld werd: 

" 1- moins de 4% de I'ensemble du personnel médical qualifié 
(autre que les médecins) est affecté à des tdches proprement 
pédiatriques et moins de 6% si on ajoute Ie personnel qualiflé 
affecté à la lutte contre la malnutrition du préscolaire; 
2 - moins de 8% de ce personnel médical qualifié affecté aux 
tdches strictement hospitalières travaille en pédiatrie (personnel 
équivalent pour I'opthalmologie: disproportion); 
3 - sur 293 lits officiellement enregistrés à I'hOpital 33 Uts sont 
recensés pour la pédiatrie, soit moins de 12%; 
4 - lesfrais d'investissements s'élèvent depuis mars 1967 à ce 
jour à approximativement 375.000 FR. et une estimation de 
100.000 F.B. pour frais d'équipement: appareils de diagnostic 
et y compris Uts et mate las (inexistants et jugés inutiles à mon 
arrivée). 
Frais que j'évalue grossièrement à moins de 3% des 
investissements réalisés dans Ie complexe de I'hOpital. 

Le caractère lui-même des possibilités d'hospitalisation est 
encore plus dramatique.' 

88 Document 2.3.30 AGB, 26.03.68, Procès-verbal de la troisième réunion du 
Conseil d'Administration du Complexe Médical Universitaire + annex jaarverslagen 
van hel hospitaal en het laboratorium voor '67., 19 p. 
Document 2.3.28 AGB, 26.11.68, Procès-verbal de la quatrième réunion du Conseil 
d'Administration du Complexe Médical Universitaire + annex jaarverslag van het 
hospitaal voor '68. 
Document 8.10.73 AGB, 01.70, Rapport des activitées du complexe universitaire de 
Butare année 1969., 12 p. 
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- 2 chambrettes dont une sert à la surveillance de cas graves et 
une autre d'isolement relatif; 
- 30 lits dans une salie commune de 113 m2 comportant de 60 à 
75 personnes (25 à 30 enfants, 25 à 30 accompagnants mères 
ou pères, 10 à 15 nourrissons au sein)" 89 

Inderdaad, bovenstaand citaat geeft te kennen dat het werk, ondanks 
de vele verbeteringen die er aangebracht werden gedurende de eerste 
2,5 jaar van de samenwerking, nog niet geklaard is. Dr. A. De Baere 
voegt daar nog een, ons inziens, belangrijk argument aan toe: 

" Cette promiscuité, jointe au caractère i"fectieux des 
hospitalisations ([ .. .]) jointe au manque d'hygiène du service 
dépourvu d'une lingerie suffisante, réalise /'exemple "idéal" de 
ce que ne devrait en aucun cas être lme pédiatrie: exemple 
regrettable pour "OS étudiants et contradictio" avec 
l'enseig"ement; échecs nombreux des traitements, durée 
indéterminée des hospitalisations par cross infections répétées, 
mortalité élevée imputabie au service. " 90 

De brief van Dr. A. De Raeve stemt in ieder geval tot nadenken. In het 
korte tijdsbestek dat men aanwezig was, was het uiteraard niet mogelijk 
alles tegelijkertijd te organiseren en te reorganiseren. Maar, in een land 
waar 55% van de bevolking niet ouder is dan 15 jaar lijkt prioriteit 
geven aan kindergeneeskunde toch niet zo onlogisch. 

e) Technische problemen: 
Het zal duidelijk zijn dat de realisatie van deze installaties, renovaties en 
bouwprogramma's niet mogelijk zou zijn geweest zonder een 
technische begeleiding. Zeker wat de uitrusting en renovaties van het 
hospitaal betreft kon het project een beroep doen op Dhr. A. 
Vandenberghe: 

"Op het gebied van technisch onderhoud of voor herstellingen 
was er niemand, toen ik aankwam in Butare in oktober '67. 
Als men een probleem had dan ging men bij een Broeder van 

89 Document 17.9.7. AGB, 16.10.69, Brief van Dr. A. De Raeve aan Prof. Dr. L. 
Vandendriessche.,4 p. 
90 Cfr. noot 89, p. 3. 
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Liefde aankloppen of naar iemand in de stad om te vragen of die 
dit of dat niet kon herstellen. 

Ik ben dan begonnen met een werkhuis. Dat was het eerste. 
Kort nadien ben ik begonnen met een garage. Het project werd 
een aantal wagens ter beschikking gesteld. Dat liep al gauw op 
tot 17 in het totaal. Deze wagens gingen met nogal wat geld 
lopen. Inzoverre zelfs dat toen ik daar aan kwam er een tekort 
was van een 500.000 Bef. op de post van de auto's. Ik heb dan 
dat tekort kunnen wegwerken en zelfs een overschot kunnen 
creëren zodat we nog wat materiaal en dergelijke meer konden 
kopen. 

Vervolgens zijn we begonnen met de installatie en herstelling 
van alles wat er toekwam of reeds stond. Dat betekende ook dat 
al de electrische leidingen en dergelijke meer moesten 
vervangen of hersteld worden. Het grootste probleem was 
echter dat we geen gevormd personeel konden vinden. De 
electriekers waren zowat knutselaars. De mechaniekers konden 
niet zelfstandig een wagen repareren en, ... erbij gezegd, ze 
bestoven hun eigen zaken meer dan die van de faculteit." 91 

Het probleem van de opleiding van technisch onderlegd personeel stelt 
zich, andermaal, naast de technische sanering zelf, ook in het project 
Gent - Butare. 

Er waren ten eerste de problemen met diefstal door het eigen personeel. 
Belangrijker voor de continuïteit van het project, ook na het vertrek van 
de Belgen, was echter dat indien men er in slaagde een persoon op te 
leiden, deze zo gauw hij de knepen van het vak: voldoende beheerste, 
zelfstandig begon te werken en voor het project en het medisch 
complex verloren was. 

"Ik heb op die tijd dat ik daar gewerkt heb (23 jaar) 7 personen 
voor dezelfde taken gevormd. Dat was lastig, omdat je nooit 
komt tot een equipe die bliift bestaan en die het kan overnemen. 
Keer op keer verdwijnen ze, hetzij omdat ze naar de privé gaan, 

91 Gesprek met A. Vandenberghe. 
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hetzij omdat ze gestolen hebben, enz. Ze verdwenen steeds en 
je moest altijd opnieuw beginnen vormen. 11 92 

Een ander probleem was het gebruik van de wagens van de faculteit. 
Dit was onmogelijk te reglementeren. 

" Die wagens gingen buiten maar je kon nooit weten hoe die 
weer binnen kwamen. En wanneer. Ik heb daar allerlei 
mogelijke en onmogelijk zaken meegemaakt. En daar stond ik 
verantwoordelijk voor. Dat was een ongelooflijk moeilijke zaak 
om te reglementeren. Hoe meer reglementen je maakte, hoe 
meer er ontdoken werd. De chauffeurs stonden voornamelijk 
onder druk van Rwandese dokters, die naar allerlei streken in 
Rwanda moesten, om maniok of bonen of andere zaken te gaan 
halen, omdat het hun goedkoper uit kwam, ja dan was die 
wagen i.p.v. een half uur een hele dag of een hele nacht weg. 
Dat heeft me enorm veel moeite gekost om die zaak in de hand 
te houden. Het heeft ook ellorm veel geld gekost aall de 
faculteit. { ... l We zijn zelfs zover gegaan dat we controleer
schijven in de wagens plaatsten. Maar daarmee, met zulke 
maatregelen, maak je vijanden. I .. ,] Zo maaktelI we mee dat als 
je nieuwe banden op een wagen zette ze er na korte tijd 's 
nachts afgenomen werden en verkocht werden in de stad. Zo 
heb ik tientallen verhalen. Het probleem was dat je na enige tijd 
enkel nog gendarme speelde i.p.v. het eigenlijke werk te doen. 
Er was één persoon waar ik wel op kOIl rekenen, waar ik nooit 
problemen mee gehad heb, die beheerde het magazijn, die was 
volkomen eerlijk." 93 

Dit alles heeft tot gevolg gehad dat de faculteit nooit degelijke 
R wandese techniekers heeft gehad, die na de Belgische tussenkomst de 
taken konden overnemen. De voornaamste oorzaak daarvoor was dat 
een Rwandees als kleine privéondernemer, met een stel handen die 
weten wat ze kunnen, zowat het dubbele kon verdienen van wat hij aan 
de faculteit of in overheidsdienst kon verdienen. Zo kon ik vaststellen 
tijdens mijn verblijf te Butare dat de Radiografie bijna twee jaar buiten 
werking was en dat men geen oplossing en/of fondsen vond om aan dit 
euvel te verhelpen. 

92 Cfr. noot 91. 
93 Cfr. noot 91. 
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Wat het diefstalprobleem betreft kunnen we hier enkel stellen dat het 
een serieuze hypotheek legde op de aktiviteiten van de technische dienst 
en op de uitbouw van het hospitaal. Aan een verklaring van de 
oorzaken van dit fenomeen durven we ons binnen het verband van deze 
studie niet wagen. 94 

d) Het laboratorium: 
Aanvankelijk bestonden er twee laboratoria in Butare. Deze werden met 
de komst van de RUG samengesmolten tot één Laboratorium, met een 
humane en een veterinaire sectie. De kelders van het oude veterinaire 
laboratorium staken nog vol met produkten uit de koloniale tijd. Het 
veterinaire laboratorium deed in die tijd dienst voor Oost-Zaïre en 
Ruanda-Urundi. Omwille van de vele runder- en geitekwekers in de 
Kivu-streek in Zaïre had dit laboratorium een vrij grote omvang 
aangenomen voor die tijd. Gedurende 5 jaar nog kon men gebruik 
maken van deze koloniale stock. 95 
Het nieuwe laboratorium, dat vanaf '67 in hoofdzaak voor het medisch 
complex werkte, startte quasi onmiddellijk met de produktie van 
medicamenten, in het bijzonder sera, zalven en vaccins. Een syste
matisch uitbouw van 6 departementen startte eveneens vanaf '67.96 

Het probleem was ook hier weer het lager geschoold personeel dat de 
analyses moest doen. Om dit euvel te verhelpen werd in samenwerking 
met de Groupe Scolaire van de Broeders van Liefde een richting 
uitgebouwd die laboranten moest opleiden. 

94 Diefstal en ontwikkelingshulp zou een mooi onderwerp kunnen vonnen voor een 
aparte verhandeling. In historisch perspectief zou een vergelijking kunnen gemaakt 
worden tussen het gedrag van arbeideJS in loondienst aan het begin van de industri~le 
revolutie in Europa. Langs de andere kant is er geen dwingende noodzaak tot het 
werken in loondienst in Rwanda. wanneer de familie over voldoende grond beschikt 
om in de voeding van de familie te voorzien. Dit beeft als gevolg dat een Rwandees 
die ontslagen womt omwille van diefstal niet direkt tot de bedelstaf gedoemd is. 
We geven deze twee elementen slechts zonder te claimen dat zij enige juiste 
verKlaring kunnen bieden voor dil fenomeen. 
95 Gesprek met Dr. XF. Vanderick en Dhr. A. Vandenberghe. 
96 Biochemie, bacteriologie. parasitologie, histo-pathologie, phannacologie en een 
veterinaire afdeling. 
Document 2.3.30 AGB, Rapport 1967 du Laboratoire de Médecine humaine et 
vétérinaire de Butare., 4 p. 
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Begin '69 was de uitbouw van het laboratorium in die mate gevorderd 
dat aan het hoofd van elk departement of sectie een bevoegd persoon 
kwam te staan. 97 

e) Institut National de Santé (INS); 
Dit gezondheidscentrum kreeg van bij het begin een dubbele functie: 
enerzijds de studenten de kans geven zich de primaire gezondheidszorg 
eigen te maken en anderzijds een eerstelijns verzorgingsinstelling 
uitbouwen die voornamelijk preventieve en kleine zorgen toe kon 
dienen. Ook de pre- en post-natale verzorging en begeleiding vonden 
in het centrum plaats. De sanitaire, hygiënische en nutritionele 
programma's naar de bevolking toe werden van hieruit gecoördineerd, 
evenals vaccinatieprogramma's. De uitrusting voor het centrum werd 
geleverd door UNICEF en de WGO leverde de respectievelijke dokters 
die voor het instituut instonden nl. Dr. P. Noël (Haitiaan), Dr. A. 
Goumba (Centraal-Afrikaan) en later Dr. Mol (Nederlander). Het was 
eveneens de bedoeling van het centrum om een soort fIlter voor het 
hospitaal te crëeren. Het centrum ving aldus de zieken op die geen 
hospitaalzorgen behoefden. 98 

Globaal genomen kunnen we stellen dat het medisch complex na de 
eerste conventie een heel andere aanblik moet hebben gehad dan bij het 
begin van die conventie. Het is voornamelijk de inspanning van een 
groot aantal gebundelde krachten die deze reorganisatie mogelijk 
maakte. Ook het feit dat men op zeer korte tijd een bestelling kon 
plaatsen in deze beginperiode maakte een vrij snelle opbouw mogelijk. 

97 Dr. R. Prat, Directeur du Laboratoire de Bactériologie, Parasitologie, Hémato
logie, Prélèvements et aussi du Laboratoire de Biochimie. 
Dr. M. Rabaey, Directeur du Laboratoire de Biochimie (tot het moment dat Dr. R. 
Prat dit overneemt half '69). 
Dr. L. Spanoghe, Directeur des Laboratoires Vétérinaires et Directeur administratif 
du Laboratoire de Médecine Humaine et Vétérinaire (Reeds vanaf '67 actief). 
Dr. F.x. Vanderick, Directeur du Laboratoire d' Histo-Pathologie. 
Phann. J. H. Scheers, Directeur du Laboratoire Pharmacologique. 
Document 2.3.3. AGB, 05.02.69, Procès-verbal (p.V. no 45) de la Réunion du 
Conseil de Faculté de Médecine en date du 5 février 1969.,2 p. 
98 Van het Institut National de Santé zijn slechts een zeer beperkt aantal documenten 
weergevonden in het archief. Enkel een aantal jaarrapporten werden teruggevonden. 
Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het feit dat deze post steeds in handen is 
geweest van andere organismen. 
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Men werkte destijds veel met zgn. amateurzenders die berichten 
opvingen vanuit Butare, met lijsten voor medicatie en dringende 
materialen. Ook de medewerking van de Ambassade van België in 
Kigali om bestellin.gen door te geven naar België maakte dat men 
binnen de drie weken na bestelling de produkten reeds kon ontvangen 
of gaan ophalen op de vlieghaven van Kigali. Dit had als enige 
consequentie dat men in deze beginperiode veelvuldig reizen moest 
ondernemen langl; zeer slechte wegen naar de hoofdstad (± 140 km). 
Als we dit vergelijken met wat later gebeurde, toen de bestellingen niet 
langer via Gent liepen doch via de aankoopdienst van ABOS, dan is het 
obstakel van de slechte weg naar Kigali klein bier ten opzichte van de, 
bij wijze van spreken, kilometers lange procedures van ABOS. Vele 
mensen die we spraken in verband met de sanering van het hospitaal 
zijn in de vaste overtuiging dat heden zulks niet meer mogelijk zou zijn. 
Zij schreven aan de soepele procedures en contacten met Gent een groot 
deel van het slagen van deze onderneming toe. 

3.4. De rwandisering van de faculteit (deel 1) 

Terwijl er in de eerste conventie nog geen sprake was van een 
langdurig verblijf van de Belgen aan de faculteit, werd gedurende de 
jaren '67 en '68 duidelijk dat samenwerking tussen de twee universi
teiten zich in lengte van jaren zal uitspreiden. Een van de argumenten 
om de samenwerking te verlengen was dat door een snelle 
rwandisering de samenwerking in de tijd toch nog enigszins beperkt 
kon worden. De overtuiging bestond immers ook dat het vrijmaken van 
aanzienlijke middelen om de infrastructuur van het medisch complex op 
punt te stellen in combinatie met een snelle rwandisering de faculteit op 
vrij korte termijn tot een onafhankelijk instituut kon maken. 99 

" Le doyen, Ie Professeur Vandendriessche rappele que la 
convention Belgo-Rwandaise concernant I'accord de coopéra
tion scientifique entre les Facultés de Médecine de I'Université 
Nationale du Rwanda et I'Université de Gand a été reconduite 

99 Prof. Dr. L. Vandendriessche voegt daar nog een extra reden aan toe. In de sfeer 
van de Koude Oorlog, zo beweert hij, wisten wij niet hoelang wij de hulp aan de 
faculteit zouden kunnen voortzetten. Er kon in Europa immers een oorlog uitbreken. 
Dan zou de faculteit plots zonder geld, middelen en Belgisch personeel komen te 
staan. Dit was een bijkomende argumentatie om w snel mogelijk de faculteit op 
haar eigen benen te laten lopen. 
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dans I'optique d'une afrieanisatioll rapide des eadres de la 
Faeulté, et qu'en aeeord avec I'OCD iI a été jugé préférable 
d'aeeorder dans les premières amzées des bourses de 
spécialisatioll sur place plutot qu'à l'étranger, eeci d'une part 
pour former des spécialistes eonscients des réalités de leur 
pays, malS qui, d'autre part, travaillant sur plaee se rendent déjà 
utiles à leur pays et diminuent la néeessité d'un apport 
d'effeetifs supplémentaires d'assistants teehniques étrangers. 

Le doyen rappele que I'OCD par /'intermédiaire de I'Université 
de Gand met à la disposition de notre F aeulté 5 bourses pour 
I'annéeaeadémique 1968-1969." 100 

De eerste promotie van 9 studenten (Assistants Médicaux) studeerde in 
oktober '68 af. Uit deze groep werden 3 studenten geselecteerd die 
assistent-dokter werden in de sociale geneeskunde (Dr. A. Habimana), 
in de chirurgie (Dr. G. Gatera) en in de gynaecologie-obstettiek (Dr. E. 
Mbarutso). Dr. V. Ntabomvura werd benoemd tot assistent-direc-teur 
van het hospitaal en assistent algemene geneeskunde. lOl Dr. P. 
Mbonyingabo, benoemd tot assistent, werd toegevoegd aan het 
laboratorium (Histo-pathologie). 
Uit de tweede promotie, oktober '69, werden eveneens 3 studenten 
weerhouden: Dr. J.N. Ghahufllgu (Oftalmologie), Dr. J. Kayihigi 
(Interne geneeskunde), Dr. T. Sindikubwabo (pediatrie),l02 

In het totaal vroeg de Conseil de Faculté 10 assistentschappen tegen 
eind '69. Dit zou neerkomen op 2/3 van de effectief in Rwanda 
opgeleide artsen. 

Nochtans verliep dit alles niet van een leien dakje. De Medische 
Faculteit te Butare ressorteerde immers onder twee ministeries, 
namelijk het Ministerie van Nationale Opvoeding en het Ministerie van 

100 Document 2.3.5. AGB, 29.09.68, Procès-verbal no 43 du Conseil de la Faculté 
de Médecine du 29 septembre 1968., 10 p. 
101 Later zal Dr. V. Ntabomvura specialiseren in Oto-Rhino-Laryngologie. 
102 Document 8.10.73 AGB, 01.70 
Document 2.3.28. AGB, 26.11.68 
Document 2.3.5. AGB, 29.09.68 
Document 2.3.1. AGB, 31.07.69 
Université Nationale du Rwanda, 25 ans après., 1988, Butare, UNR, 618 p. 
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Volksgezondheid. Dit leidde tot de situatie waarin de Minister van 
Volksgezondheid in februari '69 vier R wandese dokters benoemde, 
waarvan er twee niet op de lijst voorkwamen die door de faculteitsraden 
van Gent en Butare was goedgekeurd. De Mjnister van Nationale 
Opvoeding benoemde nog geen assistenten op dat moment De redenen 
waarom de Minister van Nationale Opvoeding nog niemand benoemde 
tegen februari 1969 lijken op het eerste gezicht nogal bizar. De 
conventie bepaalde immers dat het wetenschappelijk en onderwijzend 
personeel benoemd moest worden door de Minister van Nationale 
Opvoeding. 103 

De directeur van het hospitaal, de administratieve onder-directeurs van 
het hospitaal en het laboratorium en de onder-directeurs voor het 
verplegend personeel moesten volgens de conventie benoemd worden 
door de Minister van Volksgezondheid. 104 De benoeming van Dr. V. 
Ntabomvura kon theoretisch aanleiding geven tot discussie; als 
directeur van het hospitaal door de Minister van Volksgezondheid en 
als assistent Algemene Geneeskunde door de Minister van Nationale 
Opvoeding. De andere benoemingen vallen duidelijk ook onder de 
bevoegdheid van de Minister van Nationale Opvoeding. 

Waarom dan liet de Minister van Nationale Opvoeding het initiatief over 
aan de Minister van Volksgezondheid? De meest voor de hand liggende 
verklaring is uiteraard dat de benoemingen de inzet waren van een 
machtsconflict tussen de twee betrokken ministers dat verder ging dan 
de controle over de faculteit Immers 2 van de 4 benoemde assistenten 
stonden niet op de lijst voorgedragen door de faculteit. Het gaat dus 
niet enkel over wie benoemt, maar ook over wie wie wil benoemen. 

De Minister van Volksgezondheid zal het echter niet halen, want Gent 
en in het bijzonder Prof. Dr. L. Vandendriessche besloten al hun 
gewicht in de schaal te werpen met het oog op de onderhandelingen 
voor de 2de conventie. Wanneer deze kwestie op 9 februari 1969 nog 
steeds niet geregeld is, biedt Prof. Dr. L. Vandendriessche zijn ontslag 

103 Artikel 8, alinea 6 van de Conventie. 
Recueil des conyentions de cOQpération Belgigue TieTS Monde .. Ministère des 
Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, 
s.d., s.t., p. Rwanda 17.7. 
104 Artikel 12 van de Conventie. Cfr. noot 39., p. Rwanda 17.8. 
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aan als Deken van de Faculteit. 105 De toestanden met de benoemingen 
van de Rwandese assistenten zijn echter maar de spreekwoordelijke 
druppel die de emmer doen overlopen. Het ontslag van Prof. Dr. L. 
Vandendriessche wordt weliswaar door de Faculteit te Gent aanvaard, 
maar de faculteit zegt er meteen bij dat er niemand anders voorgesteld 
wordt om de taak van Prof. Dr. L. Vandendriessche over te nemen, 
indien het ontslag van Prof. Dr. L. Vandendriessche in Rwanda 
aanvaard wordt. 106 De ministers van de Rwandese Regering 
aanvaardden het ontslag van de Decaan niet, zodat de onderhandelingen 
in verband met de tweede conventie van start konden gaan (zie ook 
p.l00). 

3.5. De kandidaturen: alle wegen leiden naar Bulare 

Volgens de overeenkomst die afgesloten werd tussen de universiteiten 
zou ten uitzonderlijke titel een ad hoc oplossing gezocht worden voor 
de situatie waarin de kandidatuursstudenten terecht waren gekomen half 
'66. 
Tijdens het schooljaar '66 - '67 werden 5 R wandese studenten in staat 
gesteld cursus te volgen in een geaccelereerd programma aan de 
Rijksuniversiteit Gent. Men vond voldoende professoren bereid om 
deze studenten een soon 'privéonderwijs' in het Frans te geven zodat 
zij in staat waren vanaf het academiejaar '67 - '68 de doctoraten aan te 
vatten in Butare. DOS was immers bereid gevonden deze studenten een 
beurs aan te bieden. Dit had als voornaamste consequentie dat de 
lesgevers te Gent hun aantal uren doceren per dienst zagen verdubbelen 
en dit voor 5 studenten. Een herhaling van dit 'goodwill' gebaar werd 
door niemand haalbaar geacht. Aanvankelijk werd het alternatief 
geopperd deze studenten de 3de kandidatuur in het Nederlands te laten 
volgen in Gent, mits alweer een geaccelereerde cursus Nederlands. 107 
Bovendien moest men vrij snel vaststellen dat de 5 studenten niet de 
nodige maturiteit hadden om zich in een vreemd taalgebied aan te 

105 Document 3.2.130. AGB, 09.02.69, Brief van Prof. Dr. L. Vandendriessche aan 
de Minister van Nationale Opvoeding van Rwanda, 1 p. 
106 Document 3.2.128. AGB, 26.03.69, Brief van Rector J.J. Bouckaert aan 
President Kayibanda., 1 p. 
Document 3.2.127. AGB, 28.03.69, Brief van Rector 1.1. Bouckaert aan Minister 
R. Scheyven van Ontwikkelingssamenwerking., 1 p. 
107 Document 8.2.5. AGB, 15.07-29.07.67, 7 p. 
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passen, zodat de Gentse piste volledig verlaten werd. Drie Rwandese 
studenten zullen dan in het academiejaar '67 - '68 de lessen volgen aan 
de Universiteit te Luik. Zij werden echter wel geëxamineerd door een 
zogenaamde 'Butare-jury'. 108 De twee overige studenten besloten hun 
studie in de geneeskunde in België af te maken. 

Ook de Luikse oplossing was niet houdbaar op langere termijn. 
Langzaam maar zeker dwong de Rwandese Regering Gent en de UNR 
om zelf aan de uitbouw van de kandidaturen te gaan denken. Zij 
gebruikte daarvoor zelfs de studenten als pressiemiddel. De studenten 
die slaagden in de lste kandidatuur, die aan de wetenschappelijke 
faculteit van de UNR gedoceerd werd door de Canadezen, tijdens het 
academiejaar '66 - '67, bevonden zich in november '67 nog steeds in 
Butare. Zonder docenten, zonder cursussen. Deze 8 studenten raakten 
het wachten beu en schreven zich in voor het 2de jaar natuur
wetenschappen.109 Volledigheidshalve dient hier aan toegevoegd dat 
de Belgische overheid langs haar kant evenmin snel was met het 
goedkeuren van de beurzen van deze studenten, wat de R wandese 
overheid een taktisch voordeel opleverde. no 

Met deze evolutie van de feiten werd alvast klaarheid geschapen wat 
betreft de mogelijkheid de studenten in Europa te laten kandideren; 
geen sprake van, zo liet de R wandese Regering aanvoelen. Een 
element dat hierin kan meegespeeld hebben aan Rwandese zijde was de 
terechte vrees dat de studenten, eens aangepast en geproefd hebbende 
van de levensomstandigheden in België, de neiging zouden kunnen 
vertonen om zo snel mogelijk weer te keren naar België en uiteindelijk 
een verloren investering zouden zijn voor de Rwandese 

108 "Dans la perspeclive d'une Solulion "Liège", cours el examens à Li~ge, Ie 
Pro/esseur L. Vandendriessche rappelIe au Conseil que 30% au maximum des 
éludianls réussissent pour l'ensemble des deux sessions el que Ie Rwanda, à courl de 
médecins, ne peul se permetlre un déchel aussi conséquenl: un jury d'examens 
"Butare" composé par l'Universilé de Gand serail donc indispensabie. " 
Document 2.3.14 AGB, Procès-verbal (p.V. no 39) de la Réunion du Conseil de la 
Faculté de Médecine du mardi 19 juillet 1967. 
109 Document 2.3.12 AGB. 04.12.67, Rapport (sommaire) des activités de la 
Faculté de Médecine de l'Université Nationale du Rwanda depuis sa prise en charge 
par la Faculté de Médecine de l'Université de Gand., 9 p. 
110 Document 9.9.20 AGB, 06.11.67, Brief van Prof. Dr. L. Vandendriessche aan 
De Heer Dehennin, Ambassadeur van Belgiê, Kigali., 2 p. 



95 

samenleving. 111 Een definitieve oplossing drong zich in de loop van 
1968 dan ook op. 

Zicb baserend op de resultaten van de conferentie van Yaoundé112 was 
de meest voor de hand liggende Afrikaanse oplossing voor de 
kandidaturen dat de studenten voor hun 2de en 3de kandidatuur zouden 
uitwijken naar het in die tijd vennaarde 'Makarere College' van 
Kampala in Uganda. Dit college stond destijds model voor medisch 
onderwijs in Afrika, voornamelijk door toedoen van de methodes en 
principes die er door Maurice King ontwikkeld werden. 113 De 
beleidsmakers in Gent en de medewerkers aan de UNR, in de 
wetenscbap van de moeilijkheden met de kandidatuurstudenten in Gent, 
verkozen dit scenario boven het Gentse. De keuze voor Kampala had 
daarenboven het voordeel dat de studenten de Engelse taal machtig 
zouden zijn na twee jaar, wat alleszins vanuit een wetenschappelijk 
standpunt een extra verrijking vonnde. 

Dr. J. Desmarchais, die de conferentie bijwoonde voor de UNR, 
beëindigde zijn verslag van de werkzaamheden in Yaoundé met de 
volgende woorden: 

" 'La solution pour l'avenir de I'Afrique est d'être bilingue' 
disait Ie professeur SankaJe./1 a bien nOlé qu'ilfallait se garder 
d'une menlalilé de concurrellce el rivalilé, mais qu'un esprit de 
comp/émemarité devait unir les dijférentes écoles de médecine. 
La complémentarité et l'origillalité pour I'Université duRwanda 
pourraient être que la proximité géographique de Makerere 
College et l'enseignement de traditioll française au Rwanda, 
permettent d'imégrer au caw de I'Afrique la pensée médicale 
anglaise et la pensé médicalefrançaise." 

111 Gesprekken met Prof. Dr. A. De Schaepdryver, Prof. Dr. P.G. Janssens en Dr. 
V. Ntambomvura. 
112 Van 22 tot en mel29 maart 1966 greep Ie Yaoundé (Kameroen) een conferentie 
plaats onder de beschenning van de WGO waaraan 14 Afrikaanse landen ten zuiden 
van de Sahara deelnamen. Een van de besluiten van deze conferentie was dal het 
medisch onderwijs zoveel mogelijk in Afrika zelf moet plaatsgrijpen. 
Desmarchais (1.), Rapport dy Sémjoaire syr l'eoseiaoement de la Médecioe en 
Mrigue., Yaoundé,22129-3-66, 15 p. 
113 King (M.) ed., Medical care in developing counlries., A symposium from 
Makarere, 1966, Nairobi, Oxford University Press. 
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De faculteitsraad van 19 juli 1967, gesteund door de faculteit te Gent 
stapte naar de Rwandese Regering met een voorstel dat door boven
staand verslag geïnspireerd was. 114 Er waren voor de Rwandese 
Regering echter voldoende redenen om niet in te gaan op dit voorstel. 

In de eerste plaats kon de argumentatie van de faculteitsraad vanuit een 
ander belangenstandpunt omgekeerd worden. I 15 De Rwandese 
Regering kon immers in de conclusies van Yaoundé ook argumenten 
vinden om zo snel mogelijk een volwaardige partner te worden naast 
het Makerere College. Het prestige van het Makerere College doet de 
Rwandese Regering dromen om een franstalige tegenhanger in Rwanda 
uit te bouwen. En dat op nog geen 400 km van Kampala, op de grens 
van franstalig en engelstalig Afrika. (Cfr. de 'politieke achtergrond van 
de Canadese interventie!) 

De iets nuchterder en minder op prestige gerichte aanpak van de 
medewerkers aan de UNR zelf (hoewel de historische kritiek mij 
noodzaakt om dit anno 1993 niet al te lichtzinnig te geloven), namen de 
'complémentarité' veel letterlijker op, door deze ook in de praktijk te 
willen omzetten. Vooral vanuit praktisch oogpunt zagen zij Kampala als 
de beste oplossing voor de eerstkomende jaren. Voor 'tweetaligheid' 
bleek de tijd nog niet rijp te zijn en de Rwandese Regering weigerde het 
voorstel van de FMB te aanvaarden. Bovendien mogen we met grote 
zekerheid veronderstellen dat de Rwandese Regering inzag dat zij met 
Gent een blijvende participant hadden kunnen binnenhalen, wat haar 
dan weer een psychologisch voordeel opleverde. 

Uiteindelijk zullen de UNR en Gent op dit punt dan ook moeten 
toegeven. Op 14 maart '68 werd vanuit de Belgische Ambassade een 
memorandum aan de Rwandese Regering gezonden waarin België zijn 
voorwaarden (in hoofdzaak een voldoende aantal studenten te 
garanderen door de R wande se overheden) uiteenzet om de 
kandidaturen op te starten te Butare. Hierbij werd van de gelegenheid 

114 Document 30.1.29 AGB, 25.07.67, Brief van Deken L. Vandendriessche aan de 
President, de Minister van Nationale Opvoeding en de Minister van 
Volksgezondheid, 2 p. 
115 Uiteraard zullen het deze woorden niet zijn die als argument gebruikt werden in 
werkelijkheid. Ze geven enkel een indruk van de idee!n die op de conferentie van 
Yaoundé naar voor werden gebracht en waar zowel de R wandese regering als leden 
van de UNR aanwezig waren. 
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gebruik gemaakt de Rwandese ministers te dwingen een aantal 
achterstallige betalingen aan de faculteit nu maar eens eindelijk te laten 
uitvoeren. 116 (zie ook p.99) 12 studenten zullen de lste kandidatuur en 
3 het lste doctoraat (deze die hun kandidaturen te Luik. beëindigden) 
aanvatten tijdens het academiejaar '68 - '69. 

Door deze evolutie, die niemand voorzien had bij de ondertekening van 
de eerste conventie in 1966, werd de Medische Faculteit te Butare een 
volwaardige faculteit.!1? In feite ging dit in tegen de oorspronkelijke 
politiek die door Gent en België ontworpen was. De grote vraag was 
immers of men nu de deur niet opengezet had om dokters te vormen die 
door Rwanda helemaal niet bekostigd konden worden. Heel wat 
mensen in de Gentse sfeer waren van oordeel dat het beter voor 
Rwanda was temporeel dokters op te leiden, dan wel grote sommen 
geld te investeren om een faculteit draaiende te houden, voor een 
relatief klein aantal studenten. Een ander argument was dat men het 
risico liep dat men zich te veel zou concentreren op de uitbouw van de 
faculteit, waardoor een averechts effect kon ontstaan voor de output 
van de faculteit naar de Rwandese gezondheidszorg. Er is bovendien 
het klassieke 'Ivoren-Toren-Effect' waardoor de begrijpelijke neiging 
kon ontstaan bij de jonge dokters om te blijven werken aan de faculteit, 
waar de condities om te werken heel wat interessanter zouden zijn dan 
ergens in een brousse hospitaal of dispensarium, waar het gewone 
leven ook nog eens veel minder afwisseling biedt 
Daar tegenover stond echter de argumentatie dat door een volledige 
uitbouw van de faculteit de onderzoeksactiviteit naar R wandese 
pathologieën een kans kreeg zich te ontwikkelen en zich een soliede 
basis voor de toekomst kon vormen. 
De vraag die zich bij deze optie stelde was: 'Wie gaat dat betalen?' en 
'Komt dit, bij uitbreiding, de Rwandese gezondheidszorg in zijn 
totaliteit ten goede?' 

