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Voorwoord

Het was in 1977 dat ik voor het eerst samen met Herman Haan, architect uit de 
forumGroep en initiator van de eerste Tellemexpedities in de jaren 1960, het gebied van 
de Dogon in Mali heb bezocht. De indruk die het gebied op onze groep, bestaande uit 
studenten en docenten van onze faculteit, maakte was groot en sedertdien heeft Mali 
mij niet meer losgelaten.

In de daarop volgende jaren is er met studenten van de Technische Universiteit 
Eindhoven een reeks studies gedaan naar de traditionele architectuur in Mali, zoals die 
van de middeleeuwse stad Djenné aan de Bani, van de Dogon en later ook van de stad 
Segou. De observatie door middel van het maken van bouwopnamen ter plaatse heb ik 
daarbij steeds als een essentieel onderdeel beschouwd.
    Het bouwproject voor een ziekenhuis in Djenné met medische posten in de regio 
en de reconstructie van een Dogondorpsfragment in het Afrika-museum in Nijmegen 
verschaften mij als architect daarvan inzicht in de specifi eke Malinese bouwwijzen.
     In het begin van de jaren 1990 heb ik aan het E.N.I. (Ecole Nationale d’Ingénieurs), 
samen met collega-docenten uit Mali en Nederland, gedurende twee jaar een 
zomercursus architectuur gegeven aan afgestudeerde bouwkundigen. Hier maakte ik 
kennis met Malinese architecten en bemerkte ik dat over het algemeen de interesse 
voor de eigen traditionele architectuur vrij gering was.
     Op aanraden van Peter Schmid heb ik besloten deze ervaringen en resultaten van 
herhaald veldwerk vast te leggen in een dissertatie die hier nu voorligt.
     Speciale dank gaat uit naar Ana Dolo die met mij herhaaldelijk de diverse lokaties 
heeft bezocht, geduldig geholpen heeft met het meetwerk voor de documentaties en de 
gesprekken in het plaatselijke Toro heeft gevoerd en vertaald. Hij heeft mij samen met 
zijn vader Diangouno en de oude Amadinge vertrouwd gemaakt met het leven en de 
eigenaardigheden van de Dogon.
    Dank ook aan mijn promotoren: Peter Schmid, want zonder zijn kennis, positieve 
instelling en stimulerende gesprekken zou dit boek er nooit gekomen zijn; Rogier Bedaux 
voor zijn uitgebreide kennis over en relaties met de Dogon en zijn restauratie-ervaring 
in Mali; Peter Erkelens voor zijn inzicht in de Afrikaanse ontwikkelingsproblematiek en 
methodische adviezen. Voorts ook dank aan de overige leden van de commissie, Joop 
van Stigt en Gerard van Zeijl voor hun oordeel over deze studie.
    Tenslotte iedereen die mij met raad en daad heeft bijgestaan zowel in Mali als in 
Nederland en niet in het minst degenen die mij hebben geholpen met het verwerken 
van de teksten en met de vormgeving.

De Universiteit dank ik voor de geboden gelegenheid tot het onderzoek en de diverse 
werkbezoeken in Mali.
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foto 1.1. De Falaise van Bandiagara, 1984.foto 1.1. De Falaise van Bandiagara, 1984.f



        

      
Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Het onderzoek

Achtergrond

 De architectuur van de Dogon in Mali is een uniek voorbeeld van vernaculaire 
West-Afrikaanse bouwcultuur. Sinds 1989 staat dit gebied dan ook ingeschreven op 
de werelderfgoed lijst van de UNESCO1. Dit houdt in dat de bestaande kwaliteit van de 
gebouwde omgeving behouden dient te worden.
 Veranderingen echter als gevolg van sociaal-culturele en economische ontwikkelin-
gen hebben hun weerslag op de bebouwing en leiden in sommige gevallen tot het ver-
val en de teloorgang van deze oorspronkelijke architectuur.
Over de Dogon zijn talrijke wetenschappelijke publicaties verschenen voornamelijk op 
etnologisch en sociaal-cultureel gebied. Hiermee vergeleken zijn de resultaten van het 
onderzoek naar de architectuur als materiële drager van deze cultuur nog betrekkelijk 
gering.
 Documentatie en analyse van deze Dogonbouwcultuur in verandering is, naast  het 
vastleggen van karakteristieken voordat deze verdwijnen, tevens noodzakelijk om de 
huidige problemen met betrekking tot het behoud van de Dogon-leemarchitectuur te 
diagnosticeren.

Plaatsbepaling

 Het Dogongebied bevindt zich in Centraal-Mali aan de zuidrand van de Sahara 
en strekt zich uit van het Hombori-gebergte tot over de grens van Burkina Faso in het 
zuiden (fi g. 1.01, 1.04). In het westen gefl ankeerd door de Bani-Nigervallei wordt de 
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foto 1.2. De falaise, 2000.



landstreek van noord-oost naar zuid-west doorsneden door een 300 km lange steile 
rotswand, de “Falaise de Bandiagara” (fi g. 1.02). Als gevolg hiervan zijn drie soorten 
van landschap te onderscheiden: een rotsplateau, de rotswand met aan de voet een 
puinhelling, overgaand in een vlak savannegebied. Deze verschillende geologische 
condities van de omgeving hebben de aard en diversiteit van de nederzettingen in hoge 
mate bepaald.
    Het gebied van het UNESCO-werelderfgoed betreft niet dit hele oppervlak maar 
concentreert zich binnen de aaneengesloten landstreek rond de grotere dorpen 
Bandiagara, Sanga en Bankass. Administratief gezien is het gebied onderdeel 
van de “région” Mopti en beslaat de “cercles” Bandiagara en Bankass. Het hier 
beoogde onderzoek kan niet het volledige gebied beslaan maar beperkt zich tot een 
serie karakteristieken die representatief geacht kunnen worden voor het hierboven 
genoemde gebied met zijn lokale culturele kenmerken. Daarin zijn tevens de drie 
landschapsverschillen vertegenwoordigd (fi g. 1.03). 

Probleemveld

   In het algemeen kan men constateren dat in Mali, onder invloed van sociaal-
culturele en technologische veranderingen in de samenleving, op veel plaatsen de 
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fi g. 1.01. Het Dogongebied in Centraal-Mali.
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fi g. 1.03. Schematische doorsnede over de steile rotswand met de drie typen landschappen: 
   het plateau, de falaise met duinen en de vlakte.

authentieke Afrikaanse bouwcultuur zich snel wijzigt of soms zelfs geheel verdwijnt. 
Ook het Dogongebied wordt hierdoor bedreigd. Aanhoudende droogten, verwoestijning 
of een ongecontroleerd toerisme tasten de economische structuur aan. Tegelijkertijd 
is dit gebied nog een van de zeldzame Afrikaanse regio’s waar de bewoners op veel
plaatsen toch ook de essenties van hun culturele tradities hebben weten te behouden 
en voort te zetten.
      In het kader van het Dogongebied als werelderfgoed, is de continuïteit van de 
Dogonbouwcultuur een belangrijk thema. Deze continuïteit zal echter afhangen van 
de maatregelen die genomen kunnen worden om het behoud op lange termijn te 
waarborgen2.

Doel- en probleemstelling

De doelstelling van het onderzoek is het verwerven van inzicht in het (typologisch) 
ontwikkelingsproces van bouwen en wonen in het Dogongebied met zijn plaatselijke 
cultuurverschillen en relaties naar andere cultuurgebieden.
In het bijzonder houdt dit een beschrijving in van de evolutie van lokale vernaculaire 
bouwwijzen. Hieruit kan vervolgens een onderbouwende visie worden ontwikkeld op 
een mogelijk behoud van het gebouwde erfgoed.
      Vanuit het inzicht in de transformatie in tijd en ruimte van deze bouwwijzen kunnen 
aanbevelingen worden gedaan tot het ontwikkelen van concepten voor behoud, 
aanpassing en verbetering van het gebouwde Dogonerfgoed, zodanig dat zij de 
uitdrukking blijven van een eigen culturele identiteit.
      Het in kaart brengen van traditionele Dogonarchitectuurvoorbeelden is noodzakelijk 
voor dit onderzoek en vormt, voordat deze verdwijnen, tevens een bijdrage aan de 
bouwhistorische kennis van een veranderende vernaculaire Afrikaanse architectuur, 
door middel van het vastleggen van lokale bouwkarakteristieken. 

Op basis van deze doelstelling kan de volgende probleemstelling worden 
geformuleerd: 

Welke veranderingen hebben er plaatsgevonden in de Dogonbouwcultuur en welke
bouwkundige maatregelen kunnen bijdragen aan het behoud van deze cultuur?
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fi g. 1.02. De landstreek aan weerszijden van de “Falaise van Bandiagara”.



Hoofdstuk 1: Inleiding

7



1.2  Relevantie

Wetenschappelijk kader

    De theoretische benadering bij de bestudering van vernaculaire architectuur  kent 
vele richtingen zoals die onder andere door Oliver (1997, 1.I) zijn geïnventariseerd en 
getypeerd.
        Omdat er behoefte bestaat aan een werkwijze waarin ook het proces van verandering 
in het bouwen bestudeerd wordt, richt dit onderzoek zich vooral op een benadering die 
als evolutionair kan worden aangeduid.
   Relevante onderzoeken die aanknopingspunten bieden voor de morfologie van 
de Dogonarchitectuur gaan terug tot het begin van de vorige eeuw in beschrijvingen 
van Desplagnes en Frobenius maar zijn vooral in de periode na 1940 gedaan door de 
groep rond de etnoloog Griaule. Vanaf eind jaren ’50 zijn ook Nederlandse, Italiaanse 
en Duitse wetenschappers en architecten werkzaam op dit terrein. 

Zoals in de beschrijving van het probleemveld al werd aangeduid zijn de 
verhandelingen over de bouwcultuur van de Dogon schaars ten opzichte van de 
omvangrijke literatuur die het etnologische, sociaal-culturele of archeologische gebied 
bestrijken. Daarin wordt de architectuur meestal impliciet behandeld als onderdeel van 
de totale materiële cultuur.     

De intentie van de onderliggende studie is om de architectuur als materiële drager 
van de Dogoncultuur centraal te stellen. Uitgaande van de observatie en documentatie 
van morfologische verschijningsvormen wordt een architectonische typologie opge-
steld, waaruit modellen van ontwikkeling kunnen worden afgeleid met nadruk op de 
materialisatie van de gebouwtypen tot in de huidige tijd.

Maatschappelijke relevantie

In het kader van het behoud van het patrimonium is het voortbestaan van de  
lokale Dogonbouwcultuur van wezenlijk belang. Bevorderen van het doorgeven van 
deze bouwcultuur is hiervoor noodzakelijk. Tegelijkertijd is een eigentijdse ontwikkeling 
gewenst zonder het bestaande en het verleden te ontkennen. Dit onderzoek tracht inzicht 
te krijgen in deze problematiek en aanzetten te geven tot een aangepaste strategie.
         Zoals reeds genoemd vormt de documentatie van traditionele Dogonarchitectuur door 
middel van het vastleggen van karakteristieke voorbeelden voordat deze veranderen 
of verdwijnen tevens een bijdrage tot de bouwhistorie van een vernaculaire Afrikaanse 
architectuur in verandering.

Inbedding
  
     Deze studie maakt onder andere deel uit van het lopend onderzoek BUILD van de 
capaciteitsgroep Bouwtechniek, met name binnen het onderzoeksthema “Ontwikkeling 
van Archetypen voor Gebouwen” dat gericht is op duurzaamheid in relatie tot tijd, 
kwaliteit en levenscyclus van bestaande en nieuwe gebouwen.
Het onderzoek is verder gerelateerd aan voorgaande onderzoeken in Mali van onze 
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faculteit, zoals onder andere een S.O.B.U.3-project betreffende de architectuur van de 
stad Djenné (Schijns 1989 en 1992, Maas & Mommersteeg 1992).

1.3  Opzet van het onderzoek
  
Onderzoeksmethode

Het onderzoek is te beschouwen als een beschrijvend onderzoek waarbij 
de morfologische structuur van de vernaculaire Dogonarchitectuur typologisch 
geanalyseerd wordt en in een ontwikkelingsperspectief wordt geplaatst.
Dit laatste zal worden gebaseerd op longitudinale vergelijkingen. Door diverse observaties 
in de loop der tijd bij hetzelfde onderzoekselement te doen kunnen veranderingen en 
hun mogelijke oorzaken worden waargenomen. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt 
van bouwopnamen op lokatie, metingen, tekeningen, foto’s en interviews.
       In het algemeen is het, gezien het boven geconstateerde, nodig inzicht te verwerven 
in het typologisch ontwikkelingsproces van bouwen en wonen in het Dogon-gebied met 
zijn plaatselijke cultuurverschillen en relaties. Dit betekent dat er een beschrijving moet 
komen van de evolutie van lokale bouwwijzen waaruit een ontwikkelingstheorie kan 
worden gevormd. Hierbij wordt uitgegaan van de architectonische evolutie (Cataldi 
1988: 79, 91; Oliver 1997: 1.I.12) als onderzoeksmethode in het veld van vernaculaire 
studies. 
   Met het oog op de uitgebreidheid van het Dogongebied en het aantal en de 
variëteit van de gebouwvoorbeelden zijn via deze methode typologische inzichten te
geven en verbanden te leggen die een dergelijk complex geheel beter kunnen plaatsen 
en doorgronden. Door middel van deze architectonische evolutie wordt de invloed van 
belemmerende en stimulerende factoren op de continuïteit van de lokale bouwwijzen 
aangetoond.
     Vanuit deze methodische inzichten kunnen aanbevelingen worden gedaan om 
concepten te ontwikkelen voor behoud, aanpassing en verbetering van het gebouwde 
Dogonerfgoed dat de uitdrukking blijft van een eigen culturele identiteit.