Samenvattend kunnen we besluiten dat de Rwandese overheid op dit 
punt haar doel volledig bereikt heeft Dat de motivatie eerder ingegeven 
was door prestige dan door het afwegen van rationele argumenten is 

116 Document 10.9.24. AGB, 14.03.68. Memorandum relatif à la coopération entre 
I'Université de Gand et l'Université Nationale du Rwanda, Ambassade de Belgique. 
5 ~. 
11 Het nu volgende stuk moet als een synthese beschouwd worden van al de 
gesprekken die ik over dit onderwerp gevoerd heb. 
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tekenend voor de omstandigheden waarin ontwikkelingshulp moet 
plaatsgrijpen. De nieuwe post-koloniale verhoudingen en de drang zich 
als gelijken te manifesteren zijn ons inziens politieke en psychologische 
factoren die niet onderschat mogen worden en waarop de Belgen in het 
project weinig vat hadden. Door de volledige uitbouw van de faculteit 
zagen de R wandezen een mogelijkheid ontstaan om op vrij korte 
tennijn een structuur te hebben die zij zelf konden controleren. Deze 
politiek stond zeker niet volledig haaks op het gevoerde beleid vanuit 
Gent, integendeel deze viel voor een groot deel samen met de mening 
van vele Belgische medewerkers die een snelle Rwandisering van de 
faculteit beoogden. 
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4. De tweede conventie: de periode 1970-1974 
('75) 

4.1. Getouwtrek rond de 2de conventie 

Zoals we reeds opmerkten in vorige hoofdstukken raakte de faculteit in 
de loop van het academiejaar 1968-69 betrokken in een aantal conflicten 
met de Rwandese overheid Naannate het einde van de eerste conventie 
naderde en het duidelijk werd dat het wenselijk was dat de interventie 
van Gent in de toekomst bestendigd moest worden, nam de spanning 
aan de faculteit toe. Door het feit dat in een aantal dossiers bij wijze van 
spreken geen schot kwam en de benoemingspolitiek van de Rwandese 
Regering haaks stond op deze van de faculteit, besloot Prof. Dr. L. 
Vandendriessche dan maar een ander spreekwoordelijk schot voor de 
boeg van de R wande se Regering te lossen en nam op 9 februari 1969 
ontslag als decaan van de faculteit. Enkele dagen voor het ontslag van 
de decaan had de faculteit een 'Aide-Mémoire' naar de Rwandese 
Regering gestuurd, met geschillenlijst: 118 

- Achterstallige betalingen van het Ministerie van Volksgezondheid aan 
het medisch complex ter waarde van minstens 2.000.000 RwF. 
(= ± 1.000.000 Bef.). 

- Onbetaalde facturen voor de bouw van de nieuwe materniteit, zodat de 
bouwondernemer weigert de werken voort te zetten. 

- De voortdurende reaffectaties van het verplegend en paramedisch 
personeel maakt een personeelsbeleid complex en eenvoudig 
onmogelijk. 

- Zeer onregelmatige afname door het Ministerie van Volksgezondheid 
van farmaceutische produkten geproduceerd door de centrale 
apotheek. 

- Het niet of zeer onregelmatig betalen van die produkten.119 

- Het niet regulariseren van het contract van een vrijwillige 
verpleegster. 

118 Document 30.1.32. AGB, 04.02.69, Aide-Mémoire du 4 février 1969,4 p. 
119 Afgesproken was dal het Ministerie van Volksgezondheid voor eeD bedrag van 
750.000 Rwf. (± 375.000 Bef.) per jaar. produkten zou afnemen van de centrale 
apotheek van het medisch complex. Het gaat hier vooral over steriele vloeistoffen. 
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- Het niet regulariseren van achterstallige lonen van drie medewerkers. 

De meeste van deze geschillen waren reeds het onderwerp geweest van 
onderhandelingen begin '68. Begin '69 was er nog geen gevolg aan 
gegeven. Het ontslag van Prof. Dr. L. Vandendriessche had dus als 
voornaamste doel een duidelijk signaal naar de Rwandese Regering te 
sturen waarin men liet aanvoelen dat men twijfelde de samenwerking 
verder te zetten. 
Noch op dit 'Aide-Mémoire', noch op het ontslag van Prof. Dr. L. 
Vandendriessche als decaan reageerde de Rwandese Regering snel. 
Het antwoord liet 3 maanden op zich wachten. M.a.W. de onderhande
lingen kwamen niet echt goed van de grond. Wanneer de onder
handelingen dan uiteindelijk toch op gang kwamen viel het op dat 
vanwege Gent een sterke nadruk werd gelegd op de rwandisering van 
de faculteit. Het lijkt bijna het ultieme argument dat Gent tijdens de 
onderhandelingen naar voor schuüt om de R wandezen over de brug te 
halen. 

" Le projet Gand-Butare est un projet de coopération au 
développement. Dès que possible, doit ~tre placé auprès de 
chaque expert de Gand un assistant rwandais. [ . .] lis doivent 
~tre attachés en permanence à la faculté et doivent ~tre 
inamovibles. lis remplaceront après un nombre restreint 
d'années, s'i!s donnent entière satisfaction, les médecins 
belges comme chef de service." 120 

" Gand continue à favoriser la rwandisation et à tendre aussi 
vite que possible vers une situation ou chaque membre 
européen du personnel soit doublé par un membre rwandais . 
Celà permettra deformer Ie minimum nécessaire de spécialistes 
pour Ie Rwanda, ainsi que les premiers responsables des 
différents services de la faculté, qui pourraient ~tre pris en 
considération plus tard pour Ie professorat. " 121 

120 Cfr. noot 118., p. 4. 
121 Document 17.10.10. AGB, 12.05.69, Brief van Prof. Dr. L. Vandendriessche 
en Prof. Dr. C. Hooft aan de Ambassadeur van Rwanda, A. Munyanesa, te Brussel, 
2 p. 
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In zekere zin hebben we het raden naar de motieven van de Rwandese 
Regering om de onderhandelingen over de tweede conventie zo lang uit 
te stellen. 

Bepaalde leden in de Rwandese Regering waren echter de mening 
toegedaan dat de landelijke bevolking meer behoefte had aan dokters 
dan de faculteit in Butare.122 Deze werd toch in stijgende mate 
voorzien van Belgische dokters, zo luidde de redenering destijds. 
Hoopten bepaalde leden in de Rwandese Regering de Belgen in Butare 
dokters te laten opleiden en ze elders in het land tewerk te stellen en de 
faculteit voorlopig in handen van de Belgen te laten? Uiteindelijk 
kostten de faculteit en het medisch complex de Rwandese Regering 
aanvankelijk relatief weinig geld. Bovendien groeide in de schoot van 
de Rwandese Regering ondertussen het besef dat het handen vol geld 
kostte om een universitair medisch complex draaiende te houden. (zie 
ook 4.4. het budget (66-74)). Wanneer de Belgen de faculteit zouden 
verlaten zou men dit allemaal zelf moeten betalen. Voor Rwanda als een 
van de armste landen in Mrika en een zeer beperkt potentieel op de 
wereldmarkt was en is gezondheidszorg immers een zware dobber. 

Toch bleek de Rwandese Regering bereid te zijn enige beloftes te 
maken: 

"e'est pour supprimer cette source d'incompréhension que Ie 
Gouvernement Rwandais envisagerait favorable la conclusion 
d'une nouvelle cOllvention comportaflt llotamment: 
- Ie placement de la Faculté de Médecine sous la seule 
jurisdiction du Ministère de I'Educatioll Nationale; 
- Ie règlement définitif de tous les litiges melltiomzés dans votre 
mémoire du 4 février dernier; 
- toutes autres dispositions de nature à concilier I'autonomie de 
la Faculté et de I'Université avec les exigences de la 
souveraineté du Gouvernement Rwandais." 123 

Het is alleszins vreemd dat deze bepalingen niet voorkomen in de tekst 
die door de Raad van Beheer van de RUG zijn goedgekeurd (zie 

122 efr. noot 118., p 1. 
123 Document 17.10.9. AGB, 19.05.69/13.05.69, Brief van de Minister van 
Nationale Opvoeding A. Makuza aan Prof. Dr. L. Vandendriessche, via de 
Ambassadeur van Rwanda te Brussel, 4 p. 
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voetnoot 125). Op basis van de kritiek op deze tweede conventie, is 
het bovendien hoogst waarschijnlijk dat deze bepalingen niet 
opgenomen werden in de tekst van de conventie. 124 
Trouwens, de R wande se Regering zal de bevoegdheid in verband met 
het medisch complex niet centraliseren onder één ministerie gedurende 
deze conventie. 

De faculteit zal ten opzichte van de ministeries ook tijdens deze 
conventie moeten blijven hameren op haar autonomie; dat het een 
verworven recht is dat de faculteit bepaalt wie geaffecteerd wordt aan 
het medisch complex; dat eens een benoeming goedgekeurd is men 
deze mensen niet van de ene dag op de andere kan dwingen elders in 
Rwanda te gaan werken. 

Over het algemeen was er sprake van een drainering van de krachten 
die opgeleid werden in het hospitaal. Dit betreft niet zozeer de dokters, 
maar het lager geschoold en administratief personeel. Ook enkele 
verantwoordelijke figuren verbonden aan het medisch complex zullen 
op andere posten benoemd worden, zonder toestemming van de 
faculteitsraad. Tijdens latere conventies zal dit fenomeen zich herhalen. 
In dit verband maken we melding van verlies voor het hospitaal van J. 
Kanyabashi die tot burgemeester van de gemeente Mukura benoemd 
werd. Binnen het grondgbied van deze gemeente ligt de stad Butare 
(Ville-Urbaine Ngoma). J. Kanyabashi, tot heden burgemeester van 
Butare, nam van bij de aanvang van de faculteit de functie van 
administratief direkteur waar en nam daar bovenop nog de 
comptabiliteit van het medisch complex voor zijn rekening. Er heerste 
unanimiteit over de serieuze (Rwandese) lacune die hij achterliet in het 
medisch complex. Dit komt vooral tot uiting in het feit dat men 
moeilijkheden had om een opvolger voor hem te vinden. Het zal de 
Belgische Greta Van Puyvelde zijn die de comptabiliteit van het 
medisch complex zal overnemen, evenals het secretariaat van het 
project. 
Dr. T. Sindikubwabo, verbonden als médecin-assistant aan het 
medisch complex, zal het in januari '73 tot Minister van Volksge
zondheid brengen. Hij zal in augustus '73 echter reeds terugkeren naar 
de pediatrie van het hospitaal te Butare. 

124 Gesprekken met Prof. Dr. A. De Schaepdryver en Prof. Dr. P.G. Janssens. 
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Het zal uiteindelijk nog tot oktober '69 duren vooraleer men overeen
stemming bereikte in verband met de 2de conventie.125 De officiële 
ondertekening laat tot 7 augustus 1970 op zich wachten.126 De tweede 
conventie heeft een duurtijd van 5 jaar, te rekenen vanaf oktober 1969. 
Verscheidene betrokkenen wisten mij te vertellen dat het nadeel van de 
tweede conventie was dat deze haar doelen niet scherp omlijnde. 
Inderdaad vermeldde de tekst goedgekeurd door de Raad van Beheer 
van de RUG niet om hoeveel artsen het ging, hoeveel medisch, para
medisch en technisch personeel België voor zijn rekening moest 
nemen, hoever de rwand.isering tegen '75 moest gevorderd zijn, enz. 
Het niet strikt omschrijven van de doelstellingen van deze conventie 
had als voornaamste gevolg dat men het gevoerde beleid van de laatste 
jaren gewoon voortzette. De correcties aan het beleid werden dus niet 
vastgelegd, maar als het ware aan het inzicht van het moment 
overgelaten. 127 

4.2. Verder op de ingeslagen weg 

Tijdens de 2de conventie werd het werk waarvan de basis gelegd was 
tijdens de eerste conventie als het ware geconsolideerd. De rwandi
sering van de faculteit, het hospitaal en het laboratorium werd 
stelselmatig voortgezet. De studenten konden nu de volledige cyclus 
volgen aan de faculteit. De bouwen reconstructiewerken werden 
verdergezet 

125 De tekst van deze 2de conventie werd niet teruggevonden, noch in het AGB, 
noch in het Archief van de Medische Faculteit te Butare. Een uittreksel uit de 
notulen van de vergadering van de Raad van Beheer van 16 juli '69 geeft de tekst 
weer waarin de principes voor de tweede conventie uitgetekend zijn. Deze tekst 
diende waarschijnlijk als basis voor de tekst die uiteindelijk zal ondertekend worden. 
Dit document werd teruggevonden in het Archief van de Faculteit te Butare. Kopie 
toejevoegd aan het AGB. 
12 Document 9.9.18. AGB, 14.01.74, Brief van R. Leruth. chef de la Section 
Coopération de I'Ambassade de Belgique, aan Prof. Dr. L. Vandendriessche i.v.m. 
eventuele derde conventie., 2 p. 
127 In het 'dossier technique relatif à l'arrangement de coopération universitaire 
concemant la Faculté de Médecine de l'Université Nationale du Rwanda à Butare', dat 
opgemaakt werd ter voorbereiding van de 3de conventie in 1975 wordt dezelfde 
stelling met betrekking tot de doelstelling van de 2de conventie naar voor 
geschoven. 
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Het beleid waarvoor de basis gelegd was door Prof. Dr. K. Vuylsteek 
en dat vanaf midden '67 door Prof. Dr. L. Vandendriessche 
overgenomen werd, werd zondermeer voortgezet. De grote structurele 
lijnen waren vastgelegd in de eerste periode en de 2de conventie hield 
weinig concrete afspraken in, zodat tijdens deze 2de conventie Belgen 
en Rwandezen voornamelijk hun energie pompten in het bestuur van 
het medisch complex en in het met elkaar leren leven. De problemen 
tijdens deze periode situeren zich voornamelijk op het terrein van de 
afbakening van bevoegdheden. Dit uit zich in de talloze kleine 
problemen aan de faculteit en rond het hospitaal. Getuige daarvan zijn 
de talloze brieven over problemen met de huizen, de auto's en het 
samenleven in de kleine gemeenschap van coöperanten. 
De conflicten tussen R wandezen en Belgen over de organisatie en 
reglementering van het werk en het gebruik van materieel bleven 
voortduren, waarbij het er soms warmpjes aan toeging. 128 

128 In dit verband lijkt het me nuttig, ronder uitspraak te doen wie gelijk heeft in 
deze zaak, de volgende brief van A. Vandenberghe te citeren. Het geeft alleszins een 
idee hoe moeilijk het lag om problemen op te lossen. Eens te meer moeten we 
vaststellen dat 'de familie' in Rwanda een belangrijke plaats in de samenleving 
inneemt. 
"Als een chauffeur me laat verwittigen dat hij niet komt omdat hij eerst zijn pas 
ontvangen geld wil gaan opdrinken, twee dagen daarna rustverlof aanvraagt om te 
bekomen van maagkrampen door het drinken opgelopen, dan geloof ik dat er iets 
mis is met het gezag dat we zouden moeten hebben. 
Op een bepaald moment bleef de directeur laat in de avond, en kontroleerde de 
chauffeurs op hun tijd die ze in de stad doorbrachten om te eten. Hij vond daarbij dat 
ze soms een half uur tot een uur langer wegbleven dan voorzien. Dat wist ik ook, 
maar heb daar nooit op willen spreken, door hetfeit dat ze te voet gaan en ze van 's 
morgens tot 's anderdaags 's morgens dienst hebben met al/een die onderbreking om 
te gaan eten. 
Gevolg daarvan: zonder daarover te spreken een brief aan alle chauffeurs met co pij 
voor mij dat we de reglementen van het hospitaal (voor een keer dan) te respekteren 
te hebben. En in het vervolg strenger optreden. 
We kontroleren strenger en als bij toeval kom ik te weten dat zijn broer (de broer 
van de directeur n.v.d.r.) onze wagens misbruikt als taxi op de baan naar Kigali. 
Daarvan twee getuigen: Dhr. Hooft en Vincent Mubiligi. Toen hem (de directeur 
n.v.d.r.) bekend werd dat ik tegen die chauffeur wil optreden. grijpt hij in en 
vergadert met al de chauffeurs en werkmannen in zijn bureau. Laat ze een verkiezing 
houden onder zijn toezicht. waardoor vanzelfsprekend zijn broer tot afgevaardigde en 
hoofd van de werkmannen "gekozen" wordt. Dit al/es zonder iemand te verwittigen. 
Van dan af niets meer aan te vangen met mijn personeel. Daardoor al de discussies 
waarvan U weet. Dit is ondertussen nog niet veranderd." 
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Ten dele kwam het huizenprobleem voort uit de korte tijd dat een 
gedeelte van de Belgen, meestal visitings, in Butare verbleven. Daar er 
een gebrek aan huizen was, betekende dit dat er op sommige momenten 
te weinig huizen waren en op andere momenten weer teveel. In het 
bijzonder tijdens de maanden mei, juni, juli en augustus wanneer veel 
visiting professoren naar Butare kwamen, leidde dit tot problemen. 
De slechte staat van de wegen en de slordige omgang met de auto's, de 
vele ongevallen en het niet respecteren van de gebruiksregels, dreven 
de technieker ter plaatse meerdere malen tot wanhoop. 129 

De R wandezen onderling verstonden evengoed de kunst van het ruzie 
maken. De bewoordingen lijken voor Europeanen behoorlijk sterk: 
moord, doodslag, vrees voor het leven van. de familie, persoonlijke 
veiligheid die in gevaar is, het passeert allemaal de revue. 130 
Op afstand lijkt het allemaal kinderachtige en belachelijke aanstellerij, 
doch men mag niet vergeten dat vergiftiging een praktijk was in 
Rwanda, die tot kort voor de onafhankelijkheid nog in gebruik was, 
om af te rekenen met je vijanden. De vraag is in hoeverre de retoriek 
van de Rwandezen in het vuur van een discussie serieus genomen moet 
worden? Een tweede vraag is in hoeverre de aanleiding en de oorzaken 
van de conflicten, zoals die in de briefwisseling naar voor komen, de 
echte zijn. Opnieuw moet ik vaststellen dat al de personen die lange tijd 
in Rwanda verbleven mij op de moeilijkheid wezen om de werkelijke 

Document 9.5.76 AGB, 28.09.71, Brief van A. Vandenberghe aan Prof. Dr. L. 
Vandendriessche., 2 p. 
129 Documenten in AGB betreffende het huizen- en autoprobleem. Documenten 
3.2.125. (13.2.70), 9.5.91. (25.05.70), 9.5.90. (12.06.70), 9.5.85. (16.09.70), 
9.5.86. (25.09.70), 9.5.84. (29.09.70), 3.2.114. (16.11.70), 3.2.115. (08.12.70, 
03.12.70, 03.12.70), 9.5.82. (31.03.71), 9.5.77 (26.07.71), 9.5.78 (26.07.71), 
3.5.78 (30.08.71), 9.3.53. (16.12.72/21.11.72/20.12.72), 9.5.74. (17.06.72), 
9.5.73. (06.03.72) 
130 Document 11.6.18. AGB, 20.12.73, Brief van Dr. V. Ntambomvura aan Prof. 
Dr. L. Vandendriessche., 5 p. 
Document 5.7.7. AGB, 02.01.74, Brief van Dr. A. Meheus aan Prof. Dr. L. 
Vandendriessche,2 p. 
Document 3.5.74. en 3.5.60 AGB, 15.01.74, Brief van Prof. Dr. L. 
Vandendriessche aan de Rwandese artsen van de Medische Faculteit te Butare., 1 p. 
Document 6.3.4. AGB, 15.01.74, Brief van Prof. Dr. L. Vandendriessche aan Dr. C. 
Bigomwa., 1 p. 
Document 6.3.3. AGB, 28.01.74, Brief van Dr. C. Bigomwa aan Prof. Dr. L. 
Vandendriessche., 3 p. 
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aard van de conficten tussen Rwandezen te kennen. In vele gevallen 
draaien de conflicten rond het verdelen van de machtsposities in de 
faculteit. Uiteraard is het gevecht om macht geen cultuurspecifiek 
verschijnsel, maar de manier waarop dit gevecht gevoerd wordt blijkt 
ook hier weer cultureel zeer verschillend te liggen. De verant
woordelijkheid van de coöperant laat hem of haar ook meestal niet toe 
buiten deze machtsconflicten te blijven, hoe klein die ook mogen zijn. 
Men kan dit bezwaarlijk een originele gedachte noemen, maar we 
kunnen hier enkel vaststellen wat voor ontwikkelingssamenwerking op 
het terrein van belang is. Veel hangt af van de ontwikkelingshelp(st)er: 
is hij/zij in staat te anticiperen, met de vele onzekerheden voor ogen, op 
een gedrag dat in essentie vreemd blijft, ook al verbHjft hij/zij sedert 
vele jaren in Rwanda? Dit is een menselijke factor die in de literatuur 
over ontwikkelingssamenwerking zelden of. nooit aan bod komt. 131 
De no-nonsens aanpak die de laatste jaren opgang maakt, laat weinig 
ruimte om aandacht te besteden aan dit probleem Dit wil evenwel niet 
zeggen dat de eis om resultaten onterecht zou zijn. Wetenschappelijk 
stelt zich bovendien nog de vraag hoe je dit fenomeen gaat meten. Wat 
is de juiste impact van de verhoudingen die groeien tussen mensen op 
de resultaten van een project van lange duur? In hoeverre worden die 
verhoudingen bepaald door de vreemde structuren die door de donor 
als werkinstrumenten van een project worden aangereikt aan de 
receptor? 
De bovenstaande vraagstelling is zeker niet volledig, maar het probleem 
niet signaleren zou ook een tekortkoming zijn. We zouden voorlopig 
willen besluiten dat het zoeken naar een machtsevenwicht een 
belangrijk fenomeen was in de jaren nadat de structurele basis van het 
medisch complex gelegd was. Bovendien stellen we vast dat de enkele 
uitverkoren Rwandezen op 7 jaar tijd een enorme verantwoordelijkheid 
toegewezen kregen. Zij werden in diezelfde periode docent en 
beheerder van een instituut dat naar R wandese maatstaven gigantische 
sommen geld besteedde. De vraag of ze dit aankunnen is niet relevant. 
De vraag naar de wijze waarop een machtsevenwicht bereikt wordt lijkt 
ons veel meer aan te sluiten op de vraag hoe de rwandisering zich 

131 Kruijer G.J., Kruijt D. en Vellinga M. halen dit probleem aan in verband met 
hel evalueren van projecten. Zij stellen hel bovenvermelde eveneens vast. maar gaan 
echter in op de vraag hoe de evaJuator de stress die ontstaat door zijn komst kan 
wegnemen om meer informatie te verkrijgen van de geêvalueerde, zodat de resultaten 
van evaJutie beter op de werkelijke problemen kunnen inspelen. Het is mooi om de 
evaluator daarop te wijzen. Dat een inventaris van dit soort problemen echter deel 
moet uitmaken van de evaluatie zelf lezen we echter niet. 
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vertaalde in de werkelijkheid. Naar ontwikkelingssamenwerking toe 
lijkt ons het adaptatievermogen van de ontwikkelingshelper een 
belangrijke factor, die dit proces mede kan doen slagen of mislukken. 
Concreet kwam dit tot uiting in het project Gent -Butare in het feit dat 
een aantal beheersorganen van het medisch complex niet werkzaam 
bleken te zijn. Dit wordt behandeld in de volgende alinea's. 

4.2.1. Het 'Comité de Gestion et de Coordination du 
Complexe Médico-Universitaire' 132 
Het organiserend orgaan van het medisch complex was volgens de 1 ste 
conventie (bevestigd in de tweede conventie) 'Le Conseil 
d'Administration'. Dit mag mooi zijn op papier, vooral door zijn 
evenwichtige samenstelling (zie Bijlage 1), maar deze vergadering zal 
na 26 november 1968 (ze is op dat moment 4 maal bij elkaar gekomen) 
niet meer samenkomen. We verwezen reeds naar de kleine problemen 
die 'zich voordeden aan de faculteit in verband met wie wat mag 
beslissen. Bovendien kwam in de periode na '68 de 'Conseil de 
Faculté' ook zeer onregelmatig samen. Dat er van een bestuurlijke 
malaise sprake was, is wellicht te sterk uitgedrukt Een betere 
fonnulering is dat de faculteit en de omringende instituten in deze 
periode op zoek waren naar een vorm die de coördinatie van de 
aktiviteiten van de verschillende geledingen in goede banen kon leiden. 
Dat er uiteindelijk een orgaan uit de bus moet komen wordt iedereen 
duidelijk in maart 73. 

De frequentie van de bezoeken door decaan Prof. Dr. L. 
Vandendriessche aan de faculteit verminderden in deze periode van 4 
jaar ('68-'73) stelselmatig. Ondertussen had de rwandisering van het 
complex zich reeds vrij ver doorgezet. Dit leidde tot de suggestie van 
Prof. Dr. L. Vandendriessche om een 'Comité de Gestion et de 
Coordination' op te richten. Het enige probleem met deze vergadering 
was haar juridische geldigheid. Ook volgens de 2de conventie bleef de 
'Conseil d'Administration' het administratieve beheersorgaan van het 
medisch complex. Om de zaken nog iets ingewikkelder te maken was 
er ook nog een zogenaamde uitvoerende commissie (la Commission 
Exécutive) die de beslissingen van de 'Conseil d'Administration' moest 
uitvoeren. Om begrijpelijke reden is deze commissie zelden of nooit bij 
elkaar gekomen. De consultatieve coördinatiecommissie kon al evenmin 

132 Zie voor de verslagen van het 'Comité de Gestion et de Coordination' in de 
inventaris pp. 52-53 
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juridisch soelaas brengen, omwille van haar samenstelling (zie ook 
Bijlage 1). 

Het was Prof. Dr. K Vuylsteek die een half jaar nadat het 'Comité de 
Gestion et de Coordination' haar aktiviteiten startte, de leden erop wees 
dat het misschien toch wel zinvol zou kunnen zijn de 'Conseil 
d'Administration' bij elkaar te laten komen.133 

Bedoeling van deze monstervergadering werd de jarenlange achterstand 
in één klap in te halen. De beheers- en coördinatieco.rnmissie gaf 
zichzelf de o.pdracht een evaluatierappo.rt te schrijven over aUe 
aktiviteiten die het medisch complex uitvoerde van '68 tot en met '73. 
Op deze manier werd de 'Conseil d'Administration' een orgaan dat de 
aktiviteiten van de verschillende diensten eens per jaar moest evalueren. 
Het 'Comité de Gestion et de Co.o.rdination du Complexe Médico.
Universitaire' definieert zichzelf na een jaar werking als een strikt 
administratief orgaan dat zich niet inlaat met academische aange
legenheden. De leden van deze vergadering zijn niet juridisch 
o.mschreven, maar in de praktijk zijn het de: 
- Vice-decaan 
- Directeur van het hospitaal 
- Administratief directeur van het ho.spitaal 
- Directeur van het laborato.rium 
- Directeur van het Institut Natio.nale de Santé 
die de dienst uitmaken en die de werkelijke leiding over het medisch 
co.mplex op zich namen. Of dit in werkelijkheid niet ten koste is gegaan 
van de 'Co.nseil de Faculté' blijft een vraagteken. Gemeten naar de 
aktiviteiten van deze laatste vergadering en de uitzonderlijk ko.rte 
verslagen die zij produceerde, rijst het vermo.eden dat tussen de 
agendapunten do.o.r er in het 'Co.mité de Gestio.n et de Co. o.rdination , 
o.o.k wel academische pro.blemen behandeld werden, of moeten we 
gelo.ven dat het aantal academische aangelegenheden werkelijk zo. 
beperkt was? 
Dit go.ld voornamelijk vo.o.r de periode '70-'73. Vanaf '74 werd de 
'Co.nseil de Faculté' kennelijk weer wakker. 

133 Document 8.10.62. AGB, 03.08.73, Compte-rendu de la Réunion du 3 août 
1973 du Comité de Gestion et de Coordination de la Faculté de Médecine., 3 p. 
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4.2.2. Privé-geneeskunde en privé-initiatief 
In Rwanda is privé-geneeskunde sedert 1990 toegelaten. De dokters die 
opgeleid werden aan de UNR werden dus tot 1990 verondersteld 
uitsluitend hun beroep uit te oefenen op de plaats waar zij geaffecteerd 
waren door de Rwandese Regering. 
Om clandestiene privé-geneeskunde niet aan te wakkeren, verschenen 
vanaf '71 met de regelmaat van de klok omzendbrieven naar alle 
dokters om ze te wijzen op het feit dat het hospitaal 24 uur op 24 uur 
zieken in behandeling kan nemen en dat zieken die bij de dokter thuis 
komen aankloppen, als deze niet van wacht is, moeten doorverwezen 
worden, in het andere geval moet de dokter de zieke in het hospitaal 
behandelen en niet thuis. De situatie is inderdaad niet ondenkbaar dat al 
gauw lucratieve parallelle circuitjes, zoals dat heet, zouden ontstaan. 
Temeer daar de Rwandese artsen voortdurend ontevreden waren over 
hun loon. Naar Rwandese maatstaven gemeten, verdienden zij niet 
slecht. De hoogste lonen in Rwanda bedroegen volgens Sohier eind de 
jaren '60 begin de jaren '70 iets meer dan 7.000 Rwf. Het loon van 
een Rwandese arts aan de faculteit bedroeg 6.000 Rwf. Vanaf het 
academiejaar '74-'75 steeg dit tot 10.000 Rwf.134 

Een groot deel van de Rwandese assistent-artsen, eens in Europa 
geweest, beschouwde dit echter als onderbetaald voor de status die ze 
verworven hadden in vergelijking met Europese artsen-specialisten
professoren. 
De onvrede met betrekking tot hun loon gaf aanleiding tot een praktijk 
die door de meeste Europeanen afgekeurd werd (en wordt). De 
Rwandese artsen konden van de Rwandese Staat leningen verkrijgen 
om huizen te bouwen of een handel op te zetten. Op zichzelf is daar niet 
veel op aan te merken, tenzij men stelt dat zij reeds een behoorlijk 
inkomen genoten, en dat Rwandezen die niet het geluk hadden te 
kunnen studeren niet van deze maatregel konden genieten omdat zij 
geen gewaarborgd inkomen hadden en de staat dus diegenen 
bevoordeelde die reeds in een bevoordeelde positie verkeerden (cfr. het 
zgn. Matheus-effect). 
Het gevolg, aldus sommige getuigen, was en is dat de Rwandese artsen 
zich iets te enthousiast met hun particulier initiatief gingen bezighouden 
en hun functie in het hospitaal in meerdere of mindere mate en voor 
korte of lange duur gingen verwaarlozen. 

134 Document 3.7.63. AGB, 30.05.74, Brief van Prof. Dr. L. Vandendriessche aan 
Prof. Dr. P.G. Janssens, 1 p. 
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Wanneer er een gebouw neergezet moest worden dan bleek de arts in 
kwestie meer op zijn werf aanwezig te zijn dan in het hospitaal. Of de 
zorg voor het taxibedrijf je ging wel eens meer tijd vergen dan door de 
meeste Europese waarnemers goed werd geacht. 

Er ontspon zich naar aanleiding van deze buiten-universitaire 
aktiviteiten een deontologische discussie, waarvan de uitkomst in de 
ogen van vele Europeanen reeds bij voorbaat vaststond, of waarbij de 
Rwandese artsen op weinig begrip konden rekenen van diezelfde 
Europese waarnemers. Ik voeg hier meteen aan toe dat de discussie 
over de privé-initiatieven van de Rwandese artsen ook een gedroomde 
aanleiding vormde om bepaalde klassieke clichés ten opzichte van 
Afrika te ventileren. 

Laat ons de volgende vergelijking maken: een arts die in België goed 
verdient aan zijn praktijk wordt doorgaans als succesvol aanzien. De 
reden is vrij duidelijk: in België wordt een arts per prestatie vergoed en 
hoe meer prestaties hij levert hoe meer mensen vertrouwen blijken te 
hebben in de arts. Conclusie: de arts doet zijn werk hoogst 
waarschijnlijk meer dan behoorlijk. 
In Rwanda kon men omwille van voor de hand liggende sociaal
economisch factoren onmogelijk zulk een systeem laten functioneren. 
Slechts 5% van de bevolking betrekt zijn loon uit betaald werk of 
salariaat en het aantal geregistreerde zelfstandigen is al evenmin erg 
groot M.a.w. het overgrote deel van de bevolking is slechts in zeer 
beperkte mate betrokken bij de geldeconomie. Een sociaal zekerheids
systeem uitbouwen naar analogie met bv. het Belgische systeem dat de 
medische kosten van de bevolking voor het grootste gedeelte draagt 
was (en is) dus eenvoudigweg onmogelijk. 
De Belgische arts kan dus vanuit een morele luxe-positie135 zijn 
praktijk bedrijven, omdat een sociaal-economische buffer, met name 
het sociale zekerheidsstelsel, hem/haar beschermt tegen wat ik zou 
willen noemen het Rwandese deontologische dilemma 136: of ik werk 
uitsluitend voor de geneeskunde. dan betrek ik mijn sociale status enkel 
vanuit mijn medische aktiviteiten en verwerf ik geen hoge financiële 

135 Wat niet wil zeggen dat artsen zich niet voor andere morele problemen geplaatst 
zien die intrinsiek voortvloeien uit het Belgische systeem. 
136 Om elke verwarring te vermijden wil ik duidelijk stellen dat het hier niet om 
medische deontologie gaat. wel om de deontologie die aan de sociale functie van arts 
verbonden is. 
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positie, of ik investeer minder tijd in mijn werk als arts, verdien meer 
en verwerf ook in financieel opzicht een hoge sociale status. Door een 
consultatie meer of minder te doen verdient een R wandese arts 
verbonden aan een hospitaal of dispensarium immers geen R wande se 
frank meer of minder. 
De vraag die zich opdringt is dus: op basis van welke criteria beoordeelt 
men een R wandese arts en wenst men daarbij rekening te houden met 
sociologische en economische factoren? Zijn de privé-aktiviteiten van 
de R wandese dokters andennaal een gevolg van en/of illustratie van de 
ongelijke economische verhoudingen tussen het rijke Noorden en het 
anne Zuiden? 

De discussie wordt er niet eenvoudiger op als we de Rwandese 
conceptie van ziekte, gezondheid en gezondheidszorg zouden 
confronteren met de Westerse. 137 Aan de ene zijde is het logisch dat de 
concepties ten aanzien van het verschijnsel ziekte verschillen, maar aan 
de andere zijde is het even logisch dat de Westerse methode van 
geneeskunde, zelfs al wenst men ze toe te passen in een andere 
culturele context, ook vraagt om een minimale interiorisering van haar 
premissen (zowel wat haar technische toepassing als wat de 
deontologische consequenties van haar introductie betreft) om haar te 
kunnen toepassen. De vraag is dan hoever het proces van inculturatie 
van Westerse geneeskunde in zijn totaliteit moet gaan om tot een 
aanvaardbare praktijk van deze geneeskunde over te gaan, één; naar 
Westerse nonnen, zodat de overdrager zijn methode ook wat de morele 
codes betreft als geslaagd ervaart en twee; naar Rwandese normen, 
zodat de acceptor niet een totaal gevoel van acculturatie heeft? 