De probleemstelling wordt uitgewerkt in een aantal onderzoeksvragen die in de 
opzet en uitvoering van het onderzoek zullen terugkeren.

Onderzoeksvragen

Hoofdvraag 1
     Is er een theorie te ontwikkelen over de evolutie van de Dogonbouwcultuur?

Subvragen: 
1a   Welk proces ligt ten grondslag aan de veranderingen in de Dogonbouwcultuur?
1b  Hoe zijn veranderingen in de morfologie van deze vernaculaire architectuur 
   waar te nemen?
1c   Waar zijn de verschillende representatieve architectuurkarakteristieken te 
   lokaliseren?
1d   Hoe is hierbinnen het bouwtypologisch proces te onderkennen?
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1e  Hoe leidt dit tot een visie op de ontwikkeling van de Dogonbouwcultuur in de 
   toekomst?

Hoofdvraag 2
        Welke problemen bestaan er voor het voortbestaan van de traditionele 
   bouwcultuur en op welke wijze zijn die op te lossen?

Subvragen:
2a  Welke veranderingen bedreigen het voortbestaan van de Dogonbouwcultuur?  Op

welke wijze is voortbestaan mogelijk.
2b  Hoe kunnen verkregen inzichten vertaald worden naar aanzetten die tot een
   oplossing voor behoud, herwaardering en verantwoorde vernieuwing van het
  architectonisch erfgoed leiden?

Het onderzoek in onderdelen

Contextuele oriëntatie (Hoofdstuk 2): Inleiding tot de culturele en ruimtelijke identiteit 
van de Dogon en de veranderende bouwcultuur (1,1a).

Theoretisch kader en benadering (Hoofdstuk 3): Literatuurverkenning en plaatsing 
van het onderzoek in het kader van voorgaande onderzoeken.

Uit relevante theorieën wordt een typologische zienswijze ontwikkeld voor de 
analyse en interpretatie van de vernaculaire Dogonarchitectuur op de morfologische 
niveaus van de vormbetekenis, het gebruik en de materialisatie (1).

Morfologische documentatie (Hoofdstuk 4): Resultaat van survey-onderzoeken met 
behulp van interviews, bouwkundige opmetingen, foto’s en tekeningen (1b, 1c).

Analyse van de morfologie (Hoofdstuk 5 en 6): Opstellen van een typologie van de 
Dogonbouwcultuur aan de hand van een aantal voorbeelden (1d).

Theorievorming (Hoofdstuk 7 en 8): Evolutionaire modellen voor een Dogonbouw-
typologie (1e). Voor wat betreft de materialisatie zal een ontwikkelingslijn worden 
aangegeven ter verklaring van de evolutie van lokale bouwwijzen.

Continuïteitïteitï  (Hoofdstuk 9): De toekomst van de Dogonbouwcultuur. Inventarisatie van 
factoren die bedreigend of stimulerend zijn (2, 2a).

Aanzetten tot behoud (Hoofdstuk 10): Aangepaste bouwtechnische concepten van 
ontwikkeling ten behoeve van verbetering en conservering van het gebouwde Dogon-
erfgoed. Het voorstel van een erfgoedeenheid (2b).

Conclusies en evaluatie (Hoofdstuk 11): Beschrijving van het resultaat en toepassings- 
mogelijkheden. Het relateren van onderzoeksresultaten aan voorgaande onderzoeken 
en de praktijk. Aanbevelingen voor verder onderzoek.
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Noten

1 UNESCO (United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organisation)

2 zie ICOMOS 1981 (International Council On Monuments and Sites)

3 S.O.B.U. (Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten)
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Hoofdstuk 2

Contextuele oriëntatie

 In deze korte inleiding tot de culturele en ruimtelijke identiteit van het land en haar  
bewoners wordt het landschap en de afkomst van de Dogon beschreven en histo-
risch geplaatst. Processen van acculturatie en mondialisering zetten het traditionele 
gedachtengoed en het bestaan van de grootfamilie onder druk en daarmee ook de 
traditionele bouwcultuur.

2.1   Geografi e

Topografi e en bevolking

    Het land van de Dogon in Mali maakt deel uit van de Sahel en is gelegen in de 
zogenaamde Nigerbocht, ongeveer tussen de veertiende en vijftiende breedtegraad en 
de eerste en vierde westelijke lengtegraad (fi g. 1.01).
     Dit gebied dat tot de administratieve région van Mopti behoort, is verdeeld in een 
aantal rurale centra rondom grotere dorpen als Bandiagara en Sanga in het midden, 
Bankass en Koro in de richting van de grens met Burkina Faso, ten noordwesten van 
Ouahigouya en verder noordwaarts, Douentza, grenzend aan de bergen van Gourma. In 
het centrum, evenwijdig aan de Niger, wordt het land doorsneden door een langgerekte 
steile rotswand van 300 km lengte die loopt van Bankass in het Zuiden tot Douentza in 
het Noorden. Daar wordt hij voortgezet in het Gourmagebergte met als hoogste punt de 
berg Hombori Tondo (1155 m).
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     Voor het overgrote deel wordt dit gebied bewoond door het Dogonvolk. Hun aantal 
wordt geschat op 250 000, uitgaande van een volkstelling gehouden in 1987. In de 
hoofdplaats Bandiagara bestaat de bevolking bijvoorbeeld voor 80% uit Dogon en voor 
de rest uit etnieën uit de omgeving.
    In het oosten en noorden grenst het gebied aan het land van de Fulbe, een volk 
van nomadische veehouders. In het westen raakt het aan de vlakte van het Nigerdal, 
dat vooral door de Bozovissers wordt bewoond, terwijl in het zuiden overwegend 
landbouwers als Bamana en Bobo gevestigd zijn (fi g. 2.01).

fi g. 2.01.  Het Dogonland en de aangrenzende gebieden (naar Lauber 1998).

De eigenschappen van het landschap

Het landschap van het Dogonland vertoont een opmerkelijk verschil met het 
aangrenzende Bani-Nigerdal, behorend tot de binnendelta van de Niger met zijn 
jaarlijkse inundatie. Dit waterrijke merengebied, gevormd door rivieraanslibbingen met 
een overwegend groene aanblik is de tegenhanger van het droge rotsachtige gebied 
van het Plateau van Bandiagara, waartussen zich als overgang een zandvlakte bevindt 

Hoofdstuk 2: Contextuele oriëntatie

14



van 15 km breed met verspreide eilandbergen van ongeveer 300 m hoogte. Het plateau, 
dat bestaat uit ijzerhoudende zandsteen loopt naar het oosten toe geleidelijk op tot 
aan een abrupte beëindiging die gevormd wordt door de bekende steile rotswand, de 
Falaise van Bandiagara. Vanaf deze wand verandert het landschap in de savanne van 
de Seno-Gondovlakte.
     De breedte van het centraal plateau varieert van 80 km ter hoogte van Bandiagara 
tot 35 km in het Noorden. Daar zetten de zandsteenbergen van Gourma zich naar het 
oosten voort in de reliëfs van het Plateau van Bandiagara die eindigen op een grillige 
manier in de uitgestrekte vallei van de Nigerbocht. 
De afwatering vindt plaats door een serie waterlopen, die allen in de richting van het 
Nigerdal stromen. Daarvan is de voornaamste de Yamé die echter ieder jaar ruim zeven 
maanden droogvalt.
    Delen van het zandsteenplateau zijn bezaaid met vrijliggende en van boven plat 
eindigende rotsformaties van maximaal ongeveer 100 meter hoogte, ontstaan onder 
invloed van erosie door water en wind. Ze komen vooral voor in het Westen, de regio 
met de minste hoogte de zogenaamde Pinari, waar ze ruimte bieden aan defensieve 
woonplaatsen. Afwisselend wordt het landschap hier doorsneden door groene hellingen 
die een karakteristiek contrast vormen met het kale plateau (Songo, Niongono).

Meer oostelijk naar de rand van het plateau bestaat het landschap vooral uit 
langgerekte vlakke delen met zandachtige grond tussen platte verhogingen van 
zandsteen waarop bijvoorbeeld dorpen als Sanga en Djiguibombo gebouwd zijn. Deze 
evenwijdig aan elkaar verlopende dalen zijn in de buurt van de falaise soms diep 
ingesneden en hebben steile getrapte wanden. In een aantal van deze dalen heeft men 
kleine stuwdammen aangelegd zodat ook in het droge seizoen water beschikbaar is. 
Door de beperkte en verspreid liggende landbouwgrond zijn de dorpen hier meestal 
kleiner en hebben een geringer aantal inwoners.
     Het profi el van de falaise, die in hoogte varieert van 200 tot 400 meter, wordt gevormd 
door een steile rotswand die uitsteekt boven een lage helling van grote stenen en puin, 
afkomstig uit de wand. Aan de voet bevindt zich een relatief waterrijke laagte van drie 
à vier kilometer breed waarvan de zandachtige bodem de benedenkant van het puin 
bedekt. Aan de andere kant eindigt deze laagte in zandduinen die gaan tot een hoogte 
van 20 meter en een strook landbouwgrond van 2 à 15 km breedte beslaan.

De afwatering oostwaarts vanaf de plateaurand geschiedt via tijdelijke beekjes 
en soms watervallen. Het water verzamelt zich in de laagte die zich ongeveer op 50 
meter beneden het niveau van de vlakte bevindt. Hier vormen zich allerlei vijvers en 
meertjes die een groene vegetatie tot gevolg hebben. De dorpen die in de helling tegen 
de rotswand gebouwd zijn hebben in het algemeen een grotere omvang dan op het 
plateau, enerzijds door de grotere vruchtbaarheid maar ook door de bescherming die 
de steile rotswand en de puinhelling aan de woonplaatsen biedt.
Door de circulatie van het water die o.a. mogelijk is via scheuren in de zandsteen vindt 
er tevens wateropslag plaats in het zand op het plateau of in spelonken die werken als 
natuurlijke cisternen. De dikte van de zandsteenlagen en doorlaatbaarheid voor water 
door de gefragmenteerde opbouw van de lagen, verzekeren zo een geregelde voeding 
van de waterbronnen met reserves die belangrijk zijn voor de overbrugging van de 
droge periode.      
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Tussen de rotswand van Bandiagara en het “Mossi-reliëf” in het oosten, voornamelijk 
bestaand uit kristallijne en vervormingsgesteenten, strekt zich de vlakte van Seno-Gondo 
uit als een 360 m afl opende helling van 100 km breed (Gallais 1975): een savanne met 
verspreid voorkomende boomvegetatie. 

De Franse kolonisatie, die een politieke stabilisatie met zich meebracht, maakte 
het vanaf het begin van de vorige eeuw voor de Dogon mogelijk om zich te gaan 
vestigen in een groter gebied van de vlakte met zijn betere toegankelijkheid en grotere 
cultuurgronden. Tot dan toe leefden zij teruggetrokken op het plateau en de rotswand 
uit verdediging tegen de aanvallen van de Fulbe- en Mossistrijders.

Invloed van het klimaat

Het warme tropische klimaat kent een gematigde droge periode rond december en 
januari, met een relatief lage temperatuur van 24ºC tijdens de Harmattan, een sterke 
wind uit het noordoosten die vaak met stofstormen gepaard gaat. De oriëntatie van de 
huizen biedt hier soms beschutting tegen.

Vanaf februari loopt de temperatuur geleidelijk aan op tot 40ºC in april, de 
warmste tijd van het jaar waaronder de mensen meestal zeer gebukt gaan. De 
daaropvolgende regenperiode onder invloed van de passaatwinden uit het zuidwesten 
wordt gekenmerkt door een neerslag van 500 à 700 mm en een dagtemperatuur van 
35ºC. Het effect van de regen blijft echter beperkt omdat veel van het water snel weer 
verdampt. Vervolgens draait de wind in november weer naar het noordoosten en 
neemt in kracht toe tot maart.

Het plateau blijkt ten opzichte van het Sahel-ommeland een micro-klimaat te bezitten 
met in verhouding meer regen dan bijvoorbeeld in Mopti aan de samenstroming van de 
Bani en de Niger of in het Gourmagebergte (Huet 1994).
In de regentijd is naast beschutting tegen zon en wind ook de betere ventilatie door een 
constante luchtstroom langs de rotswand een merkbaar voordeel. 
Sommige dorpsbewoners uit de Seno-vlakte keren daarom in dit jaargetijde voor een 
kort verblijf terug naar hun oude dorp aan de rotswand.
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 Veel voorkomende bomen als acacia, apenbroodboom, kapokboom, tamarinde en 
mangoboom geven het landschap een overwegend Soedanees karakter, in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld de Sahelvegetatie in het rivierengebied die in het algemeen bestaat uit 
lagere begroeiing met kreupelhout.

Door de grote klimaatverschillen tussen de droge en vochtige periode ondergaat 
het landschap een gedaanteverandering voor wat betreft zijn vegetatie. Dat wil zeggen 
in de vochtige tijd is het landschap zeer groen en groeien er landbouw-gewassen als 
gierst, fonio, maïs, uien etc. Daarop volgt het seizoen van de vijverculturen van oktober 
tot februari wanneer de groenzone’s zich concentreren rond vijvers en stuwmeertjes. 
Tenslotte zijn in de hete droge periode de laatste vijvers opgedroogd en biedt het 
verlaten landschap een volledig vergeelde aanblik.