Ik doel hier voornamelijk op de kloof die er blijkbaar is tussen de 
technische aspecten van het beroep van arts, zoals diagnose stellen, 
kennis van medicatie. operatietechnieken onder de knie hebben enz. en 
de creatie van de aangepaste context waarin de technische aspecten van 
de Westerse geneeskunde tot hun recht kunnen komen, zodat een 
minimale en aanvaardbare efficiëntie wordt bereikt De norm is hier 
duidelijk het potentieel van Westerse geneeskunde in een gegeven 
situatie. Onderstaande getuigenis van Dr. E. Lahaye verduidelijkt dit~ 

137 Hier heb ik het wel over medische deontologie, maar enkel in de zin dat 
medische deontologie deel uitmaakt van de premissen die aan de Westerse 
geneeskunde verbonden zijn. 
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" [ ... ] :ik moet wel vermelden dat het voor mij een eerste 
kontakt was met een Afrikaans hospitaal en dat het kontrast met 
het normale Europese hospitaal dus wel hard aankwam. 
Nochtans denk ik dat de onbeschrijflijke vuilheid waarin het 
hospitaal verkeert zelfs met de beperkte middelen waarover ze 
beschikken, aanzienlijk te verbeteren zou zijn met een minimum 
aan goodwill van de lokale leiding. Het is echter zo dat een 
Afrikaanse verpleegster (althans in Butare) categoriek weigert 
een zieke te wassen, zodat wanneer de familie er niet voor kan 
instaan, de zieke gedurende gans zijn verblijf in ongewassen 
toestand blijft. Dit is ook het geval voor zieken opgenomen met 
typhus exanthematicus die meestal overvloedig bedekt zijn met 
luizen (wat tenslotte de vector van de ziekte is), zodat na enkele 
dagen de ganse zaal door typhus exanthematicus aangetast is. 
Dit soort nalatigheden is mijns inziens onverantwoord. In het 
kader van de chronische overbezetting (de meeste éénper
soonsbedden worden gevuld met 2 zieken) is het ten slotte 
hemeltergend te zien dat ongeveer 50% van de patiënten in de 
mannenzaal voor algemene observatie aangetast zijn door beri
beri tengevolge van gebrekkige voeding in de lokale 
gevangenis: op deze toestand wordt lijdzaam toegezien maar ik 
heb niet de indruk dat er enige belangrijke stappen ondernomen 
worden vanwege de medische overheid bij de gevangenis
overheid om aan deze zaak iets te veranderen. Verder wil ik nog 
vermelden dat, aangezien ik niet belast was met een bepaald 
deel van de kursus voor inwendige geneeskunde, ik getracht 
heb enkele klinische lessen in propaedeutica te organiseren. 
Alhoewel ik de Vice-Decaan meer dan een week vooraf hiervan 
op de hoogte gebracht had en hij zich hiermee akkoord 
verklaard had, moest ik vaststellen dat op de eerste klinische les 
slechts 6 studenten aanwezig waren: de rest was gewoon niet 
verwittigd geworden, ik heb dan ook deze poging opgegeven." 
138 

We schrijven 23 augustus 1974, acht jaar nadat de sanering van het 
hospitaal begonnen was. 

138 Document 5.2.4. AGB, 23.08.74, Brief van Dr. E. Lahaye aan Rector A. 
Devreker van de RUG., 2 p. 
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Mijns inziens zitten hier heel wat elementen in die louter te maken 
hebben met organisatie, maar ook met gedrag dat het gevolg is van 
andere morele en normatieve referentiekaders (het wassen van de 
zieken, met 2 zieken in één bed, het niet optreden tegen de 
gevangenisdirectie, het niet kuisen van de gebouwen). Het cruciale 
punt is nu éénmaal dat de Westerse geneeskunde enkel optimaal kan 
functioneren wanneer de patient zeer goed verzorgd wordt in zo steriel 
mogelijke omstandigheden, omwille van de concentratie van zieken en 
vooral omwille van de radicale houding van de Westerse geneeskunde 
ten opzichte van het menselijk lichaam. Opereren en anesthesie zijn 
drastische ingrepen die enkel kans op slagen hebben in zeer strikte 
hygiënische omstandigheden. 

Ik haal hier slechts enkele aspecten aan en deze opsomming is verre van 
volledig. Wat wel duidelijk is, is dat er vele extra-medische factoren 
zijn die bepalen of een hospitaal in Rwanda, en bij uitbreiding in de 
Derde Wereld in haar totaliteit, draait of niet 

Hoewel deze problematiek niet het onderwerp van deze studie vormt 
moeten we toch vaststellen dat sociale mobiliteit, de mate van 
inculturatie van de methode van Westerse geneeskunde in al zijn 
facetten en het verschil in conceptie van ziekte, gezondheid en 
gezondheidszorg, factoren zijn die de wijze waarop geneeskunde in 
Butare werd en wordt toegepast, bepalen. Een eventuele beoordeling 
van de inspanningen die in Butare geleverd werden, zou alleszins met 
minstens deze factoren rekening moeten houden. 

Ik wil nogmaals herhalen dat we enkel kunnen vaststellen wat voor 
ontwikkelingssamenwerking op het terrein van belang is. Boven
vermelde problematiek is een aparte studie waard 

4.3. De rwandisering van de faculteit (deel 2) 

De rwandisering van de faculteit zette zich vanaf 1970 ook door op het 
niveau van de beheersorganen van de faculteit en de UNR. 
Vanaf het academiejaar '70-'71 werd voor de eerste maal een 
Rwandees benoemd tot vice-decaan. Deze eer viel te beurt aan Dr. E. 
Mbarutso in opvolging van Dr. O. Grosjean. De Staf Médical werd 
eveneens vanaf dat moment voorgezeten door een Rwandese dokter, 
nl. Dr. G. Gatera die later Dr. E. Mbarutso zal opvolgen als vice-
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decaan. Secretaris van deze vergadering werd Dr. P. Mbonyingabo. 
In dezelfde periode werden de eerste docenten (Chargés de cours 
associés) benoemd: 

Dr. E. Mbarutso: docent verbonden aan de dienst Gynaecologie
Obstetriek. 
Dr. P. Mbonyingabo (Anatomo-pathologie). 
Dr. V. Ntabomvura (Algemene Geneeskunde en Propedeutica). 
Dr. G. Gatera ter vervanging van Dr. X. F. Vanderick (Chirurgie en 
Anatomie ).139 

Werden benoemd tot assistent-geneesheer in de periode 1969-1974: 

Dr. C. Bigomwa (Basiswetenschappen) oktober '70 
Dr. V. Mubiligi (Microbiologie) oktober 73 
Dr. F. Muganza (Sociale Geneeskunde) oktober '73 
Dr. I. Sendama (Chirurgie) oktober '73 
Dr. F. Sibomana (Anesthesie) oktober '73 

Normaal gezien hadden nog 6 assistent-geneesheren meer benoemd 
moeten worden tijdens deze conventie. Zij werden door de Conseil de 
Faculté ook voorgedragen aan de Minister van Nationale Opvoeding, 
maar slechts twee van hen zullen uiteindelijk benoemd worden in 1975. 
140 

Dr. V. Mubiligi (zie rwandisering deel 1) kreeg de functie van directeur 
van het laboratorium vanaf het academiejaar '73-'74. 

Dit alles leidde ertoe dat aan het einde van de 2de conventie 12 
Rwandese docenten benoemd waren, waarvan 7 ook de functie van 
kliniekleiders bekleedden. 

Om de specialisatiestudies van de R wande se dokters te vervolledigen 
kregen verscheidene assistenten in het kader van de 2de conventie de 
kans kortlopende stages in België te volgen. Dr. J. Kayigihi, Dr. G. 

139 Document 9.10.36 AGB. 17.11.70, Brief aan de Minister van Volksgezondheid 
en aan de Minister van Nationale Opvoeding., 2 p. 
140 Document 6.28.26. AGB. 27.09.74., Brief van Dr. G. Gatera (Vice-decaan) aan 
de Minister van Nationale Opvoeding .• 2 p. 
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Gatera en Dr. E. Mbarutso zullen van deze mogelijkheid gebruik 
maken. 

4.4. Het budget ('66-'74) 

Om redenen van overzichtelijkheid worden de cijfers voor de eerste 
conventie hier behandeld in plaats van in hoofdstuk 3 van deel 1. 

Zoals we reeds venneldden werd het project Gent - Butare voor het 
overgrote deel gedragen door DOS (in 1973 werd DOS omgevormd tot 
het huidige Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking 
ABOS). 
Daar de overeenkomst tussen de RUG en DOS pas afgesloten werd op 
19 september 1967 begon de financiering via DOS op 1 oktober 1967, 
bijna een jaar nadat de eerste conventie getekend werd. 
De financiering verliep via de zogenaamde 'enveloppe fonnule'. De 
RUG ontving jaarlijks een bepaald bedrag van DOS! ABOS dat zij 
achteraf diende te verantwoorden. De grootte van deze som werd 
bepaald aan de hand van een begroting die door de projectleiding werd 
ingediend. 

Voor deze eerste periode evolueerde de fmanciële bijdrage aan de hele 
onderneming als volgt: 

1967-68 
1968-69 
sept. 1969- dec. 1969 
1970 
1971 
supplement 1971 
1972 
supplement 1972 
1973 
1974 

11.595.918 
12.731.500 

3.945.250 
15.900.000 
16.977.000 

3.500.000 
22.000.000 

1.393.000 
24.000.000 
26.000.000 

± 142.000.000 Bef. 
of ± 280.000.000 Rwf. 

Van deze bedragen moesten betaald worden: 
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- De weddes van het Belgisch personeel. 
- Daglonen van het niet-statutair Rwandees personeel. 
- De reizen Brussel- Kigali - Butare - Kigali - Brussel (economy class) 

voor de visitings en andere personeelsleden. 
- Het onderhoud van de huizen. 
- Medicatie en klein medisch gebruiksmateriaal. 
- De uitrusting van het hospitaal. 
- De werkingskredieten van het medisch complex. 
- Het secretariaat en de administratie. 
- Eten voor de zieken. 
- Representatiekosten en reizen. 
- Transport België - Rwanda (materiaal). 
- De sociale toelage aan de R wande se studenten. 
- De weddes van de Rwandese assistenten. 
- De organisatie van Post-Universitair onderwijs. 
- Aankoopvan boeken en tijdschriften. 
- Auto's, onderhoud en gebruik. 

Het budget dat door DOS/ABOS ter beschikking werd gesteld diende in 
hoofdzaak om het medisch complex te laten functioneren. De fondsen 
voor infrastructuurwerken en uitrustingsgoederen diende het project 
Gent - Butare elders te zoeken. In de periode '68-'73 werd voor slechts 
2.601.807 Bef. aan uitrustingsmaterialen gekocht op de door het DOS 
gefinancierde begroting.141 Het gaat hier om duurzame goederen en de 
kosten om deze in Butare te krijgen. 

Met het budget ging het in tegenstelling tot wat de cijfers laten 
vermoeden slechter vanaf 1970. Het tijdstip van bekendmaking van het 
budget door DOSIABOS liet steeds meer op zich wachten. Zo raakte 
het budget voor '70 bekend in februari 1971. De supplementen voor 
'71 en '72 werden meegedeeld in september '73. Eind '73 had men 
nog geen kredieten ontvangen voor dat jaar. 
We zullen zien dat deze budgetaire perikelen nog zullen toenemen 
naarmate ABOS meer vat krijgt op het ganse project vanaf de 3de 
conventie (1975-1979). 
Het project raakte zo voortdurend in ademnood. Dit liet zich vanaf de 
jaren '72-'73 zeer sterk voelen. De plotse geldnood waarin ook de 
RUG terecht kwam na de gouden jaren '60 had als gevolg dat de 

141 Document 1.1.23. AGB, 18.04.74, Conseil d'Administration: Rapport des 
activités du Complexe Médical Universitaire 1968-1973 et projets d'avenir., 72 p. 
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geldschieter van het project ook wegviel. Hierdoor kwamen de 
programma's die gefinancierd werden buiten het DOSIABOS budget in 
het gedrang. 

Zo werd een bedrag van 7.640.000 Bef., gespreid over de eerste en 
tweede conventie, uit het fonds Ganda-Congo besteed aan de bouw van 
lokalen voor het medisch complex en huizen voor de coöperanten en 
visitings. Het Fonds Ganda-Congo leefde voornamelijk van stortingen 
verricht door de universitaire diensten van de RUG. Dit fonds is eind 
'73 uitgeput. 142 

Van de Duitse ontwikkelingssamenwerking (via de bemiddeling van 
Misereor) werd een fonds van ongeveer 5.000.000 Bef. (392.000 
DM.) ontvangen voor de bouw van een administratief en poliklinisch 
complex.l 43 Ook de uitrusting van de administratie en bepaalde 
medische uitrustingsgoederen (300.000 Bef.) werden via dit fonds 
aangekocht 

De bijdrage van de RUG bestond voornamelijk uit giften in natura, wat 
het medisch materiaal betreft. Allerlei verouderd (?) materiaal van het 
UZ te Gent werd naar Butare gevlogen of verscheept. 
De RUG leverde ook een aanzienlijke bijdrage in het 'fonctionnement' 
van het hospitaal. Zo werd de formule uitgewerkt dat personeelsleden 
van de RUG (meestal patrimoniumpersoneel) met behoud van hun 
wedde en affectatie aan de RUG voor korte en middel1ange periodes (1 
maand tot een jaar) naar Butare konden gaan werken. Een aantal 
permanenten werden eveneens op deze wijze bekostigd. 
De RUG stond aan het medisch complex bovendien een renteloze 
lening toe ten belope van 2.800.000 Bef. 

Er werden in deze periode ook pogingen gedaan om geld los te weken 
bij het Ontwikkelingsfonds van de Europse Gemeenschap (FED). Men 
zal tot '76 moeten wachten vooraleer men de toezegging krijgt van de 
FED om met de bouw van een gloednieuwe faculteit te beginnen. Ook 

142 Een dodenhuis met autopsiezaal, een bibliotheek, 3 auditoria, een complex: 
operatiezaal, intensieve zorgen en sterilistatie. een neerhof voor dierenkweek, 12 
buizen met 2 slaapkamers en 4 huizen met 3 slaapkamers. 
143 Voor 1 DM moesten destijds 26 Rwf. betaald worden. 1 Rwf. was ongeveer 
0.5 Bef. 
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verscheidene hospitaalsecties zullen vernieuwd worden met geld van dit 
fonds. Dit bouwprogarnma zal pas in '86 beëindigd worden. 

Tot slot zijn er nog enkele kleinere bijdragen: 

- De ASLK voorziet in de periode '68-'74 studiebeurzen voorde 
Rwandese studenten in Butare voor een totaal bedrag van 650.000 
Bef. 

- Oxfam (Groot-Brittannië) schenkt 700.000 Bef. 
- De Belgische PIT 275.000 Bef. 
- Particulieren en groeperingen, o.a. het Tropisch Medisch Fonds, 

schenken 381.000 Bef. 

De bijdrage van de Rwandese Regering bestond hoofdzakelijk in het 
stelselmatig laten toenemen van het Rwandees personeel onder statuut 
(Ministerie van Volksgezondheid en Ministerie van Staatsambtenaren). 
Het betrof hier voornamelijk verplegend en paramedisch personeel. 
Het Ministerie van Volksgezondheid nam van het laboratorium vaccins 
af en van de centrale apotheek van het medisch complex steriele 
vloeistoffen en medicamenten ten behoeve van de hospitalen in 
Rwanda. De Rwandese Regering bleek echter een slechte betaler te 
zijn. 

Alles bij elkaar genomen stroomden er aanzienlijke sommen geld naar 
het medisch complex te Butare. We stelden reeds dat we een financiële 
analyse van het project niet weerhouden hadden voor deze studie. 
Toch wil ik hier enkele bemerkingen maken. 

Een min of meer ruwe schatting leert ons dat in deze periode minstens 
180.000.000 Bef., en waarschijnlijk meer, naar het project gevloeid is. 
Rekenen we dit om naar de kostprijs per patient die men behandelde 
tussen '66 en '74 komen we tot de volgende resultaten: 

1. In het totaal werden 494.401 patiënten behandeld (poliklinisch + 
klinisch). Delen we deze 180.000.000 door 494.401 dan is de 
kostprijs per patient 364 Bef. 
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2. Delen we dezelfde som door het aantal behandelingen (grote en 
kleine) dan bedraagt de gemiddelde kostprijs per behandeling 85 
Bef. 144 

Vergelijken we dat met de volgende gegevens: 

1. Het gemiddelde maandinkomen van een Rwandees bedroeg aan het 
einde van de jaren '60 ongeveer 400 Bef. 

2. De export per hoofd bedroeg 10,8 $ per jaar in 1969 of net iets meer 
dan de kostprijs van een gemiddelde behandeling. 

3. Het bruto nationaal produkt per inwoner bedroeg in 1970 2400 Bef. 
145 

We kunnen op basis van deze, weliswaar beperkte, cijfers concluderen 
dat naar Rwandese maatstaven de kostprijs .van het medisch complex 
zeer hoog ligt. Het geeft tevens een indicatie voor de discussie of het 
ganse project niet te duur was. Te duur naar de toekomst toe, omdat 
men een snelle rwandisering van de faculteit en dus een terugtrekking 
van de Belgische hulp van bij het begin voorop stelde. Die 
terugtrekking komt er uiteindelijk pas in 1984. Op dat moment is de 
economische situatie van Rwanda er zeker niet beter op geworden en 
zal het medisch complex, hoe men het ook keert of draait, een dure 
erfenis voor de Rwandezen worden. 

De kostprijs van de onderneming doet in ieder geval de vraag rijzen 
naar de zin van een snelle en onvoorwaardelijke rwandisering? Hoe 
moet Rwanda het geld opbrengen om het medisch complex op hetzelfde 
niveau te laten draaien, nadat de Belgische aanwezigheid zou 

144 De cijfers die hier gebruikt werden zijn afkomstig van een dokument waarvan de 
auteur niet bekend is, omdat de titelpagina ontbreekt. De betrouwbaarheid van de 
cijfers kon gecontroleerd worden door confrontatie met andere documenten uit het 
AGB. 
Document 1.8.70. AGB, eind 73, Evolutie van het studentenaantaI en van de 
onderwijsmethoden, Europees personeelsbestand, Rwandees universitair personeel 
Financiering langs ABOS, Financiele tussenkomst van of door bemiddeling van de 
RUG, Bouwprogramma en tussenkomst van de Rwandese autoriteiten., 7 p. 
Document 1.1.3. AGB, 10.04.74, Conseil diAdministration, Rapport des activités 
du Complexe Médical Universitaire 1968-1973 et projets d'avenir., 72 p. 
Document 11.6.20. AGB, 15.0l.74, Brief van Prof. Dr. L. Vandendriessche aan Dr. 
V. Ntabomvura., 1 p. 
145 Sohier (V.), L'économie du Rwanda et Ie role de I'Assistance Technigue., 1971, 
Liège, Institut Supérieur de Commerce, 146 p. 
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wegvallen, afgezien van het feit dat infrastructureel (gebouwen en 
basisuitrusting van de laboratoria enz.) de faculteit voor enige jaren uit 
de kosten is? 

Het is in ieder geval een vraag die in historisch opzicht interessant is 
omdat we hier cijfers aanhalen die in 1974 reeds gekend waren. Deze 
berekening had evengoed destijds gemaakt kunnen zijn. Noch het 
Archief Gent - Butare, noch de inhoud van de gesprekken die ik voerde 
en de artikels die er gepubliceerd werden over het project, doen 
vennoeden dat er destijds op deze wijze zou geëvalueerd zijn. Minstens 
twee vraagstellingen konden zich na becijfering opgedrongen hebben: 

Moet het project niet zodanig hertekend worden dat de werkingskosten 
van het medisch complex drastisch omlaag .gaan met het oog op het 
overdragen van het complex binnen een afzienbare toekomst? (We 
zouden dit de pragmatische vraagstelling willen noemen). 

Is dit het soort ontwikkelingshulp dat Rwanda nodig heeft, ondanks het 
lovenswaardige humanitaire karakter van de hulp en de absolute 
noodzaak om Rwandese dokters op te leiden? Is de Rwandese 
samenleving op termijn gediend met een geldverslindend instituut als 
het medisch complex? (de radicale vraagstelling). 

Het zijn uiteraard retorische vragen, waarop geen antwoord meer kan 
gegeven worden. Wat met betrekking tot deze studie van belang is, is 
dat we moeten vaststellen dat er geen fundamenteel debat op gang is 
gekomen naannate men zich steeds meer rekenschap kon geven van 
het prijskaartje van de investering die men aan het ondernemen was in 
Butare. 
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4.5. Overzicht van de evolutie van het studentenaanlal en 
van het personeelsbestand aan de FMB 1966 - 1974 

4.5.1. De studenten 

jaar kandidatur doctoraten speciale doctoralen Tot. 

2 3 2 3 4 1 2 3 4 5 

66-67 6 9 15 

67-68 3 6 9 18 

68-69 12 3 6 21 

69-70 20 12 3 22 57 

70-71 22 20 12 3 21 78 

71-72 33 21 21 11 3 12 101 

72-73 39 27 21 20 11 12 130 

(24) (11) (14) (9) (5) (10) (73) 

6 10 

73-74 20 21 14 13 13 81 

12 

De cijfers geven het aantal studenten aan dat zich inschreef voor een 
bepaald jaar, behalve de cijfers tussen haakjes. 
De cijfers in vet geven het aantal studenten aan dat gediplomeerd werd. 

Qpmerkingen: 
1. De daling tussen '72 en '73 in alle studiejaren moet aan twee 
factoren toegeschreven worden: 
a) Het toenemende aantal studenten in de eerste kandidatuur (verdrie
voudiging in 5 jaar tijd) maakt een strengere selectie noodzakelijk. Dit 
wordt geargumenteerd op basis van afzet en financieringsproblemen die 
in de toekomst zouden kunnen ontstaan indien het stijgingsritme 
constant zou blijven. Ook het aantal zittenblijvers in de 2de kandida
tuur zou hierdoor beperkt kunnen worden, alhoewel wij daar op basis 
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van deze cijfers weinig reden toe zien. Tenzij men veronderstelt dat 
men dit reeds voorzag op basis van de resultaten van '71-'72 in de 2de 
kandidatuur en problemen voor de toekomst verwachtte, vermits de 
slaagpercentages voor de voorgaande jaren in alle studiejaren bijzonder 
hoog lagen. 

b) In februari '73 grepen bepaalde gebeurtenissen plaats die verband 
hielden met etnische spanningen. Heel wat studenten van Tutsi-afkomst 
hebben de universiteit moeten verlaten. Het is niet waarschijnlijk dat er 
aan de universiteit gewelddadigheden plaatsgrepen. Geen enkele 
getuige kon mij dit bevestigen. Wel zouden personen vreemd aan de 
faculteit dreigementen aan het adres van een groot aantal studenten 
gestuurd hebben. Dit had tot gevolg dat de meeste Tutsi-studenten146 

die de universiteit verlieten eenvoudig gevlucht zijn. 147 Minstens 8 
studenten zijn weergekeerd naar de faculteit na de moeilijkheden. In het 
totaal keerden 53 studenten na dit schooljaar niet meer weer naar de 
faculteit. 148 

146 Het is niet duidelijk of het hier enkel om Tutsi-studenten gaat. We merkten 
reeds op dat de tweedeling Tutsi - Hutsi in Rwanda te ruw is, omdat er heel wat 
vennenging bestaat tussen deze twee etnische groepen, wat ook weer niet wil zeggen 
dat de tegenstelling niet bestaat. Laat dat duidelijk zijn. 
147 Geen enkel document uit het AGB beschrijft wat er tijdens de maand februari, 
begin maart 1973 gebeurd is. Slechts 1 document in het AGB venneldt er iets over 
(Document 1.8.70 AGB, 04/05.73) met de volgende commentaar: "Er werd bij de 
Rwandese autoriteiten aangedrongen opdat de verdreven studenten zouden 
terugkomen. Indien dit niet gebeurt zullen dit jaar 15 einddiploma's worden 
afgeleverd. Als de studenten allen terug komen kunnen 23 einddiploma's afgeleverd 
worden. Hel is nog mogelijk de verloren lijd in te lopen." Uiteindelijk zullen 16 
studenten hun einddiploma behalen. Dit betekent dat 7 studenten eraan zijn voor hun 
moeite. 
In het Archief van de Medische Faculteit te Butare werd een document weergevonden 
van de hand van Prof. Dr. L. Vandendriessche en gericht aan de Minister van 
Nationale Opvoeding waarin summier naar de gebeurtenissen wordt verwezen. De 
brief heeft inderdaad tot doel de Minister aan te sporen de studenten die de faculteit 
verlaten hebben weer te halen naar de faculteit. Brief van 8 maart 1973. 
148 Het is bijzonder moeilijk op basis van de beschikbare cijfers een reconstructie te 
maken van het aantal studenten dat de universiteit verliet. Gezien de politieke- en 
quasi oorlogsomstandigheden waarin Rwanda sinds oktober 1990 verkeert, was het 
onmogelijk: om met de Rwandezen hierover een gesprek te beginnen. Ook mensen 
die reeds jarenlang in Rwanda verbleven, raadden mij dit af. Merkwaardig is dan 
weer dat deze mensen zich deze periode uitennate slecht herinnerden. Is hier 
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In het totaal studeerden 46 studenten af als doctor in de geneeskunde, 
waarvan 25 als Assistants Médicaux hun studies aanvatten. 

In 1969 werd een laatste maal gestart met een groep Assistants 
Médicaux waarvan 11 Burundezen (de zgn. speciale doctoraten). Zij 
zullen het curriculum in 4 jaar in plaats van in 5 jaar afwerken. Dit heeft 
vooral te maken met het feit dat zij grotendeels samen met de gewone 
doctoraten en kandidaturen les konden volgen. Deze geaccelereerde 
opleiding bracht wel protest vanwege de studenten met zich mee. 

" En effet, c'est, avec les années précliniques que nous 
recevons actuellement les cours de Biochimie, Immunologie, et 
Médecine Sociale, après avoir terminé avec eux les cours de 
Parasitologie et Histologie. 
A vee les années de Doctorat nous avons reçu les cours de 
Gynécologie, Radiothérapie, Cardiologie et Stomatologie, sans 
omettre l'O.RL., l'Anatomie pathologique, la Pédiatrie et la 
déontologie qui se suivent toujours. " 149 

De examens moesten bovendien samen met al de kandidaturen en 
doctoraten afgelegd worden, zodat de studenten in de Speciaal
doctoraten quasi geen tijd hadden de examens degelijk voor te bereiden, 
omdat deze elkaar in zeer snel tempo opvolgden. 

werkelijk van vergeten sprake of is hier sprake van verdringing? 57 studenten 
verlieten de faculteit in de maanden februari/maart 1973 (130 -73 = 57). 
Tellen we het aantal studenten dat zich bij het begin van het schooljaar 73-74 
opnieuw aandient in een hoger jaar dan komen we aan 61 studenten (= 3de kan. + 
lste + 2de + 3de dok. of 21 + 14 + 13 + 13 = 61). De studenten uit de eerste 
kandidatuur die in zich in oktober 73 voor de 2de kandidatuur inschrijven worden niet 
meegerekend omdat we daar helemaal geen informatie over bezitten. Tellen we bij 
deze 61 studenten de studenten die afstuderen (16) in september 73 dan komen we op 
een totaal van 77 van de 130 die slaagden tijdens het schooljaar 72-73. 53 studenten 
(130 - 61 - 16 = 53) verlaten de universiteit of slaagden niet tijdens dit schooljaar. 
We weten van minstens 8 studenten dat zij weerkeerden (verschil tussen de cijfers 
van 03.73 en 10.73). Minstens 25 studenten werden definitief van de universiteit 
verdreven of verlieten de faculteit. hoewel we er geen harde bewijzen voor hebben. 
Document 1.8.70. AGB, 04/05.73 Evolutie van het studentenaantal en van de 
onderwijsmethoden., 8 p. 
Ongepubliceerd document van Prof. Dr. P.G. Janssens, Annexe 11, Effectifs des 
étudiants à la Faculté de Médecine. 1 p. 
149 Document 3.5.76 AGB, 19.05.71, brief van de studenten 2de jaar Speciaal
doctoralen aan de Vice-decaan van de Medische Faculteit., 2 p. 
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" [ .. .] eeci au même rythme et ordre tel que plus haut explicité, 
ne nous permet, certes, aueune possibilité d'assimilation, ni 
aisée ni malaisée, et risque plutot de eompromettre la bonne 
marche de nos études sur Ie plan aeadémique. " 150 

De stages welke de studenten moesten doorlopen en de financiële 
ondersteuning door de Rwandese Staat waren regelmatig onderwerp 
van discussie met de professoren. Of de stages begonnen te vroeg in 
het jaar, of de studenten moesten in het weekend meer vrij hebben, of 
ze moesten 's avonds te lang werken enz. Het probleem met de 
financiën van de studenten was een jaarlijks weerkerend probleem, 
waar men in de mate van het mogelijke aan tegemoet kwam.151 

Tijdens het academiejaar '71-'72 werden de 11 Burundese studenten 
naar hun land teruggeroepen, 2 ervan weigerden en kregen politiek 
asiel in Rwanda. 

4.5.2. Het personeel 
al Het Bel~ch personeel: 
Aanvankelijk waren in Butare 4 DOS-ambtenaren aan het werk. Met de 
overname van de faculteit door de RUG steeg hun aantal tot 7 in '68 -
'69 om vervolgens teruggebracht te worden op 2 vanaf '73. 
Het permanent personeel werd via het project betaald (dus ook door 
DOS, maar niet statutair DOS). Dit aantal steeg van 8 ('68) tot 16 
('73). Het permanent personeel begon na '73 ook af te nemen. 
Bovendien schakelden veel medewerkers over naar het UTS-statuut 
(Universitaire Technische Samenwerking) waarbij de VLIR optrad als 
bemiddelaar tussen het project en ABOS. 
De tijdelijken werden betaald door de RUG (wetenschappelijke 
opdracht) en kregen daar bovenop nog een dagvergoeding van 600 

150 efr. noot 146, p. 2. 
151 Document 8.1.49. AGB, 18.10.74, Brief van de Rector van de UNR aan de 
Decaan van de Medische Faculteit., 2 p. 
Document 8.1.54. AGB, 02.10.74, Brief van de studenten aan de Secretaris van de 
Faculteit., 2 p. 
Document 8.1.52. AGB, 12.10.74, Brief van de studenten aan de Vice-decaan van de 
Faculteit., 2 p. 
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Bef. die op het project verhaald werd. Hun aantal nam gestadig af van 
15 ('67), 23 ('68) naar een 7 tal ('73). 152 
De rwandisering van de faculteit is de voornaamste reden waarom dit 
tijdelijk personeel (of de zogenaamde visitings) gestadig afnam. De 
diensten waarin een R wandese dokter benoemd werd, waren van dan 
af immers ook verantwoordelijk voor het geven van de cursussen aan 
de studenten van de faculteit, zodat enkel nog voor gespecialiseerde 
vakken een visiting-professor naar de faculteit gestuurd moest worden. 
De lijst met namen van de tijdelijke en permanente Belgische 
medewerkers is afgedrukt aan het einde van de bijdrage van Prof. Dr. 
A. De Schaepdryver. 
Toch was men in de Rwandese gelederen niet helemaal gerust in de 
voortdurende daling van het aantal Belgische permanenten en tijdelijken 
vanaf '73: 

" Le mallque de professeurs permanents commence à créer un 
climat de suspicion sur nofre Faculté, cela depuis Ie départ de 
l'interniste, du pédiatre et du chirurgien. On voit un médecin 
Rwandais courtr du tour des salles aux consultatiolls, puis au 
cours de la Faculté, au Groupe Scolaire et chez les éleves 
infirmières. { .. .] Les étudiants m'ont dit en privé que les cours 
donnés par certains ne sont pas préparés. C'est dommage! 
J'aimerais que quand vous reviendrez vous examinez Ie bien 
fondé de ces accusations. Est-ce-que c'est dil à la multiplicité 
des tckhes ou est-ce-que c'est dil à l'incompétence de nous 
aU/res ou est-ce encore une façon singulière des étudiants de 
chambarder les choses? Existerait-il un moyen d'évaluer Ie 
niveau des cours que nous donnons? " 153 

Gebruikt Dr. V. Ntambomvura (auteur van bovenstaande tekst) hier de 
studenten omdat hij kritiek heeft op een aantal collega's van hem? Wil 
hij ~ sparen door te ~ggen dat ze teveel werk hebben en ze toch op het 
matje laten roepen? Of is de schrijver werkelijk van mening dat er een 
probleem in verband met de bezetting van het hospitaal ontstaan is, 
doordat een aantal Belgische specialisten niet vervangen werd? Dit 
citaat zou evengoed een voorbeeld kunnen zijn van de wijze waarop 
objectieve problemen gebruikt worden om persoonlijke motieven te 

152 Voor 74 hebben we geen cijfers gevonden. 
153 Document 11.6.14. AGB, 14.01.74, Brief van Dr. V. Ntabomvura aan Prof. 
Dr. L. Vandendriessche., 3 p. 
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dienen. Je kan dat natuurlijk op geen enkele wijze hard maken, omdat 
er geen bronnen zijn die vertellen of deze evaluatie werkelijk plaats 
greep en wat de resultaten ervan geweest zijn. Wat wel duidelijk uit de 
bronnen naar voor komt is dat de Rwandese dokters het vertrek van het 
Belgisch personeel in deze faze (einde van de 2de conventie) van de 
samenwerking nog niet opportuun achtten. 

" Je ne connais pas la position exacte de mes confrères 
Rwandais maïs personnellement je crois que les Rwandais ne 
devraiellt en aUCUII cas accepter Uil Doyen Rwandais si les 
conditiolls de recrutement, de versement de budget, et de 
stabilisation de cadre rwandais ne sont pas c/airement définies 
par une convention.Vous au moins, vous avez plus d'armes 
que nous à ce sujet. Que fera Ie pauvre Rwandais Ie jour ou les 
professeurs Belges ne viennent pas, Ie jour ou les crédits ne 
sont pas versés ou bien Ie jour ou les médecins Rwandais 
auront des mutations imprévues? " 

Waarop direct zakelijk volgt: 

" Puisque je parle de convention, iI faudra absolument rég Ier la 
question d'approvisionnement en médicaments par OPHAR.// 
n'est pas llormal que Kigali reçoive un crédit de 7.000.000 
FTW. pendant que Butare se contente de 900.000 Frw." 

Het zal duidelijk zijn dat de Belgen veel meer betekenen voor het 
hospitaal dan artsen die les geven en zieken verZOT gen. Dat de 
Rwandese artsen en Dr. V. Ntambomvura in de functie 'Van directeur 
van het hospitaal in het bijzonder, zich daar maar al te goed van bewust 
zijn, bewijzen bovenstaande citaten. 

b) Het Rwandees personeel; 
Het Rwandees personeel steeg van 122 in 1968 naar 219 in 1974, 
R wandese artsen uitgezonderd. Iets minder dan 25% daarvan is strikt 
medisch personeel. Het overgrote deel (± 50%) zijn werklieden om de 
werken in en rond het medisch complex, elders bescareven, uit te 
voeren. De resterende 25% bestaat uit sociale helpsters, la.borantes en 
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hulp-laborantes en administratief personeel. 154 

4.6. Het einde van de 2de conventie 

Met de tweede conventie werd wat sommigen noemen de eerste faze 
van het project Gent - Butare afgesloten. 

De periode dat het project onder leiding stond van Prof. Dr. L. 
Vandendriessche loopt ten einde. 
De financiële verantwoordelijkheid voor het project van de RUG kwam 
te vervallen en zou in handen van ABOS komen. 
Iedereen is het er blijkbaar over eens dat voor een eventuele nieuwe 
conventie een hertekening van het project noodzakelijk is. 

De verwezenlijkingen van deze twee conventies moeten voornamelijk 
gesitueerd worden op het vlak van de structurering en rwandisering van 
het medisch complex. Op een goede negen jaar tijd kon het medisch 
complex van Butare zich een onvervangbare plaats verwerven binnen 
de Rwandese gezondheidszorg. De faculteit zal vanaf het einde van 
deze conventie in staat zijn elk jaar een 15 à 20 Rwandese artsen te laten 
afstuderen. Het hospitaal kende een aanzienlijke uitbreiding van haar 
aktiviteiten, hoewel er op medisch vlak nog heel wat werk aan de 
winkel is, voornamelijk wat de omkadering van de dokters betreft. Het 
medisch laboratorium wist zich ondanks vele moeilijkheden door een 
tekort aan produkten en een gebrekkige toevoer van electriciteit, 
brandstof en water recht te houden. 
De aandacht voor de preventieve en sociale geneeskunde is tijdens deze 
periode beperkt. Getuige daarvan het in zeer kleine aantallen voor
komen van documenten in het archief met betrekking tot dit onderwerp. 
De literatuur die in het archief voorkomt in verband met sociale en 
preventieve geneeskunde dateert in zijn geheel van het einde van de 
jaren '70 en het begin van de jaren '80. Ook stond er voor het INS 
geen aparte post ingeschreven op de begroting. Wel greep in '66 een 
colloquium plaats over sanitaire educatie en in '68 een conferentie over 
voedingsproblemen in Rwanda. 

154 Document 1.1.23. AGB, 10.04.74, Conseil d'Administration, Rapport des 
activités du Complexe Médical Universitaire 1968-1973 et projets d'avenir., 72 p. 
Document 11.6.8. AGB, eind 74, Brief aan een minister .• 3 p. 



128 



129 

DEEL II: 
DE UNIVERSITAIRE TECHNISCHE SAMENWERKING 
(1975-1984) 

5. De derde conventie: de periode 1975-1978('79) 

5.1. Inleiding: een nieuw protagonist: ABOS 

Voor de eerste en tweede conventie had de RUG een contract 
afgesloten met de Belgische ontwikkelingsadministratie. De fIlosofie 
achter deze formule was dat een gespecialiseerde instantie haar 
vakkennis efficiënter kon aanwenden dan de ontwikkelings
administratie zelf. 
Deze optie had als voordeel, en dat blijkt ook uit de samenwerking 
Gent-Butare, dat de middelen vooral sneller kunnen worden 
aangewend. 

In Gent stond tijdens de eerste en tweede conventie Mevr. A. Lepoutre 
in voor de administratieve verwerking van aankopen, weddes, dagver
goedingen, kinderbijslagregelingen en zomeer. 155 Het blijkt zeer 
duidelijk uit het bronnerunateriaal dat zij met het verstrijken van de jaren 
een zodanige dossierkennis kon opbouwen over de personen die lange 
tijd in Butare verbleven dat zij zeer snel op hun praktische problemen 
en op de bestellingen kon reageren. Er ontstond zelfs een soort 
klaagmuur-effect; wanneer het allemaal teveel werd dan is er nog 
mevrouw ... 

Het lijkt mij eens te meer een psychologische component die niet 
onderschat mag worden. Wanneer een coöperant een brief schrijft 
i. v.m. de nakende geboorte van een kind en informeert naar de 

155 In het Archief zitten honderden brieven aan Mevr. A. Lepoutre. De meeste 
zakelijk, maar andere brieven hebben dan weer een emotionelere inhoud. Ook de 
bestellingen voor technisch materieel en medicatie verliepen via haar. 
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fonnaliteiten die moeten vervuld worden in een dergelijke situatie, dan 
wil hij/zij daar menselijkerwijs snel antwoord op hebben. 

Belangrijker voor de werking van het project is een snelle behandeling 
van de bestellingen door het thuisfront. Of dit thuisfront nu een 
administratie betreft of enkele verantwoordelijke individuen, maakt in 
principe voor de werking van een project of voor een coöperant weinig 
uit. Hij/zij werkt reeds in materieel beperkte omstandigheden en eist als 
het ware dat het thuisfront zijn/haar dossier snel behandelt, als blijk van 
respect voor het belang van zijn/haar werkzaamheden en als begrip en 
goedkeuring van zijn/haar beleid. 

Toch blijkt er in de praktijk een kwalitatief verschil te bestaan tussen de 
twee methoden van logistieke ondersteuning. Dat een administratie, in 
dit geval ABOS, minder of weinig aandacht heeft voor bovenvennelde 
aspecten van de ontwikkelingssamenwerking komt in de tweede faze 
van het project Gent - Butare duidelijk naar voor. 
Het project verandert irruners van een contractueel project naar een 
UTS-project, waardoor de greep van ABOS op de ganse onderneming 
sterk vergroot Er bestonden velerlei redenen om deze statuutswijziging 
van het project door te voeren. 

We zagen eerder dat de begroting van het project Gent - Butare snel 
steeg. Verscheidene medewerkers gaven de grootte van het budget aan 
als de voornaamste reden waarom ABOS meer greep op het project 
wilde krijgen. Anderen beweerden dat de Medische Faculteit Gent het 
medisch complex teveel als haar persoonlijk aanhangsel in de tropen 
ging beschouwen en dat de visiting-professoren van Gent goedkope 
wetenschappelijke eD/of toeristische reisjes kregen aangeboden. Weer 
anderen waren van oordeel dat het financieel beheer van het project 
tijdens de eerste twee conventies te wensen had overgelaten, zodat 
ABOS om die reden meer vat wilde krijgen op het project. Het feit dat 
de financiële situatie van de 'Alma Mater' er niet bepaald op vooruit 
ging in de loop van jaren '70 zal hoogst waarschijnlijk in rectorale 
hoofden een rol gespeeld hebben. 

Het zal wel een combinatie zijn van al deze factoren die de doorslag 
gegeven heeft. Het Archief bewaart het grootste stilzwijgen op dit 
punt. We kunnen enkel vaststellen dat een nieuwe protagonist op het 
toneel verschijnt. Hoewel er ook een logische evolutie naar grotere 
betrok-kenheid van ABOS terug te vinden is, omwille van: 
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a) de toenemende kloof tussen de weddes van de op RUG-weddebasis 
betaalde coöperanten en de lonen van officiële en UTS-contractanten 
van ABOS en de eis die hieruit volgt om de weddes van de RUG
contractanten een ABOS-wedde aan te bieden; 

b) de beslissing van de Vlaamse universiteiten om de lopende 
universitaire projecten onder de gezamelijke noemer van de Vlaamse 
Interuniversitaire Raad (VLIR) te brengen. 

De vraag is dan of de invloed van ABOS ten goede of ten kwade van 
het project is gekomen (zie ook p.145 e.v.). Ook hier kunnen we geen 
éénduidig antwoord formuleren. 

Voor individuele medewerkers aan het project betekende de veran
dering van statuut (naar een UTS-contract) een belangrijke wedde
verhoging. 

Voor het project in zijn geheel betekende ABOS voornamelijk een 
'grotere administratieve rompslomp',156 Dit kwam reeds tot uiting in de 
onderhandelingen rond de totstandkoming van de derde conventie, die 
eindeloos aansleepten en een enorme hoeveelheid papier voortbrachten. 
Ook de toenemende invloed van het diplomatiek overlegorgaan, de 
'Commission Mixte' 157, droeg bij tot de bureaucratisering van het 
project. Op al deze nieuwe aspecten wordt in de volgende 
hoofdstukken ingegaan. Maar eerst stellen we terughoudendheid vast 
bij de Belgische onderhandelaars tijdens de bespreking voor de 3de 
conventie. 

156 De Schaepdryver (A.) en Gatera (G.), Projekt Gent - Butare 1966-1980, in: 
Liber Memoralis 1930-1980, Prof. Dr. A. De Schaepdryver (red.), 1980, Gent, 
Alumni Fonds-Medische Fakulteit Gent, p. 311. 
157 De 'Commission Technique Mixte Belgo-Rwandaise pour la coopération', de 
volledige naam, is een orgaan dat op het niveau van staat tot staat, de technische 
bilaterale samenwerking tussen de twee landen bespreekt en de krachtlijn van deze 
samenwerking vastlegt. Vanaf 74 krijgt deze vergadering een grotere impact op de 
werking van het project zoals uit onderstaande hoofdstukken zal blijken. 
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5.2. De eerste signalen voor een nakend vertrek van de 
Belgen? 

De teksten van de Commis sion Mixte van februari '75 laten aanvoelen 
dat de Belgen langzaam begonnen te denken aan het pakken van de 
valiezen in Butare. 

"La délégation be/ge remarque tout d'abord que la Belgique est 
effectivement associée depuis 1966. par l'intermédiaire de 
I'Université de Gand. à I'organisation et au bonfonctionnement 
de la Faculté de Médecine de Butare et que Ie but de /a troisième 
convention à I'examen de la présente commission est la 
rwandisation progressive de cette Faculté. Cette rwandisation 
implique pour /a partie beige une notion de dégressivité tant 
dans ['apport en personnel beige, aufur et à mesure de /a mise 
en place de professeurs rwandais destinés à prendre leur relève. 
que dans l'intervention financière de la Belgique dans les frais 
de fonctionnement." 158 

De R wandese delegatie haastte zich uiteraard om te reageren op dit 
punt. Ten eerste was de Rwandese delegatie van oordeel dat een te 
snelle rwandisering van de faculteit en het medisch complex ook grote 
nadelen zou hebben voor de Rwandese bevolking buiten Butare, omdat 
zich teveel dokters zouden concentreren in en rond het hospitaal van de 
universiteit 

"l .. '] et ne peut par conséquent se permettre de réserver toute la 
production de médecins à la seule Faculté." 159 

Wat de vermindering van de werkingskredieten betrof, kwam de 
Rwandese delegatie tamelijk gevat uit de hoek: 

" Pour les frais de fonctionnement. Ia délégation rwandaise 
attire I'attention de la délégation beige sur la situation bien 
connue du Rwanda. Compte ten u de ses maigres possibilités, Ie 
Gouvernement rwancJais. outre la prise en charge du personnel 

158 Document 17.5.5 AGB, 11-14.02.75, Commission Technique Mixte Belgo
Rwandaise, Compte-rendu des négociations., 22 p. 
159 Cfr. noot 158. 
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rwandais, ne peut interven;r dans les ft'ais de fonctionnement de 
la Faculté qu'en y consacraflt ses recettes pro pres, La Belgique 
a accepté la responsabilité de participer à la naissance de la 
Faculté, elle a par conséquent Ie devoir moral de maintenir son 
intervention et même de l'augmellter afin que Ie développement 
de la Faculté soit assuré dans l'avenir d'une façon harmo
Ilieuse," 160 

Een van de subtiliteiten van de R wandese politiek was ongetwijfeld dat 
een zeker aantal van de hoogste functies in handen werden gelaten van 
de donor, Zo zagen we reeds dat de R wandezen weigerden de post van 
decaan van de faculteit te aanvaarden. De Rwandese dokters, zoals 
eveneens bleek uit het citaat op p. 132, konden de Belgische inbreng in 
het project gebruiken als buffer of bescherming van de faculteit tegen 
eventuele willekeurige maatregelen van de R wandese Regering. De 
R wandese Regering op haar beurt had de Belgische centen .nodig omdat 
de faculteit een cruciale rol speelde in het Rwandese gezondheidsbeleid. 

Het Rwandese budget voor volksgezondheid bedroeg in 1974 ± 
250.000.000 Rwf. Het medisch complex zou omgerekend zowat 30% 
(70.000.000 Rwf.) van het budget voor volksgezondheid opslorpen. 
Wetende dat voor '74 50% van het totale budget voor volksgezondheid 
naar salarissen ging en 35% naar farmaceutische produkten, dan zou er 
theoretisch voor het medische complex nog 15% of 37.500.000 Rwf. 
op het budget beschikbaar zijn. Indien deze resterende fondsen 
integraal naar het medisch complex te Butare zouden gaan dan rest er 
uiteraard niets meer voor de overige staatshospitalen en -dispensaria 
voor verbruiks- en investeringsgoederen. 161 De Rwandese Regering 
en de dokters verbonden aan het medisch complex in Butare hadden er 
dus alle belang bij de Belgische Staat en de RUG te overtuigen niet te 
snel de biezen te pakken. Of de faculteit reeds in staat was zelfstandig te 
functioneren laten we hier even buiten beschouwing. 

160 lliliL 
161 Deze berekening is in wverre onjuist dat een deel van de lonen van het medisch 
complex op het budget van Nationale Opvoeding verhaald worden. Het is ons eerder 
te doen om de vergelijking van middelen. 
Cijfers afkomstig van Document 24.17.3. AGB. 0l.09.76. Prom de Pays Rwanda. 
Document de I'OMS, 65 p. 
Een andere publikatie van de OMS venneldt voor 1974: 233.000.000 Frw. Laurent 
(A.). Le financement des services de santé au Rwanda .. 1978. Bruxelles. OMS, 
Institut Sandoz - Genève. 93 p. 
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De vraag naar redenen voor deze wijfelende houding van de Belgische 
delegatie werpt zich op. We ondervroegen Dhr. Mombaerts van het 
kabinet van Ontwikkelingssamenwerking, die eveneens sterk betrokken 
was bij de samenwerking met Rwanda in het ABOS, in dit verband. 
Hij gaf een 'merkwaardige', maar daarom niet minder plausibele (?) 
verklaring. 

11 FUlldamenteelligt aan de basis ervan het gebrek aan inzicht in 
het ontwikkelingsgebeurell en de ontwikkelillgsproblematiek 
van deze landen. Als men zo'n project als Gent - Butare 
gedurende een 15-tal jaren gedaan heeft, krijg je /we langer hoe 
meer stemmen die zeggen: ja, maar is dat nu nog niet gedaan. 
Gaan we daar nu eeuwig moete" blijven? Kunnen ze dat nu 
nog niet al/een? Je krijgt dus eell vermoeidheid. Een 
vermoeidheid die zich installeert bij de beleidsverant
woordelijke", dus niet bij de operatoren, want over het 
aLgemeen wiJlen die voortdoen. Vermoeidheid die nog 
aangewakkerd wordt door de aandrang van andere faculteiten 
die tot dan toe nog niet zo'n belangrijke hulp gekregen hadden. 
Niemand is daar tegen bestand, tegen deze evolutie. Daarom 
dat ik zeg cklt je de hulp fluctuerend moet maken." 162 

Ik ben van oordeel dat indien we deze uitspraak zouden kunnen 
veralgemenen er al even 'merkwaardige' politicologische conclusies 
aan zouden kunnen verbonden worden. Ik: geef ze hier mee voor wat ze 
waard is, maar de woorden van Dhr. G. Mombaerts geven alleszins te 
denken over de criteria en attitudes van de Belgische beleidsverant
woordelijken ten opzichte van ontwikkelingshulp. Alsof ontwikke
lingsprojecten zoals 'songs' in de hitparade voor een korte periode 
hoog kunnen scoren, maar al gauw stierlijk gaan vervelen, waarna de 
concurrentie goed 'getimed' een gooi doet naar de miljoenen die er 
weer te verdienen vallen. Het publiek, of in dit geval de Belgische 
ontwikkelingsadministratie en beleidsverantwoordelijken, laat zich 
telkens opnieuw het geld uit de zakken halen om weer de laatste 
'nieuwe' te hebben om deze al even snel weer te vergeten, want die 
allerlaatste nieuwe, u weet het wellicht nog niet, van Bob Geldof ten 

162 Gesprek met Dhr. G. Mombaerts. Kabinetchef van het Ministerie voor Ontwik
kelingssamenwerking. De heer Mombaerts was voor zijn functie .als kabinetschef 
betrokken bij de ontwikkelingshulp voor Rwanda op ABOS. 
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voordele van de kindertjes in Somalië, is toch wel helemaal om te 
sterven ... 
Wie houdt hier wie voor de gek? Of moet de vraag nog gesteld wie er 
cynisch is? 

5.3. De werking van de 3de conventie 1974 - 1978 ('79) 

Het project ten prooi aan diplomatieke en administratieve 
krachten? 

Het werd wederom een moeilijke 'bevalling', de ondertekening van de 
derde conventie. 
De voorbode ervan was dat men reeds midden '74, enkele maanden 
voor de tweede conventie ten einde liep, de beslissing nam om deze te 
verlengen tot eind '74. 163 
Vanwege het rectoraat te Gent werd de verantwoordelijkheid voor de 
onderhandelingen aan Gentse zijde toevertrouwd aan Prof. Dr. L. 
Vandendriessche. die zijn ontslag als decaan indiende op 3 april 1974. 
Toch zou Rector A. Devreker persoonlijk een deel van de onder
handelingen in Kigali volgen. De verantwoordelijkheid voor de 
coördinatie van het project werd overgedragen aan Prof. Dr. P.G. 
Janssens, hoewel deze laatste niet echt in het onderhandelingsproces 
betrokken werd, of te laat naar eigen zeggen. 164 

De 'Comrnission Mixte Belgo-Rwandaise' van 24 september 1974 
leverde geen resultaten op omdat de Rwandese regeringsdelegatie haar 

163 De exacte datum van deze beslissing is mij niet bekend. Er is in ieder geval 
geen officieel document in het AGB die dat bevestigt 
164 De tekst die hieronder volgt is gebaseerd op verschillende documenten in het 
AGB over de 3de conventie: 
11.6.14 (14.01.74), 17.8.7 (03.04.74), 1.3.39 (05.06.74), 3.2.95 (14.06.74/ 
20.06.74),9.10.31 (11.06.74),4.10.46 (16.05.74), 8.10.37 (14.10.74), 
3.2.79 (17.03.75), 3.2.78 (27.03.75), 3.1.30 (09.04.75/10.04.75/14.03.75), 
17.6.11 (15.04.75/15.04.75n.04.75), 17.6.10 (23.04.75/23.05.75/21.04.75) 3.2.75 
(25.04.75), 3.5.45 (02.06.75), 1.3.75 (06.06.75), 1.3.74 (16.06.75),9.10.18 
(20.06.75),3.6.3. (02.06.75/15.06.75), 3.2.48 (30.06.75), 1.3.71 (07.07.75), 
3.2.68 (08.07.75), 8.10.19 (22.08.75),9.1.9 (05.09.75), 3.5.42 (30.10.75), 
3.6.13 (03.11.75), 5.9.18 (05.11.75), 5.9.13 (17.12.75), 3.1.28 (10.02.76),7.18.4 
(17.05.76), 4.10.27 (19.05.76), 9.10.15 (19.10.76), 17.5.2 (27.10.76). 
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dossier niet klaar had. Het voorstel van de RUG dat ter tafel lag op 24 
september werd eveneens herzien op basis van een onderzoek dat in 
november 74 aan het medisch complex gevoerd werd. Vervolgens was 
het wachten tot midden februari '75 vooraleer een nieuwe gemengde 
commissie werd samengeroepen. 

De krachtlijnen voor verdere samenwerking die door de Belgische 
delegatie naar voor geschoven werden en waaraan zij haar engagement 
,verbond, laten zich als volgt samenvatten: 

1 ° de progressieve rwandisering van het complex moest consequent 
worden voongezet; 

2° de contingenten te benoemen assistenten per academiejaar en hun 
prioriteit per discipline diende vastgelegd te worden; 

3° hetzelfde gold voor. het aantal dokters dat per jaar gediplomeerd 
diende te worden; 

4° het onderwijs diende volgens de principes van de conferentie van 
Gisenyi van 1973 en de WGO hervonnd te worden in de richting 
van sociale en preventieve geneeskunde; 

5° het ter beschikking stellen van specialisatiebeurzen voor een periode 
van 3 jaar zou de R wandese homologen de kans geven zich te 
vervolmaken in hun discipline; 

6° de Belgische bijdrage aan het project moest zich voornamelijk 
concentreren op het geven van onderwijs. 

Eigenaardig genoeg baseerde de 'Commission Mixte' van februari '75 
zich op het verslag van september '74 en niet op het gecorrigeerd 
verslag van november '74. De bovenvermelde principes werden 
weliswaar opgenomen in de nieuwe conventie, die daardoor een veel 
grotere klaarheid kreeg dan de 2de conventie, maar het technische 
gedeelte van de conventie tekende een weinig realistisch scenario uit, 
juist omdat het geen rekening hield met het onderzoek dat in november 
'74 aan de faculteit werd gehouden. 

" Een particulier akkoord en een daarbij horend technisch 
dossier werden ondertekend op 30 juni 1975. Gezien echter 
geen rekening gehouden werd met het RUG-voorstel 165 
betreffeIlde de behoeften aan personeel. zoals deze inderdaad 

165 Bedoeld worden hier de voorstellen op basis van het ondenoek van november 
'74. 
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afgeleid kunnen worden van de programma's zoals opgenomen 
in het technisch dossier, en eveneens de vaststelling negeren 
dat de Rwandese Regering niet in staat is de voorziene 
verplichtingen in het kader van een volledige Rwandisatie om 
opnieuw de tabel over te nemen uit het evaluatiedocument, werd 
het onontbeerlijk te onderhandelen nopens een reactualisatie van 
deze overeenkomst" . 166 

Bovendien was het project vanaf 1 januari '75 in een vacuüm terecht 
gekomen, bij ontstentenis van een conventie en dus van een juridische 
basis. Prof. Dr. P.O. Janssens weigerde naar Butare te reizen voor de 
conventie getekend was. Officieus werd zijn gezag wel erkend door de 
faculteit. Dit juridisch vacuüm had vooral financiële gevolgen, daar de 
geldkraan te Brussel vanaf 1 januari '75 helemaal gesloten was. 

Door het feit dat het technisch dossier onrealiseerbaar werd geacht, en 
onderhandelingen over de reactualiserillg onvermijdelijk geworden 
waren, verhoogde tijdens de realisatie van de 3de conventie de greep 
van de Commission Mixte op het project. Dat zou op zichzelf geen 
probleem mogen zijn geweest, was het niet dat deze vergadering er 
maar niet in slaagde de spreekwoordelijke 'rode draad' in haar beleid te 
vinden. In de praktijk betekende dit dat de standpunten van de 
respectievelijke commissievergaderingen een voortdurende slingerbe
weging vertoonden t.o.v. het dossier met betrekking tot het decanaat 
(moest dit nu een Belg of een R wandees worden 1), de indemniteiten 
(moesten die door de R wande se Regering betaald worden of door de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking?) en de reactualisering van de 
conventie. Bovendien liep de communicatie tussen de faculteit en de 
leden van de commissie en subcommissie volledig spaak. Om al deze 
redenen werden bovenvermelde dossiers bevangen door een waar 
'processie van Echtemach-syndroom'. 

a) de indemniteiten 
De loonevolutie aan het medisch complex was van die aard dat er 
langzaam maar zeker een inkomenskloof was ontstaan tussen zij die 
tewerkgesteld waren door het Ministerie van Onde.rwijs en zij die onder 
Volksgezondheid ressorteerden. Diegenen die op de loonlijst van het 
Ministerie van Volksgezondheid stonden werden benadeeld omdat de 

166 Document 1.4.23. AOB, 20.08.76, Brief van Prof. Dr. P.O.lanssens aan de 
Minister van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. 4 p. 
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barema's die gehanteerd werden door dit Ministerie lager lagen dan 
deze van het Ministerie van Onderwijs. Uiteindelijk werd overeen
gekomen het verschil in wedde bij te passen op kosten van het project, 
om geen groeiende ongelijkheid te creëren aan de faculteit tussen de 
werknemers. In de loop van '76 (dus na de ondertekening van de 
derde conventie) kwam de Belgische delegatie in de gemengde 
commissie evenwel terug op haar belofte, uiteraard tot grote ontevre
denheid van de Rwandezen, 167 waarna ze uiteindelijk opnieuw zal 
toegeven aan deze Rwandese eis. 

" De menselijke verhoudingen werden daarenboven bemoeilijkt 
door een andere slingerbeweging aangaande de bijkomende 
bezoldiging van het Rwandees academisch en wetenschappelijk 
personeel. Dit werd weliswaar op .. gang gebracht door de 
Rwandese Regering, doch met leedvermaak door ABOS 
onderhouden met in overwegingname, beloften, heronderzoek, 
weigering. Het gaat hier niet om een forfaitaire vergoeding, 
maar een weddeaanpassing van het niveau volksgezondheid, 
waaronder zij ressorteren, aan dit van hun collega's van de 
universiteit. Dit is een rechtvaardige eis zonder meer." 168 

b) Het decanaat 
Het Project Gent-Butare heeft van bij het begin van de samenwerking 
iets met decanen gehad ... Na het beëindigen van de tweede conventie 
en met het wegvallen van Prof. Dr. L. Vandendriessche moest iemand 
anders gezocht worden die deze functie kon vervullen. Het duurde 
echter tot begin '77 vooraleer men een Belgische deken voor de 
faculteit kon vinden. Het werd Dr. E. De Witte die sinds '76 eveneens 
de functie van directeur van het project bekleedde. Aanvankelijk zou de 
post van deken en directeur 169 van het project (een innovatie van deze 
conventie) gescheiden zijn. De Rwandezen weigerden evenwel 
pertinent de functie van decaan op te nemen en onder de Belgen slaagde 
men er niet in de geschikte persoon te vinden voor deze functie. Ten 
einde raad besloot men dan maar deze twee functies toch in één persoon 
te verenigen. Door het feit dat een beslissing zo lang op zich liet 

167 Document 1.3.39. AGB, 28.01.77, Verslag van de coördinatieopdracht van 5 tot 
14 oktober 1976 van Prof. Dr. P.G. Janssens., 5 p. 
168 Op cit. 167. 
169 De directeursfunctie wordt gecreêerd om de administratieve en de academische 
aangelegenheden en verantwoordelijkheden te scheiden. 



139 

wachten gaf het project de indruk een beetje stuurloos rond te 
dobberen. De vice-decaan (een Rwandees) van de faculteit kreeg nu de 
facto de functie van decaan. 

Prof. Dr. P.O. Janssens, verantwoordelijke voor het project, is hard in 
zijn analyse van de toestand die het gebrek aan gezag veroorzaakt: 

" Een bijkomende moeilijkheid ontsproot uit oeverloze en 
substantieloze discussies betreffende deken en vice-deken, 
waaraan een reeks personen - trouwens zonder academische 
verantwoordelijkheid en competentie - zich eindeloos hebben 
overgegeven. Het praktisch resultaat van dit spelletje is dat, bij 
ontstentenis van gezag, alle discipline is teloorgegaan bij 
studenten en lesgevers, Belgen incluis." 170 

c) De reactualisatie van de conventie 
Een ander eindeloos discussiepunt was de reactualisering van de 
conventie die betrekking had op het rechttrekken van een aantal 
anomalieën die in de conventie waren geslopen en het vastleggen van 
de budgetten, waarbij men omwille van allerlei nieuwe regels en 
onzekerheden op technische moeilijkheden stootte. Maar ook andere 
punten van de overeenkomst werden opnieuw ter discussie gesteld, 
zoals de personeelsbezetting, de beurzen, de samenwerking Kigali
Butare en de schadeloosstellingen (zie boven). 

" A titre d'exemple, Ie Rwanda est tenu de mettre en place dès 
1975-76 en sciences de base un professeur de physiologie, de 
physiopathologie, de biochimie, de pharmacologie et un 
deuxième en anatomie, etc. Ces professeurs n'existent pas et je 
n'ai pas connaissance des possibilités de 'génération spontanée' 
en ce domaine, saufbien sar sur papier." 171 

De reactualisatie van de conventie was een gevolg van de misschien wel 
duidelijke maar onrealistische doelstellingen van de conventie en het feit 
dat tijdens de onderhandelingen de communicatie tussen de verschil
lende partijen op bijzonder gebrekkige wijze verliep. Bovendien kan 

170 Document 3.7.20 AGB, 18.11.77. Rapport ter attentie van Rector J. Hoste .• 

5ft· 
1100cument 9.1.9 AGB. 05.09.75, Brief van Prof. Dr. P.G. Janssens aan de 
Ambassadeur van Rwanda te Brussel., 2 p. 
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men zich niet van de indruk ontdoen dat de reactualisering een middel 
was om de greep van Kigali Oees de Commis sion Mixte) op het project 
te verhogen. Op het terrein voelde men de noodzaak: tot reactualisatie 
vooral aan omdat de conventie een irreële rwandisering van de faculteit 
voorschreef. 

Tijdens de derde conventie werd duidelijk dat een doorgedreven 
rwandisering van de faculteit tegen het tempo van de eerste twee 
conventies geen zaligmakende fonnule was. Ik herhaal hier nogmaals 
dat deze studie geen evaluatiestudie van het project Gent - Butare is. 
Bovendien is het als historicus zeer delikaat uitspraak te doen over de 
medische kennis van de dokters opgeleid in de periode '66-'74, en dit 
anno 1991. Daarom wil ik enkel vaststellen dat er tussen Prof. Dr. 
P.G. Janssens en Prof. Dr. L. Vandendriessche duidelijk verschillen 
bestonden vanuit hun respectievelijke visies op medische ontwik
kelingssamenwerking wat betreft de eisen die gesteld werden aan de 
Rwandese dokters, zowel in collectief als individueel opzicht 

Tijdens de periode 'Vandendriessche' was de optie 'sociale en 
preventieve geneeskunde' geen punt op de agenda. Het curatieve aspect 
werd sterk benadrukt en men geloofde rotsvast in een snelle 
rwandisering van de faculteit 

Ik meen op basis van het archiefonderzoek en de gesprekken die ik 
voerde dat de keuze voor een snelle rwandisering vooral kaderde 
binnen een globale visie op ontwikkelingsbeleid die zeer sterk 
beïnvloed was door de koloniale verhoudingen. Ontwikkelings
samenwerking moest op voet van gelijkheid gebeuren en de 
achterstelling van de Derde Wereldlanden moest zo snel mogelijk 
ongedaan gemaakt worden. Dit vertaalde zich in een houding waarbij 
men vooral geducht was voor de eigen neo-koloniale reflexen, waarbij 
de 'arme zwarte' opnieuw in een inferieure positie zou worden gedrukt 
Een bewustzijn dat weliswaar op een politiek vooruitstrevende analyse 
gebaseerd was. maar dat op het terrein meennaals in conflict kwam met 
de concrete omstandigheden waarin het ontwikkelingswerk tot stand 
moest komen. 

Gaandeweg de jaren '70 groeide het besef dat ontwikkeling niet louter 
een kwestie was van overdracht van middelen en kennis. Men kwam 
tot het besef dat het ontwikkelingswerk voortdurend interfereert met de 
specifieke en historisch bepaalde sociaal-politieke, culturele en 
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economische eigenheid van het receptorland Men moest vaststellen dat 
ontwikkelingsinspanningen bewuste en onbewuste weerstanden opriep 
tegen een volledige adaptatie van door het Westen geïmporteerde 
methoden en systemen van maatschappelijke en economische 
organisatie. J. F. Kennedy rlep de jaren '60 uit tot het ontwikke
lingsdecennium waarbij met één grote inspanning definitief de 
grondvesten voor modernisering en vooruitgang gelegd zouden 
worden.l 72 Dit is een illusie gebleken, onder meer omdat de 
ontwikkelde wereld niet bereid was zijn politiek-economische 
verhoudingen met de Derde Wereld in die mate te herzien, waardoor de 
Derde Wereld minstens rechtvaardige prijzen voor haar produkten zou 
kunnen vragen en krijgen. 

Dit bewustwordingsproces aan de kant van· de ontwikkelingshelper 
leidde tot een wijziging van het beleid in de richting van de sociale en 
preventieve geneeskunde als we dit concretiseren naar het project Gent
Butare toe. 
Ik heb zeer sterk de indruk dat men tijdens de jaren '60 dacht dat de 
Rwandese dokters zelf zouden inzien dat enkel sociaal gerichte en 
preventief georiënteerde geneeskunde de globale gezondheidstoestand 
van de Rwandese bevolking kon verbeteren. Dat zij, indien ze iets voor 
hun land wilden doen, de reflex zouden vertonen om op het platteland 
waar 98% van de bevolking leefde te gaan werken. Het probleem is 
niet dat de Rwandese dokters de noodzaak daarvan niet inzagen, maar 
er eenvoudig individueel en collectief geen belang bij hadden, omdat de 
context waarin dit werk moest plaatsgrijpen er niet rijp voor was. 

Het project Gent - B utare kan moeilijk als een geïsoleerd verschijnsel 
beschouwd worden. Ik toonde reeds aan dat heel wat elementen in het 
dossier de stelling bevestigen dat sociaal-economische en culturele 
factoren en evoluties de gang van het project minstens beïnvloedden. 
De accentverschuiving naar de preventieve en sociale geneeskunde in 
de opleiding van de geneesheren aan de universiteit te Butare stuitte op 
tal van gelijkaardige weerstanden. 

Er was ten eerste de economische situatie van Rwanda. De 
economische ontwikkeling van Rwanda stagneerde of ging zelfs 
achteruit in de hier beschouwde periode omdat (a) de groei van de 

172 Doom (R.), Derde Wereld Handboek. (deel 1), 1990, Brussel, Den Haag, NCOS
NOVIB, p. 162. 
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bevolking hoger lag (en ligt) dan de groei van de economie en (b) het 
land over zo goed als geen natuurlijke hulpbronnen beschikt(e) 
waardoor het slechts in zeer beperkte mate harde valuta kon (kan) 
verdienen, wat investeren onaantrekkelijk maakt en lopende 
investeringen duur. 
De noodzaak van een heroriëntering naar sociale en preventieve 
geneeskunde werd door deze evolutie in feite ondersteund. Een 
groeiende massa mensen heeft behoefte aan medische zorgen in een 
stagnerende economische situatie. Dit betekent dat de curatieve 
geneeskunde globaal genomen erg duur werd en een onvoldoende 
groot percentage van de bevolking bereikte. 
Paradoxaal genoeg waren de Rwandese dokters de eerste slachtoffers 
van deze stagnerende economie. Het overgrote deel van de R wande se 
bevolking was in deze jaren nog niet ingeschakeld in de geldeconomie 
of, met andere woorden, betrok zijn inkomen niet uit salarissen of uit 
handel, maar leefde van wat de eigen gronden in natura voortbrachten. 
Met de stijgende inflatie, die toesloeg vanaf '77, werd vooral de 
koopkracht van zij die een salaris ontvingen getroffen. De crisis van de 
jaren '70 en '80 trof in eerste instantie de sociale laag waartoe de 
R wande se artsen behoorden. De verarming van de rurale bevolking 
werd en wordt veroorzaakt door toenemende erosie, droogte, uitloging 
van de gronden en overbebouwing van de beschikbare grond, 
waardoor de zgn. autoconsumptie. die steeds de basis vonnde van de 
Rwandese economische politiek, in het gedrang kwam. 173 Het gemor 
over de schadeloosstelling bij de Rwandese artsen berustte dan ook op 
objectieve gronden. In de stad kon de R wandese arts door zijn 
nevenaktiviteiten zijn inkomen op peil houden. Op het platteland, waar 
de sociale geneeskunde in een land als Rwanda zich naar richtte, was 
dit veel moeilijker, voornamelijk omdat de meeste artsen investeerden 
in handel en deze concentreerde zich in Rwanda uitsluitend rond de 
stedelijke centra. Prof. Dr. A. De Schaepdryver stelde in een verslag 
opgemaakt in maart '77 vast dat 58 van de 80 aanwezige dokters in 
Rwanda in Butare en Kigali werkten. 