2.2     Etnische samenstelling van de bevolking en haar geschiedenis

Herkomst en migraties van de Dogon

 De Dogon noemen als voorgangers die het gebied bevolkten bij hun aankomst 
aan de Falaise van Bandiagara de Tellem (lett. wij vonden hen). Zij bewoonden de 
natuurlijke grotten in deze steile rotswand waarin nu nog de overblijfselen van hun 
gebouwen te zien zijn. De grotten worden door de Dogon onder andere gebruikt als 
begraafplaats of voor andere rituele doeleinden.
 De aanwezigheid van het Tellemvolk is aangetoond vanaf de elfde eeuw, gevolgd door 
een afname van de bevolking in de loop van de 15e eeuw (Bedaux 1972; Huizinga 1967). 
Volgens de orale traditie moeten deze Tellem evenals de Dogon zelf van oorsprong 
uit het zuiden afkomstig zijn, uit het gebied van Mandé ten zuidwesten van de stad 
Bamako.

Over de contacten tussen de Tellem en Dogon variëren de versies van een vreedzame 
coëxistentie tot de vlucht van de Tellem naar Yatênga in het noorden van Burkina waar 
ze zich met de voorouders van de huidige Kurumba zouden hebben vermengd.
     Het beeld dat er bestaat over de wijze waarop het Plateau van Bandiagara door de 
Dogon is bevolkt, is zeker niet eenduidig, zo niet tegenstrijdig te noemen. Beschikbare 
bronnen geven verschillende interpretaties die hoofdzakelijk berusten op de tegenstrijdige 
gegevens uit de orale traditie, Arabische geschriften als de Tarikh al-Sudan en de Tarikh 
al-Bakrî al-Bakrî al-Bakr of uit archeologisch onderzoek (El-Bekri 1913; Es-Sa’di 1914).

Het centraal plateau is altijd een min of meer geïsoleerd gebied geweest ten op-
zichte van de grote historische stromingen en veroveringen die zich voornamelijk 
afspeelden in het aangrenzende riviergebied van de Niger en het bassin van de Witte 
Voltarivier. Hieruit zijn historische gegevens over de Dogon slechts zijdelings af te leiden.
De drie hypothesen die zich in de loop der tijd naast elkaar hebben gevormd doen 
vermoeden dat de Dogon respectievelijk afkomstig zijn uit de landstreken ten noord-
westen, ten zuidwesten en ten zuidoosten van het Plateau van Bandiagara (fi g. 2.02).
  Uitgaande van de orale traditie veronderstelt Desplagnes (1907) dat het 
Dogonvolk geëmigreerd is uit het huidige Mauretanië ten noordwesten van het
plateau o.a. als gevolg van grote aanhoudende droogten in die tijd. Bij het oversteken 
van de Niger raken de Dogon in nauw contact met de oorspronkelijke vissersbevolking, 
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de Bozo (Sorogo). Daaruit is hun zogenaamde “schertsrelatie” (mangu) ontstaan die nu 
nog bestaat en toestaat dat er onderling grappen en spottende toespelingen worden 
uitgewisseld die tegenover een ander volk niet mogelijk zouden zijn. Volgens Gallais 
(1967) zouden de Somono en Nono uit de Binnendelta van de Niger zelfs afkomstig zijn 
van dezelfde etnische groep als de Dogon.
   Bij aankomst in Kani-na aan de voet van de Falaise vestigen ze zich in dit 
gebied en verdrijven de autochtone Tellembevolking naar de provincie Yatênga.
Deze veronderstellingen van Griaule en Dieterlen (1965, 1941) gaan ervan uit dat de 
Dogon oorspronkelijk uit het land van Mandé ten zuidwesten van de huidige hoofdstad 
Bamako komen. 

Ze emigreren enerzijds stroomafwaarts via de Niger naar de zuidkant van het 
Centraal Plateau. Anderzijds trekken ze, volgens de meest gangbare aanname, via 
het dal van de Witte Volta naar Yatênga om daar aan het einde van de 15e eeuw weer 
te verdwijnen. Nog vóór de aankomst en overheersing van de Mossi (Nakomsé) in dat 
gebied zijn ze, vluchtend voor de militante dreiging van de Kurumbabevolking, verhuisd 
in de richting van de Senovlakte en het Plateau van Bandiagara. Eenmaal gevestigd in 
dit minder toegankelijke gebied weten ze zich hier beter beschermd tegen de aanvallen 
en razzia’s van het Mossi-paardenvolk gedurende de 15e-16e eeuw (fi g. 2.02).
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      Dit verklaart wellicht de relatie van de Dogon met de huidige bevolking van Yatênga 
die onder andere tot uitdrukking komt in hun taalovereenkomst wat betreft de structuur en 
een gedeeltelijk Mandé vocabulaire (Griaule & Dieterlen 1965)1. Bovendien beschouwen 
de Mossi in dat gebied de Dogon als de vroegere eigenaren van hun land en beweren 
bewoners uit Sanga dat hun voorouders ooit in het dorp Boursanga, gelegen tussen 
Ouahigouya en Ouagadougou gewoond hebben.
    De migratie vanuit het huidige Yatênga wordt bevestigd door het onderzoek van 
Marchal (1978). Volgens hem zijn de Dogon (Kibse) daar in de 15e eeuw verjaagd in 
de richting van de Senovlakte en het plateau na zich enkele eeuwen in Yatênga te 
hebben gehandhaafd. De aanleiding hiertoe was een klimatologische verslechtering 
en de toenemende druk van de Kurumba op de woonplaatsen van de Dogon. De 
achterblijvende Dogon moeten zich met de overwegend in dat gebied gesettelde 
Kurumba hebben vermengd.

De mythe van de vestiging

    Bij de aankomst van de Dogon in Kani-na, een verdwenen dorp ten zuiden van
Kani-Bonzon, leefden de clans van de vier broers Dyon, Ono, Domno en Arou enige tijd 
samen waarna hun wegen zich om onbekende redenen scheidden.De familie van Dyon 
ging in de richting van het plateau, die van Arou naar de steile rotswand en de clans 
van Ono en Domno vertrokken naar de vlakte. De oudste van hen, Dyon, dat betekent 
“opgraven”, had in het land van herkomst het graf van de voorouder Lébé geopend en 
de resten in een kist meegenomen.

In de kist bleken bij aankomst de overblijfselen van de grote voorouder Lébé veranderd 
te zijn in een slang. Deze slang speelt nog altijd, als aarde-god, een belangrijke rol. Lébé 
kreeg twee zoons waarvan de eerste het leven schonk aan Dyon, Domno en Ono en de 
tweede aan Arou die als jongste de belangrijkste positie innam (Griaule 1938: 34). 
      Hoewel het hier om een mythe gaat is in de huidige Dogondorpen deze afstamming 
nog steeds terug te vinden. Zij verschillen onder andere in taal, locatie, rituelen en de 
manier van bouwen (Dieterlen 1941). Al deze zaken zijn gerelateerd aan een eigen 
Dogonreligie die nog altijd deel uitmaakt van het dagelijkse leven op alle niveaus. Dit 
komt o.a. tot uitdrukking in het grote aantal offerrituelen op speciale altaren die voor 
diverse sociale lagen van de gemeenschap bestemd zijn, variërend van een individueel 
altaar tot een altaar voor het gezin, de grootfamilie, de clan of het hele dorp.

Relaties met de volkeren in de omgeving

In de loop van de geschiedenis kennen de Dogon herhaaldelijk invasies van 
omringende volkeren, die hun invloed op de cultuur hebben doen gelden. Het Plateau 
van Bandiagara gold daarbij als een toevluchtsoord voor opgejaagde bevolkingsgroepen. 
Vanuit het oosten bood de falaise als verdedigbare grens een directe bescherming 
tegen de aanvallen vanuit de Senovlakte. Het afl opende plateau in het westen maakte 
daarentegen een geleidelijke infi ltratie mogelijk. Hierdoor is er een merkbare invloed 
van de Bani-Niger civilisaties.

Hoofdstuk 2: Contextuele oriëntatie

19



Mogelijk zou het bestaan van ongeveer 15 Dogondialecten verdeeld over het gebied 
(fi g. 2.03) kunnen wijzen op de heterogeniteit van de herkomst van de Dogongroepen 
als gevolg van de migraties en infi ltraties (Calame-Griaule 1968).

In het midden van de 15e eeuw worden in het huidige Burkina de rijken van de Mossi 
gesticht: in het zuiden Ouagadougou en in het Noorden Yatênga. Tot in de 16e eeuw 
oefenen de Nakomsé vanuit deze landstreek druk uit op het gebied tot aan de falaise 
door herhaalde razzia’s van hun cavalerie om o.a. vee en slaven te bemachtigen. 
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Het is aannemelijk dat om deze redenen de Dogon voor hun dorpen weerbare locaties 
hebben gekozen d.w.z. hooggelegen, tussen grote steen- en rotspartijen, of ommuurd 
en met lage ingangen zodat ze te paard moeilijk toegankelijk waren (Huet 1994).

Na de teloorgang van het Mali-rijk van de Mansa, halverwege de vijftiende eeuw, 
hebben de Sonray de macht overgenomen. Vanuit het noorden ontstaat een nieuw rijk 
dat door Sonni Ali (1464-1492) wordt uitgebreid tot de Binnendelta van de Niger. Ze 
zenden daarbij regelmatig militaire expedities naar Hombori en Bandiagara voor het 
ronselen van soldaten (Rouch 1953). De opvolger van Sonni Ali, Askia Mohammed 
Touré (1493-1528), bekleedt, vóór hij de macht over het rijk grijpt, de functie van 
‘Gouverneur der Bergprovincies’ (Tondi Farma) ten einde het Dogongebied strategisch 
onder controle te kunnen houden.

Vervolgens wordt het instorten van het Sonrayrijk aan het eind van de 16e eeuw 
ingeluid door de nederlaag van de Sonray tegen Pacha Djouder in 1591. Vanaf die tijd 
regeren de Marokkanen in het gebied van de noordelijke Nigerbocht waarbinnen het 
Centraal Plateau en ook de steden Gao, Tombouctou en Djenné vallen.
      In het begin van de 18e eeuw komen de Bamanarijken van Kaarta en Segou op en 
begint Biton Coulibaly (1712-1755) zijn gebied uit de breiden naar het noorden langs de 
Niger. In de tweede helft van de 18e eeuw beheersen de Bamana van Segou het land 
van Bamako tot Tombouctou en dringen vanuit het zuiden het gebied van de Dogon 
binnen, veelal met roof als doel.

In tegenstelling tot de tijd van het grote rijk van de Sonray, toen men wel schatplichtig 
was maar tevens een zekere bescherming genoot tegen aanvallen van buitenaf, was 
het koninkrijk van Segou (1710-1850) voor de staatsinkomsten afhankelijk van de 
opbrengst uit plundering en slavenhandel.

In die periode bloeide n.l. de driehoekshandel met de Nieuwe Wereld en was de 
vraag naar slaven ook in eigen land groot. Gaandeweg raakt echter de handelsroute 
naar het oosten, via de Bani, afgesloten en volgt voortaan alleen nog de as van de 
Niger. Later zal de handel langs deze route op zijn beurt voor een groot deel worden 
overgenomen door die langs de Atlantische kust met grote economische consequenties 
voor het Nigergebied.

   Gedurende de 17e en 18e eeuw verplaatst het herdersvolk van de Fulbe zich in 
groepen vanuit Macina in oostelijke richting. Zij veroveren de macht in het gebied  onder 
leiding van Cheikou Amadou die in 1818 een theocratische staat (Dina) sticht en de jihad 
uitroept tot vernieuwing van de Islam. Hij verslaat het leger van de Bamana van Segou 
door een list en vestigt een nieuwe hoofdstad, Hamdallaye, in de directe nabijheid van 
de woonplaatsen van de Dogon.
    De islamisering ten tijde van de Mansa betrof slechts een kleine minderheid van 
vooraanstaanden en handelaren die contact onderhielden met de Magreb en het nabije 
Oosten. Het merendeel van de bevolking evenals die van het Plateau van Bandiagara 
bleef in die tijd trouw aan de traditionele godsdienst met zijn eigen mythen en rituelen. 
Deze gewapende islamiseringsgolf echter, dwingt de Dogon tot het kiezen van een 
nieuwe positie in hun vesting die door de falaise wordt gevormd. Degenen die hun land 
in de vlakte niet willen verlaten moeten zich als lijfeigenen (Rimaïbe) aan de Fulbe 
onderwerpen of zich bekeren tot de Islam. Door zich terug te trekken en te verschansen 
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in de perifere regio’s van het plateau vormen ze daar als “heidenen” (Habbé)2 een 
reservoir van potentiële slaven voor de Fulbe. Dit kenmerkt nog steeds de verhouding 
tot deze bevolkingsgroep.
     De Fulbeheerschappij wordt beëindigd in 1862 als gevolg van de invasie van de 
Toucouleur waarbij de heilige oorlog ditmaal wordt uitgeroepen door El Hadj Omar (1795-
1864) afkomstig uit het dal van de Senegal rivier. Na de val van Macina vestigt hij zich 
in Hamdallay en onderwerpt ook Segou en de middenvallei van de Niger. Tijdens hun 
veldtochten worden de Toucouleur gesteund door de Habbé van het centraal plateau 
die daarmee als medestrijders reageren op de slechte behandeling door de Fulbe.
      Een van de leiders uit de Tall-familie van Omar is Tidjani Aguibou. Hij installeert zich 
vanaf 1864 als koning in Bandiagara en weet zich verzekerd van de duurzame trouw 
van de Dogon die als vrije burgers worden beschouwd. Mede onder zijn invloed wordt 
de Islam op het plateau verspreid. Dit gebeurt niet onder dwang maar geleidelijk wordt 
de traditionele religie verdrongen en verandert de samenleving en de habitat blijvend. 
Hij wil Bandiagara tot een residentiestad ontwikkelen en laat onder andere stadsmuren 
van leem bouwen (Bâ 1980: 28).