De tweede reden waarom de realisatie van sociale geneeskunde op tal 
van weerstand stuitte werd reeds in een ander verband aangehaald en is 
bovendien niet helemaal te scheiden van het economische argument. 

173 De gebruikte infonnatie is afkomstig van een studie verricht door Harroy (J.P.), 
Ruche (A.) en Malon (J.) voor de Algemene Administratie voor Ontwikkelings
samenwerking in 1980. 
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Deze tweede reden heeft betrekking op de sociale status die de dokters 
bekomen hadden. Het is zelfs zeer de vraag of zij met een hoger loon 
de brousse in zouden trekken. In welke mate speelde de concurrentie 
met de 'traditionele genezers' in de dorpen een rol? Betekent de 
terugkeer naar het platteland in de ogen van de plattelandsbewoners 
geen statusverlaging? Kan hij 174 in de stad niet meer geld verdienen 
om zijn familie te voeden en van luxe-artikelen te voorzien? Het zijn 
maar enkele vragen in verband met de moeilijkheden die de sociale en 
preventieve geneeskunde ondeIVindt om van concept tot werkelijkheid 
te worden. 

Een derde argument is meer onrechtstreeks betrokken bij de discussie 
over de preventieve en sociale geneeskunde aan de faculteit in Butare. 
nl. de wellicht iets te snelle rwandisering van de faculteit in de eerste 
periode. Hoewel deze problematiek ook voor de werking van de 
faculteit zelf van belang is. 
De rwandisering van de faculteit zelf stond niet ter discussie. maar 
eerder de wijze waarop ze doorgevoerd werd. We zagen dat vanaf '73 
het aantal permanenten aan de faculteit afnam. Dit betekende dat een 
aantal R wandese geneesheren op minder dan 8 jaar de volledige 
verantwoordelijkheid voor de kliniek en het lesgeven moesten dragen. 
In de periode '66-'74 studeerden 44 artsen af aan de UNR. Bijna 30 % 
van hen kreeg een academische functie toegewezen. Dit is een bijzonder 
hoog aantal (aan de Engelse universiteiten in Afrika hield men dit op 
max. 7 %). Er is ten eerste de vraag of al deze Rwandese dokters wel 
competent genoeg waren om dit zware takenpakket aan te kunnen. 
waardoor deze politiek een hypotheek op de toekomst stelde? Kon men 
in deze tijdsspanne met dit percentage gerecruteerde academici een 
Europees niveau handhaven (wat altijd de bedoeling is geweest) ook als 
de Belgische pennanenten de faculteit verlaten zouden hebben? 

Zeker is dat er grote moeilijkheden geweest zijn met bepaalde 
Rwandese dokters die hun academische taak niet aankonden. Anderen 
vertoonden een bijzonder hoog percentage absenteïsme. De voort
durende machtsstrijd die er tussen de Rwandese dokters bestond. 
leidde de aandacht af. slorpte veel energie op en had eindeloos 
vergaderen tot gevolg. Is er een verband met de problemen die zich 
stelden bij het uitoefenen van de medische praktijk van sommige 
dokters? 

174 Er zijn maar enkele vrouwelijke Rwandese dokters in Rwanda. 
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Bovendien moeten we ons nog een aantal meer fundamentele vragen 
stellen met betrekking tot het fenomeen 'sociale en preventieve 
geneeskunde'. Houdt sociale geneeskunde in de eerste plaats geen 
aanpak in van onderuit? Waarbij de dorpsbewoners zelf een groot deel 
van de verantwoordelijkheid krijgen toegewezen. Ook WGO-rapporten 
en andere literatuur over eerstelijnsverzorging die zeer nauw aansluit bij 
de directe leefwereld van de bevolking ziet een dokter als de laatste stap 
in een hiërarchie van gezondheidswerkers. Bovendien vonnt de sociale 
en preventieve geneeskunde slechts een onderdeel van een gezond
heidspolitiek. De vraag is of er in Rwanda een basis is om zulk een 
gezondheidspolitiek uit te bouwen? Is de bevolking zelf bereid om deel 
te nemen aan een nationale gezondheidspolitiek van onderuit? De 
fameuze Rwandese vijfjarenplannen staan;'weliswaar bol van goede 
voornemens en retoriek, maar daar lijkt het in hoofdzaak bij te blijven. 
Is er niet eerst een minimum aan sociaal-economische welvaart 
noodzakelijk vooraleer men tot een efficiënt gezondheidsbeleid kan 
komen? 
Fungeert de universiteit niet meer als de ontwerper van zo'n politiek, 
dan als uitvoerder ervan omdat zij uiteindelijk de laatste schakel is van 
een gezondheidspolitiek die van onderuit werkt? Is de kloof tussen de 
universiteit in Rwanda en de rurale bevolking, die toen en nog steeds in 
grote getale ongeletterd was en is, niet te groot om een efficiënte 
politiek van sociale en preventieve gezondheidszorg te voeren vanuit 
een universiteit? Wordt de taak van een kleine universiteit niet zeer 
zwaar als ook nog aan research en onderwijs moet gedaan worden? In 
hoeverre kon de faculteit rekenen op de politieke steun van de 
Rwandese Regering om de speerpunt van haar gezondheidspolitiek te 
worden? 

De ploeg die vanaf '74 de impulsen naar een meer preventieve en 
sociaal georiënteerde geneeskundeopleiding begon uit te sturen, stuitte 
op al deze problemen. 
Ik stel deze quasi oneindige reeks vragen voornamelijk om de lezer het 
gevoel over te brengen dat uit het Archief met betrekking tot dit 
onderwerp zeer duidelijk blijkt. nl. de vele moeilijkheden van allerlei 
aard, die de ploeg, die vanaf '74 sterk de aandacht aan dit aspect van de 
opleiding wilde geven, ondervond. De toenemende bureaucratisering 
van het project, de moeilijkheden om de Rwandese dokters te 
overtuigen, de Rwandese Regering die niet direkt de meest dynamische 
aanpak vertoonde, de moeilijkheden met de toelevering van materialen 
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en medicatie als gevolg van het lamentabel functioneren van een andere 
bureaucratie waar we het verder nog over zullen hebben, de 
achteruitgang van de Rwandese economie, de bevolkingsexplosie, enz. 
En dan heb ik nog niets gezegd over de strikt medische kant van een 
eventueel beleid, die ongetwijfeld ook zijn v.roblemen opleverde. 
Denken we hier alleen maar aan de sensIbilisering rond 'Les 
Médicaments Essentieis', de inculturatie van Westerse geneeskunde bij 
de bevolking, enz. 

Bovendien bleek zowel uit het Archief als uit de gesprekken die ik over 
dit punt van de samenwerking gevoerd heb, dat de groep die zich 
consolideerde rond het project vanaf '74, ervan overtuigd was dat het 
deze richting op moest met de gezondheidszorg in Rwanda. Maar 
evengoed bleek de teleurstelling over de grote moelijkheden met de 
Belgische ontwikkelingsadministratie en ~politiek, met de Rwandese 
dokters en de Rwandese Regering. 
De faculteit mocht er zich echter tegelijkertijd ook niet op blind staren. 
Onderzoek en medische theorie moesten belangrijke aspecten van de 
opleiding en de werking van de universiteit blijven. De heroriëntering 
mocht niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs dat men 
trachtte te bieden, of om met de woorden van Prof. Dr. P.G. Janssens 
te spreken, er moest vermeden worden dat de faculteit zou verworden 
tot een 'Faculté de rabais'. 

5.4. De grotere betrokkenheid van ABOS175 

"La catastrophe est devenue totale à partir de la reprise par 
/'AGCD des approvisionnements du matériel d'abord, des 
médicaments ensuite. Cette décision a été prise à mon insu et 
contre mon avis. Actuellement la sitllation du responsabie du 
projet est simple et claire: son role se limite à endosser la 
responsabilité pour tout ce qui ne va pas et pOllr ce sur quoi iI 

175 De documenten waarop dit hoofdstuk is gebaseerd zijn terug te vinden in de 
bundels 3 en 4 van doos 1 van het Archief Gent Butare, inventaris pagina's 8 tot en 
met 10. 
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n'a aucune prise. D'ailleurs l'organigramme est un modèle du 
genre." 176 

ABOS had twee grote taken in het project Gent - Butare vanaf 1975: 

10 Het bestellen van de produkten nodig voor het functioneren van het 
medische complex. 

20 Het uitbetalen van de lonen van de UTS-contractanten. 

Ook de recrutering van de gastprofessoren viel onder haar taken. Deze 
gastprofessoren kwamen nu niet meer bij voorkeur uit Gent omdat het 
project onder de koepel van de VLIR was komen te staan en bijgevolg 
kandidaten van alle universiteiten van Vlaanderen automatisch in 
aanmerking kwamen. (Wat niet wil zeggen dat ze ook automatisch naar 
Butare konden vertrekken). 

Het openingscitaat van dit hoofdstukje liet het al vennoeden en het 
aantal brieven dat in de bundel ABOS van het AGB terug te vinden is, 
doet ook al vennoeden dat er problemen waren in de relatie tussen de 
het project en ABOS. 

Het project ressorteerde bij ABOS onder de 'onderwijscel'. Deze bleek 
echter niet in staat te zijn de medicijnen en vervangstukken snel en exact 
te bestellen en naar het project te sturen binnen een aanvaardbare 
termijn. Het regende dan ook klachten vanuit Butare richting Prof. Dr. 
P.G. Janssens. 177 Hij liet het op zijn beurt kletteren bij ABOS. Toch 
duurde het tot half '77 vooraleer men tot de constatering kwam dat het 

176 Document 4.5.5 AGB, 11.12.77, Brief van Prof. Dr. P.G. Janssens aan Dr. B. 
Thomas die een tijdlang geengageerd werd om het project meer in de richting van 
sociale en preventieve geneeskunde te sturen., 5 p. 
177 Praktisch elke brief die Dr. E. De Witte schrijft naar Prof. Dr. P.G. Janssens 
om verslag uit te brengen over de gebeurtenissen aan de faculteit vanaf eind '76 en 
gans '77, en dit zijn er gemiddeld twee per maand, bevatten klachten dat men zonder 
medicatie zit, dat het beloofde geld nog steeds niet gearriveerd is op de Ambassade te 
Kigali. (Bundel 4 Doos 3 van het AGB, inventaris pp. 16-17) De brieven van A. 
Vandenberghe in deze periode handelen over vervangstukken die niet besteld werden. 
Nochtans beweert Dhr. A. Vandenberghe dat hij er een punt van maakte een 
wisselstuk tot in de puntjes te beschrijven. Waarom kwam dit niet voor toen de 
bestellingen nog via de RUG liepen? Ook duurde het eindeloos lang voor een 
wisselstuk in Butare geraakte. Soms moest men meer dan een jaar wachten, aldus 
A. Vandenberghe, chef technicus van het project. 



147 

nuttig zou kunnen zijn om de aankopen voor het hospitaal in de mate 
van het mogelijke door de 'medische cel' van ABOS te laten uitvoeren. 
Maar, wat blijkt nu uit de briefwisseling, dat de onderwijscel en de 
medische cel om redenen van interne aard in ABOS bijzonder slecht 
overeenkwamen, of erger. 

"La cellule 'enseignement' dont nous dépendons est en guerre 
ouverte avec la 'médicale', qui étant seule capable de 
commander et de fournir les médicaments et les matériels dont 
Butare a un besoin urgent, se voit refuser, malgré une 
intervention du ministre, cette responsabilité pour des raisons 
de prestige! Si vous pouviez encore avoir la moindre illusion 
au sujet de cette question délicate iI vous suffirait de vous 
rapporter à l'approvisionnement de vos vaccins." 178 

Prof. Dr. A. De Schaepdryver wist mij in dit verband te vertellen dat de 
onderwijscel bij ABOS steeds stiefmoederlijk behandeld werd. Dit is 
moeilijk na te trekken. Maar, wat wel een feit is. is dat ABOS zich 
vandaag nog zeer weinig met onderwijs in ontwikkelingslanden bezig 
houdt en dat deze taak zo goed als geheel overgenomen is door het 
VVOB (Vlaamse Vereniging voor Opleidingsprogramma's in het 
Buitenland). 

De Rwandese dokters in Butare spraken uit één mond wat de 
toelevering van materialen en medicatie betrof. Altijd te laat, geen 
opvolging van de urgentie-aankopen, niet bestelde geneesmiddelen die 
aankwamen, enz. Ook de Belgische coöperanten in Butare kloegen 
steen en been over ABOS. 

Zo werd bij wijze van voorbeeld de penurie aan medicatie en klein 
medisch gebruiksmateriaal zoals handschoenen, steriel verband, enz 
midden '77 zo erg dat de opleiding van de studenten niet meer 
verzekerd kon worden: 

"De klassieke opleiding van de medische student kwam 
eveneens op losse schroeven te staan ingevolge de volledige 
uitputting van de voorraad aan medicamenten, klein materiaal, 
RX -filmen, enz. Aldus werd de opleiding der studenten aan het 

178 Document 4.5.5 AGB, 11.12.77, Brief van Prof. Dr. P.G. Janssens aan Dr. B. 
Thomas, verantwoordelijke voor sociale gezondheidszorg aan de faculteit te Butare. 
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ziekenbed onmogelijk en was het project Gent - Butare niet 
langer in staat om zijn contractuele verplichtingen te vervullen. 
Gezien de studenten hun wettelijke stages niet hebben kunnen 
volbrengen, diende het afleveren der einddiploma's uitgesteld, 
hetgeen vanzelfsprekend aanleiding werd tot nieuwe moeilijk
heden en een begrijpelijke mislwegdheid van de autoriteiten, de 
professoren en de studenten. Deze toestand werd nog verergerd 
door het feit dat het onmogelijk bleek enig idee te krijgen van de 
data der achterstallige bestellingen." 179 

De vraag van de projectverantwoordelijken om de bestellingen via de 
RUG te laten verlopen werd negatief beantwoord. Door een wets
wijzing met ingang van 1.1.78.180 werd dit opnieuw mogelijk. Dit 
hield wel in dat de RUG het project . opnieuw zou moeten 
prefinancieren, wat al dadelijk kon oplopen tot in de miljoenen. Men 
zag dan ook af van deze optie. Heel wat demarches bij ABOS zorgden 
uiteindelijk voor een geleidelijke verbetering van de toestand.Dit 
betekende dat de bestellingen van '76-'77 vanaf april '78 begonnen aan 
te komen op het medisch complex. Vanaf midden '78 waren de 
voorraden opnieuw tot aanvaardbare hoeveelheden aangevuld. 
Uiteindelijk werd een werkingsmethode gevonden tegen het einde van 
de 3de conventie om de bestellingen vlotter te laten verlopen. Begin 
'79, kwamen de bestellingen van '78 reeds binnen, wat een grote 
vooruitgang betekende voor de werking van het hospitaal. 

Een ander nadeel van de inmenging van ABOS was dat men vanuit het 
project minder zicht had op de keuze van de gastprofessoren. Dit had 
tot gevolg dat heel wat gastprofessoren die niet zo nauw bij de groei 
van het project betrokken waren geweest, hun lessen kwamen geven 
om twee minuten na het beëindigen van hun college te verdwijnen van 
de campus. Rwanda bood in die tijd zeer veel en mooie ontspannings
gelegenheden, wat sommige van deze heren zich lieten welgevallen. 
De houding van sommige gastprofessoren werd als een kaakslag 
aangevoeld door de meeste medewerkers ter plaatse die zich wel 
inzetten om het project in toch al moeilijke omstandigheden enigszins te 
laten functioneren. Het project kreeg daardoor een uitermate slechte 

179 Document 1.1.12 AGB, Driemaandelijks verslag der activiteiten Faculteit 
Geneeskunde Butare (Rwanda) Juli-Augustus-September 1977.,2 p. 
180 Document 1.3.23 AGB, 20.12.77, Brief van Bestuursdirecteur A. Prignon 
(ABOS) aan Prof. Dr. P.G. Janssens .• 1 p. 
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naam. Uit de mond van hen die het project slechts van ver volgden, 
wordt deze snoepreisjes-zijde van het project wel eens overdreven, 
mijns inziens. De reaktie van de R wandese studenten, dokters en niet 
in het minst van de plaatselijke verantwoordelijken, resulteerde in het 
feit dat gastprofessoren die reeds meerdere malen doceerden aan de 
faculteit en bewezen hadden hun taak niet als een goedkope toeristische 
uitstap op te vatten, voorrang kregen op nieuwkomers. In een project 
als dit tussen Gent en Butare is het normaal dat niet alle misbruiken 
vermeden konden worden. De lijst van medewerkers opgenomen in 
tabel 1 van de bijdrage van Prof. Dr. A. De Schaepdryver is daar net 
iets te uitgebreid voor. 

De tussenkomst van ABOS lijkt globaal genomen geen al te positieve 
invloed gehad te hebben op het project Gent .,. Butare. Is het dan toch 
klassiek dat bureaucratieën moeilijk contact onderhouden met de 
werkelijkheid? Als dit waar is, werd dit voor het project Gent - Butare 
nog maar eens bewezen. 

5.5. De rwandisering van de faculteit (deel 3) 

Liefst 21 R wandese dokters werden geaffecteerd aan het medisch 
complex van Butare tijdens de 3de conventie. Het totaal aantal kwam 
op 32 Rwandese dokters, of 36,4 % van het totaal aantal dat 
afstudeerde aan de UNR. We merkten reeds vroeger op dat dit 
percentage aan de hoge kant ligt. 

Werden benoemd tot assistent-dokter: 

Dr. G. Bugingo '74 (Dermatologie) 
Dr. J.N. Nsengiyuniva '74 (Interne Geneeskunde) 
Dr. J. Nshimyumukunza 74 (Oftalmologie) 
Dr. I. Barahira '75 (Anesthesie) 
Dr. T. Gatsinzi '75 (Pediatrie) 
Dr. M. Kageruka '75 (Gynaecologie-Obstetriek) 
Dhr. P.C. Rwamgabo '75 (Apotheker, niet gediplomeerd in Butare) 
Dr. A. Dushimimana '76 (Sociale Geneeskunde) 
Dr. A. Mutwewingabo '76 (Microbiologie) 
Dr. P. Ngendahayo '76 (Histopathologie) 
Dr. B. Nyiraruhango '76 (Neus-Keel en Oren) 
Dhr. Nzabagerageza '77 (Dokter in de diergeneeskunde) 
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Dhr. A. Iyamalemye 77 (Dokter in de diergeneeskunde) 
Dr. C. Bizimungu '78 (Sociale Geneeskunde) 
Dr. I. Habiyaremye '78 (Microbiologie) 
Dr. A. Karemera '78 (Oftalmologie) 
Dr. C. Mungwakuzwe '78 (Gynaecologie-Obstetriek) 
Dr. V. Munyeshuli '78 (pediatrie) 
Dr. B. Ngirabatware '78 (Interne Geneeskunde) 
Dr. A. Rurangirwa '78 (Dermatologie) 
Dr. E. Twagirayezu '78 (Chirurgie) 

Werden benoemd tot Chargé de Cours: 

Dr. J. Kayihigi (Interne Geneeskunde) 
Dr. T. Sindikubwabo (Pediatrie) 
Dr. J.N. Gahungu (Oftalmologie) 

Twee Rwandese dokters zullen de faculteit verlaten: 

Dr. A. Habimana (Sociale Geneeskunde) 
Dr. F. Muganza (Sociale Geneeskunde) 

De voornaamste kritiek op de rwandisering gaven we elders in dit 
hoofdstuk. 
Een ander probleem in verband met de rwandisering van de faculteit 
was dat onder het permanent Belgisch personeel niemand een 
professoren titel droeg aan een Belgische universiteit. Het grootste deel 
van de Belgische permanenten waren jonge specialisten die meestal 
zelfs geen diploma hadden in de Tropische Geneeskunde. De 
verschillende rapporten die aan het einde van de 3de conventie werden 
opgemaakt zijn op dit punt unaniem in hun analyse dat dit een rem 
betekende op een efficiënte en 'werkelijke' rwandisering van de 
faculteit. Deze situatie creëerde op zijn minst ambiguë situaties aan de 
Medische Faculteit te Butare. 

"Plus jeunes et inexpérimentés, bien qu'ayant profité d'une 
formation très nettement supérieure, ils ont un statut financier 
beaucoup plus avantageux que celui des chefs de service 
(Rwandais n.v.d.r.). En plus, les obligations mutuelles du 
jeune médecin eTa et son chef de service rwanda is sont mal 
définies - et probablement fort ardues à définir. La collabo-
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ration n'est pas toujours bonne et elle peut être, plutot rarement 
semble-t-il,franchement mauvaise" 181 

Het was dan ook logisch dat dit gegeven, in combinatie met de 
voortschrijdende rwanctisering, vooral in de tijd, tegen de Belgische 
permanenten speelde. Of de jonge coöperant-dokter een aanwinst 
betekende voor het project was dus zeer onzeker en hing in grote mate 
af van zijn/haar persoonlijkheid, wat door alle getuigen en betrokkenen 
bevestigd werd. Sommige van deze jonge dokters zijn van geen waarde 
geweest voor het project, integendeel beweerden sommigen, anderen 
haalden ondanks hun onervarenheid toch resultaat van hun werk aan de 
faculteit. 

Een Belgische dokter is een uitzondering op deze regel, nl. Dr. X.F. 
Vanderick, die van '63 tot '81 'permanent' aan de faculteit zal 
verblijven en ongetwijfeld de meest ervaren man was van de hele 
onderneming. 
Voor het laboratorium lag de zaak ook iets genuanceerder, daar de 
Belgische permanenten, L. Van Puyvelde en G. Vandenberghe, 
weliswaar jong hun carrière begonnen in Butare, maar vanaf 1971, 
respectievelijk 1970 pennanent aanwezig waren. 

5.6. Bursalen: kroon op de samenwerking of Achillespees 
van het project? 

Prof. Dr. A. De Schaepdryver vat in zijn bijdrage de verwezelijkingen 
van de derde conventie als volgt bondig samen: 

"Er kan gesteld worden dat de objectieven van de derde 
konventie in belangrijke mate werden bereikt. De opleiding van 
het vooropgestelde aal/tal studenten werd verzekerd, al weze het 
dan dat !log onvoldoellde aandacht besteed werd aan de 
preventieve geneeskunde. Van het echt Rwandiseren van 
verantwoordelijke posten kOIl vooralsllog niet veel werk 
worden gemaakt, wat gezien het gebrek aan grondig gevormde 
specialisten niet zo verwonderlijk was. Er werden specialisatie 

181 Document 30.4. AGB, 05-06.78, Evaluation de la Coopération Belgo
Rwandaise dans Ie projet"Faculté de Médecine de l'Université Nationale du Rwanda 
à Butare"., 78 p. + annexen. 
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beurzen in de chirurgie, anatomo-patologie en oftalmologie 
toegekend en 12 assistenschapsbeurzen stelden een overeen
stemmend aantal goed geselekteerde bursalen in de gelegenheid 
in de beste voorwaarden in België een postgraduaatopleiding te 
verwerven in de anatomie-embryologie, fysiologie, biochemie, 
anatomo-patologie, anesthesiologie, pediatrie, chirurgie, 
gynaecologie-verloskunde, preventieve geneeskunde, mikro
biologie, oftalmologie en dermatologie. Dat het programma van 
de assistent-bursalen voor de ontwikkeling van de Rwandese 
geneeskunde in het algemeen en deze van de Faculté de 
Médecine van de UNR in het bijzonder van het allergrootse 
belang zal geweest zijn, zou pas ten volle blijken vanaf 1981 
wanneer deze bursalen, na het in België verwerven van 
postgraduaatopleiding en -training, de door hen opgedane 
kennis en ervaring te Butare ten dienste van hun Universiteit en 
van hun land konden stellen. " 

Het bursalenprogamma is de logische eindfase van de rwandisering van 
de faculteit Wil men artsen opleiden die zelfstandig kunnen meedraaien 
als wetenschappers, dan moet men ze inderdaad dezelfde kansen bieden 
als een Europese, Amerikaanse of waar ook opgeleide arts. 
Met betrekking tot het toekomstig wetenschappelijk onderzoek aan de 
faculteit was dit een belangrijke stap. Bovendien kon op deze manier 
ook de kwaliteit van de vorming van jonge artsen gegarandeerd worden 
voor de toekomst Binnen de logica van een project als dit tussen Gent 
en Butare zou het niet-toekennen van beurzen eerder vraagtekens op
roepen. 

Toch bestaan er in verband met de post-graduaatopleiding verschillen in 
opvattingen bij de verscheidene betrokkenen met wie ik sprak. Het 
grootste probleem met dit initiatief bleek wederom niet de medische 
zijde van de medaille, op enkele uitzonderingen na, maar de menselijke 
en sociaal-economische kant. In feite staan al de problemen die reeds 
opgesomd werden in deze verhandeling een optimaal rendement van dit 
programma in de weg. 

In Butare was ik in de gelegenheid een deel van deze bursalen te 
spreken en heel snel bleek hun frustratie to.v. hun werk- en leefsituatie 
naar boven te komen. Vele waarnemers schrijven de geringe 
wetenschappelijke aktiviteit aan de Medische Faculteit op dit moment 
toe aan de mentaliteit van de Rwandese dokters, aan hun 
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nevenaktiviteiten en hun gebrek aan organisatie. de politieke verzieking 
van de faculteit enz. Er is heel wat te zeggen voor deze analyse. 

Maar, er is ook het enorme contrast met de Europese situatie. Iedereen 
weet dat wetenschappelijk onderzoek handen vol geld kost Dit geldt 
nog meer voor de exacte wetenschappen dan voor de humane 
wetenschappen. De technische voorzieningen in de Europese labora
toria kan je onmogelijk vergelijken met de mogelijkheden die de 
Rwandese labo's bieden, ook al zijn deze van de Medische Faculteit te 
Butare redelijk uitgerust. Met technische mogelijkheden bedoel ik ook 
de omkadering die de Europese onderzoeker geniet, wat betreft 
technisch personeel, di stributie van gebruiksartikelen en wisselstukken, 
beschikbaarheid van literatuur, wetenschappelijke kontakten en zomeer. 
Met maar één blik in de literatuur en zonder de cijfers hier aan te haJen 
kan men gerust stellen dat geld pompen in wetenschappelijk onderzoek, 
in acht genomen de andere behoeften die het land heeft, politiek zeer 
moeilijk verdedigbaar is. Rwanda als 22ste annste land van de wereld, 
ziet zich voor onvoorstelbaar grote problemen geplaatst. In de huidige 
situatie tracht men eigelijk niet meer dan overlevingsstrategieën uit te 
werken. De grootste vraag die Rwanda bezig houdt op dit moment is 
hoe men een bevolkingsaangroei van 3,7 % op jaarbasis naar beneden 
moet krijgen zodanig dat hij lager komt de liggen dan de groei van de 
economie op jaarbasis, of omgekeerd, maar dat lijkt op korte termijn aJ 
even utopisch. 

De vraag is dan: hoe moet de gespecialiseerde kennis van de Rwandese 
dokters renderen in een sociaal~economische situatie die niet eens een 
minimum aan basisvoorzieningen aan de bevolking kan bieden? Ligt 
het probleem niet veeleer in het onderontwikkeld zijn van de andere 
sociaal-economische sectoren in Rwanda? Heeft het met andere 
woorden zin om een ontwikkelingspolitiek te voeren die elites opleidt, 
maar die niet in staat is de globale sociaa1~economische situatie van de 
overgrote meerderheid van de bevolking te verbeteren? De realiteit is 
dat de levenssituatie van de Rwandees op de heuvel er nog op achteruit 
is gegaan. Bovendien kunnen de Rwandese dokters bij gebrek aan 
middelen hun kennis zeer moeilijk ten dienste van hun land aanwenden. 

Mijns inziens is het bursalenprogamma tegelijkertijd de kroon en de 
Achillespees van het project Gent - Butare. Het onvoldoende en in 
sommige gevallen zelfs ronduit slecht renderen van de dokters die 
specialiseerden in België stelt de vraag naar de zin van het project en de 
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strategie die gevolgd werd op de meest confronterende wijze. Het toont 
aan dat binnen de geïsoleerde context waarin een project verkeert 
zolang het onder schut van de donor blijft, de resultaten bevredigend 
kunnen zijn. In het geval van de bursalen is het niet mogelijk de lat nog 
hoger te leggen tenzij men zou verwachten dat er binnen de 5 jaar een 
Rwandese dokter de Nobel-Prijs in de geneeskunde zou wegkapen. 
Komt het project onder deze donorschut uit dan valt het terug op de 
werkelijke verhoudingen die in het receptorland heersen. In een aantal 
gevallen is dit ook voor het project Gent - Butare een fatale overgang 
gebleken. 
De wetenschappelijke aktiviteit aan de Medische Faculteit is bijzonder 
gering. De medische service van het hospitaal zou veel beter kunnen. 
Potentieel zijn bovendien zeer veel voorwaarden vervuld en toch werkt 
het niet zoals het hoort. Voor de mensen die jarenlang hun energie in 
het project staken een bijzonder pijnlijke vaststelling. 

Het project Gent - Butare kwam op gang in de main-stream van de 
ontwikkelingshulp van de jaren '60. Het bekend raken van de 
koloniale gruwelen in de jaren '60, hadden onder meer tot gevolg dat 
men ontwikkelingshulp meer en meer als een noodzakelijke humanitaire 
aktie ging beschouwen ter kompensatie van de fouten gemaakt tijdens 
de koloniale periode. 182 

" Humanitaire bekommernissen mogen het hoofdmotief 
uitmaken van bepaalde organisaties of individuen, wie evenwel 
politiek, economisch of groepsbelang van de donorzijde niet als 
de drijvende factor ziet in de hulpstroom, zal in zijn ethisch 
voluntarisme telkens opnieuw beschaamd worden. "In een 
ideale wereld zou er in de hulpverlening geen politiek bestaan. 
De geïndustrialiseerde landen van het Noorden zouden mild zijn 
in de overdracht van hulpmiddelen naar de ontwikkelingslanden 
in het Zuiden. Ze zouden ontwikkelingshulp beschouwen als 
een noodzaak, een uitdrukking van sociale ethiek, zonder 
rekening te houden met invloedssferen, machtsstrijd of overwe
gingen van eigenbelang. Ze zouden hulp beschouwen als één 
belangrijk element in het geheel van internationale actie, waartoe 

182 Een motivatie die bij in de jaren 60 jonge professoren als Prof. Dr. K. 
Vuylsteek en Prof. Dr. L. Vandendriessche zeker aanwezig was, zoals ze mij zelf 
bevestigden. De nadruk op de rwandisering moet zeker ook in dit licht bekeken 
worden. 
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verder ook handel, grondstoffenprijzen, openbare en privé
leningen, milieubescherming en nog zoveel meer zouden 
behoren, allemaal bedoeld om een sociaal rechtvaardige wereld 
te creëren." [Hart, J.; 1988; p. 214] Een verdere ontleding van 
ontwikkelingssamenwerking die er niet van uitgaat dat ook hier 
macht en machtsstrijd centraal staan z(11 noodzakelijk stranden in 
ontgoocheling." 183 

Het hele project, indien men het wenst te beoordelen, moet bekeken 
worden tegen de achtergrond van een wereldsituatie waarin een land als 
Rwanda bijzonder weinig kans maakt om een betere positie te 
verwerven. Bovendien ontsnapt het project zelf niet aan de context van 
de Belgische ontwikkelingshulp zoals reeds duidelijk werd in 
voorgaande hoofdstukken. Een context die blijkbaar ook sterk 
beïnvloed werd door kleine-Brusselse-kantoor-machtsspelletjes. Ik 
introduceer dit element hier omdat dit het sterkst tot uiting komt in de 
verwachtingen die men stelt ten opzichte van de artsen die zoals Prof. 
Dr. A. De Schaepdryver terecht zegt in 'de beste voorwaarden' zich 
konden vervolmaken. Eens jn hun land terug worden zij gecon
fronteerd met een situatie waar zij bijzonder weinig vat op hebben. Een 
sociaal-economische situatie die in grote mate afhankelijk is van de 
machtsverhoudingen op wereldschaal. In een binnenlandse situatie 
waar de elite zich hoofdzakelijk bezig houdt met het veilig stellen van 
de eigen kleine en grote voordelen ten koste van de ontwikkeling van 
de heuvel bewoners ... 
Ik voeg deze elementen toe aan een discussie die te zeer de fouten voor 
het wankele functioneren van het medisch complex bij de R wandese 
dokters zelf legt, zonder te willen ontkennen dat de R wandese dokters 
geen verantwoordelijkheid hebben voor de interne organisatie van het 
hospitaal en het onderwijs dat zij bieden aan de faculteit anno 1991. 
Het gaat evengoed niet op de schuld steeds op de donor af te schuiven. 
Het hospitaal beschikt immers over voldoende infrastructuur zodat een 
normale werking minstens tot de mogelijkheden behoort. Dat dit laatste 
niet altijd het geval is, is een probleem waarvoor de oplossing enkel uit 
Rwandese hoofden kan komen, een buitenlander zou de Belgen ook 
niet moeten vertellen hoe de Vlaams-Waalse verhoudingen, de 
taalkwestie of de Voer-perikelen opgelost moesten worden. De interne 
politieke en sociale problemen die sinds de onafhankelijkheid nooit echt 
een oplossing hebben gekregen in Rwanda, komen in de werking van 

183 Doom (R.), Q.p. eit. p. 163. 
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de faculteit, hoe kunnen we anders verwachten, eveneens tot uiting. 184 
Gezag vestigen op basis van talenten en inzichten die een persoon 
ontwikkelt in zijn universitaire loopbaan is in een sociaal-politiek 
klimaat als dat van Rwanda absoluut geen evidentie. We kunnen ook 
moeilijk spreken van een democratische traditie in Rwanda. Maar laten 
we wel duidelijk wezen; het koloniale beleid in Afrika kan moeilijk als 
een schoolvoorbeeld van democratische besluitvorming geïnterpreteerd 
worden. Dat ontslaat de Rwandezen niet van hun verantwoordelijkheid 
op dit vlak, maar of zij een boodschap hebben aan "Rode Ridder"
moraal is nog veel meer te betwijfelen. 

5.7. 1978-79: drie evaluatie-studies; moet er nog zand 
zijn? 

De vele discussies die rond het technische dossier van de derde 
conventie gevoerd werden, droegen in zich reeds de logica om het 
project eens grondig door te lichten en de lijnen voor de toekomst uit te 
tekenen. Was het van de weeromstuit, omdat er tot '78 nog geen 
uitgebreide evaluatie van het project was gemaakt, dat er dan maar in 
één klap 3 officiële en 2 officieuze evaluatiestudies uitgevoerd werden 
op 12 maanden tijd? 

De eerste auteur die deze eer te beurt viel, was Yvan de Tervarent, 
econoom verbonden aan de coöperatiesectie van de Ambassade van 
België te Kigali (April '78; Eerste officiële evaluatie). 

Eind mei, begin juni 1978 was het de beurt aan de officiële Belgisch
Rwandese evaluatiecommissie (Tweede officiële). 185 

184 Dit werd mij op het hart gedrukt door Dr. V. Ntabomvura, in mindere mate ook 
door Dr. G. Gatera, die er in veel beperktere termen allusie op maakte. 
185 De Rwandese delegatie is samengesteld uit de volgende peISOnen: 
Dr. J.N. Gahungu, Vice-decaan van de faculteit geneeslrunde te Butare. 
Dhr. T. Nsengimana, directeur planning, statistiek en infonnatie aan het Ministerie 
van Nationale Opvoeding. 
Dhr. D. Musonera, Diensthoofd fmanci~le controle aan het Ministerie van Nationale 
Opvoeding. 
Dhr. F. Mushari, ambtenaar verbonden aan de Dienst Hoger Onderwijs en 
Wetenschappelijk Onderzoek. 
De Belgische delegatie: 
Dhr. L. Callewaert, ambtenaar Dienst Algemene Inspectie ABOS. 
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In augustus '78 schreef Prof. Dr. P.G. Janssens een nota, waarin hij 
zijn standpunt, analyse en zijn aanbevelingen op papier uiteenzette met 
het oog op de onderhandelingen voor een mogelijke 4de conventie 
(Eerste officieuze). 

Van half februari tot begin maart '79 voerde Prof. Dr. P.G. Janssens 
nogmaals een coördinatieopdracht uit die eveneens resulteerde in een 
omstandig rapport over de toestand aan de faculteit en de 
verwezenlijkingen van de laatste jaren (Tweede officieuze). 

Eind april 1979 greep er nogmaals een zendingsopdracht plaats, 
uitgevoerd door Mevr. S. Gerlo voor de Bestuursdirectie geografische 
en sectoriële planning van ABOS, eveneens met het oog op de 4de 
conventie (Derde officiële). 

De drie officiële missies wekken toch wel enige verbazing daar zij in 
hun beschrijving, aanduiding van oorzaken, analyse en conclusies zeer 
gelijklopend zijn. Enkel de details verschillen hier en daar. De tekst 
van de officiële Belgisch-Rwandese evalutiecommissie is iets 
eufemistischer in haar bewoordingen, maar dat is ook het enige 
waardoor de tekst zich onderscheidt van de andere officiële rapporten. 
De studie van de heer Y. de Tervarent stuitte op hevige kritiek vanwege 
de ·Gentse professoren omdat zij niet gehoord werden bij het 
verzamelen van de informatie waarop deze studie haar besluiten 
formuleerde.l 86 Wou de Ambassade in Kigali op deze wijze een 
onuitgesproken diplomatieke blaam aan het adres van de RUG sturen? 
Of wilde de Ambassade een dubbelslag slaan? Een reaktie uitlokken bij 
de RUG en tegelijkertijd de wapens voor de onderhandelingen voor de 
4de conventie in handen gespeeld krijgen. In ieder geval stelt zich de 
vraag of dit op deze wijze moest gebeuren? 

De twee door mij als officieus benoemde evaluatierapporten van de 
hand van Prof. Dr. P.G. Janssens zijn een kristallisatie van de politiek 
die hij vier jaar lang voerde. Opvallend is het om vast te stellen dat de 

Prof. Dr. R. Eeckels, pediater aan de KUL en tevens verbonden aan het Tropisch 
Instituut te Antwerpen. 
Prof. Dr. P. Gigase, tropische pathologie, verbonden aan het Tropisch Instituut te 
Antwerpen. 
186 Document 17.2.19 AGB, 15.05.78, Brief aan Deken G. Verdook van Prof. Dr. 
H. Roels., 1 p. 
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officiële missies tot dezelfde conclusie komen die Prof. Dr. p.a. 
Janssens reeds in 1974 maakte. 187 

De officiële gemengde missie tracht zich in haar besluiten enigszins te 
verstoppen achter datgene waar de 'participanten' van het project het al 
enige jaren over eens zijn, alsof dit dan plots een argument zou 
geworden zijn ... 

" La commission est au regret de devoir conc/ure que Ie projet 
Gand - Butare dans sa forme actuel/e, n'est pas un succès. 
Ceux qui y participent Ie savent et en souffrent. lis se sentent 
désarmés devant une dégradation progressive qui se manifeste 
de plus en plus cJairement ces dernières années." 188 

Ook wat de beroepsernst van de respectievelijke medewerkers aan het 
project betreft legt de gemengde missie de vinger maar 'half op de 
wonde. Mijns inziens miste de Belgische delegatie een kans om een 
terechte kritiek op de Rwandese dokters vast te laten leggen. De 
Rwandese artsen worden weliswaar gewogen en te licht bevonden, 
maar hun eigen aandeel in deze situatie wordt verzwegen. 

"Les médecins rwandais chefs de service, auxquels de très 
grandes responsabiltés avaient été conftées, ne pouvaient que 
ressentir de plus en plus nettement leur manque d'expérience 
académique et de connaissances spécialisées. Dans les 
structures rwandaises, iJs se voyaient placés à un des échelons 
les plus bas de la fonction publique et refusés l'intégration au 
sein de I'UNR. Mal payés, surtout si on tient compte de 
l'importance de leurs fonctions, de leur dge et les charges 
familiales, ils ne pouvaient qu'espérer recevoir, au point de vue 
professionnel, une aide efficace de la part de la faculté 

187 De lezer zou hier de indruk kunnen krijgen dat de schrijver van dit werk niet erg 
kritisch staat ten opzichte van de politiek die door Prof. Dr. P.G. Janssens gevoerd 
werd. Ik wil er nochtans op wijzen, dat ik met betrekking tot het programma 
'preventieve en sociale geneeskunde' kritische bedenkingen maakte wat de 
haalbaarheid ervan betreft. Ten tweede moet ik vaststellen dat de politiek van Prof. 
Dr. P.G. Janssens zich kenmerkte door een grote standvastigheid en consequentie. 
Dit kan onmogelijk beweerd worden van de politiek gevoerd door de 'Commission 
Mixte' en dus door de Rwandese en Belgische Regeringen enerzijds en door de 
Belgische Ontwikkelingsadministratie (ABOS) anderzijds. 
188 Cfr. noot 181, p. 37. 
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parrainante. Malheureusement cette aide n'était que fragmentaire 
et n'a pu répondre aux besoins croissants. Actuellement, il/aut 
craindre que les chefs de service, à certaines exceptions près, 
deviennent un empêchement à l'indispensable relance du 
projet. " 189 

We gaven elders in dit werk een aantal mogelijke verklaringen voor het 
gedrag van de Rwandese dokters wat hun nevenaktiviteiten betreft Dat 
de Belgische delegatie begrip opbrengt voor deze situatie, is misschien 
lovenswaardig, maar het absenteïsme en gebrek aan beroepsernst van 
sommige Rwandese artsen is ons inziens een objectieve factor 190 die in 
een evenwichtige analyse niet mag ontbreken. 
Het feit dat in de Belgische delegatie van de gemengde commissie geen 
Belgische vertegenwoordiger van de faculteit voorkomt, speelt in deze 
misschien mee. De Rwandese delegatie had immers wel een Rwandese 
vertegenwoordiger van de faculteit, die trouwens als woordvoerder 
optrad. 

Dit alles moet bovendien vooral gezien worden tegen het licht van de 
kritiek die al jarenlang op het project bestond. Kritiek die ook van 
binnenuit het project kwam. Bovendien kunnen we niet onder de 
vaststelling uit dat de Belgische medewerkers niet erg gesteund werden 
gedurende de 3de conventie noch door de Belgische administratie, noch 
door de Belgische diplomatieke aanwezigheid in Rwanda, noch door de 
RUG als instituut. 191 Dit neemt weliswaar de kritiek op het project niet 
weg, maar nuanceert haar in de zin dat het project Gent - Butare, niet 
alleen binnen de Rwandese context maar ook binnen de Belgische 

189 Ibid. 
190 Zowel Rwandese dokters in Butare. als Belgische dokters in Belgi~ en Rwanda 
en andere mensen in Butare bevestigden mij dit. Ook de regelmatige klachten in de 
brieven van zowel Rwandese dokters als Belgische medewerkers aan het project aan 
de respectievelijke verantwoordelijken Prof. Dr. L. Vandendriessche en Prof. Dr. 
P.G. Janssens bewijzen dat dit geen 'fictief probleem was aan de faculteit 
191 Voor de RUG moeten we duidelijk een onderscheid maken tussen de persoon
lijke inzet van individuele mensen en de steun die de RUG als instituut gaf tijdens 
deze laatste conventie. Ik heb de stelligste indruk dat voor de RUG ook geldt dat 'het 
hemd nader is dan de rok'. Uiteraard speelt de verslechterde financi~le situatie een 
rol. Maar de aandacht van de rectorale overheden en de faculteit verslappen enigzins. 
Of spelen hier ook weer psychologische factoren mee? Ging men het project Gent -
Butare beschouwen als een Spielerei van enkele individuen die men maar liet doen? 
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context, onmogelijk als een geïsoleerd fenomeen beschouwd kan 
worden. 

De bijdrage van de RUG aan het project wordt als volgt geëvalueerd: 

" La Faculté de Médecine de la RUG n'a peut-être pas mesuré 
avec lucidité I'amp/eur de /a tfiche qu'elle avait acceptée. 
Comment aurait-elle, engancée dans les rigides structures d'une 
Université d'Etat, trouvé les hommes et les moyens 
nécessaires? On en est inéluctablement arrivé aux doyens 
absents, aux "professeurs permanents", nullement professeurs 
et à peine permanents et aux professeurs visiteurs, pélerins de la 
saison sèche, plus visiteurs que professeurs." 192 

Deze kritiek is misschien voor een deel terecht, doch moet binnen de 
globale ontwikkelingspolitiek van België geplaatst worden. Het 
benoemen van 'echte' professoren-permanenten werd noch door de 
RUG, noch door de beleidsverantwoordelijken op één moment serieus 
in overweging genomen. Toch maakt de Belgische delegatie opnieuw 
geen gebruik van de gelegenheid om een deel van de verant
woordelijkheid naar de politieke beleidsverantwoordelijken door te 
schuiven. Iets wat de Rwandese delegatie met betrekking tot de lonen 
van R wandese dokters duidelijk wel doet. Al laat zij in het midden of 
de bal nu naar het Belgische kamp moet gestuurd worden of naar het 
Rwandese. 

Tenslotte is er de rol van ABOS in het officiële evaluatierapport: 

"L'AGCD, tardivement impliquée dans Ie projet Gand-Butare, 
n'a pu que compliquer la situation. Les longues et tortueuses 
voies administratives que cette administration a à suivre ont 
retardé les engagements, les commandes et lesfournitures. La 
Cour des Comptes a ses droits et ses exigences, mais ils se 
trouvent trop souveIlt incompatibles avec ceux du paysall d'une 
col/ine près de Butare venant con fier son ellfant en dallger de 
mort à un hopital dépourvu des moyens les plus élémentaires. 
En plus, la mésentente entre /'AGCD et Ie Directeur du Projet 
Gand-Butare a été un handicap majeur supplémentaire." 193 

192 crr. noot 181, p. 37-38. 
193 crr. noot. 181, p. 38. 
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Enig sentiment schijnt de evaluatiecommissie niet vreemd geweest te 
zijn, hoewel de grond van de kritiek als terecht beschouwd mag 
worden. Of de kritiek op de relatie tussen Prof. Dr. P.G. Janssens en 
ABOS hier op zijn plaats was, wil ik liever in het midden laten. Ik: doel 
dan op het gevoel voor takt van de beide delegaties, dat op andere 
terreinen blijkbaar wel aan de dag werd gelegd. Ik: ben mij bewust van 
het delikate probleem dat zich stelt bij hedendaagse geschiedschrijving, 
om als historicus de rol van individuen aan een oordeel te 
onderwerpen. De taktvolle wetenschapper zal voldoende suggestieve 
kracht in zijn woorden kunnen leggen om de lezer zelf te laten 
oordelen. Of de schrijver van dit stuk daarin voldoende in geslaagd is, 
laat ik aan het oordeel van de lezer over. 

De resultaten van de missie van Mevr. Gerlo moesten vooral effect 
hebben bij de onderhandeling in verband met de laatste conventie die 
afgesloten zal worden. Haar missie moet vooral in dat licht bekeken 
worden. De missie van M. de Tervarent lijkt een voorbereidende 
functie te hebben gehad. 

Tot slot zijn er nog de twee officieuze missies van Prof. Dr. P.G. 
Janssens die eveneens omvangrijke rapporten tot gevolg hadden. We 
stelden reeds dat de conclusies gelijklopend zijn met die van de andere 
missies. 
Toch lijkt de 3de conventie niet helemaal in mineur te moeten eindigen. 
De komst van de missies legde de aktiviteiten aan de Medische Faculteit 
niet lam. Integendeel, een aantal belangrijke innovaties werden 
doorgevoerd in de loop van het jaar '78. Het project kwam vanaf 
midden '78 onder één ministerie terecht in Rwanda. Het Institut 
National de Santé werd geherstructureerd en ging voortaan Centre 
Universitaire de Santé Publique (CUSP) heten. De diverse instituten 
kwamen effectief onder één institutionele koepel nl. de faculteit en 
vormden niet langer nauw aan elkaar gelieerde doch juridisch 
onafhankelijke instellingen. Dit maakte het opstellen van een klaar 
organigram, een doorzichtige beheersstructuur en een degelijk huis
houdelijk reglement heel wat gemakkelijker. l94 

194 Document 1.1.14 AGB, 21.03.79, Nota ter attentie van de Heer Rector van de 
RUG., 20 p. 



162 

6. De vierde conventie: de periode 1979-1983 
('84) 

6.1. Inleiding 

De 3de conventie had normaal moeten aflopen met het einde van het 
academiejaar '77- '78, maar in juni '78 besliste men reeds de 3de 
conventie met een jaar te verlengen . 195 Het project Gen.t - Butare 
kenmerkte zich blijkbaar over de ganse lijn wat betreft zenuwachtigheid 
en vertraging als het op hernieuwing van de overeenkomsten aankwam. 

De vierde en laatste conventie die werd aangegaan tussen de twee 
universiteiten en de twee Staten trok de lijn van de derde conventie 
door. De aandacht voor het aspect 'sociale en preventieve geneeskunde' 
in de opleiding werd verder uitgewerkt en concretiseerde zich in een 
wijziging van het curriculum en de studieduur. Deze accentver
schuivingen werden reeds op gang getrokken tijdens de derde 
conventie doch kregen pas in de periode '79-'83 ('84) hun beslag. 

De sanering van het hospitaal die zich reeds enkele jaren opdrong, door 
de abominabele staat waarin sommige gebouwen zich bevonden, werd 
ingeschreven in het technisch dossier van deze conventie. De 
constructie van de nieuwe facultaire gebouwen, die gefinancierd werd 
door de FED middels een multilaterale overeenkomst afgesloten in 
1976, was volop aan de gang; al zou de definitieve afwerking nog tot 
1985-'86 op zich laten wachten. 

6.2. De werking van de 4de conventie: eind goed, al 
goed? 

De verdere aanpassing van het curriculum, de uitbouw van het CUSP 
en de herintegratie van de faculteit in de UNR, zijn de belangrijkste 
structurele veranderingen die tijdens de periode '79-'84 plaatsgrepen te 
Butare. 

195 Document 1.4.2 AGB, 17.07.78, Brief van Minister L. Outers aan Prof. Dr. 
P.G. Janssens., 1 p. 
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De herintegratie van de faculteit in de UNR had tot resultaat dat de 
faculteit in feite pas van dan af een 'echte' faculteit werd. Deze 
herintegratie stootte aanvankelijk op enige weerstand in de UNR, die 
maar al te goed op de hoogte was van de moeilijkheden die zich stelden 
aan de Faculteit Geneeskunde. De UNR was vooral beducht voor de 
financiële consequenties die de integratie met zich mee zou kunnen 
brengen. 196 
De herintegratie in de UNR had als voornaamste gevolg dat de 
rwandisering van de faculteit op bestuursvlak kon voltooid worden. 
Vanaf '82 werd voor het eerst een Rwandese dokter decaan van de 
faculteit, nl. S. Bararengana, die al sedert '79 vice-decaan van de 
faculteit was. Dr. F. Jacobs zal de geschiedenis ingaan als laatste 
Belgische decaan van de Faculté de Médecine à Butare. Hij vervulde 
deze taak van midden '78 tot eind '81. Dr. F. Jacobs bleef wel 
'directeur van het project'. De herintegratie van de faculteit in de UNR 
had. eveneens tot gevolg dat een arts rector van de UNR kon worden. 
Dr. V. Ntabomvura viel deze eer als eerste te beurt en werd rector van 
de UNR van 1981 tot en met 1989. 
Deze toenemende greep van de R wandese dokters op het beheer van de 
faculteit in combinatie met het feit dat de fondsen voor de faculteit nog 
steeds voor het allergrootste deel afkomstig waren van België, maakte 
dat de Belgische medewerkers zowat gekneld raakten tussen twee 
stoelen. Enerzijds moesten ze verantwoording afleggen aan de 
Belgische autoriteiten, maar tegelijkertijd moesten ze een deel van hun 
gezag afstaan aan hun R wandese collega's. Zeker is dat dit niet altijd 
van een leien dakje is gelopen. temeer daar het ook tijdens de 4de 
conventie jonge dokters zijn die naar Butare gestuurd werden. 
Bovendien was het voor de coöperanten niet altijd gemakkelijk om 
buiten de conflicten te blijven die onder de R wande se dokters werden 
uitgevochten. 

Een positieve aktie tijdens deze conventie was vast en zeker de 
introductie van de medebeheer-formule. In het geval van Butare 
betekende dit dat men aan het begin van een boekjaar de budgettten 
naast elkaar legde en een complementaire begroting opstelde. Het 
economische voordeel dat hieruit voortv loeide zal wel voor iedereen 
duidelijk zijn. Bovendien werden de Rwandese verantwoordelijken op 
deze wijze vertrouwd gemaakt met dit aspect van het beheren van een 
faculteit. 

196 Gesprekken met verscheidene betrokkenen in Butare. 
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Het is duidelijk dat de grote discussies in verband met het project 
tijdens de 3de conventie gevoerd zijn geweest. Het is overigens 
moeilijker de aktiviteiten tijdens de 4de conventie in te schatten, omdat 
de structurele samenwerking afliep na '84. Er werd nog wel een 
Jumelage-akkoord afgesloten na '84. Een crisis wat de opties betreft 
deed zich niet meer voor omdat de 4de conventie zich kenmerkte door 
het uitwerken van de opties die zo sterk verdedigd werden door Prof. 
Dr. P.O. Janssens. 197 Vanaf de 4de conventie werden de discussies, 
zowel inhoudelijk als organisatorisch, in de eerste plaats gevoerd door 
de R wandese dokters zelf. In een context die sterk verschilde van de 
tijd dat nog Belgen verantwoordelijk waren voor de werking en het 
beheer van de faculteit. We konden wel een grote mate van 
ontevredenheid vaststellen aan de faculteit in de zomer van 1991. 
Ontevredenheid over het gebrek aan middelen, over de politieke 
verzieking, hoewel die niet door iedereen uitdrukkelijk werd 
uitgesproken. Klachten over het gebrek aan gezag van de hospitaal
direktie. Het decanaat te Butare was niet te spreken over de toenemende 
bureaucratisering van het onderwijs in Rwanda. 198 De vraag stelt zich 
inderdaad of de faculteit met de beperkte middelen waarover ze op dit 
moment kan beschikken, op lange termijn zichzelf kan rechthouden. 
Ook de mentaliteit van de R wandese dokters blijkt een efficiënte 
organisatie in de weg te staan. We wezen al op het feit dat de faculteit 
na '84 op de werkelijke Rwandese maatschappelijke verhoudingen zou 
terugvallen. In zeker opzicht kan dit snel tot negatieve conclusies leiden 
langs de kant van de voonnalige donor, wat ik trouwens heb mogen 
ervaren in Butare. Weinig Belgen in Butare hadden een goed woord 
over voor de werking van de faculteit zoals zij anno 1991 functioneert. 
De kritiek op de slechte organisatie zal in de meeste gevallen wel terecht 
zijn. Bij het verstrekken van medische zorgen is dat trouwens vrij 
gemakkelijk vast te stellen. Als de radiografie van het ziekenhuis 
maanden aan een stuk onklaar is, weegt dit zeer sterk op de medische 
service. Dit leidt tot, voor Afrika, merkwaardige situaties. 

197 Uiteraard was de strijd van Prof. Dr. P.G. Janssens geen individuele strijd. Maar 
hij was wel de belichaming ervan. Professoren als A. De Schaepdryver, K. 
Vuylsteek, P. Kluyskens en H. Roels om maar enkele te noemen hadden evengoed 
een hand in de 3de conventie. 
198 Gesprekken met Dr. V. Ntambomvura, Dr. M. Karemera, Dr. S. Bararengana, 
Dr. J. Gahungu en Dr. G. Galera. 
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In de loop van de jaren '80 begonnen de Broeders van Liefde in Butare 
een eigen hospitaal, dat voornamelijk tot doel heeft eerstelijns 
verzorging toe te dienen en veel voorkomende ziektes waarvoor 
hospitalisatie noodzakelijk is te behandelen. Dit hospitaal zou in de loop 
van '91-'92 uitgerust worden met een radiografie; op minder dan 2 
kilometer afstand van het universitair hospitaal ... Het is zoals Prof. Dr. 
A. De Schaepdryver het uitdrukte: "Men kan het de Broeders van 
Liefde niet kwalijk nemen dal zij een goed draaiend hospitaal 
uitbouwen ... " . 

6.3. Het curriculum (deel 2) 

De discussie rond het curriculum liep in grote mate parallel aan deze 
van de ,heroriëntering naar de sociale en preventieve geneeskunde van 
de opleiding. Een eerste stap werd gezet met de organisatie in Butare 
van een conferentie die zich over dit onderwerp boog, onder auspiciën 
van het WGO-secretariaat in Yaounde (Kameroen), in november '76. 
Op deze conferentie zou uitsluitend een Afrikaanse wind waaien. Het 
waren deze maal geen blanke Europeanen die het weer eens kwamen 
vertellen hoe het allemaal moest. Het psychologisch effect dat Prof. Dr. 
P.G. Janssens met deze conferentie voor ogen had, was de Rwandese 
dokters ervan bewust te maken dat zijzelf het heft in eigen handen 
moesten nemen. Hij wilde aantonen dat elders in Afrika er op dit terrein 
nagedacht werd, dat de vorming van een Afrikaans curriculum, of met 
andere woorden een curriculum met specifieke aandacht voor de 
Afrikaanse geneeskundige problematiek, slechts tot stand kon komen 
met medewerking van de Rwandese dokters zelf. Dit bewustwordings
proces vroeg (en vraagt nog steeds?) echter veel tijd vooraleer er 
tastbare resultaten geboekt werden. Men was reeds aan het begin van 
de 3de conventie tot de constatering gekomen dat het programma te 
weinig aandacht besteedde aan de klinische aspecten van de vorming. 
Ook stages buiten het hospitaal van Butare in prefectuurhospitalen en in 
gezondheidscentra werden noodzakelijk geacht. Met de omvorming van 
het INS tot het Centre Universitaire de Santé Publique (GUSP) werd 
de structurele omgeving gecreëerd, waarbinnen het praktijkonderwijs 
gestalte moest krijgen. Zes gezondheidscentra in de buurt van Butare 
werden ingeschakkeld en gepromoveerd tot 'Centres de formation en 
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Santé Publique'.199 Op deze wijze hoopte men de studenten beter te 
kunnen voorbereiden op hun latere taken. Dit alles werd o.m. mogelijk 
dank zij het feit dat het CUSP een volwaardig instituut werd dat over 
een aparte begroting kon beschikken vanaf de 4de conventie. De poot 
van de volksgezondheid werd op deze manier verankerd in de 
opleiding. 

Uiteraard handelde de discussie over het curriculum ook over de 
theoretische aspecten van de vorming. Hier werd gegoocheld met 
credits en aantal uren die deze of gene vakken moesten toebedeeld 
krijgen. Het blijft een hachelijke onderneming voor een historicus om 
klaar te zien in deze materie. 

6.4. Het Centre Universitaire de Santé Publique 

In 1967 werd in de rand van de faculteit een universitair gezondheids
centrum opgericht dat onder de leiding van Dr. P. Noël (Haïtiaan) 
kwam te staan en gefinancierd werd door de WGO. Vanaf 1968 kreeg 
dit instituut ook een naam, nl. 'Institut National de Santé'. Het centrum 
ontwikkelde zich tot en met het einde van de jaren '70 in de eerste 
plaats als een gezondheidscentrum. Daar de Rwandese Staat er weinig 
aandacht aan besteedde, kan de term 'National' in haar naam bijgevolg 
niet als erg representatief beschouwd worden. De respectievelijke 
directeurs van het centrum verzorgden wel het onderwijs (praktisch en 
theoretisch) in de volksgezondheid aan de Medische Faculteit, maar het 
kende niet bepaald een dynamische uitstraling. 

Progressief werden de volgende diensten uitgebouwd: 

- Kinderverzorging, pre- en postnatale zorgen voor moeders 
- Epidemiologie 
- Sanering van de leefomgeving 
- Hygiënisch onderwijs 
- Curatieve zorgen 

199 Het betreft hier de Centres de Santé de Kirarambogo, Gisagara, Gikongo, 
Mununda, Kibirizi en Kirinda. Aan de meeste van deze centra is een materniteit en 
dispensarium verbonden, waar ldeine medische ingrepen kunnen plaatsgrijpen en een 
klein aantal bedden maakt het mogelijk de eerste zorgen toe te dienen, in afwachting 
van overbrenging naar een groter hospitaal, of voor de behandeling van zeer veel 
voorkomende ziekten. 
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- Curatieve zorgen 
- Sociale dienst 
- Statistische dienst 

De middelen om al deze functies waar te maken waren echter bijzonder 
beperkt. Het centrum beschikte over 1 wagen om een bevolking van 
200.000 eenheden te bereiken. En zelfs over die ene wagen is er heel 
wat discussie geweest. 
Een deel van de consultaties van het hospitaal werden weliswaar 
overgenomen door het INS, maar op bijna alle punten functioneerde het 
centrum eerder parallel aan het hospitaal in plaats van in samenwerking 
met het hospitaal. Zo was er bijvoorbeeld voor het ondervoedings
programma geen samenwerking met de pediatrie van het hospitaal. 
Hetzelfde gold voor de dienst pre- en postnatale zorgen, waar van 
samenwerking met de materniteit van het hospitaal weinig of geen 
sprake was. De middelen waarover men moest beschikken om sexuele 
voorlichting, nutritionele en sanitaire educatie te geven waren 
onvoldoende. 200 

Aan deze situatie kwam langzaam verandering met de komst van Dr. B. 
Thomas. Haar voorgangers hadden allen rapporten geschreven die de 
onderwaardering van het centrum als onderwerp hadden, maar Dr. B. 
Thomas kwam aan de faculteit ('75) op het moment dat de discussie 
rond de sociale en preventieve geneeskunde een aandachtspunt werd. 
Men slaagde er ook van Belgische zijde in om voor de 4de conventie 
een apart budget op de begroting van het project te laten inschrijven, 
zodat het centrum van dat moment af zijn taak theoretisch beter moest 
kunnen vervullen. In het kielzog van de reorganisatie van de structuur 
van het medisch complex in de periode '79-'83('84) werd het centrum 
definitief onder de koepel van de faculteit gebracht en zoals we reeds 
aanstipten, streefde men naar een betere integratie van het centrum in 
het onderwijs vanaf het einde van de 3de conventie en het begin van de 
4de conventie. 
In de loop van de tijd verlichtte de opdracht van het CUSP in de zin dat 
zich rond Butare steeds meer gezondheidscentra zouden vestigen. Het 
aantal mensen waarvoor het CUSP moest instaan verminderde 
daardoor stelselmatig. Ook de komst van een hospitaal verbonden aan 
de Groupe Scolaire van de Broeders van Liefde (zie verder) met een 
dispensarium of poliklinische service droeg daartoe bij. 

200 Document 11.5.5 AGB, 78. Rapport over de situatie van het INS., 13 p. 
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Naast een bepaald aantal gezondheidssectoren rond Butare waarvoor 
het CUSP verantwoordelijk was, heeft het CUSP vooral een 
onderzoeksfunctie toegewezen gekregen. Tijdens mijn bezoek aan 
Butare waren de dokters van het CUSP zeer moeilijk bereikbaar. Deels 
lag dit aan de korte periode dat ik in Butare verbleef, deels aan het feit 
dat men mij steeds doorverwees. Hierdoor is dit gedeelte van mijn 
verhaal eerder aan de magere kant. Wat wel duidelijk werd, is dat het 
centrum nog weinig curatieve zorgen toedient. De nabijheid van twee 
hospitalen in de onmiddellijke omgeving is daar waarschijnUjk 
verantwoordelijk voor. De zeer goede naam die het hospitaal en 
dispensarium van de Broeders van Liefde te Butare heeft, kan hier 
eveneens een verklaring zijn. 

6.5. De rwandisering van de faculteit (deel 4) 

Volgende R wandese dokters werden geaffecteerd aan de faculteit: 

Dr. A. Ndikuyeze '79 (Epidemiologie) 
Dr. S. Bararengana '79 (Chirurgie) 
Dr. C. Mwigimba '79 (Pediatrie) 
Dr. S. Mukantabana '79 (Gynaecologie-Obstetriek) 
Dr. R. B. Habimana '79 (Interne Geneeskunde) 
Dr. P. Ntaganzwa '79 (Radiologie) 
Dr. T. Ukobukeye '79 (Pediatrie) 
Dr. V. Munyeshuli '80 (pediatrie) 
Dr. B. Muremyangango '80 (Psychiatrie) 
Dr. E. Nizeyimana-Rugina '81 (Anatomie-Embryologie) 
Dr. J.B. Nshimyumuremyi '81 (Fysiologie-Fysio-Pathologie) 
Dr. J.B. Kanyamupira '81 (Sociale Geneeskunde) 
Dhr. J. Muberuka '81 (Diergeneeskunde) 
Dhr. T. Nzabandora '81 (Apotheker) 
Dhr. S. Nyirankuliza '81 (Apotheker) 
Dhr. C. Nsengimana '81 (Entomologie) 
Dr. P.J. Ngilimana '82 (Anatomo-Pathologie-Histologie) 
Dr. S. Nsabumukunzi '82 (Biochemie) 
Dr. A. Rucyahana '82 (Neus-Keel-Oren) 
Dr. J. Rwamuhungu '82 (Hematologie) 
Dr. S. Muyantore '82 (Parasitologie) 
Dr. C. Kalimwabo '83 (Anesthesiologie) 
Dr. I. Bigilimana '83 (Interne Geneeskunde) 
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Dr. J. Mucumbitsu '83 (Pediatrie) 
Dr. 1. Uwabazimana '84 (Anesthesiologie) 
Dr. D. Nzirorera '84 (Chirurgie) 
Dr. F. Harelimana '84 (Dermatologie) 
Dr. P. Habarugira '84 (Gynaecologie-Obstetriek) 
Dr. C. Bicamumpaka '84 (Anatomo-Pathologie) 
Dr. J. Gasana '84 (Sociale Geneeskunde) 
Dr. IB. Ndalihoranye '84 (Stomatologie) 
Dr. I.M. V. Mureganshuro '84 (Neus-KeeJ-Oren) 

Met deze affectaties, waarvan de meeste ook onderwijsfuncties 
bekleden, is de rwandisering van de faculteit zo goed als een feit. Een 
aantal van deze dokters konden zoals reeds gezegd een langdurige 
beurs genieten in België en later ook elders in Europa: 

Dr. I. Sendama, Speciaal Doctoraat (S.O.) in de Chirurgie 
Dr. G. Bugingo S.O. in de Dermatologie 
Dr. J. Nshimyumukiza S.O. in de Oftalmologie 
Dr. I. Barahira S.D. in de Anesthesiologie 
Dr. T. Gatsinzi S.O. in de Pediatrie 
Dr. M. Kageruka S.D. in de Gynaecologie-Obstetriek 
Dr. E. Nizeyimana-Rugina S.O. in de Anatomie-Embryologie 
Dr. S. Nsabumukunzi S.O. in de Biochemie 
Dr. lB. Nshimyumuremyi S.O. in de Fysiologie 
Dr. A. Dushimimana S.D. in de Preventieve Geneeskunde 
Dr. A. Mutwewingabo S.D. in de Microbiologie 
Dr. P. Ngendahayo S.O. in de Anatomo-pathologie 
Dr. P. Ntaganzwa S.O. in de Radiologie 
Dr. E. Twagirayezu S.O. in de Chirurgie 
Dr. B. Ngirabatware S.D. in de Interne Geneeskunde. 

Bij hun terugkeer aan de faculteit zullen de meeste van deze dokters 
benoemd worden tot Chargé de Cours. 

6.6. Evolutie van het studentenaantal en budget '75·'84 

Het totaal aantal studenten aan de faculteit tussen '75-'84 bleef 
ongeveer constant rond de 150. Ook het aantal ingeschrevenen in het 
eerste jaar bleef constant rond de 35 à 40. Dit stelde de faculteit in staat 
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zoals in de verschillende conventies overeengekomen was 15 à 20 
studenten per jaar te diplomeren vanaf 1975. 

In het totaal werden in de door ons beschouwde periode 2314 
individuele jaren les gevolgd. Uiteraard is dit een dubbeltelling. Op een 
totaal van 10867 voor de UNR betekent dit dat de Faculteit Genees
kunde zowat 21.3 % van het totaal aantal studenten van de UNR 
herbergde tussen '66-'84. 
Een ander opvallend cijfer is dat het slaagpercentage aan de Medische 
Faculteit geen enkel jaar daalde onder de 75%. Gemiddeld slaagden 
86% van de studenten die hun studies aanvatten in de Geneeskunde. 
Ter vergelijking: in de wetenschappelijke faculteit van de UNR was dit 
aantal 66%. Eens de studenten slaagden in hun eerste jaar, bleken zij 
de andere jaren over het algemeen goed door te komen. 