 De opvolgers van Omar slagen er echter niet in om de nodige orde op zaken te 
stellen. Door onderlinge rivaliteit in de familie van de Tall raakt het Toucouleur-rijk 
verdeeld en is daarom niet in staat weerstand te bieden tegen de oprukkende Franse 
troepen. Onder bevel van Kolonel Archinard wordt in 1893 Bandiagara ingenomen en 
het Dogongebied ingelijfd bij de Franse kolonie.

De verdeeldheid van de Tall blijkt o.a. uit het feit dat Archinard tijdens de inname 
van Bandiagara ondersteund wordt door Aguibou met wie hij inmiddels bevriend is 
geraakt. Zijn broer Amadou die eerder zijn residentie in Segou heeft moeten opgeven en 
vervolgens tijdelijk zijn intrek in Bandiagara heeft genomen moet bij deze gelegenheid met 
zijn manschappen de vlucht nemen in de richting van de steile rotswand (Bâ 1980: 29).
Tot op de dag van vandaag vertegenwoordigen de Dogon geen eenheid in politieke 
zin maar het gebied maakt administratief deel uit van de rérér gion Mopti. Het traditionele 
bestuur in de dorpen wordt gevormd door de dorpschef, de dorpsoudsten, het hoofd 
van de politie en soms ook door de Hogon.

2.3   Veranderende Dogonbouwcultuur

Identiteit, traditie en vernieuwing

De identiteit van de Dogon is, zoals gebleken is uit het voorgaande niet eenduidig 
en vaststaand. Als volk bestaan zij uit meerdere Dogongroepen die hun collectieve 
identiteit onder andere ontlenen aan de mythische interpretatie van hun afstamming. 
Deze identiteit is door de historische ontwikkelingen echter niet onveranderlijk gebleven. 
Door de maatschappelijke en politieke dynamiek ontstaat er voortdurend een nieuwe 
identiteit waaraan de voorgaande moet worden aangepast (Bouju 1995).
     In de loop van de geschiedenis van de Dogon zijn ook de herhaalde aanvallen van 
buitenaf van grote invloed geweest op zowel het bestaan in het algemeen, als het 
sociaal culturele leven in het bijzonder. Ondanks deze meestal negatieve invloeden 
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weten de Dogon toch de essentie van hun eigen identiteit in hoofdzaak te behouden en 
zijn hun authentieke woonwijze en architectuur blijven voortbestaan.
       De samenleving waarin de traditie van de grootfamilies met hun gemeenschappelijke 
voorouders de kern is, speelt hierbij een belangrijke rol. Deze grootfamilies (ginna) 
hebben door middel van hun familiecultus steeds de zorg voor het geestelijke en 
materiële welzijn van hun leden gedragen. Daarbij hoorde ook de verantwoordelijkheid 
voor het in stand houden van de gebouwde omgeving en het woonmilieu.

De huidige ontwikkeling laat een verandering zien in deze traditie met haar belangrijke 
invloed op het bouwen (Cissé 2000).

Als oorzaken hiervoor kunnen genoemd worden:
- Nieuwe monotheïstische religies als de Islam3 en het Christendom die de bestaande 
  religieuze tradities hebben verdrongen en vervangen.
- Droogten in de jaren zeventig die een uittocht van jongeren hebben veroorzaakt
  naar de hoofdstad Bamako in het zuiden van Mali, naar urbane centra als Mopti en 
 Ouagadougou, of nog verder naar Abidjan en Europese steden.
- De opkomst van een slecht georganiseerd en steeds groeiend toerisme heeft 
  tot een verarming van sociale tradities geleid.
- De drang tot modernisering waardoor het culturele erfgoed van de voorouders 
  door de jongere generatie wordt verworpen en nieuwe bouwwijzen worden 
  geïntroduceerd, afkomstig uit de stedelijke gebieden.

Het land van de Dogon als werelderfgoed.

      In 1989 is door UNESCO een deel van het Dogongebied tot werelderfgoed bestemd 
(fi g. 2.04). Op hun verzoek heeft ICOMOS vooraf de te beschermen zone onderzocht 
en aangewezen. Deze omvat voor een groot deel de steile rotswand van Bandiagara 
met parallel daaraan een strook van het gelijknamige plateau in het noord-westen en 
van de daaraangrenzende Seno-Gondovlakte in het zuid-oosten. Daartoe behoort ook, 
buiten deze zone, het dorp Songo in het noord-westen. 
    Onder de naam “Natural and Cultural Sanctuary of the cliff of Bandiagara” werd 
het gebied gedefi nieerd als een civilisatie die de overleving representeert van een 
verdwijnend Afrika (ICOMOS 1981). Het gebied, vooral gewaardeerd als etnisch en 
socio-cultureel fenomeen, werd op de lijst geplaatst voor zijn uitzonderlijke samengaan 
van culturele en natuurlijke elementen, uitgedrukt in een originele organisatie van land, 
architectuur, folklore en kunst.

Conclusie

Het verloop van de geschiedenis laat zien dat politieke invloeden van buitenaf hun 
effect hebben op de vorm van de nederzettingen en de wijze van bouwen. Recente 
veranderingen die plaatsvinden in het sociale en culturele leven van de Dogon hebben 
eveneens een grote invloed op de traditie van het bouwen en wonen. Men kan 
constateren dat het voortbestaan van deze traditie o.a. door de moderniseringsdrang 
en het toenemend toerisme onder druk is komen te staan.
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Deze ontwikkeling contrasteert met de wens tot behoud en bescherming van een 
deel van het Dogongebied als werelderfgoed en daarmee ook het instandhouden 
van de oorspronkelijke bouwcultuur. Deze externe kwalifi catie vraagt om een aan de 
culturele situatie aangepaste benadering voor het behoud, in een samenleving die meer 
is ingesteld op het overleven dan op het behoud van haar gebouwd erfgoed.
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fi g. 2.04. Het gebied dat in 1989 door UNESCO tot werelderfgoed is bestemd.
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Noten

1 Hier wordt ervan uitgegaan dat het Dogon behoort tot de Volta-groep binnen de grote Afrikaanse 
taalfamilie Niger-Congo. Volgens Dogontaalspecialisten is de relatie tot deze Voltagroep echter zeer 
gering en bestaat er ook geen algemene Dogontaal. Deze kan beter worden gekarakteriseerd als 
een zeer heterogeen geheel van dialecten of mogelijk als een groep van oorspronkelijk verwante 
talen (Plungian 2004).

2 Habbé (Kado, enkelvoud) is van origine de naam voor heidenen bij de moslimbevolking van de 
Fulbe, die in het begin van de kolonisatie nog veel werd gebruikt om het Dogonvolk mee te 
benoemen. Bij de Bamana worden de Dogon met Tombo aangeduid en bij de Mossi met Kibse. 
De naam Dogon, zoals zij zichzelf noemen, wordt pas later gebruikt in de koloniale tijd. Deze 
naam duidt niet op één homogeen Dogonvolk maar eerder op een verzameling van diverse 
bevolkingsgroepen met een heterogene samenstelling en taalverschillen op zeer korte afstand 
van elkaar.

3 Het is bekend dat onder invloed van de toenemende islamisering in sommige falaise- en plateaudorpen, 
uit religieuze  overwegingen, de oude ginna’s worden afgebroken. Een beschermend beleid tot het 
behoud van deze gebouwen is dus dringend gewenst.
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Hoofdstuk 3

Theoretische benadering

            Om iets te kunnen zeggen over het proces van verandering van de Dogonbouwcultuur 
is het noodzakelijk om over architectonische en bouwkundige gegevens te beschikken 
die een typologische vergelijking met het huidige bouwen mogelijk maakt. Daartoe is 
een oriëntatieonderzoek gedaan naar voorgaande onderzoeken met betrekking tot dit 
onderwerp. Een beknopt overzicht van de voornaamste bronnen is gemaakt, vanaf het 
eind van de 19e eeuw. Vervolgens wordt de theoretische benadering en methode van 
onderzoek besproken. 

3.1  Literatuurverkenning betreffende de architectuur van de Dogon

De oudste bronnen

De voornaamste beschrijvingen en beelden (tekeningen en foto’s) die direct 
betrekking hebben op de bouwcultuur in het Dogongebied zijn op zijn vroegst aan het 
eind van de 19e of begin 20e eeuw te vinden en houden verband met de kolonisatie 
van West-Afrika in die tijd. Vroegere historische gegevens over Mali zijn te vinden in 
verslagen van Europese reizigers1, Arabische kronieken (Es-Sádi 1914), of zijn af te 
leiden uit de lokale orale traditie. Deze literatuur biedt echter weinig of geen informatie 
over het ontoegankelijke gebied van de Dogon.

     Het is Desplagnes (1907) die als luitenant van de Franse koloniale infanterie in het 
verslag van zijn archeologische en etnologische missie naar het Centraal Plateau van 
de Niger, iets van de architectuur van de als Habbé aangeduide Dogon laat zien en 
soms beknopt beschrijft. Hij publiceert bijvoorbeeld enkele schetsen van het gangbare 
woonhuistype en foto’s van kenmerkende huizen van de familiehoofden, de zogenaamde 
ginna’s (fi g. 3.01).ginna’s (fi g. 3.01).ginna’s
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     Enkele jaren later doorkruist ook de Duitse Afrikaonderzoeker Frobenius (1911) het 
Dogongebied. Hij heeft duidelijk meer oog voor de Afrikaanse bouwcultuur. Gedetailleerde 
tekeningen van bouwopnamen en concrete beschrijvingen van de bouwwijzen geven 
een duidelijk beeld van de diverse aan de plaats gebonden bouwtypen en constructies. 
Daarbij worden globaal de diverse bouwwijzen gelokaliseerd in het gebied met zijn 
sterk verschillende terreineigenschappen (fi g. 3.02).
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fi g. 3.01. Schetsblad van Desplagnes met “Habbé” gebouwen uit o.a. Kani Bonzon, Ibi en Bandiagara
          (1906).



    Vanaf het begin van de jaren ’30 van de vorige eeuw is het vooral de groep rond 
de Franse etnoloog Griaule, opgevolgd door Dieterlen, die langdurig en diepgaand 
de Dogoncultuur in veel facetten bestudeerd heeft. De architectuur heeft daarin 
geen specifi eke plaats gekregen maar is wel aanwezig als drager van culturele 
betekenissen zoals die in de vorm van de ruimtelijke omgeving, objecten, gebruiken 
en rituelen voorkomen. Zo wordt bijvoorbeeld de vormbetekenis van destijds 
voorkomende gebouwtypes beschreven, die als metaforen worden beschouwd in 
samenhang met het scheppingsverhaal van het Dogonvolk (Griaule 1948). Naast 
fotografi sche documentaties wordt onder andere door Calame-Griaule (1955) ook 
de habitat beschreven waarin de rituelen bij het tot stand komen van een woning en 
gegevens over de betekenis van bepaalde dimensies in gebouwen een rol spelen.

Architectuuronderzoek tussen de jaren 1950 en 1980

    Brasseur (1969) tracht als eerste een overzicht te geven van de diversiteit van 
de traditionele nederzettingen in Mali. Hij onderkent daarbij de moeilijkheid van de 
keuze van representatieve huistypen die hij volgens algemene principes wil indelen in 
regionale hoofdtypen.
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De vorm van een dorp met zijn bebouwing wordt in het bijzonder bepaald door 
terreinomstandigheden, het klimaat, de verdedigbaarheid en het aangepast zijn aan 
het sociale leven van de bewoners. Voor het geheel bestaan er volgens Brasseur zeer 
globaal twee morfologische hoofdtypen van woongebouwen, met name rond met conisch 
strodak of rechthoekig met een plat dakterras, gegroepeerd rond een binnenhof en 
aangepast aan diverse functies. Deze grondstijl laat regionale variaties zien die worden 
ingedeeld naar de diverse in Mali levende volken met hun eigen leefgewoonten.
     Relevant voor het centrale Nigerplateau zijn de Bamana, Fulbe, Bozo, Bobo, Bwa, 
Sonray en Dogon als voornaamste bevolkingsgroepen. De Dogon van plateau, falaise 
en vlakte worden iets uitgebreider behandeld, met name de hooggelegen defensieve 
nederzettingen op het plateau in vergelijking met de Dogonvestigingen in de vlakte. 
Als tegenhanger van het bouwen in de dorpen worden ook de hoofdkenmerken 
van de stedelijke architectuur van Segou, Djenné en Tombouctou zeer beknopt en 
vergelijkend beschreven en door middel van foto’s, schematische tekeningen met 
plattegronden, doorsneden en aanzichten gedocumenteerd. Brasseur beperkt zich in 
het algemeen tot de zogenaamde oorspronkelijke Afrikaanse architectuur en laat tot 
slot de invloed van de Franse kolonisatie op het bouwen en wonen zien. De waarde 
van dit werk ligt vooral in de vergelijking van diverse woningtypes waarvan de ‘vorm’ 
wordt getransformeerd onder invloed van de situatie en de etniën die er in wonen.