In het totaal behaalden tussen 1966 en 1984219 studenten het diploma 
van doctor in de geneeskunde; 46 in de periode ('63)'66-'74, 173 
tijdens de twee laatste conventies. Sinds haar bestaan tot op heden ('91) 
leverde de Medische Faculteit een 300-tal artsen af aan de Rwandese 
samenleving. In Bijlage 3 kan men hun affectatie in Rwanda 
terugvinden voor zover wij deze konden achterhalen. Het geeft 
alleszins te kennen dat nog steeds een zeer groot deel van de Rwandese 
artsen werkzaam is in de stedelijke centra in verhouding tot de 
bevolking die in de steden woonachtig is.201 

Het budget dat door de Belgische Ontwikkelingshulp aan de faculteit ter 
beschikking werd gesteld evolueerde als volgt: 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

36.000.000 Bef. 
42.210.000 
36.619.500 
25.099.000 (33.500.000) 

? 
50.000.000 
50.000.000 
42.000.000 
42.000.000 

? 

201 Deze cijfers zijn afkomstig uit het boek; Université Nationale du Rwanda. 
Bilans et perspectives 1963-1984.1984, Butare, 165 p. 
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Voor 1979 en 1984 konden we geen cijfers terugvinden. De cijfers 
voor de jaren 1980 tot en met 1983 zijn cijfers bij benadering. In 
hoeverre deze effectief zo gerealiseerd werden kunnen we niet 
bevestigen. Wat we wel met zekerheid weten is dat de loonkost voor 
de Belgische medewerkers zowat de helft van het budget opslorpte. 

We maakten reeds de opmerking dat dit naar Rwandese nonnen een vrij 
hoge kostprijs is. Zelfs indien dit in vergelijking met andere projecten 
een niet spectaculair hogere of eventueel lagere kostprijs zou zijn, dan 
blijft het principe dat voor technische hulp ook nadat de donor het 
project verlaten heeft de kostprijs voor het land draagbaar moet blijven. 
In het geval van Butare stelden zich minstens financiële problemen aan 
de faculteit. Uiteraard is dit een vraagstuk waarvan we kunnen zeggen 
dat de verantwoordelijkheid zeker niet alleen bij de direkte 
verantwoordelijken van het projekt zelf ligt. Dit is in de eerste plaats 
een vraagstuk met betrekking tot de ontwikkelingspolitiek van het 
donorland. België is blijkbaar niet bereid de faculteit te blijven steunen 
als de Belgen de faculteit verlaten hebben. Men heeft na '84 nog 
gedurende 3 jaar 2.000.000 Bef. aan de faculteit geschonken en 1 
internist is aan de faculteit gebleven tot 1987. 

6.7. Het Curphamétra-project 

In 1971 werd L. Van Puyvelde aangeworven op het Project Gent
Butare om de productie van vaccins en infusies te verzorgen voor het 
hospitaal te Butare. Dhr. L. Van Puyvelde, die als scheikundige 
werkzaam was geweest in het Laboratorium voor Moleculaire Biologie 
aan de RUG, ligt aan de basis van een minstens origineel en voor 
Rwanda belangrijk onderzoeksproject naar traditionele pharmacopea. 

Al van bij zijn aankomst in 1971 zette L. Van Puyvelde een dienst op 
aan de Medische Faculteit die onderzoek verrichtte naar 'Traditionele 
Geneeskunde en Rwandese Pharmacopea'. Dit onderzoek leidde in 
1977 tot de oprichting van een interfacultaire en multidisciplinaire 
onderzoeksgroep aan de UNR en in 1980 tot het 'Centre Universitaire 
de Recherche sur la Pharmacopée et la Médecine Traditionne lle' of 
kortweg CURPHAMETRA. 

Curphamétra omvat drie werkterreinen: 
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- een traditioneel dispensarium; 
- een multidisciplinair onderzoeksprogramma naar medicinale planten; 
- een pilootfabriek voor het vervaardigen van geneesmiddelen op basis 

van medicinale planten. 
Dit alles leidde tot de produktie en commercialisatie van genees
middelen en plantenextracten, vluchtige oliën, alcohol uit suikerriet, 
stropen voor geneeskundig gebruik, zalven tegen huidziekten, een 
lotion tegen roos, hoestdruppels, een muggen-werende kaars en vier 
kruidenthees. Negen nieuwe produkten werden ontwikkeld gedurende 
de loop van het project. De verspreiding van de produkten gebeurde in 
Rwanda via diverse instellingen, zoals hospitalen, gezondheidscentra, 
dispensaria en privaatapotheken. 
Een andere belangrijke aktiviteit van het project was de begeleiding van 
studenten bij het schrijven van hun eindverhandeling en de inschakeling 
van de studenten op deze wijze bij het onderzoek. 

Dit project wordt niet alleen door de bezieler ervan belangrijk geacht, 
maar wordt door velen beschouwd als een voorbeeld voor hoe 
wetenschappelijk onderzoek in Rwanda, met beperkte middelen en 
door R wande zen, resultaat kan opleveren. Sedert 1992 draait het 
project volledig op Rwandees personeel. 

6.8. Het einde van de samenwerking Gent-Butare 

Het einde van de samenwerking Gent-Butare is op zich een bijzonder 
verhaal. Vanuit historisch-kritisch standpunt is het een tamelijk 
hopeloos verhaal, omwille van het feit dat nogal wat aspecten van het 
einde van de samenwerking eenvoudig niet na te trekken zijn. Het 
Archief zelf bewaart immers het grootste stilzwijgen over het einde van 
de samenwerking. De teksten van de Commis sion Mixte van '83 en 
'84 bevatten geen argumentatie voor het beëindigen van het project 
onder de vorm waarin het 18 jaar had bestaan. Konden we het 
onwaarschijnlijke verhaal van de heer Mombaerts dan maar serieus 
nemen, dan zou de zaak eenvoudig zijn (zie p. 134), al te eenvoudig ... 

De vraag die zich in de eerste plaats opdringt, is of het project werkelijk 
in een eindfase was terecht gekomen? 
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Als men de rwandisering van de faculteit als criterium aanvaardt dan 
zou men met ecn bevestigend Ja' op deze vraag kunnen antwoorden. 
De rwandisering van de faculteit was eind '84 voltooid, op 
uitzondering van de Dienst Interne Geneeskunde, waarvan het 
Rwandese diensthoofd benoemd was geworden tot directeur van het 
Centre Hospitalier de Kigali. Het bursalenprogramma dat na '75 op 
gang gekomen was had immers tot resultaat gehad dat voor elke 
hospitaaldienst een volwaardige Rwandese arts gevonnd was. 

Neemt men de financiële draagkracht van de faculteit als criterium, dan 
moeten we op bovenstaande vraag negatief antwoorden. De kritiek die 
op het hospitaal bestaat in verband met het huidige beheer, kan een 
pleidooi voor verdere financiële steun aan de faculteit niet helemaal 
ondergraven. Niet in hel minst omdat de eis voor 'accountabi lity' en 
'goo<1 govemance', als conditionaliteitsinstrumenten waaraan hulp 
verbonden wordt, onvoldoende geloofwaardigheid bezit. De talrijke 
wi lle olifanten die Afrika rijk is. werden meestal gefinancierd door het 
IMF en de Wereldbank. Bovendien is het toekennen van hulp hoe men 
het draait of keert bepaald door de politieke prioriteiten die een donor 
wenst te leggen. Wat niet betekent dal de 'accountability'-eis op 
zichzelf niet gewettigd is. Maar ze kan dan pas politiek hard en 
geloofwaardig gemaakt worden wanneer de donor bereid is. ook zijn 
verantwoordelijkheid op te nemen. In het geval van de faculteit in 
Butare zou dat betekend hebben dat België ook na de rwandisering, de 
faculteit financiëel en logistiek zou blijven ondersteunen. Dat is niet 
gebeurd. 

Het Jumelage-akkoord tussen de Faculteit Geneeskunde le Gent en de 
Faculteit te Butare is het enige dal er nog uit de brand kon gesleept 
worden. Dit akkoord richtte zich op wetenschappelijke samenwerking 
tussen de verschillende diensten van beide instituten. Hel prijskaartje 
dat aan dit akkoord vast hing was echter maar een fractie van wat 
daarvoor had bestaan. Een pleistertje op een houlen been ... Hoeft het 
daarom verwondering te wekken dat het enthousiasme op enkele 
uitzonderingen na niet al te groot is geweest. Noch vanuit Butare. waar 
men objectief het grootste belang had bij deze bescheidenere vorm van 
samenwerking, noch vanuit de Universiteit Gent. In 1990 liep ook 
deze vonn van samenwerking definitief ten einde. 

Niet zonder opzet zette ik de houding van de Belgisch delegatie bij de 
Commission Mixte in 1975, ruim 9 jaar voor het beëindigen van de 
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samenwerking, reeds iets dikker in de verf dan op het eerste zicht no
dig leek te zijn. 

De gebeurtenissen lieten ondertussen niet op zich wachten in en rond 
Butare. In 1979 was aan de faculteit de idee gegroeid om een parallel 
hospitaal op te richten dat de zogenaamde 'banale' gevallen voor zijn 
rekening zou nemen. Het universiteitshospitaal begon rond die periode 
de ambitie te vertonen een 'referentie' hospitaal te willen worden. 

Maar deze maal was het aan de universiteit om naast de Broeders van 
Liefde in Butare te rekenen. Voor het tot de oprichting van een parallel 
prefectuurhospitaal kwam in de rand van het medisch complex, waren 
de Broeders van Liefde op enkele kilometers verwijderd van de 
universiteit van start gegaan met zulk een hospitaal. 

Officieel begonnen de Broeders van Liefde een eigen hospitaal omdat 
de leerlingen van de School voor Medische Assistenten geen degelijke 
stage-opleiding meer konden genieten in het universitair hospitaal, waar 
alle aandacht uitging naar de studenten-geneesheren. 

Ik: wil het bij deze officiële verklaring houden. In het kleine wereldje 
van Butare doen allerlei beweegredenen en verklaringen voor de 
oprichting van dit hospitaal de ronde. Maar op meningen en 
persoonlijke interpretaties, zonder enige verificatiemogelijkheid kan 
geen geschiedenis worden geschreven. Dat er mogelijk persoonlijke 
belangen en plaatselijke politiek in het spel was lijkt mij nochtans niet 
onwaarschijnlijk. De ware aard ervan hebben we niet kunnen 
achterhalen. 

Wat wel een feit is, is dat het hospitaal van de Broeders van Liefde naar 
het einde van de samenwerking, als een soort wissel op het universitair 
hospitaal begon te functioneren. Enerzijds op het terrein, daar het 
hospitaal een deel van de cliënten van het universitaire hospitaal 
afroomde, maar anderzijds ook wat de ontwikkelingshulp betrof; daar 
waar de Belgische Ontwikkelingshulp aan de faculteit stopt, start deze 
aan het hospitaal van de Broeders van Liefde. 

De meeste Rwandese dokters die ik sprak te Butare betreurden uiteraard 
het feit dat België geen hulp meer bood aan de faculteit. Maar wat is het 
mogelijke aandeel geweest van de faculteit in het beëindigen van de 
hulp? In de periode '83-'84 zou de faculteit tijdelijk uitzicht gehad 
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hebben op een samenwerkingsverband met de univerSiteIt van 
Rheinland-Westfalen in de Bondsrepubliek Duitsland. De samen
werking is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar hardnekkige geruchten 
doen de ronde dat er aan de faculteit serieus gespeculeerd is geweest in 
deze periode, zodat het erop is gaan lijken dat zij zelf, of bepaalde 
mensen in de faculteit, mee aan de wissel op de Belgische hulp heeft 
getrokken. 

Of dit alles een voldoende verklaring is, valt sterk te betwijfelen. In 
Rwanda en België zijn waarschijnlijk verschillende krachten 
tegelijkertijd aan het werk geweest, die allen convergeerden in de 
uiteindelijke terugtrekking van Gent en de Belgen uit de faculteit Dat 
de Belgische administratie niet meer voort wilde doen en het project als 
beëindigd beschouwde door de volledige rwandisering van de faculteit, 
is waarschijnlijk het belangrijkste en meest objectieve gegeven in het 
verhaal van de stopzetting van de samenwerking. Wanneer de 
overtuiging van de noodzaak van verderzetting van de hulp nog bestaan 
zou hebben aan het begin van de jaren '80, dan zou men op de zgn. 
Duitse vrijage niet stilzwijgend hebben toegekeken. En indien men het 
eigen ontwikkelingswerk enigzins serieus zou hebben genomen, dan 
had de conclusie evenzeer voor de hand gelegen. Het medisch complex 
kon dan theoretisch in staat zijn anno 1984 de naam universiteit te 
dragen, de praktijk zou uitwijzen, en daar was men zich maar al te 
goed van bewust, dat heel wat inspanningen op korte tijd teniet zouden 
gedaan worden, indien men de faculteit niet blijvend zou ondersteunen. 
Wat ook de sfeer mag geweest zijn en hoe de verhoudingen ook 
kunnen gelegen hebben, de faculteit bleef een creatie van de Belgen ... 

Voor de laatste maal moeten we vaststellen dat ook aan het einde van 
het verhaal over de samenwerking extra-medische factoren een 
belangrijke rol speelden. 
Het waren voornamelijk medisch-pedagogische en logistieke 
argwnenten die een voortzetting van de samenwerking rechtvaardigden. 
De belangrijkste reden, zo werd door bijna alle betrokkenen gezegd, is 
dat de medische traditie die met Westerse geneeskunde verbonden is, 
niet op 18 jaar tijd gevestigd kan worden in een totaal vreemde culturele 
context. Daar draagt niemand de verantwoordelijkheid voor. En zij die 
zich geroepen voelen wel een verantwoordelijkheid toe te wijzen in dit 
verband riskeren in de eerste plaats een gebrek aan respect voor de 
Afrikaanse cultuur en tradities op te brengen, maar evenzeer riskeren zij 
zowel voorbij te gaan aan de essentie van de geschiedenis, waar macht 
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en machtsverhoudingen, economis.ch dan wel politiek of cultureel de 
gang van de gebeurtenissen bepalen, als aan de 'werkelijke' en dus 
relatieve waarde van de eigen culturele tradities, hoe paradoxaal dat ook 
mag klinken ... 
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SLOTBESCHO~GEN 

Na een moeilijke start tussen 1963 en 1966, die veroorzaakt werd door 
een tekort aan docenten en middelen, komt de Faculteit Geneeskunde 
van Butare vanaf eind 1966 voor een periode van 18 jaar onder het 
peterschap van de RUG. Het waren de professoren P.G. Janssens, J. 
Van Bilsen en K. Vuylsteek die aan de basis lagen van de 
samenwerking tussen Gent en Butare. Na een verkenning ter plaatse 
werd besloten twee promoties studenten een opleiding te geven. Vrij 
sne1 na deze aanvangsperiode zal de samenwerking zich institu
tionaliseren op vraag van de Rwandese Regering, die in Gent een 
blijvende partner had gezien. De opbouw van de faculteit grijpt plaats 
vanuit Gent onder leiding van Prof. Dr. L. Vandendriessche. 
Verschillende medewerkers worden voor kortere of langere tijd naar 
Rwanda gestuurd om de beleidsopties door Gent gefonnuleerd uit te 
werken op het terrein. 
De snelle rwandisering van de faculteit gold als een van de belangrijkste 
beleidsopties in de eerste periode van de samenwerking tussen '66-'74. 
Deze periode kenmerkt zich verder door het leggen van de 
basisstructuren van de faculteit, de omvonning van een prefectuur
hospitaal naar een universitair hospitaal en het oprichten van de 
noodzakelijke neveninstituten als het laboratorium en het Institut 
National de Santé. Dit laatste instituut zal een stiefmoederlijke 
behandeling genieten tot ver in de jaren '70. 
Tijdens de tweede fase van de samenwerking wordt de snelle 
rwandisering aan kritiek onderworpen en werd de aandacht verlegd van 
een strikt curatieve invalshoek naar een meer geïntegreerde en op 
preventieve en sociale geneeskunde gerichte benadering. We stellen 
vast dat een mentaliteitswijziging aan de zijde van de 
ontwikkelingshelper aan de basis ligt van deze herdefiniëring van de 
beleidsopties. De heroriëntering naar de bevolking toe vond echter veel 
minder gemakkelijk ingang bij de pas gevormde R wandese artsen. 
Diverse sociaal-economische, politieke en culturele factoren werden 
aangewezen als de voornaamste drempels voor een heroriëntering van 
de opleiding naar de sociale en preventieve geneeskunde. In dit verband 
werd de financiële positie van de artsen belicht, hun status in de 
samenleving en het door de rwandisering op gang getrokken spel om 
de macht aan de faculteit onder de R wandese dokters. 
Eveneens werd de aandacht gevestigd op het verschil in sociaal
economische omkadering waarin artsen in de Derde Wereld en Europa 
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werken. Dit zou de verschillen in houding, die zich kenmerken door 
absenteïsme en een verspreide activiteit die zich niet enkel op het 
medisch vak richt, kunnen verklaren. Opgemerkt werd dat de 
beoordeling van de houding van de Rwandese artsen voornamelijk 
gebeurde op basis van Europese normen en waarden. 
Aan de donorzijde werd tijdens de tweede fase een toenemende 
bureaucratisering van de hulp geconstateerd, waardoor de uitvoering 
van het project bemoeilijkt werd. Ook een toenemende greep van de 
diplomatieke missie in Rwanda op het project laat zich voelen in de 
concrete uitvoering van het project vanaf de 2de fase. Deze evolutie aan 
de zijde van de donor leidde uiteindelijk tot een technisch andere aanpak 
van het project die enige jaren inwerken vroeg vooraleer opnieuw van 
een vlotte uitvoering van de verplichtingen sprake kon zijn. 
De vaststelling dat een project als dit tussen Gent en Butare op allerlei 
vlakken interfereert met de sociaal-economische, politieke en culturele 
gegevenheden van het receptor-land Rwanda, lijkt op het eerste zicht 
bijzonder triviaal. De constatering dat het project zeker in haar 
aanvangsfase zeer weinig aandacht had voor dit simpele gegeven, 
werpt onmiddellijk de vraag op naar de ruimere ontwikkelings
dimensies van het project. In welke mate was het project relevant voor 
de ontwikkeling van Rwanda? 
Concreet vertaald naar het project Gent-Butare toe, luidt die vraag: moet 
het project beoordeeld worden op het al dan niet slagen in zijn meest 
enge doelstellingen, nl. het opleiden van artsen, of moet het project 
beoordeeld worden op zijn ruimere maatschappelijke doelstellingen? 
Het project is weliswaar geslaagd in haar meest enge doelstellingen, 
maar het lijkt als basis iets te smal omdat de 'ontwikkelingsdimensie' 
eraan ontbreekt, tenminste als men ontwikkeling definieert in 
maatschappelijke termen en niet in louter technische. 

Droogleever Fortuijn (E.) definieert maatschappelijke ontwikkeling als 
volgt: 

" Maatschappelijke ontwikkeling kan gedefinieerd worden als 
het veranderingsproces dat een maatschappij stuurt in de 
richting van een toekomstige situatie waarin alle leden gelijke 
mogelijkheden hebben hun waardeposities te handhaven of te 
verbeteren op het gebied van lichamelijk en geestelijk welzijn, 
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medezeggenschap, kennis en rijkdom in een onderlinge 
verhouding die ieder als optimaal beschouwt." 202 

Droogleever Fortuijn gaat uit van waardecategorieën 203 (lichamelijk 
welzijn, geestelijk welzijn, medezeggenschap, kennis en rijkdom) die 
algemeen geldende dimensies bezitten, maar tegelijkertijd abstract 
genoeg zijn zodat zij cultuurspecifiek ingevuld kunnen worden. 
Een eerste gevolg voor de operationalisering van deze definitie van 
maatschappelijke ontwikkeling naar ontwikkelingsbeleid toe is dat de 
cultuurspecifieke invulling van het begrip maatschappelijke ontwik
keling in bet ontwikkelingsproces zelf tot stand moet komen (of 
wat ik zou willen noemen het eerste criterium dat voortvloeit uit 
bovenstaande definitie). Hoewel het overzicht, aangegeven als schema 
1 op p. 183, slechts enkele mogelijke verbindingen aanduidt, laat het 
niettemin duidelijk zien dat lichamelijk welzijn functie is van bijna 
alle maatschappelijke sectoren.204 Het theoretisch schema dat 

202 Droogleever Fortuijn (E.), De docerende staat. Onderwijs en macht in de 
ontwikkeling van Venezuela. 1989, 's Gravenhage, CESO, p. 35. In Bijlage 4 vindt 
u een overzicht van definities die verbonden zijn aan de in het werk van Droogleever 
Forluijn gehanteerde conceptualiseringen van waarderealiseringen in termen van 
waardeposities en waardeschalen. Het grootste deel van die definities is ontleend aan 
het werk van Droogleever Fortuijn. 
203 Het begrip waardecategorie en de er van afgeleide begrippen waardepositie en 
waardeschaal, moeten het mogelijk maken een abstract begrip als maatschappelijke 
ontwikkeling te operationaliseren. De bedoeling is om adequate fonnuleringen te 
vinden voor de dimensies van het begrip maatschappelijke ontwikkeling zodat de 
verschillende dimensies (OOk al zijn die zelf arbitrair gekozen) empirisch van elkaar 
onderscheiden kunnen worden, maar ook dat zij op een hoger niveau een theoretische 
fundering niet in de weg kunnen staan. Hierbij ga ik in dit verband bewust voorbij 
aan een veel ruimere theoretische discussie over de wetenschappelijke relevantie van 
het begrip 'waarde' În de humane wetenschappen. Niet omdat de discussie zelf niet 
van essentieel belang is, maar omdat zij in haar finaliteit aanleiding geefllol een 
ideologisch debat, dat op deze plaats cn met betrekking tot deze studie weinig kan 
toevoegen aan het debat over het project Gent-Butare. 
204 Deze uitspraak gaat uit van de fundamentele notie binnen een systeem
theoretische benadering, dal een maatschappij een complexe en gedifferentieerde 
sociale eenheid is, die opgebouwd is uit k.leinere eenheden, die interne samenhang 
vertoont, geori~nteerd is op continuering van het eigen bestaan, zekere grenzen heeft 
en relaties onderhoudt met haar omgeving. De kleinere eenheden kunnen op dezelfde 
wijze als systemen beschouwd worden en uiteindelijk staal aan de basis het individu 
als kleinste eenheid. In het kader van deze studie is voornamelijk van belang dat de 
interne samenhang van de maatschappij, zo aanvaarden de systeem-theoretici, in 
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Droogleever Fortuijn hanteert heeft als voornaamste voordeel dat het 
duidelijk de verbindingen tussen de dimensies van de 5 
waardecategorieën en hun respectievelijk maatschappelijke sectoren in 
de verf zet, zodat zij minstens bruikbaar gemaakt kunnen worden naar 
de fonnulering van een ontwikkelingsbeleid. 
Een tweede belangrijk criterium dat voortvloeit uit deze 
conceptualisering is dat gezondheidszorg slechts in geringe mate kan 
bijdragen tot de verbetering van de gezondheid van een bevolking, als 
niet een minimumpositie205 op individueel vlak of, ruimer, als niet een 
minimwnniveau van distributie over de collectiviteit kan bereikt worden 
op de waardecategorie rijkdom en medezeggenschap. 
Deze stelling wordt eveneens ondersteund door recent onderzoek in 
West-Europa naar het verband tussen mortaliteit en sociale 
ongelijkheid. 206 

Droogleever Fortuijn legt slechts een onrechtstreeks verband tussen 
mede-zeggenschap en lichamelijk welzijn. In Rwanda was tot voor kort 
de grond op tamelijk egalitaire wijze verdeeld, ieder familiale eenheid 
beschikte over grofweg een hectare grond die in normale 
omstandigheden voldoende voedsel opleverde. Door de bevolkings-

stand wordt gehouden door interaclie~ en communicatieprocessen tussen individuele 
leden en de verschillende subsystemen, waarin informatie wordt uitgewisseld over 
minstens twee fundamentele onderwerpen: de continuering van het systeem als 
zodanig en het realiseren van de collectieve doeleinden. De terugkoppeling van 
informatie leidt tot bet verschaffen van aanvullende of bijgestelde informatie, 
waardoor sociale systemen en hun onderdelen niet aUeen op bepaalde doelstellingen 
gericht zijn (infonnatie uitwisseling en goal oriented), maar tevens door deze 
doeleinden gestuurd worden (bijgestelde informatie en goal directed). 
Droogleever Fortuijn E .. 012, cH. pp. 37-43. 
205 De realisering van doeleinden of hel effectueren van waarden is zelden een 
kwestie van alles-of-niets. Elke waarde kan men derhalve opvatten als een 
waardeschaal. waarop personen hogere of lagere waardeposities kunnen innemen al 
naar de mate waarin zij hun waarden hebben gerealiseerd. Doelstellingen (na te 
streven positie), zowel als belangen (verdediging van positie) worden bepaald door de 
actuele positie (het actuele niveau) die een persoon bekleedt. Voor collectiviteiten 
vertaalt zich dit in de distributie van waardeposities over alle leden van de 
collectiviteit. 
Op. cito p. 27. 
206 Ik vermeld in dit verband het fameuze Black-Report dat in 1982 in Groot
Brittannië verscheen. Maar ook de studies van Fox A. en Goldblatt P. (1986); 
Guzman J. (1989), Mannot M. (1986), Mesle F. (1991), Wilkinson R. (1986) en 
Pamuk E. (1985, 1988) 
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explosie en door de toenemende kwantitatieve en kwalitatieve daling 
van de opbrengst per bebouwde oppervlakte-eenheid als gevolg van 
erosie, droogte of uitputting van de grond. krijgt nu ook herverdeling 
van voedsel een extra politieke dimensie. 
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In Rwanda geldt dit in zeer sterke mate omdat de economische politiek 
die de opeenvolgende R wandese Regeringen volgen, met als centrale 
doelstelling de zgn. 'autoconsommation' van de bevolking in de mate 
van het mogelijke te bestendigen, steeds meer onder druk komt te 
staan. We dienen hier op te merken dat dit probleem reeds vele jaren 
bekend is en dat reeds in de jaren '30 voor bovenstaand scenario 
gewaarschuwd werd. De bevolkingsexplosie en de daaruit voort
vloeiende problemen bij voedselproduktie in Rwanda krijgt sedert de 
onafhankelijkheid steeds meer een topzware politieke betekenis. Hierbij 
dient men zich wel te hoeden voor de te snelle conclusie dat de politieke 
problemen van het land in de eerste plaats vanuit dit koppel 
economische gegevens verklaard moeten worden. 

Als men dit alles wenst toe te spitsen op medische coöperatie dan 
betekent dit dat bij het ontwerpen van een medische ontwikkelings
politiek men in de eerste plaats rekening dient te houden met het feit dat 
lichamelijk welzijn onmogelijk losgekoppeld kan worden van andere 
maatschappelijke sectoren of sterker nog dat zij functie is van 
economische en politieke factoren en zeker niet uitsluitend of in 
de eerste plaats van de gezondheidszorg. Het aanwijzen van deze 
beperking van de rol van de geneeskunde en van de gezondheidssector 
is noodzakelijk om tot een adequate definiëring te komen van de 
specifieke rol van medisch universitair onderwijs. 
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Droogleever Fortuijn gaat uit van een aantal algemene functies voor 
onderwijs in de samenleving (Schema 2). Hij maakt daarbij 
onderscheid tussen onderwijsdoelstellingen en onderwijsfuncties.207 

Hier stelt zich een fundamenteel probleem als we dit toespitsen op 
medisch universitair onderwijs. Inherent aan deze vorm van onderwijs 
is dat de medische praktijk er onlosmakend mee verbonden is. Dat wil 
zeggen dat de effecten/functies zeker niet door het al dan niet bereiken 
van de onderwijsdoelsteUingen208 terug te brengen zijn tot een 
verhoogde positie op de waardeschaal kennis en/of in de educatieve 
sfeer en zelfs niet rechtstreeks tot een verhoogde positie op de 
waardeschaal rijkdom. Integendeel de effecten zouden, theoretisch 
althans, voor het grootste deel moeten terug te vinden zijn in een 
verhoogde positie op de waardeschaal lichamelijke gezondheid e%f in 
de gezondheidssfeer. Men zou bijna geneigd zijn te stellen dat de 
onderwijsfuncties primeren op de onderwijsdoelstellingen. 
De onderwijsdoelstellingen (of het finalistisch functiebegrip) in het 
geval van medisch onderwijs vallen dus slechts gedeeltelijk samen met 
de onderwijsfuncties (het causaal-analytisch functiebegrip). 

Voortgaande op Droogleever Fortuijn en op de resultaten van de 
gesprekken over het project Gent-Butare en het onderzoek naar zijn 
geschiedenis, heb ik getracht een aantal functies voor universitair 
medisch onderwijs in ontwikkelingslanden te onderscheiden: 

1. Functies t.o.v. de gezondheidszorg: 

a. de verbetering en/of continueren van de algemene gezond
heidstoestand van de bevolking, door het afleveren van algemeen 

207 Het begrip functie wordt hier gebruikt zoals Droogleever Fortuijn dit doet: "In 
deze studie gebruik ik het begrip functie in causaal-analytische zin, zonder 
finalistische of organicistische bijbelekenis: functie is werking of effect van één 
verschijnsel op één of meer andere verschijnselen. Voor het finalistisch functiebegrip 
gebruik ik de term doel, doeleinde of doelstelling. Bij de bestudering van het 
onderwijs zijn zowel onderwijsfunclies als onderwijsdoeleinden van belang; zij 
moeten analytisch echter duidelijk worden onderscheiden, al kunnen zij in de praktijk 
samenvallen." Droogleever Fortuijn (E.), 1989, p. 43. 
208 Onder onderwijsdoelstellingen wordt hier dus het pedagogische aspect van 
onderwijs verstaan. Met betrekking tot een Medische Faculteit betekent dit bv. dat de 
onderwijsdoelstellingen bereikt worden als een arts de theoretische en technische 
vereisten van het beroep beheerst. 
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gevonnde artsen (gezond houden van diegenen die gezond zijn, 
zowel preventief als eerste-lijnsverzorging); 

b. vonning van gespecialiseerde artsen (ernstig zieken opnieuw 
gezond maken en ongeneeslijke zieken in de meest ideale 
lichamelijke omstandigheden laten leven, curatieve functie). 

2. Functies t.o.v. de sociaal-culturele sfeer: 

a. de verspreiding van algemene noties i.v.m. hygiëne, persoonlijke 
verzorging, voedselgewoonten, medicatie, geboortebeperking, ... 

b. ingang doen vinden van de overtuiging dat de geneeskunde naar 
Westers model voordelen biedt, aanvullend kan werken of radikaal 
betere oplossingen biedt voor bepaalde ziekteverschijnselen (functie 
ten aanzien van het aspect zekerheid). 

3. Functies t.o.v. de economische sfeer: 

a gezonde mensen zijn in staat te produceren; 

b. medebepalen wat de behoeften zi ju op gebied van medicatie 
(productie en verspreiding), de bouw van ziekenhuizen, dispensaria, 
laboratoria en noodzakelijke infrastructurele voorzieningen (functie 
ten aanzien van het aspect beschikbaarheid van en toegang tot de 
materiële infrastructuur, dus t.o.v. de waarde rijkdom). 

4. Functies t.o. v. de educatieve sfeer: 

a. vonning van mensen die in staat zijn kennis door te geven op 
diverse niveaus van kennis, zowel voor professioneel onderwijs als 
non-professioneel onderwijs. 

5. Functies t.o.v. de politieke sfeer: 

a. vonning van mensen die actief kunnen deelnemen aan de politieke 
besluitvonning en de planning van de organisatie van de volksge
zondheid (functie ten aanzien van de waarde medezeggenschap). 
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Deze opsomming heeft niet de pretentie exhaustief te zijn. Enkel de 
voornaamste functies ten aanzien van de andere subsferen zijn hier 
aangeduid. 