Het onderzoek van Bedaux (1972), n.a.v. de Tellemexpedities2 die in de jaren zestig 
en begin zeventig door een Nederlandse groep wetenschappers zijn gedaan in de 
regio van Sanga, geeft o.a. inzicht in de relatie tussen het verdwenen Tellemvolk en de 
mensen die het land nu bewonen, de Dogon. Systematische onderzoekingen van de 
oude begraafplaatsen en gebouwen in de grotten van de falaise maakten het mogelijk 
de oudsteToloycultuur te dateren rond 300 v.Chr. en de Tellemcultuur tussen de elfde 
eeuw en de zestiende eeuw.
     De evolutie van de architectuur wordt in deze lange periode gekenmerkt door een 
opeenvolging van diverse bouwwijzen met resp. het gebruik van vochtige leemwormen, 
in de zon gedroogde, afgeronde rechthoekige leemtichels of gestapelde wanden van 
breuksteen en leemmortel. De overgebleven architectuur blijft beperkt tot offerplaatsen, 
begraafruimten en voorraadschuren, in of tegen de falaisewand. Herkenbare vormen 
van woningen zijn echter nooit aangetroffen. Bij de vergelijking van de architectuur van 
de Tellem met die van hun opvolgers blijkt de invloed van de Tellem uit de vroegere 
periode op het bouwen van de Dogon niet direct aantoonbaar. In de tijd van de aankomst 
van de Dogon aan de falaise is de overeenkomst in bouwwijze en materiaalgebruik, 
n.l. stapelbouw met breuksteen en leemmortel, echter wel opvallend. Dit zou kunnen 
wijzen op een tijdelijke coëxistentie van Tellem en Dogon in het begin. De gemengde 
bebouwing in het verlaten bovendorp van Banani Amou, dat nu nog slechts voor 
ceremoniële doeleinden gebruikt wordt, zou kunnen wijzen op deze overgang. 

        Door Haselberger (1964) wordt, vanuit een volkenkundige benadering, een overzicht 
gegeven van de traditionale bouwkunst, voor het hele West-Afrikaanse gebied ten 
zuiden van de Sahara, tot aan de Atlantische kust. Aandacht wordt hierbij besteed aan 
de vorm van de nederzettingen, de architectuur van de gebouwen, het bouwproces, 
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soms met rituele betekenissen en tenslotte de architectuurhistorie van deze gebieden. 
Bij deze thema’s wordt de bouwcultuur van de diverse volkeren met elkaar in verband 
gebracht en onderzocht op hun onderlinge relaties. De verschillende aspecten van de 
architectuur van de Dogon zijn daarin voor een belangrijk deel vertegenwoordigd maar 
worden niet als op zichzelf staande fenomenen behandeld.

      In de teksten van Aldo van Eyck (et al. 1967) wordt het verband tussen levenswijze, 
bouwwijze en wereldbeeld uiteengezet en toegelicht, gebaseerd op de ervaringen 
tijdens een bezoek in de winter van 1959/’603a.
      Als het gaat om de kosmologie van de Dogon die betekenis geeft aan de vorm van 
de gebouwde omgeving zijn het vooral de naoorlogse geschriften van Griaule (1948) 
en Calame-Griaule waarnaar verwezen wordt. Ook de beeldvergelijkingen van dorp en 
huis met het menselijk lichaam duiden hierop.

Mand-huis-dorp-wereld is de titel van het artikel, waaraan ook de psychologen 
P. Parin en F. Morgenthaler (1979), die in dezelfde periode een diepgaand psycho-
analytisch onderzoek doen bij de Dogonbevolking, een bijdrage leveren. In dit 
gezamenlijke artikel wordt o.a. de eenheid in betekenis van de diverse schaalniveaus 
in de Dogon-architectuur gedemonstreerd. 
    De kenmerkende harmonie van tegenstellingen die in de Dogonmand, met ronde 
bovenkant en vierkante onderkant is vertegenwoordigd zal later bij Van Eyck nog in 
andere geschriften als ‘tweeling fenomeen’ terugkeren, zo ook drukt hij in het begrip 
“Vernacular of the heart” zijn belangstelling uit voor het fundamenteel menselijke van 
archaïsche culturen als die van de Dogon en de daarin voortlevende oerwaarden 
(Strauven 1994).

Hun onderzoek concentreert zich in en om Sanga en de dorpen op de Berg van Yougo 
Dogourou, waarvan ook fotodocumentaties en enkele tekeningen zijn opgenomen.

Het werk van Engström (1957) bestaat uit een historische theorie over het ontstaan 
en de herkomst van de architectuurstijl die eigen is aan de West-Afrikaanse Soedan3. 
In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de compositie van de monumentale 
zogenaamde cassettegevels die verspreid en in varianten voorkomen in dit gebied. 
Deze stijl lijkt terug te gaan tot de periode van vóór de islamisering van Mali omdat de 
rechthoekige terrasbouwwijzen waarmee deze stijl direct verbonden is waarschijnlijk 
veel eerder is geïntroduceerd, met name onder de invloed van het oude Ghana, Noord-
Afrika en Egypte en later bevorderd tijdens het Mali-imperium.
   De Dogon zijn volgens Engström naar hun huidige woonplaats op het centrale 
Nigerplateau geëmigreerd uit de aanliggende regio’s van het tegenwoordige Burkina 
(en) of uit het zuiden van Mali, het land van Mandé. Deze migraties zijn te verklaren uit 
de druk uitgeoefend door buurvolkeren als gevolg van belangrijke politieke en religieuze 
gebeurtenissen en bewegingen in de Soedan. Tijdens deze verhuizing hebben zij de 
terrasbouwwijze van de monumentale clanhuizen, de zogenaamde ginna’s, zoals we 
die nu kennen, weten te behouden. Deze bouwwijze gaat mogelijk terug tot de tijd van 
het oude Mandé.

De Islamisering van Mali die begonnen is in de 12e eeuw kan een motief geweest 
zijn voor deze migratie waarbij een groep Dogon vanuit de regio Bamako naar het 
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noorden is getrokken en met de Bozo in het Bani-Niger gebied speciale relaties heeft 
aangegaan die tot op de dag van vandaag voortbestaan.

Afwijkende dialecten en gevarieerde architectuurtradities in de Dogondorpen die in 
de stijl van woningen en graanschuren zijn te herkennen duiden op de verschillen in 
afkomst van de bevolking uit de migraties. Als een variant op de cassettegevel van de 
ginna komt men bijvoorbeeld de zig-zag vorm in de gevelornamentatie tegen die al vóór 
de migratie door de Dogon in praktijk moet zijn gebracht en volgens Engström relaties 
vertoont met de Berberarchitectuur uit de Sahara.

     Spini (1976) beperkt zich tot de bestudering en documentatie van één gebouwtype 
de zogenaamde togu na en de betekenis hiervan voor de Dogon. 
Zijn gedetailleerde bouwopnames dateren uit de jaren zeventig. De togu na is het eerste 
gebouw bij de stichting van een dorp of nieuwe dorpswijk en wordt letterlijk aan het 
hoofdeind van zo’n dorp opgericht. Daarbij verwijst Spini naar het ideële diagram van 
de dorpsplattegrond van de Dogon, gebaseerd op de vorm van het menselijk lichaam. 
Het gebouw van de togu na doet in eerste instantie dienst als vergaderplaats voor de 
dorpsraad en is fundamenteel voor de structuur van de dorpsgemeenschap. 
    In de bouwdocumentatie van Spini zijn variaties van het gebouwtype togu na te 
onderscheiden die afhankelijk van de locatie in het Dogongebied en onder invloed van 
onder andere de islamisering zijn ontstaan.

Hij dateert de vestiging van de Dogon in  het huidige gebied rond 1400, na de 
exodus uit het land van Mandé. Volgens een oude Bozo-legende hebben zij zich 
onderweg aan de Niger, nabij Kouakourou, tijdelijk bij het Bozo-vissersvolk gesetteld 
met wie zij sindsdien ook een schertsrelatie onderhouden. Bij hun aankomst zagen de 
Bozo hoe de Dogon als allereerste bouwsel een vergaderruimte oprichtten boven op 
een heuveltje. Dit bestond uit een rieten afdak op acht kolommen van aarde waaronder 
de beraadslagingen met betrekking tot het overleven van het volk konden plaatsvinden.

      Voor het overige wordt er veelvuldig naar de architectuur van de Dogon gerefereerd 
in de meeste bloemlezingen over Afrikaanse vernaculaire architectuur en architectuur 
in aarde, meestal in beknopte vorm maar vaak rijk geïllustreerd met foto’s van dezelfde 
situaties en objecten en met verwijzingen naar het gedachtengoed van Griaule (Guidoni 
1978; Denyer 1978; Dethier 1981).

Recentere bronnen

In de inmiddels enorm toegenomen publicaties over de Dogon is de architectuur 
meestal behandeld als onderdeel van de hele Dogoncultuur (Beaudoin 1984) en vooral 
gericht op het wonen binnen de sociale en ruimtelijke omstandigheden van een aantal 
uitgekozen lokaties op het Plateau van Bandiagara (Bouju 1984; Huet 1994). In het 
werk van de volgende auteurs wordt meer aandacht besteed aan de architectonische 
aspecten. Van Stigt (1999) geeft een uitgebreid fotografi sch overzicht van dorpen 
langs de falaise en op het oostelijk deel van het plateau, die hij in de afgelopen 25 
jaar heeft bezocht. De leiddraad voor dit boek over kunst, volk en architectuur van 
de Dogon zijn volgens de schrijver de gesprekken geweest die Marcel Griaule 
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(1948) had met Ogotemmeli over de schepping en cultuur van het Dogonvolk.
    Een van de laatste publicaties over de architectuur van de Dogon is geredigeerd 
door Lauber (1998). Deze bevat bijdragen over de cultuur, bevolking en kunst o.a. 
van Hélène Leloup over de verschillen in de traditionele sculptuur tussen de falaise in 
het Oosten en de Pinari in het Westen. Een verhandeling over nederzettingsvorm en 
traditionele bouwwijzen in leem wordt gevolgd door de architectuurdocumentatie van 
een aantal dorpen aan de Falaise en in de regio van de Pinari, met foto’s en gedeeltelijk 
met opmetingen. Vooral dorpen als Niongono en Pa zijn opvallend. De organische 
structuur van de oude woongebouwen vertoont n.l. een aanmerkelijk verschil met 
de meer geometrische structuur van de falaisearchitectuur. Volgens Lauber is dit in 
overeenstemming met de genoemde verschillen die ook de traditionele sculptuur uit 
deze regio’s vertoont.

3.2  Oriëntatie naar relevante theorieën en defi niëring van begrippen.

Ten behoeve van een juiste beschrijving van de architectuur van de Dogon en 
de ontwikkeling ervan is het nodig om vanuit een inzicht in mogelijke theoretische 
benaderingen deze architectuur nader te preciseren. Gezien de eigenschappen van 
deze architectuur of, beter gezegd, verzameling van architecturen is het begrip van een 
plaatsgebonden vernaculaire architectuur van toepassing. 

Vernaculaire architectuur

In dit verband wordt vernaculaire4 architectuur opgevat als een inheemse, regionale 
en aan het territorium gebonden architectuur, meestal onder invloed van tradities tot stand 
gekomen, zonder tussenkomst van professionele architecten. Volgens het ICOMOS 
charter voor het gebouwde vernaculaire erfgoed is het de traditionele en natuurlijke 
wijze waarop gemeenschappen zich huisvesten. Het volgt een continu proces van 
noodzakelijke veranderingen en aanpassingen als antwoord op de sociale beperkingen 
en het milieu (ICOMOS 1999). Vooral de fundamentele invloed van de cultuur en het 
sociale leven van de bewoners op de vorm van de architectuur is kenmerkend voor 
deze vorm van architectuur en bepalend voor de voorliggende studie.
     De bestudering ervan kent vele benaderingswijzen omdat vernaculaire architectuur 
geen zelfstandige discipline is (Oliver 1997: 1.I). In deze zin verwijzen vernaculaire 
onderzoeken meestal naar de discipline van de onderzoeker: de etnologie, archeologie, 
historie of architectuur. Daarbinnen zijn volgens Oliver talrijke overlappingen en 
vertakkingen in benadering te herkennen. Voor dit onderzoek zijn vooral de evolutionaire 
en typologische benadering relevant.

Typologische benadering

    Bij deze wijze van benadering wordt de typologie in de architectuur gebruikt als 
middel om inzicht te krijgen in de logica van de gegroeide, gebouwde omgeving. Het 
is een methode om de waargenomen architectuur te analyseren en te interpreteren 
(Panerai 1981)5. Het type moet daarbij gezien worden als een model van de gebouwde 
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werkelijkheid en meer in het bijzonder als model van de samenstellende systemen die 
een architectonisch object bepalen.
     De componenten waaruit het type is opgebouwd verwijzen naar de drie dimensies 
waarmee een architectonisch object kan worden gedefi nieerd (fi g. 3.03). Volgens 
dit beginsel kan men het architectonisch object evenals het daarvan afgeleide type 
beschouwen als de resultante van drie hoofdbestanddelen: functie, materialisatie en de 
inhoud van de vorm, die als eenheid worden waargenomen.

Deze opbouw is ten dele ontleend aan Norberg-Schulz die een vergelijkbare 
formulering heeft gegeven voor een architectonisch object in termen van de bouwopgave, 
de bouwtechniek en de bouwvorm (Norberg-Schulz 1965). In deze triade zijn ook de 
categorieën van Vitruvius terug te vinden: duurzaamheid (fi rmitas), doelmatigheid 
(utilitas) en het uiterlijk schoon (venustas) (Peters 1997: 38, 39). 
     Maar er is vooral overeenkomst met de structurele stelling van Lévi-Strauss, dat er 
bij het tot stand komen van een kunstwerk altijd een evenwichtige dialoog moet bestaan 
tussen de voorstelling, het materiaal en de gebruiker. Dit beginsel is tevens en bij uitstek 
van toepassing op niet-Westerse cultuuruitingen zoals de bouwkunst van de Dogon, 
omdat iedere kunstvorm deze drie aspecten bevat maar zich daarbij onderscheidt van 
andere kunstvormen door een andere verhouding van de aspecten (Lévi-Strauss 1968: 
43).
      Bij de vernaculaire Dogonarchitectuur bijvoorbeeld kan men constateren dat hier als 
toegepaste kunstvorm in eerste instantie de nadruk ligt op de dialoog met de functie en de 
materialisatie van de gebouwen. Ze verwijzen echter tevens op een vanzelfsprekende, 
impliciete manier naar de cultuur van de bewoners, volgens min of meer vaststaande 
patronen6.
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    De leiddraad voor de beschrijving en verklaring van de Dogonvoorbeelden die de 
samenhang met de bestanddelen van het type moet laten zien is daarom in een triade 
vervat. Dat wil zeggen de functie vertegenwoordigt de woonvorm, de functie ofwel 
de sociale conditie van het gebouw. De materialisatie verwijst naar het gebouw als 
constructie waarin ook de condities van de locatie zijn opgenomen en de inhoud duidt inhoud duidt inhoud
op de formele structuur en expressie van het gebouw als drager van vormbetekenis die 
het resultaat is van de culturele conditie.
   De relatie tussen deze drie dimensies, die afzonderlijk worden bestudeerd (zie 
hoofdstuk 7), zijn verenigd in de architectuur, in het architectonisch type als bemiddelend 
object. Ieder architectonisch werk moet deze drie categorieën bevatten en verenigen 
tot een nieuw betekenisvol geheel, dat meer is dan de som der samenstellende delen 
(Norberg-Schulz 1965). Het volgende overzicht laat zien hoe de drie categorieën bij 
diverse auteurs in een overeenkomende relatie en met een, bij benadering, vergelijkbare 
betekenis gebruikt zijn (fi g. 3.04).

Bij de analyse van vernaculaire voorbeelden worden zogenaamde geijkte typen 
herkend die, in tegenstelling tot een achteraf opgelegde typologische regelmatigheid, 
als stabiele types in de loop van de tijd in een gemeenschap ontstonden en ingeburgerd 
raakten. Ze vormen de productiestructuur van de architectuur, ofwel het ruimtelijk 
schema, het programma en de bouwwijze waarop het werk van de uitvoerders gebaseerd 
is (Simoncini 1960; Panerai 1981).
   In voorgaande architectuuronderzoeken in het West-Afrikaanse gebied werd de 
indeling in typen vaak ingezet om vergelijkingen te kunnen maken van typen die bepaald 
worden door verschillen in regionale milieuomstandigheden of etnische afkomst van de 
bewoners (Brasseur 1968, Fiedermutz-Laun 1983). 

Vitruvius doelmatigheiddoelmatigheid duurzaamheid schoonheid
Norberg-SchulzNorberg-Schulz bouwopgavebouwopgave bouwtechniek bouwvorm
Lévi-Strauss gebruiker materiaal voorstelling
Simoncini sociale conditie natuurlijke conditie culturele conditie
Panerai programma bouwwijze ruimtelijk schema

functie materialisatie inhoud

          In de onderliggende studie wordt de typologie gebruikt als instrument om de ontwikkeling 
van de vernaculaire architectuurtypes bij de Dogon tot in de huidige tijd te bestuderen en 
hun relatie met de architectuur van de omliggende gebieden te onderzoeken. Verder is het 
mogelijk om daarmee, uit het verband tussen de nederzettingsvorm en de gebouwtypen, 
ook de nederzetting te begrijpen als de continuïteit van een historisch proces.

Typologische ontwikkeling

Het is dus nodig om inzicht te verwerven in het typologisch ontwikkelingsproces van 
bouwen en wonen in het Dogon-gebied met zijn plaatselijke cultuurverschillen en relaties, 
omdat hiermee de mogelijkheid tot continuïteit kan worden onderzocht. Dit betekent dat 
de beschrijving van de evolutie van lokale bouwwijzen de basis zou moeten zijn van 
waaruit een visie op de verdere ontwikkeling kan worden gevormd. 
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fi g. 3.04.  Vergelijking van de categorieën.



    Hierbij wordt uitgegaan van de architectonische evolutie als onderzoeksmethode in 
het veld van vernaculaire studies. In het kader van deze evolutionaire methode wordt de 
ontwikkeling van bouwvormen bestudeerd over langere perioden binnen de beperkingen 
en mogelijkheden van ter beschikking staande technologische systemen in de betreffende 
locaties (Cataldi 1988: 79, 91; Oliver 1997: 1.I.12).

Met het oog op de uitgestrektheid van het Dogongebied, het aantal en de variëteit 
van de gebouwvoorbeelden zijn via deze methode typologische inzichten te geven in de 
ontwikkeling van de architectuur en verbanden te leggen die een beter inzicht kunnen 
geven in een dergelijk complex geheel.

Evolutionaire benadering

      Met de evolutionaire methode is het in ’t algemeen mogelijk om de oorsprong of klasse 
van objecten, behorende tot dezelfde categorie te verklaren.
Het evolutionisme komt in de architectuurgeschiedenis al voor bij Vitruvius die de klassieke 
ordes terugvoerde naar hun oorsprong in de houtbouw of later bij Laugier die ten tijde 
van de Verlichting het type van een “primitieve hut” als paradigma beschouwde voor de 
oorsprong van de architectuur (Laugier 1753).

Het was echter vooral Darwin die in de biologie de eerste wetenschappelijke evo-
lutionaire theorie opstelde, gebaseerd op de principes van tijd, sequentie en verwantschap 
(Darwin 1859). In navolging werden in talrijke gebieden van de wetenschap deze 
principes toegepast. Zo ook in de architectuur waarbij vooral het ontwikkelingsproces van 
de bouwvorm centraal stond en de architectuur uit diverse landen en tijden vergeleken 
werd.

Semper bijvoorbeeld demonstreerde aan de hand van het bouwtype van een 
Caraïbische hut de opeenvolging van vier hoofd-bouwtechnieken die zich in de ontwikkeling 
van het bouwen voordeden: weven, plastisch vormen, bouwen in hout, bouwen in 
steen, gevolgd door metaalbewerking. Hij stelde in deze theorie dat de formele evolutie 
prevaleert boven de invloed van technische en functionele factoren (Semper 1977).

Zijn tijdgenoot Viollet-le-Duc die in een typologische sequentie de ontwikkeling van het 
wonen documenteerde, hechtte daarentegen hoofdzakelijk belang aan de bouwtechniek 
en vooral de bouwstructuur als drijfveer van de ontwikkeling (Viollet-le-Duc 1875).
     Meer recent zijn in de evolutionaire benaderingen met betrekking tot de vernaculaire 
architectuur twee richtingen te onderscheiden. Enerzijds wordt de nadruk gelegd op 
symbolisch-structurele aspecten (Soeder 1964: 18-24; Egenter 1980: 11-30) en anderzijds 
wordt de typologisch-processuele kant gekozen (Simoncini 1960: 71-72; Wagner 1974: 
94-133; Cataldi 1989: 13-21). Beide zienswijzen zijn relevant voor de onderliggende 
studie. Simoncini ziet bijvoorbeeld de evolutie van het door hem bestudeerde vernaculaire 
bouwtype van de Trullo in Zuid-Italië als een oneindige herhaling van dit type, ontstaan 
en steeds aangepast onder invloed van de natuurlijke condities van de locatie, de sociale 
condities die het gebruik bepalen en de culturele condities die tot formele expressie 
leiden.

Door Cataldi, die een universele ontwikkelingstheorie7 voor vernaculair bouwen 
voorstaat, wordt de typologie van gebouwen in een evolutionair perspectief geplaatst. Hij 
legt op methodische wijze een relatie tussen de typologische evolutie van bouwwijze en 
woonvorm.
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Conclusie  

De traditionele vernaculaire Dogonarchitectuur zoals we die nu nog kunnen zien is, 
uitgaande van het model van de typologische triade, het resultaat van een evenwichtig 
ontwikkelingsproces binnen de beperking van drie randvoorwaarden, dat wil zeggen een 
samenspel tussen de gemeenschappelijke culturele condities, de betrekkelijk uniforme 
gebruiksvoorwaarden en de beperkende materiële condities van de directe omgeving. 
Deze factoren hebben allemaal hun invloed gehad op het ontstaan van algemeen 
aanvaarde architectuurtypen die door iedereen in de gemeenschap herhaald en vrij 
geïnterpreteerd worden. Het proces van verandering kan men zien als het resultaat van 
wijzigingen binnen de samenhang van culturele, sociale en materiële condities waaruit 
weer nieuwe architectuurtypen kunnen ontstaan.

Deze werkhypothese vormt de achtergrond voor de typologische architectuur-analyse 
die in de desbetreffende volgende hoofdstukken zal worden uitgevoerd. Daarbij komen de 
drie categorieën, die in de typen zijn gesynthetiseerd, aan de orde.

Noten

1  De ontdekkingsreizigers Mungo Park (1799), René Caillié (1830), Eugène Mage (1868) en Heinrich Barth (1890) 
volgden de loop van de Niger en kwamen niet in het Dogongebied.

2 Twee expedities vonden in 1964 en ’65 plaats onder leiding van de architect-archeoloog H. Haan, gevolgd door
 drie expedities in 1966, ’67 en ’71 onder leiding van de antropo-bioloog J. Huizinga.

3 Onder West-Afrikaanse Soedan wordt verstaan het westelijk deel van Afrika bezuiden de Sahara, ongeveer 
 van Tchad tot aan de Atlantische westkust. Het overwegend Franstalige gebied behoorde vóór 1960 voor het
 rootste deel tot de voormalige Franse kolonieën.

3a Binnen de Forumbeweging hebben Aldo van Eyck en Herman Haan getracht om met geïdealiseerde  voor-
 beelden uit deze rijke wooncultuur opnieuw de aandacht te vestigen op onze eigen vormen van wonen. Men
 was er zich destijds van bewust dat, als gevolg van de haastige naoorlogse wederopbouw, de eigen woon-
 cultuur aan waarde had ingeboet.

4  Vernaculair is oorspronkelijk een taalkundige aanduiding voor streekgebonden taal of dialect. Sinds de jaren 
 zestig ook gebruikt in de architectuur.

5 Het begrip ‘type’, als middel om het lezen van architectuur mogelijk te maken, is gebaseerd op de onderzoeken
 van Muratori (1959), naar de relatie tussen de groei van de urbane vorm en de daarin vervatte gebouwtypes.
  Door Panerai werd deze typologische benadering verder uitgewerkt en toegepast.

6 Lévi-Strauss omschrijft in dit verband een kunstwerk als de vormgeving van de dialoog met de voorstelling, 
het materiaal en de gebruiker. Deze aspecten zijn functioneel verbonden en in ieder kunstwerk tezamen 
aanwezig. De wijze waarop de drie genoemde aspecten in relatie gebracht zijn bepalen de essentie van het 
kunstwerk. Wanneer echter een van deze aspecten zodanig domineert dat de anderen geheel wegvallen dan 
is er geen sprake meer van een kunstwerk. In dat geval resulteert alleen de voorstelling in een nietszeggend 
duplicaat van de werkelijkheid, alleen het materiaal in een stuk natuur en alleen het gebruik in een instrument.

7  Deze theorie is in beginsel gebaseerd op de benadering van Muratori (Malfroy 1985), waarbij hij als belangrijk 
uitgangspunt de architectuur, die de gebouwde omgeving bepaalt, een zekere autonomie toekent ten opzichte 
van de functies. Deze functies brengen, volgens een analyseerbaar systeem, de ontwikkelingen en verschillen 
van de architectonische vorm teweeg. Door Cataldi wordt dit principe toegepast op de evolutie van vernaculaire 
bouwtypologieën.
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Hoofdstuk 4

Morfologie van de Dogondorpen

Het schetsmatig in kaart brengen van de morfologie van traditionele Dogon-
architectuurvoorbeelden is noodzakelijk voor het onderzoek in de hierna volgende 
hoofdstukken. Onder morfologie wordt het gebouwde weefsel van de nederzetting 
verstaan waarin de eigenschappen van de vorm, de constructie en het gebruik 
bestudeerd kunnen worden.

De data hiervoor zijn verkregen via literatuuronderzoek en plaatselijke survey waarbij 
documentatie met behulp van meting, foto’s, tekeningen en interviews met bewoners 
als middel werden gebruikt.

Deze documentatie is onder andere verzameld tijdens een reeks veldwerken die 
sinds 1978 met tussenpozen door studenten en mij zijn verricht. Het is de bedoeling 
om hiermee een globaal overzicht te geven van de morfologie van representatieve 
architectuur voorbeelden en ensembles in de vorm van fragmenten uit traditionele 
nederzettingen in ontwikkeling.

Deze documentatie, aangevuld met bronnen als Frobenius (1911), Brasseur (1968) 
en Lauber (1998), dient als basis voor een typologische analyse en bestudering van de 
evolutie ervan in de volgende hoofdstukken.

4.1   Onderzoeksinstrument

Als media zijn tekst en grafi ek gebruikt die een samenhangend beeld moeten 
geven van de architectuur. Registratie en analyse via bouwtekeningen is daarbij 
essentieel. Hierin kunnen namelijk ruimtelijke relaties en de integrale structuur van 
gebouwen weergegeven worden, in tegenstelling tot foto’s die in eerste instantie 
geschikt zijn om het moment en het standpunt van de opname vast te leggen.
Bouwtekeningen zijn geen representaties van de werkelijkheid maar reconstructies 
daarvan waarbij de selectieve kijk van de tekenaar een belangrijke rol heeft gespeeld.
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     De interviews met de bewoners, die in het geval van Pégué Tôlou werden herhaald, 
waren van belang om een inzicht te krijgen in het gebruik van de woningen dat zich over 
een langere periode uitstrekt en de veranderingen die daarvan het gevolg zijn.
    Deze documentatie moet niet enkel gezien worden als een illustratie maar vormt 
een wezenlijk onderdeel van het onderzoek. Als representatieve inventaris vormt dit 
de grondslag en het instrument voor de analyse, vergelijking en interpretatie van de 
architectuur.