Met betrekking tot de geschiedenis van het project Gent-Butare dringt 
zich de vraag op of een faculteit in één van de armste landen van de 
wereld in staat kan zijn al deze functies in haar werking tot uiting te 
laten komen. Elke wel-denkende mens zal negatief op deze vraag 
antwoorden, maar ondertussen tracht de faculteit in Butare wel op al 
deze terreinen haar steentje bij te dragen. Echter het draagvlak van de 
faculteit is 'objectief (hierover kan mijns inziens geen discussie 
bestaan) te beperkt om al deze functies naar behoren te vervullen. De 
theoretische opsplitsing van de functies zoals ze hier boven gebeurd is, 
reduceert eveneens de rol van de universiteit in de fameuze discussie 
rond sociale en preventieve geneeskunde. Het centrale argument dat de 
artsen zich ten dienste van de bevolking moeten stellen in zijn meest 
brede betekenis komt hierbij niet in gevaar. De vraag zou moeten 
luiden: wat is de rol die de artsen moeten spelen in de opbouw van een 
gezondheidssysteem in een ontwikkelingsland dat uitgaat van een 
prioritaire aandacht voor de sociaal economische aspecten van de 
gezondheidstoestand van een bevolking? De opbouw van een 
gezondheidssector die uit gaat van deze premissen moet die uitbouw 
van onderuit starten. Dat is in Rwanda nooit gebeurd door de 
Rwandezen zelf! In Rwanda was en is de onderbouw van de 
gezondheidssector nog in zeer grote mate in handen van Europeanen. 
Dat was reeds zo voor de onafuankelijkheid. Tijdens de koloniale 
periode werd gezondheidszorg bijna uitsluitend verstrekt door de 
talrijke christelijke missies die zich in het land vestigden vanaf de jaren 
'20. Vandaag is dit nog steeds voor een groot deel het geval, zij het dat 
ook een aantal niet door godsdienstige motieven geïnspireerde NOO's 
eveneens op dit terrein werkzaam zijn geworden. Daarnaast 
ontwikkelden zich een aantal staatsdispensaria en -hospitalen in 
Rwanda die echter in een totaal andere organisatorische realiteit moeten 
opereren en bovendien met veel beperktere middelen. In dit verband 
zou ik enkel het volgende fundamentele probleem willen aanstippen: er 
vloeit hoe je het draait of keert een conflict voort uit een situatie waarin 
de Europese dokter(es) of verple(e)ger(ster), administratief mede
werker(ster) of lesge(ef)ver(ster) een Europees loon uitbetaald krijgt 
voor zijn werk en zijn/haar Rwandese collega die naast hem/haar werkt 
en veelal exact hetzelfde werk verricht tegen een fractie van de wedde 
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van de Europeaan. De gevolgen van deze situatie zijn langzamerhand 
genoegzaam bekend. 
Of er een alternatief bestaat voor deze situatie? Uiteraard bestaat er 
theoretisch een alternatief, maar of dit ook politiek haalbaar zou kunnen 
zijn, daar kunnen we ronduit negatief op antwoorden. Het project 
Gent-Butare is in dit verband exemplarisch. In Butare werd met 
Belgische ontwikkelingshulp een universiteit voor de Rwandezen 
gebouwd. Men heeft er zich echter geen rekenschap van willen geven 
dat een universiteit opbouwen één ding is, ze laten functioneren iets 
anders is. Men heeft de hulp voor de opbouw van de universiteit steeds 
voorgesteld als ontwikkelingshulp, maar wanneer we de definitie van 
Droogleever Fortuijn nogmaals in gedachte nemen, dan zijn er stevige 
argumenten om te stellen dat de 'ontwikkelingsdimensies' van deze 
hulp pas tot uiting hadden kunnen komen in het functioneren, in de 
operationaliseringsfase. België trok zijn hulp terug na 18 jaar, juist op 
het moment dat de faculteit langzaam operationeel begon te worden, 
juist op het moment dat er van ontwikkelingshulp sprake kon geweest 
zijn. Van deze houding van het Westen zijn zowel de ontwikkelings
helpers, in het geval van Butare tientallen Belgische en Europese 
technici, verpleegkundigen, dokters en professoren, als de Rwandese 
dokters en bij uitbreiding, de R wandese bevolking, het slachtoffer 
geworden. Dat zal ongetwijfeld bij een aantal mensen als een 
overtrokken uitspraak klinken. Uiteraard is het slecht functioneren van 
de faculteit anno 1993 niet uitsluitend te wijten aan Noord-Zuid 
verhoudingen en de wijze waarop de ontwikkelingshulp de laatste 30 
jaar vorm kreeg. Noch kan de, overigens, directe kritiek op het steeds 
slechter functioneren van het medisch complex na het wegvallen van de 
hulp, ons naar de kern van het debat leiden. In het begin van deze 
studie laat ik de Afrikaanse schrijver Sembène Ousmane aan het woord 
met een even profetische als synthetiserende uitspraak: 'Jullie hebben 
lang gekoloniseerd zonder veel zichtbaar resultaat en moeten wij dan 
alles voor elkaar krijgen in dertig jaar onafhankelijkheid. We moeten nu 
nog harder vechten, omdat het tegen onszelf is.' 
Wie niet wil geloven noch wil zien dat de R wandezen dit gevecht 
aangaan en niet wil geloven dat dit geen hopeloos gevecht is, ook aan 
de faculteit in Butare, is de echte pessimist, die bovendien riskeert voor 
eeuwig en drie dagen met een slecht geweten rond te lopen. Pauvre ... 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: 

Overzicht van de Beheersstructuur van het Medisch 
Complex te Butare 

1. Faculteit Geneeskunde 

A. Conseil de Faculté 

Deken en Secretaris: worden gekozen door de stemgerechtigde leden 
van de Faculteitsraad. 
Leden: Stemgerechtigd: al diegenen die een leeropdracht uitvoeren, 
zowel definitief benoemden als bezoekende titularissen. 
Bij afwezigheid kunnen zij zich laten vervangen. 
Niet-Stemgerechtigd: al diegene die een universitaire opdracht vervullen 
die geen leeropdracht bevat. 

B. Commission Consultative de Coordination 

- Directeur van het hospitaal. 
- De titularis van de leerstoel sociale geneeskunde of zijn vertegen-

woordiger. 
- Afgevaardigde van het Ministerie van Nationale Opvoeding. 

Il. Medisch complex 

A. Conseil d'Administration: 

Ere-voorzitter: Minister van Volksgezondhejd. 
Voorzitter: Deken van de Faculteit of zijn vertegenwoordiger. 
Secretaris: Persoon aangeduid door de Faculteitsraad. 
Stemgerechtigde leden: 
- Rector van de UNR, representerend de Conseil Universitaire, of zijn 

vertegenwoordiger. 
- Afgevaardigde van het Ministerie van Volksgezondheid. 
- Afgevaardigde van de Medische Faculteit van Gent. 



194 

- Afgevaardigde van tinancierende organismen op voordracht van de 
Faculteitsraad. 

Adviserende stem: 
- Directeur van het hospitaal. 
- Directeurs van de laboratoria 

B. Commis sion Exécutive: 

- Directeur van het hospitaal. 
- Lid van de Faculteit aangeduid door de Faculteitsraad. 
- Onder-directeur (of administratief-directeur) van het hospitaal. 
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Bijlage 2: 

Overzicht van de verantwoordelijken aan de Medische 
Faculteit in de periode 1966-1984 

1966-67 
Decaan: Prof. Dr. C. Hooft 
Vice-decaan: Dr. C. De Sweemer (12.66-03.67) 
Dr. H. De Baere (04.67-07.67) 
Dr. M. Ulens (08.67-09.67) 
Secretaris: Dr. A. De Raeve (04.67-09.67) 
Directeur van het hospitaal: Dr. H. Van Balen 
Directeur van het laboratorium: Prof. Dr. E. Nihoul 

1967-68 
Decaan: Prof. Dr. L. Vandendriessche 
Vice-decaan: Dr. M. Ulens 
Secretaris: Dr. A. De Raeve 
Directeur van het hospitaal: Dr. H. Van Balen 
Directeur van het I.N.S.: Dr. P. Noël 
Directeur van het laboratorium: Prof. Dr. E. Nihoul 

1968-69 
Decaan: Prof. Dr. L. Vandendriessche 
Vice-decaan: Dr. M. Ulens (10.68-11.68) 
Dr. L. Spanoghe (11.68-09.69) 
Secretaris: Dr. 1. Huys 
Directeur van het hospitaal: Dr. V. Ntabomvura 
Directeur van het I.N.S.: Dr. P. Noël 
Directeur van het laboratorium: Dr. L. Spanoghe 

1969-70 
Decaan: Prof. Dr. L. Vandendriessche 
Vice-decaan: Dr. L. Spanoghe (10.69-12.69) 
Dr. O. Grosjean (01.70-09.70) 
Secretaris: Dr. J. Huys 
Directeur van het hospitaal: Dr. V. Ntabomvura 
Directeur van het I.N.S.: Dr. P. Noël 
Directeur van het laboratorium: Dr. L. Spanoghe 
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1970-71 
Decaan: Prof. Dr. L. Vandendriessche 
Vice-Decaan: Dr. E. Mbarutso 
Secretaris: Dr. 1. Huys 
Directeur van het hospitaal: Or. V. Ntabomvura 
Directeur van het I.N.S.: Dr. P. Noël 
Directeur van het laboratorium: --

1971-72 
Decaan: Prof. Dr. L. Vandendriessche 
Vice-decaan: Dr. E. Mbarutso 
Secretaris: Dr. A. De Clercq 
Directeur van het hospitaal: Dr. V. Ntabomvura 
Directeur van het I.N.S.: Dr. P. Noël 
Directeur van het laboratorium: Dr. X.F. Vanderick 

1972-73 
Decaan: Prof. Dr. L. Vandendriessche 
Vice-decaan: Dr. G. Gatera 
Secretaris: Dr. A. De Clercq 
Directeur van het hospitaal: Dr. V. Ntabomvura 
Directeur van het I.N.S.: Dr. A. Meheus 
Directeur van laboratorium: Dr. X.F. Vanderick 

1973-74 
Decaan: Prof. Dr. L. Vandendriessche 
Vice-decaan: Dr. G. Gatera 
Secretaris: Dr. A. De Clercq 
Directeur van het hospitaal: Dr. V. Ntabomvura 
Directeur van het I.N.S.: Dr. A. Goumba 
Directeur van het laboratorium: Dr. V. Mubiligi 

1974-1975 
Decaan: --
Vice-decaan: Dr. G. Gatera 
Secretaris: Dr. M. Van Lierde 
Directeur van het hospitaal: Dr. V. Ntabomvura 
Directeur van het I.N.S.: Dr. A. Goumba 
Directeur van het laboratorium: Dr. V. Mubiligi 



1975-76 
Decaan: --
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Vice-decaan: Dr. G. Gatera 
Secretaris: Dr. J.N. Nsengiyumva 

1976-77 
Decaan: --
Vice-decaan: Dr. 1. Gahungu 
Secretaris: Dr. J.N. Nsengiyumva 

1977-78 
Decaan: Dr. E. De Witte 
Vice-decaan: Dr. J. Gahungu 
Secretaris: Dr. I. Sendama 

1978-79 
Decaan: Dr. F. Jacobs 
Vice-decaan: Dr. S. Bararengana 
Secretaris: Dr. I. Mungwakuzwe 

1979-80 
Decaan: Dr. F. Jacobs 
Vice-decaan: Dr. S. Bararengana 
Secretaris: Dr. I. Mungwakuzwe 

1980-81 
Decaan: Dr. F. Jacobs 
Vice-decaan: Dr. S. Bararengana 
Secretaris: Dr. I. Mungwakuzwe 

1981-82 
Decaan: Dr. S. Bararengana 
Vice-decaan: Dr. F. Sibomana 
Secretaris: Dr. V. Munyeshuli 

1982-83 
Decaan: Dr. S. Bararengana 
Vice-decaan: Dr. F. Sibomana 
Secretaris: Dr. V. Munyeshuli 
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1983-84 
Decaan: Dr. S. Bararengana 
Vice-decaan: Dr. F. Sibomana 
Secretaris: Dr. E. Nizeyimana-Rugina 
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Bijlage 3: 

Alumni en affiliaties 

Promotie 1973-1974 
1. BUGINGO Godefroid 
2. GASHEMA Eustache 
3. GIHANA Jean Népomucène 
4. KAMALl lldephonse 
5. KANY ANGABO Faustin 
6. KA YONGA Anastase 
7. MUDAHERANW A Matthieu 
8. MVUYEKURE Benoît 
9. NGARAMBE CélestÏn 
10. NIRAGIRA Isaïe 
11. NSHIMYUMUKIZA Jotham 
12. RUDASINGW A Jean Malie Vianney 

Promotie 1974-1975 
1. BARAHIRA Isidore 
2. BICAMUMP AKA Emmanuel 
3. GATSINZI Théophile 
4. HAKIZIMANA Théoneste 
5. KAGERUKA Martin 
6. MUNUAKAZI Christophe 
7. NIZEYIMANA-RUGINA Emmanuel 
8. NSABUMUKUNZI Straton 
9. NSIMYUMUREMYI Jean Berchmans 
10. NYlRARUHANGO Bertha 
11. SEBIZIGA Aloys 
12. SERUFILIRA Antoine 
13. Y AKARAGIYE Jean Céphas 

Promotie 1975-1976 
1. BATUNGWANA YO Charles 
2. DUSHIMIMANA Abel 
3. KANY AMUPIRA Jean Baptiste 
4. MUDAKEMW A Pascal 
5. MUGEMANGANGO Jean Baptiste 
6. MUMY ANGEYO Charles 

Butare 

Butare 
Hopital Ngarama 
Centre Hospitalier Kigali 

Centre Hospitalier Kigali 
Butare 
Butare 

Butare 

Butare 

Butare 

Butare 
Butare 

Butare 

Centre Hospitalier Kigali 

Butare 

Centre Hospitalier Kigali 
Centre Hospitalier Kigali 
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7. MUTWEWINGABO Anthère 
8. NGENDAHA YO Placide 
9. NT AMUHANGA Lazare 
10. NTURANYE François 
11. SEBUHARARA Vincent 
12. UWIMANA Alphonse 
13. ZILIMW ABAGABO Charles 

Promotie 1976-1977 
1. BIZIMUNGU Casimir 
2. BIZIY AREMYE Pascal 
3. CARAES Ndera 
4. GAT ARA YIHA Froduald 
5. HABIY AREMYE Innocent 
6. HAKIZIMANA Evariste 
7. HAKIZIMANA Sylvestre 
8. KANTARAMA Géneviève 
9. KAREMERA Célestin 
10. KAREMERA Alphonse 
11. KAZENGA Alphonse 
12. MAZIMP AKA Charles 
13. MUNGW AKUZWE Canisius 
14. MUNYESHULI Vincent 
15. NGIRABATWAREBruno 
16. NTEZIL YIMANA Antoine 
17. RURANGIRWA Alphonse 
17. RUTAGANIRA Vénuste 
18. RWAYITARE Etienne 
19. TWAGIRAYEZU Emmanuel 

Promotie 1977-1978 
1. HABIMANA Robert Bellannin 
2. IY AMUREMYE Pierre 
3. MUKANT ABANA Spéciose 
4. MWIGIMBA Cyrille 
5. NDIKUYEZE André 
6. NDINDABAHIZI Jean Chrysostome 
7. NDUW AMALIY A Jeanne Marie 
8. NGABONZIZA Martin 
9. NKUNZUMW AMI IsidOl"e 
10. NT AGANZW A Paul 

Butare 
Croix Rouge Rwandaise 

Centre Hospitalier Kigali 

Butare 

Butare 

Butare 

Centre Hospitalier Kigali 
Centre Hospitalier Kigali 
Butare 
Butare 

Centre Hospitalier Kigali 
Centre Hospitalier Kigali 
Butare 

Centre Hospitalier Kigali 
Butare 
Butare 

Butare 
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11. NZABAMWIT A Augustin 
12. NZARAMBA Didace 
13. RW AMAKUBA André 
14. UKOBUKEYE Thomas 

Promotie 1978-1979 
1. BARANSALITSE Laurent 
2. BIGILIMANA Nicolas 
3. GASASIRA Jean Baptiste 
4. HAKIZA YEZU Déogratias 
5. KA YllIURA Vincent 
6. MANZI Marcel 
7. MBAKULIYEMO Néhérnie 
8. MUNY ANSHONGORE Philippe 
9. NSENGIYUMV A Oswald 
10. NTILIV AMUNDA Augustin 
11. NYIRABAHUFITE Catherine 
12. RUCY AHANA Alexandre 
13. RURANGWA Alfred 
14. SmOMANA Emmanuel 

Promotie 1979-1980 
1. BIGIRANKANA Aloys 
2. BIGILIMANA Nicolas 
3. BUCYANA Sosthène 
4. GASANA Callixte 
5. GASANA Etienne 
6. KAMANA Jean 
7. KAZIMA Emmanuel 
8. MBONABIRAMA Jotham 
9. MUGABO Pierre 
10. MUNY ABAHUNGU Edison 
11. MUNY AMBUGA Déogratias 
12. MUNEYEMANA Sosthène 
13. MUTABARUKA Evariste 
14. NIYODUSENGA François 
15. NGIRABANYIGINY A André 
16. NKURUNZIZA Jean 
17. NTEZA Y ABO Benoît 
18. NTEZILIZAZA Eulade 
19. NTEZIMANA Alphonse 

Butare 

Centre Hospitalier Kigali 

Butare 

Höpital Gisenyi 

Direction Médecine Intégrée 
Butare 

Hopital Kabgayi 
Butare 

C.R.R. C.T.S./ Kigali 
Hopital Galuni 

Centre de Santé Muluma 
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20. NZABANIT A André 
21. NZIRORERA Damien 
22. SENYONI Isaac 

Promotie 1980-1981 
1. BIZIMUNGU Jean Berchmans 
2. KABANO Augustin 
3. KABERUKA Jean Bosco 
4. KANIMBA Pierre Célestin 
5. MAZAMBI Dieudonné 
6. MUNY AKAZI Alphonse 
7. MUNY ANTORE Sébastien 
8. NDANGIZA Aphrodis 
9. NGILIMANA Pie Joseph 
10. NT ABANGANYIMANA Thaddée 
11. NT AHOB ALl Stanislas 
12. NTILIV AMUNDA Sylvestre 
13. NYIRAMILIMO Odette 
14. RWABUKWISI Jean Marie Vianney 
15. RWAMUHUNGA Joseph 
16. SEBAZUNGU Philippe 
17. SINDABIMENY A Charles 

Promotie 1981-1982 
1. BIGILIMANA Ignace 
2. BISANGWA Alexis 
3. GASEKURUME Jacques 
4. HABARUGIRA Pascal 
5. HABIMANA Jean Baptiste 
6. HABIY AMBERE Vincent 
7. KAGENZA Anastase 
8. KALIMWABOCamille 
9. KA YISHEMA Clément 
10. LUTONGO Paluku 
11. MUCUMBITSI Joseph 
12. MUD ENDE Juvin 
13. MUJY ABWAMI Alfred 
14. MUNY ANGABE Camille 
15. MUSEMAKWELI Théogène 
16. MVUYEKURE Léon 
17. NDAKENGERWA Alphonse 

Région Sanitaire Gitarama 

Centre Hospitalier Kigali 
Région Sanitaire Ruhengeri 

Région Sanitaire Kibungo 

Butare 
Curphamétra 
Butare 

Direction Médecine Intégrée 

Höpital Gisenyi 

Höpital Gisenyi 

Höpital Nyanza 

Höpital Kaduha 
Centre de Santé Gikondo 

Centre Hospitalier Kigali 
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18. NDENGEYE Faustin 
19. NDERELIMANA Védaste 
20. NSHIMILIMANA Jean 
21. NZAKAMWIT A Manassé 
22. RUKEMANPUNZI Justin 
23. RUTAGWERA Jean Marie 
24. SmOMANA Cyprien 

Promotie 1982 -1983 
1. BARAMPAMA Athanase 
2. BUCYENDORE Anatole 
3. BUGILIMFURA Laurent 
4. BUTSURE Anastase 
5. KARANGWA Védaste 
6. KARENGERA Thomas 
7. MUHIMA Jean 
8. MUKARULINDA Léoncia 
9. MUREGANSHURO Jean Marie 
10. NSENGIMANA Vincent 
11. NTAWURUHUNGA Juvénal 
12. SEBIKALI Boniface 
l3. SEMABINGA Jean Chrysostome 
14. TW AGIRA YEZU Déogratias 
15. UW AMBAZIMANA Jeanne d'Arc 

Promotie 1983-1984 
1. BICAMUMPAKA Cyrille 
2. BINY ANGE Martin 
3. BIRUTA Vincent 
4. GASANA Janvier 
5. HABIMANA Jean Marie Vianney 
6. HARELIMANA Fidèle 
7. KA YIJAHO Josué 
8. KA YITALIRE Louis 
9. MUHA WENIMANA Alexandre 
10. MUNY ARUGURU Fuustin 
11. NGABONZIZA François 
12. NGENDAHIMANA Gérard 
l3. NGONGO Gabriel 
14. NSENGIYUMV A Gabriel 
15. NTAWUHUNGAKAJE Célestin 

Centre Hospitalier Kigali 
Hopital Gisenyi 

Centre de Santé Kimizagara 
Centre Sanitaire Nyamagabe 

P.N.L.S. 

Hopital R wamagana 
Butare 
Hopital Kiziguro 
Infinnerie Prison Kigali 

P.N.I.L.T. 
Butare 

Butare 

Centre Hospitalier Kigali 
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16. NY AMIBARA Jean Made 
17. RUDAKUBANA Charles 
18. RUSANGANWA André 
19. SEZmERA Célestin Région Sanitaire Gikongoro 
20. SEZlKEYE Jean Bosco 
21. SHYIRAKERA Joseph 
22. TW AGIRA YEZU Pierre 
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Bijlage 4: 

Omschrijving van de vijf fundamentele waarden volgens 
Droogleever Fortuijn 

W-l. Lichamelijk welzijn: de fysieke gezondheid, veiligheid en onge
schonden handhaving van het menselijk organisme, inclusief de 
regelmatige bevrediging van zijn biologische behoeften. De waarde 
heeft de volgende componenten: 

a. afwezigheid van honger en dorst; een evenwichtige, op de 
levensomstandigheden afgestemde voeding (onder- noch 
overvoeding); 
b. afwezigheid van ziekte en lichamelijke gebreken; 
c. sexuele bevrediging; 
d. afwisseling van stimulering en rust van de zintuigen en spieren 
(waken-slapen; lichamelijke inspanning-rust); 
e. afwezigheid van oorlog en geweld; 
f. adequate fysieke omgeving: 
(1) beschenning tegen klimatologische omstandigheden (kleding, 

schoeisel, huisvesting) 
(2) schoon milieu (geen verontreiniging van land, water en lucht); 
(3) in evenwicht verkerend ecologisch systeem. 

W-2. Geestelijk welzijn: het psychologisch complement van lichamelijk 
welzijn, tot uitdrukking komend in gevoelens van tevredenheid en 
plezier. 
Deze waarde heeft de volgende componenten: 

a. perceptie van vrijheid en gelijkwaardigheid; 
b. gevoel van zekerheid: de perceptie van orde, voorspelbaarheid 
van gebeurtenissen en veiligheid (voor een belangrijk deel tot 
uitdrukking komend in wereld-of levensbeschouwing); 
c. affiliatie: de perceptie aardig te worden gevonden of te worden 
bemind door mensen die betekenis voor iemand hebben; 
d. affectie: het gevoel deel uit te maken van groepen waartoe men 
graag wil behoren (afwezigheid van eenzaamheid, 'belongingness'); 
e. variatie in activiteiten en ervaringen (afwezigheid van verveling); 
f. zelfontplooiing: het gevoel de eigen creativiteit te kunnen 
ontwikkelen en tot uitdrukking te brengen; 
g. esthetische bevrediging. 
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W-3. Medezeggenschap: de mogelijkheid om deel te nemen aan 
collectieve beslissingen die van invloed zijn op het eigen leven. Daaraan 
zijn de volgende dimensies te onderscheiden: 

a participatie in politieke besluitvorming: actief en passief kiesrecht 
voor politieke instituties op lokaal, regionaal, nationaal en supra
nationaal niveau, alsmede de verkiesbaarheid voor hun advies
lichamen (commissies, adviesraden, e.d.); 
b. participatie in de besluitvorming van arbeidsorganisaties in alle 
maatschappelijke sectoren; 
c. participatie in de besluitvorming van alle mogelijke soorten 
verenigingen waarvan men op basis van vrijwilligheid lid is 
(politieke partijen, vakbonden, beroepsverenigingen, actiegroepen, 
kerkgenootschappen, sportclubs, muziekverenigingen e.d.). 

W-4. Kennis: de werkelijkheid te kennen en te begrijpen, alsmede de 
vaardigheid deze inzichten praktisch aan te wenden. Kennis omvat alles 
wat geleerd kan worden. In strikte zin heeft de tenn betrekking op de 
mentale aspecten van weten, inzicht en begrip, terwijl vaardigheid op 
de gedragsaspecten slaat, het vennogen om datgene wat men weet in 
praktijk te brengen. Voor zover kennis al bestaat en van anderen 
geleerd kan worden, kan het met de term cultuur worden aangeduid. 
Kennis heeft de volgende componenten: 

a cognitieve kennis en vaardigheid; 
b. sociale kennis en vaardigheden; 
c. expressieve of emotionele vaardigheden. 

W-5. Rijkdom: de beschikking over materiële goederen van welke aard 
dan ook. Essentieel voor deze waardecategorie is het feit of men 
toegang heeft tot materiële goederen, of men de mogelijkheid heeft er 
gebruik van te maken, niet het bezit daarvan. Wèl kan formeel 
eigendom de mogelijkheden voor anderen om van een bepaald materieel 
goed gebruik te maken aanzienlijk reduceren. Rijkdom heeft de 
volgende dimensies: 

a inkomen en bezit die aan een specifieke persoon of groep 
toekomen of toebehoren; 
b. beschikbaarheid van en toegang tot de materiële infrastructuur van 
de samenleving (scholen, ziekenhuizen, musea, spoorwegen, 
sportvelden, telefoonnet e.d.); 
c. bezit van materiële productiemiddelen (natuurlijke hulpbronnen, 
kapitaal goederen, kapitaal). 
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Bijlage 5: 

Het bronnenmateriaal 

Het Archief Gent - Bu/are 

Toen Prof. Dr. A. De Schaepdryver het archief van de samenwerking 
tussen de RUG en de UNR liet zien, was ik niet licht verbaasd over de 
omvang. Uiteindelijk helde het kleine bestelwagentje, waannee deze 
omvangrijke hoeveelheid (hoofdzakelijk) luchtpost en ander papier 
vervoerd werd, gevaarlijk af. Op het eerste zicht was de zin voor 
geschiedenis op een erg letterlijk wijze geÜ1terpreteerd geweest: elk 
papiertje kan van belang zijn. en moet derhalve bewaard worden. 

Archiefdozen moesten het mogelijk maken de gebeurtenissen van de 
samenwerking Gent - Butare te reconstrueren. 

In hoofdzaak bevat het Archief Gent-Butare (AGB) ambtelijk bronnen
materiaal. Of, met andere woorden, administratieve correspondentie: 
- bestellingen van medicatie, 
- bestellingen van medische uitrusting, 
- facturen 209 
- benoemingsprocedures van kandidaat geneesheren-

ontwikkelingshelpers, 
- C. V.'s, 
- briefwisseling met de UNR (academische overheden), 
- briefwisseling met het Ministerie van Nationale Opvoeding van 

Rwanda, 
- briefwisseling met het Ministerie van Internationale Samenwerking 

van Rwanda, 
- briefwisseling met de Ambassade van België te Kigali, 
- briefwisseling met de Ambassade van Rwanda te Brussel, 

209 De facturen van het project Gent - Butare in het AGB vonnen in zeker opzicht 
een apart archief. Dil archief, dat uitsluitend bestaat uit geklasseerde facturen, werd 
noch gebruikt, noch geïnventariseerd voor deze studie. Van bij de start van het 
onderzoek werd een financiële analyse van het project als invalshoek niet weerhou
den. Nochtans bevinden zich in het geïnventariseerd deel van het archief ook enige 
facturen. Meestal gaat het hjer om kopies. of facturen we om een of andere reden 
een begeleidend schrijven verwenden. De vennelding facturen in deze opsomming 
slaat hier dus op het gemventariseerde deel van het Archief Gent - Butare. 
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- briefwisseling met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en 
Ontwikkelingssamenwerking, 

- briefwisseling met ABOS (DOS), 
- briefwisseling met het rectoraat van de RUG, 
- briefwisseling met het hospitaal te Butare, 
- briefwisseling met de laboratoria te Butare, 
- briefwisseling met het decanaat te Butare, 
- briefwisseling met het vice-decanaat te Butare, 
- examenuitslagen, 
- briefwisseling met R wande se dokters verbonden aan de Medische 

Faculteit, 
- briefwisseling i.v.m. beurzen, 
- brieven van coöperanten uit Butare, 
- dossiers van Belgische medewerkers aan het project, 
- dossiers van R wandese assistenten, 
- verslagen van de 'Conseil de Faculté' te Butare, 
- verslagen van de 'Conseil d'Administration' te Butare, 
- verslagen van het 'Comité Exécutif te Butare, 
- verslagen van evalutiecommissies, 
- verslagen van de 'Commission Mixte', 
- werkingsverslagen of jaarverslagen van verschillende delen van het 

medisch complex, 
- beleidsdocumenten, 
- plannen van gebouwen, 
- vliegtuigrekeningen, 
- teksten van Conventies, 
- wetteksten, 
-literatuur i.v.m. met medische ontwikkelingssamenwerking, 
- persoonlijke correspondentie. 

Alles tezamen genomen zou de indruk kunnen ontstaan dat we hier te 
doen hebben met een quasi volledig archief. Een blik in de inventaris 
zal echter meteen duidelijk maken dat het gros van de documenten na 
'74 gedateerd is. 

Voor het jaar '66 werden welgeteld 28 documenten weergevonden, 
voor '67; 110 documenten, 
voor '68; 69 documenten, 
voor '69; 61 documenten, 
voor '70; 101 documenten, 
voor '71; 99 documenten, 



voor '72; 77 documenten, 
voor '73; 137 documenten, 
voor '74; 454 documenten. 
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Tellen we het aantal documenten van '66 tot en met '73 komen we aan 
een totaal van 682, wat juist 15% is van het totaal aantal geïnventa
riseerde documenten (4568). In bladzijden uitgedrukt zou de verhou
ding nog lager liggen. 
Dit heeft voornamelijk te maken met de wijze van inventariseren van het 
archief (zie ook (Voorlopige) inventaris van het Archief Gent - Butare 
1966 -1984; 4. De inventarisatie van het AGB). 
Naarmate de tijd verstrijkt duiken er ook meer lijvige docwnenten op in 
het archief, vandaar dat de verhouding aantal pagina's per jaar ten 
opzichte van totaal aantal pagina's van het archief voor de eerste acht 
jaren ('66-'73) de 10% niet haalt. 

Deze ondelVertegenwoordiging van de eerste jaren heeft gedeeltelijk te 
maken met de verdwijning van het archief dat door Prof. Dr. K. 
Vuylsteek bewaard werd en dat juist de documenten uit de allereerste 
periode (1966 - 1967) bevatte. Dit archief is ofwel weggegooid ofwel 
is het eenvoudig op een onvindbare plaats gelegd in de kelders van het 
UZ te Gent.210 

Langs de andere kant moeten we deze ondervertegenwoordiging van de 
eerste acht jaren van de samenwerking ook weer relativeren. De 
papieren vanaf '74 bevatten zeer veel administratieve gegevens i.v.m.; 
verzekeringen, certificaten, sollicitaties, C.V.'s. benoemingsproce
dures, die inhoudelijk weinig relevant materiaal aanreiken. Deze 
overvenegenwoordiging van strikt administratieve papieren noodzaakte 
over te gaan tot een quasi volledige inventarisatie op document om de 
context van het archief niet te beschadigen. 

210 Prof. Dr. K. Vuylsteek kon ons hierover geen uitsluitsel geven. Hij suggereerde 
zelfs een derde mogelijkheid. De papieren van Prof. Dr. K. Vuylsteek zouden ook in 
zijn geheel in het AGB kunnen opgenomen zijn. Er zijn echter meerdere redenen om 
aan te nemen dat dit niet het geval is geweest. Er zijn quasi geen verslagen van de 
commissie Gent-Butare (ook wel de commissie Rwanda genoemd) teruggevonden. 
Correspondentie Lv.m. de tot standkoming van de eerste conventie is eveneens zeer 
schaars. Er zijn veeleer redenen om aan te nemen dat de papieren uit de periode '66-
'67 en die zich in het AGB bevinden. afkomstig zijn van de toenmalige decaan Prof. 
Dr. C. Hooft en via zijn administratie in het AGB bij Prof. Dr. A. De Schaepdryver 
terecht zijn gekomen. 
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Het resultaat van deze inspanning is te vinden in de inventaris, die in 
een apart deel ingebonden werd. De inventaris ligt ter inzage in het 
Archief van de Universiteit Gent. 

Het Archief van de Faculteit Geneeskunde te Butare 
(Rwanda) 

Het eerste probleem met het archief te Butare was dat de Rwandese 
bedienden van het secretariaat van de faculteit, de decaan en de 
directeur van het hospitaal 211 de stukken bij elkaar moesten gaan 
zoeken. Ons tevreden stellende met wat men vond werd de lezing van 
het archief begonnen. Na enig aandringen kwamen tenslotte druppels
gewijs nog heel wat documenten boven. De chaos in het archief was 
echter compleet. Het archief vertoont sporen van herhaalde pogingen 
om orde op zaken te stellen. Vermits men er klaarblijkelijk nooit in 
geslaagd is dit werk af te maken, is het resultaat een vergaande 
versnippering. Uitsluitend voor de eerste jaren van de faculteit ('63 -
'65) waren de zaken min of meer bij elkaar gebleven. Doch de omvang 
van dit materiaal is eerder beperkt. Het deel van het archief dat 
gedateerd kon worden op de periode voor 1966 bestaat grotendeels uit 
briefwisseling van Dr. X. F. Vanderick met dokters die aangeschreven 
werden met het oog op het verkrijgen van hun engagement voor de 
faculteit. 
De zgn. 'Comptabiliteit' van het project was wel geordend en volledig 
aanwezig. Het archief in Butare op orde stellen zou minstens één 
maand intensief werk vragen. 
Wel werd het aanwezige materiaal volledig doorgenomen en werden 
copies genomen van een aantal documenten, die niet in het AGB 
aanwezig zijn. 

Interviews met betrokken personen 

Naast dit schriftelijk materiaal werd een reeks personen geïnterviewd 
die nauw bij het project betrokken waren. 

211 Enige stukken bevonden zich op het Vice-decanaat, andere weer in het secreta
riaat, weer andere bij de decaan en, juist, een aantal archiefstukken bevonden zich 
zowaar in het archief van de faculteit. 
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- Dr. S. Bararengana (Vice-decaan, Butare) '" 
- Prof. Dr. A. De Schaepdryver '" 
- Dr. G. Gatera (Butare) '" 
- Dr. J. Gahungu (Directeur, hospitaal) 
- Broeder Gratien (Butare) 
- Dr. F. Jacobs (Butare) '" 
- Prof. Dr. P.G. Janssens '" 
- Broeder Johan (Butare, Administratief Directeur van het Centre 

Hospitalier van de Groupe Scolaire van de Broeders van Liefde) 
- Burgemeester 1. Kanyabashi (Butare) 
- Dr. M. Karemera (Decaan, Burare) '" 
- Dr. L. Lancelot (Butare) '" 
- Dr. T. Mets '" 
- Dhr. G. Mombaerts (Kabinetschef Ministerie voor 

' Ontwikkelingssamenwerking, Kabinet van Minister A. Geens) '" 
- Dr. V. Ntabomvura (Butare) '" 
- Dr. M. Ulens en Dhr. J. Reynaerts '" 
- Prof. Dr. 1. Van Bilsen '" 
- Dhr. A. Vandenberghe '" 
- Dr. G. Vandenberghe (Dr. in de Scheikunde, Butare) 
- Prof. Dr. L. Vandendriessche '" 
- Dr. X. F. Vanderick '" 
- Dhr. G. Vanneste (Butare) '" 
- Mevr. G. Van Puyvelde (Butare) '" 
- Dr. L. Van Puyvelde (Dr. in de Wetenschappen. Butare) '" 
- Prof. Dr. K. Vuylsteek '" 
- Diverse dokters verbonden aan de Medische Faculteit te Butare. 
- Ambtenaren van het Ministère de la Fonctîon Publique, van het 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique en van het Ministère de la Santé. 

Een deel van de interviews werd opgenomen zodat het materiaal 
achteraf gemakkelijker verwerkt kon worden. (16 gesprekken werden 
opgenomen, die 25 uur bandopnamen totaliseren). Andere interviews 
grepen plaats zonder bandopnemer omwille van bezwaren bij de 
betrokkenen. Nogal wat dokters die geen verantwoordelijke beheers
functie hebben in Butare en derhalve ook niet op de hoogte gebracht 
waren van mijn bezoek aan Butare verkozen het gesprek niet te laten 
opnemen. In een aantal gevallen, eveneens te Butare, kwamen 
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kontakten bij toeval 212 tot stand in een lossere of informelere sfeer, 
waardoor op basis van de opgedane ervaring het niet opportuun werd 
geacht de bandopnemer uit de boekentas te halen. 
Met de personen aangeduid met een sterretje werden ofwel meerdere 
gesprekken gevoerd ofwel één langdurig en diepgaand gesprek (2 à 3 
uur). 

212 Wie Butare kent weet dat dit ook weer niet w toevallig is. Het stadje is immers 
relatief klein (30.000 inwoners) en je bent er als niet-gemotoriseerde blanke snel 
opgemerkt. 
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