4.2 Onderzoeksobjecten

 Hoofdindeling van het Dogongebied

De landstreek wordt het meest gekenmerkt door het Plateau van Bandiagara 
met zijn abrupte begrenzing door de falaise en de daarop aansluitende uitgestrekte 
zandvlakte. Dit plateau, uitloper van het grote Manding-plateau, grenst in het Westen 
aan het Nigerdal en eindigt in het Noorden eveneens in een steile rotswand die daar 
overgaat in de verspreide massieven van het Hombori-gebergte.
       De diversiteit van het landschap met zijn karakteristieke profi el (fi g. 1.03) is bepalend 
gebleken voor de morfologie van de nederzettingen en hun bewoning. In die zin kan men 
de nederzettingen in het gebied indelen in drie soorten: plateaudorpen, falaisedorpen 
en vlaktedorpen en vervolgens een vergelijking maken van de stedenbouwkundige 
structuur en architectuur.
      In dit verband zijn in het gebied de volgende regio’s te onderscheiden, ieder met zijn 
eigen morfologische kenmerken: het plateau ten westen van Bandiagara, de Pinari, het 
oostelijke plateau met de oostelijke falaise die doorloopt tot Douentza in het noorden, 
de Seno-Gondovlakte ongeveer tot aan de grens met Burkina en het noordelijke plateau 
met de noordelijke falaise.

Morfologische documentatie

     De gebruikte documentatie bestaat uit bouwopnamen van lokaties met woonensembles 
als voorbeelden in regio’s waar o.a. het onderscheid in landschap en het reliëf van de 
bodem in de bouwwijze tot uitdrukking komt.

     Het volgende overzicht geeft de lokaties aan die per regio zijn bestudeerd. 
De documentaties zijn opgenomen in Bijlage 2.

Plateaudorpen:

de Pinari:

Songo       - woningen (1904, 1980, 2000) 
       Doc. 1-4
Niongono     - situatie met woonensemble (1998) 
       Doc. 4-6
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Het oostelijke plateau:

Sanga   - situatie met fragmenten in de wijken Ogol-du-Haut en 
      Ogol-du-Bas (1980, 2000) Doc. 6-10
Yougo Piri   - situatie en woonensemble (1978, 1980) 
      Doc. 10-12
Yougo Dogourou    - situatie en woonensemble (1978, 1980, 1998) 
      Doc. 12-14
Falaisedorpen:
   
Arou        - situatie met het woonensemble van de Hogon (1980, 1998)  
      Doc. 14
Pégué Tôlou     - situatie dorpskern met woningen (1984, 1986, 2000) 
      Doc. 15-36      
Tireli        - situatie en woonensembles in de wijk Sodanga (1978) 
      Doc 36-48

Vlaktedorpen:

De Seno-Gondo:

Bankass             - situatie met woningen en architectuur van de moskeeën (1987)
     Doc. 48 e.v.
Dialassagou             -   moskee (1987) fi g. 7.14.

4.3 Plateaudorpen

De Pinari

Deze regio ten westen van Bandiagara waar het plateau langzaam afl oopt naar de 
Niger is bezaaid met rotsvormige uitsteeksels en verhogingen waartussen een boomrijke 
savanne is ontstaan. Op verspreid liggende rotspartijen, eindigend in plateaus tot op 50 
meter hoogte, hebben zich meer naar ’t zuiden nederzettingen gevormd als Niongono, 
Pa, Nando en Baboye. Deze hooggelegen vestingdorpen, met ruim uitzicht over de 
omgeving, boden vroeger bescherming tegen aanvallen vanuit het Nigerdal en de Seno. 
Toch hebben ze in de negentiende eeuw geen weerstand kunnen bieden aan de invallen 
van de Fulbe onder Cheikou Amadou of de Toucouleur onder El Hadj Omar. Sindsdien 
heeft men zich in de Pinari algemeen bekeerd tot de Islam en worden er in de dorpen ook 
moskeeën gebouwd (Brasseur 1968: 376).
     Zoals elders op het plateau wordt er bij het bouwen veelvuldig gebruik gemaakt van de 
alom aanwezige zandsteen die in de vorm van ruwe breuksteen, met of zonder leemmortel, 
tot muren gestapeld wordt. Bij de tot drie verdiepingen hoge woningen wordt de basis 
tot aan de eerste verdieping op deze manier uitgevoerd en later gevoegd of gepleisterd 
met leem. Hogerop worden de muren en het dakterras uitgevoerd in metselwerk van 
leemtichels.
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Niongono

     Een van de meest karakteristieke dorpen van dit gebied is Niongono, gebouwd op 
een hoefi jzervormige rotspartij en samengesteld uit drie buurten, ieder met een eigen 
togu na. De jongste huizen liggen aan de voet of op de helling van de rots, terwijl het 
oudste deel op het hoogste punt aan de zuidkant is gevestigd (Doc. 4).
Van hieruit heeft het dorp zich in oostelijke en vervolgens in noordelijke richting
ontwikkeld waar op veel plaatsen nog de resten te zien zijn van een voormalige 
beschermende ommuring. Men treft er weinig of geen verlaten of vervallen gebouwen 
aan omdat door plaatsgebrek de dichtheid van de dorpsbebouwing hoog is en het 
oppervlak van de woningen minimaal. De openbare ruimte tussen de huizen is hierdoor 
eveneens beperkt en men heeft daarom geen aparte semi-openbare ruimte tussen de 
woningen zoals elders op het plateau. Het openbare leven in de smalle straatjes en 
het privéleven binnenshuis staan in directe verbinding met elkaar zodat de hele buurt 
hier a.h.w. functioneert als een woonerf. De compacte bebouwing biedt evenmin ruimte 
voor vrijstaande graanschuren die daarom opgenomen zijn in het bouwvolume van de 
woningen.

De oude bebouwing op de zuidpunt onderscheidt zich t.o.v. de jongere, over-
wegend rechthoekige gebouwen, door een plattegrondopbouw met ronde cellen. De 
bouwstructuur bestaat in grote lijnen uit cylinders van maximaal drie verdiepingen 
hoog met opvullingen van de ruimte daartussen. Het huis van het dorpshoofd en zijn 
familie (Doc. 5) bestaat uit drie woningen, ieder met een eigen ingang en is verdeeld 
in gebieden voor mannen, vrouwen, kinderen en het vee. De ruime dakterrassen, die 
meestal gebruikt worden als slaapruimte in de zomer of voor het drogen van vruchten, 
dienen ook als compensatie voor het ontbreken van een besloten woonhof.

De signifi cante bouwstructuur die mogelijk stamt uit de tijd van de eerste vestiging 
van de Dogon (Lauber 1998: 90) is betrekkelijk uniek binnen de bouwtypologie van de 
Dogon. Hij komt op meer plaatsen voor in de Pinari zoals in Pa maar ook, veel minder 
uitgesproken, aan de oostelijke falaise soms in relatie tot de oude Tellemgebouwen 
(Doc. 33; Doc. 14).
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foto 4.1. Niongono, dorpsbebouwing, 2004 (foto A. Schmidt).



      

    

Songo

    Vergeleken met het zuiden is het landschap ten noorden van Bandiagara minder 
geaccidenteerd, maar wel sterker dan het vlakke karakter van het oostelijke plateau. 
Het dal van de Yamé volgt van hieruit het verval van het plateau naar de Nigervalei. De 
afgeplatte rotspartijen die door erosie zijn ontstaan rijzen op uit de vlakte en hebben ook 
hier gediend als veilige vluchtplaatsen voor dorpen als Kori-Kori en Songo. 
Kori-Kori, dat op zo’n verhoging lag had in 1908 nog een bebouwing van twee à drie 
verdiepingen hoog (fi g. 8.01) maar was zwaar gehavend door de Fulbeaanvallen 
uit de voorgaande periode (Frobenius 1911: 239). Het naburige dorp Songo is o.a. 
bekend geworden om zijn initiatiegrot met een rijk beschilderde (Griaule 1938; Griaule 
& Dieterlen 1965) wand die elke drie jaar wordt overgeschilderd of aangevuld tijdens 
de initiatieriten. 

Het huidige dorp ligt in een dal tussen drie rotsformaties met op een van de plateaus 
daarvan de ruïnes van het oude hooggelegen Songo. De laatste bewoners moeten 
in het begin van de twintigste eeuw zijn verhuisd naar het benedendorp dat daar in 
die tijd nieuw en met een ruimere behuizing is gevestigd (Frobenius 1911 : 242, 245).
    Hoewel men zich in het verleden  lang heeft verzet tegen de druk van de Islam 
blijkt het dorp nu bijna volledig geïslamiseerd te zijn. Het aantal inwoners dat wordt 
genoemd varieert tussen de 1500 en 3000 inwoners, verdeeld over vijf uitgebreide 
families: Dégoga, Guindo, Karemé, Seyba en Yanogué. Ze wonen bij elkaar in grote 
woonerven de z.g. concessies, met andere woorden een semi-openbaar gebied waarin 
ieder gezin zijn eigen woonhof heeft.
     Van bovenaf gezien staan de huizen van het dorp voor een groot deel gericht naar 
het westen, waardoor er een paralelle structuur in de bebouwing is ontstaan.
De woningen, bestaand uit een kamertype met of zonder aangebouwde achterruimte 
(Doc. 2), zijn hier met de ingangen overwegend naar het zuiden en het oosten gericht 
en hebben de dichte kanten op het noorden. Woonruimten liggen alleen op de begane 
grond, soms zelfs iets verdiept en hebben meestal een kenmerkende verhoogde 
luchtkoker op het dak met de opening naar het westen die ook wel dient  als afvoer van 
een eventuele binnenkookplaats. 
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foto 4.2. Niongono, zuidzijde, 2004 
   (foto A. Schmidt).

foto 4.3. Niongono, dakterrassen, 2004 
             (foto A. Schmidt). 



De daken zijn niet voorzien van beschermende borstweringen en worden alleen gebruikt 
voor het drogen en opslaan van landbouwgewassen. De keukens liggen apart en de 
voorraadschuren, voor persoonlijk gebruik of voor de familie, hebben een vierkante 
plattegrond waarvan de breedte varieert tussen de 1,5 à 2,5 meter en de hoogte 
tussen de 1 à 2,25 meter, allemaal voorzien van een koepelgewelf uit leem. Het is 
opvallend hoe de constructieve structuur van de huizen nog steeds overeenkomt met 
de gedetailleerde bouwtekening die Frobenius heeft gemaakt aan het begin van de 
vorige eeuw (fi g. 8.02).

    

        

        

Het oostelijke plateau

Zoals reeds opgemerkt is het plateau hier minder geaccidenteerd dan in het 
westen en het profi el bestaat uit formaties van zandsteenverhogingen, afgewisseld 
door laagten ertussen, die dienen als landbouwgrond. Het grootste deel van de 
nederzettingen is gevestigd op deze verhogingen of tegen de zijkanten ervan. Gezien 
de beperkte hoeveelheid cultuurgrond die hier voorhanden is zijn de plateaudorpen in 
het algemeen kleiner gebleven en is het plateau minder dicht bevolkt dan de falaise. 
Het defensieve vermogen ligt hier in de verafgelegen positie t.o.v. de Nigervallei 
in het westen en de bijna absolute ontoegankelijkheid vanuit de Seno-vlakte. Ook 
de compacte, naar buiten toe gesloten bebouwing draagt hiertoe bij. Hoewel er 
voldoende ruimte is voor grotere woonerven blijft de hoge dichtheid tot op heden toch 
gehandhaafd.
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foto 4.4. Songo, overzicht dorp, 1980.       foto 4.5. Songo, 1980.

foto 4.6. Songo, initiatiegrot, 1980.            foto 4.6. Songo, initiatiegrot, 1980.              foto 4.7. Songo, initiatietekens, 1980.



Sanga

De grootste plaats in de regio is Sanga, dat bestaat uit een conglomeraat van verspreid 
liggende gehuchten (nongu) die behoren tot twee dorpsdelen: Sanga-du-Haut, met de 
gehuchten Ogol-du-Haut, Ogol-du-Bas, Dini, Barou, Ingele en Sangui in het Oosten en 
Sanga-du-Bas in het westen, iets lager en uitziend over de vlakte, met Bongo, Diamini 
Na, Diamini Gouradondo en Gogoli (fi g. S0.0, bijl. 2). Veel van deze gehuchten zijn 
evenals Ogol in het centrum, weer samengesteld uit een hoog en laag gelegen deel, 
vaak met ’n paar honderd inwoners. Hun stichting wordt meestal in verband gebracht 
met de tijd van de oorspronkelijke Dogon-immigratie in de 15e eeuw (Griaule 1938: 28-
30; Ganay 1941: 7). De tien gehuchten verspreid over een oppervlak van 25 km2 met 
een populatie van globaal 5000 inwoners, zijn gebouwd op de rotsachtige verhogingen 
aan de rand van het plateau. Deze verdeling in tien gehuchten wordt gehanteerd door 
de overheid, maar is in werkelijkheid groter.
Volgens de overlevering behoren de bewoners in het eerste dorpsdeel van Sanga tot 
de sub-groep van Dyon en in het tweede deel tot die van Arou, terwijl alle bewoners van 
Sanga de naam van de grootfamilie Dolo dragen.
     De dicht naast elkaar gelegen tweelingwijken Ogol-du-Haut (da) en Ogol-du-Bas 
(ley) zijn het grootst en vormen het centrum van de gemeente (Doc. 7). Hier zijn aan 
de zuidkant onder andere ook de openbare gebouwen gesitueerd, die qua schaal sterk 
afwijken van de traditionele woonbebouwing. De twee woonwijken bestaan uit een 
aantal buurten met bewoners van dezelfde lineage die ieder hun eigen raadhuis en 
dansplaats hebben1. In beide wijken bevindt zich ook een residentie voor de plaatselijke 
hogon die echter slechts beurtelings wordt betrokken.
                 
4.4 Falaisedorpen

De oostelijke falaise

   Deze dorpen, gebouwd aan de voet van de steile rotswand, behoren tot het 
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foto 4.8. Sanga, een van de gehuchten, 1984.



klassieke gebied van de Dogon en hebben van oudsher een defensieve structuur. 
Op de puinkegels, met een helling die meestal varieert rond de 40%, bevinden zich 
steenmassa’s van grote afmetingen en is de bebouwing aangepast aan de oneffenheden 
van het terrein dat slechts plaats biedt aan een beperkt woonoppervlak. Hoe hoger 
men komt des te kleiner de woonhoven die de kern vormen van het wonen. Bij deze 
trapsgewijze opbouw is de toegankelijkheid vanuit de vlakte altijd problematisch geweest, 
zeker voor ruiters te paard. De bereikbaarheid vanaf het plateau, alleen mogelijk via 
smalle afdalingen in rotsspleten, vormde eveneens een natuurlijke bescherming tegen 
aanvallen van buitenaf door vijandige bevolkingsgroepen.
     Andere belangrijke redenen voor de aanwezigheid van de relatief dicht bevolkte en 
grotere dorpen langs de falaise t.o.v. die op het plateau zijn de gunstige ligging van de 
aangrenzende landbouwgronden en de aanwezigheid van water in de laagten langs 
de falaise. Door de aanwezigheid van bronnen, putten en vijvers tijdens en kort na 
de regentijd, is er rondom deze waterrijke plaatsen intensieve tuinbouw mogelijk voor 
groente- en vooral uienteelt.
     De hellingen verschillen van steil tot fl auw, met of zonder tussenliggende terrassen, 
waarop de bebouwing op diverse plaatsen geconcentreerd is. Dat wil zeggen, beneden 
of boven op de puinhelling (Banani), verspreid tussen de stenen op een langzaam 
oplopende helling (Doc. 36) of op terrassen tegen de steile rotswand (Doc. 20). Ook komt 
men nederzettingen tegen in een kloof tussen de steile wand en andere rotsformaties 
(Yougo Dogourou, Yougo Piri, Arou). Deze topografi sche diversiteit heeft een grote 
invloed gehad op de morfologie van de dorpen. Vanuit Sanga in Noord-oostelijke richting 
ligt naast de falaise het rotsmassief van Yougo, met de drie dorpen: Yougo Dogourou, 
en Yougo Piri, beiden hooggelegen, en Yougo Na aan de voet van de berg. Yougo 
Dogourou is voor de Dogonreligie een belangrijke plaats waar eens in de zestig jaar het 
grote Sigui-ritueel2 geïnaugureerd wordt en van daaruit zijn vijf jaar durende tocht langs 
de dorpen van de falaise begint (Griaule 1938: 173-176).

Na de pacifi catie door de Franse kolonisten verviel de noodzaak van een 
defensieve woonsituatie en zijn veel jongere dorpelingen zich gaan vestigen aan de 
voet van de falaise. Dit zijn vooral dorpen in het zuiden als Kani Kombolé, Ende en 
Teli waar vervolgens de hooggelegen delen zijn verlaten. Aanvankelijk bleven alleen 
nog de ouderen en de Hogon in de hooggelegen delen bij de offerplaatsen wonen. 
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foto 4.9. Banani, 1980. foto 4.10. Banani, 1980.



       

Met het uitsterven van deze generaties zijn deze dorpen tot ruïnes vervallen. De meest 
beschutte delen die intact gebleven zijn vormen inmiddels een toeristische trekpleister.

Tireli

Het dorp Tireli, een van de grotere nederzettingen in de regio, bestaat uit twee 
wijken: Terekou in het noorden en Sodanga in het zuiden (Doc. 37). Deze wijken zijn 
beiden verdeeld in drie buurten waarin de grootfamilies (ginna) zijn gehuisvest. De 
grootfamilies bestaan op hun beurt weer uit twee à drie afstammingslijnen (lineages) die 
dicht bij elkaar wonen. Al deze buurten hebben een vergelijkbare ruimtelijke structuur 
met dezelfde verzameling van gebouwen als een raadhuis, vrouwenhuis, Binu-heiligdom 
of een eigen dorpsplein (zie 5.2). Zowel de grootfamilie als iedere afstammingslijn kent 
zijn centrale woonerf (ginna) waar ook de eredienst met betrekking tot de familie en 
de voorouders plaatsvindt. Vergelijkbaar met Pégué dragen alle bewoners van Tireli 
de naam Say, afkomstig van de oorspronkelijke dorpsstichter die tot de sub-groep van 
Arou behoorde. Tireli onderhoudt een z.g. tweelingrelatie met Daga, een dorp dat zich 
op het aangrenzende plateau bevindt.

In een aantal uitgewerkte bebouwingsfragmenten is de structuur van het dorp en de 
bewoning gekarakteriseerd (Doc. 38; Doc. 44 e.v.).
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foto 4.11. Yayè, 1978. foto 4.12. Yougo Piri, 1978.

foto 4.13. Tireli, 1978.  foto 4.14. Daga, 1978.



4.5  Vlaktedorpen

De Seno-Gondo

Aan de voet van de Falaise van Bandiagara strekt zich een grote zandvlakte uit, de 
Seno (in overeenstemming met het woord seno voor zand in de taal van de Fulbe). Het 
noorden van deze vlakte, de Gondo bestaat uit een droog gebied dat alleen geschikt is 
voor het weiden van vee tijdens het regenseizoen.
Verder naar het zuiden bevinden zich de meeste permanente nederzettingen. De grond 
is daar vruchtbaar en geschikt voor landbouw, hoewel door het lage grondwaterpeil 
vaak putten van meer dan 60 meter diep noodzakelijk zijn. In de regentijd vormen zich 
daar echter verspreid liggende plassen en zijn goede oogsten mogelijk. De typische 
duinenrijen langs de falaise, die op deze hoogte een breedte tot 20 km kunnen bereiken, 
zijn niet bewoond en slechts in de regentijd geschikt voor landbouw omdat het water 
hier snel in de bodem wegzakt.

Ondanks de relatief gunstige omstandigheden voor bewoning zijn de meeste dorpen 
in de vlakte pas in de twintigste eeuw ontstaan. Door de onveiligheid o.a. veroorzaakt 
door de razzia’s van de Mossi in het oosten of, meer naar het westen, de onderdrukking 
en de Islamiseringsdwang van de Fulbe, is dit gebied lange tijd dun bevolkt gebleven.
       In een aantal golven heeft er migratie plaatsgevonden vanuit het oude Dogongebied. 
De eerste tijdens het regime van de Toucouleur in de negentiende eeuw, die de 
overheersing van de Fulbe hadden gebroken en het voor de Dogon mogelijk maakte 
om het voormalige land van de Togo in de vlakte opnieuw te gaan bewonen. Uit die tijd 
stammen bijvoorbeeld de huidige plaatsen Koporo, Wo, Koro en Bankass.

Pas in de periode van betrekkelijke rust tijdens de Franse kolonisatie, is men zich op 
grotere schaal vanuit de falaisedorpen permanent gaan vestigen in de vlakte. Men zocht 
meestal een nieuwe woonplaats op locaties die in beginsel al bestonden uit tijdelijke 
nederzettingen bij de landbouwgronden. Gedurende het landbouwseizoen verbleven 
de jongere Dogon daar, om later met de oogst weer terug te keren naar de falaise.
 Geleidelijk aan hebben deze dorpen zich verzelfstandigd maar nog steeds onderhoudt 
men relaties met de oude falaisedorpen, waaruit de families afkomstig zijn. 
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foto 4.15. Kani-Kombolé uitbreiding in de vlakte,
   1984.

foto 4.16. Bombou, Fulbedorp, 1978.



    Zo kan men tot ver in de Seno-Gondovlakte de migranten terugvinden van de 
verschillende Dogon-clans aan de falaise, gevestigd in hun eigen woonbuurten (Gallais 
1975: Carte 12). Ze wonen daar nu vreedzaam samen met de lokale bevolking, 
samengesteld uit Fulbe en hun voormalige slaven, de Rimaibé of uit Mossi. Nog twee 
migratiegolven zijn er gevolgd, waarvan een veroorzaakt door de hongersnoden in de 
eerste helft van de vorige eeuw. Toen werden er in de Gondo onder andere vanuit de 
regio Sanga, die het zwaar te verduren had, een aantal nieuwe dorpen gesticht rond 
Diankabou. De andere migratiegolf vond plaats tijdens de grote droogten van de jaren 
1970 en 1980, met als gevolg dat de vlakte ruim twee maal zo dicht bevolkt blijkt te zijn 
geraakt als de falaise (Gallais 1975: 114).

De traditionele bebouwing in de Dogonbuurten wijkt op veel punten af van die op het 
plateau en langs de falaise. Met name door de situering in het savannelandschap en 
het verschil in de lokaal beschikbare bouwmaterialen maar ook door een andere vorm 
van samenwonen. Door het ontbreken van zandsteen bijvoorbeeld worden de muren 
van de woongebouwen geheel opgetrokken uit leemtichels. De leem (banco)3 hiervoor 
wordt gewonnen uit putten aan de rand van de nederzetting en voor gebruik vermengd 
met gehakt stro of eventueel mest van het vee. Door de minder goede kwaliteit van de 
klei, die hier veel zand bevat, wordt er niet in verdiepingen gebouwd zoals dat langs de 
falaise en het plateau wel het geval is. In de vlakte ziet men bij de traditionele woningen 
overwegend rechthoekige bouwvormen met platte daken van leem, gedragen door 
vloerbalken die steunen op houten vorkkolommen, zodat de muren minder belast worden. 
Een dergelijke houtrijke draagconstructie zien we ook bij de traditionele raadhuizen die 
in de vlakte veel groter zijn dan aan de falaise. Deze openbare gebouwen (togu na) 
worden hier gesitueerd aan het dorpsplein, meestal samen met een moskee, als teken 
van de algemene islamisering van de bevolking.

Ook in de vlakte worden de huizen door de bewoners zelf gebouwd. In deze polygame 
samenleving bouwt een man voor elke vrouw een dependance op zijn woonerf met 
de hulp van familie of leeftijdgenoten. Uit de hoeveelheid gebouwen kan men zo de 
samenstelling van het gezin afl ezen.

Een opvallend verschil is het ruimtegebruik van een woonerf. Aan de falaise bestaat 
de woning van een grootfamilie uit een groep aparte woonerven ieder met een eigen 
ingang of vestibule en bereikbaar via een semi-openbaar toegangspad. 
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foto 4.17. Koporokenie-Pfoto 4.17. Koporokenie-Pf é, graanschuren, 1980.  foto 4.18. Koporokenie-Pé, leemput, 1980.



     Daarbij is een van de erven bestemd voor het familiehoofd. In de vlakte delen 
de leden van de grootfamilie hetzelfde woonerf, afgescheiden van de buitenwereld 
door lage muren van banco. De woonerven, de zogenaamde concessies, zijn daarom 
veel groter en de diverse gezinnen hebben binnen dit kader hun eigen woongedeelte, 
meestal met een aparte ronde of vierkante keuken en eigen voorraadschuurtjes. Een 
speciaal woonerf voor het familiehoofd (ginna) is hier niet meer gebruikelijk.

Bankass

Een sterk gegroeid dorp in de vlakte is Bankass dat sinds 1959 ook het centrum 
van de gelijknamige cercle is. Deze cercle bestaat weer uit de arrondissementen Kani-
Bonzon en Ségué aan de falaise en Dialassagou, Sokoura, Ouankoro en Baï in de Seno.
    Door de uitbreidingen van Bankass zijn de aangrenzende dorpen Tanganaboye in 
het noorden en Ogotena met Daboye aan de zuidkant inmiddels geannexeerd zodat dit 
grote dorp nu ruim 5500 inwoners telt (Doc. 60). De belangrijke weg van Mopti via Koro 
naar Ouagadougou, die vroeger ten zuiden van de oudere wijken rondom de bekende 
markt van Bankass liep, deelt het dorp nu in tweeën.

De oude kern van het dorp bestaat uit de wijken: Fountanké, Dourkoun, Ogo-
bokanda, Waraboye, Djinboye, Simpouboye en Ogoboye, die nog voor een groot 
deel bestaan uit concessies met traditionele bebouwing. Oudere wijken als Dourkoun, 
bestaan overwegend uit Dogonconcessies die naar buiten een gesloten karakter 
hebben met nauwe kronkelige straatjes waaraan de woonerven van de grootfamilies 
gelegen zijn. De woonerven van de gezinnen hebben geen aparte entreepartij maar 
er is een gemeenschappelijke toegang tot de concessie die soms gemarkeerd wordt 
door één grote vestibule zoals dat bijvoorbeeld bij de concessie van de familie van 
het dorpshoofd het geval is (Doc. 61). De indeling en het gebruik van de woningen 
vertoont overeenkomst met de woningen langs de falaise en op het oostelijke plateau. 
De bouwmassa’s van de huizen en voorraadschuren, die hier ook naar binnen zijn 
gericht, vormen voor een deel de begrenzing van het woonerf en het dakterras wordt 
eveneens gebruikt als slaapplaats of voor de opslag van landbouwgewassen.
   Ten oosten van de wijk Dourkoun bevindt zich een aparte wijk bestemd voor 
overheidsgebouwen als het arrondissementsgebouw, de polykliniek, het politiebureau, 
het postkantoor, scholen etc. Deze gebouwen, hoofdzakelijk uit natuursteen of 
betonsteen, zijn gebouwd door externe aannemers, onder leiding van de D.R.U.C. 
(Direction Régionale de l’Urbanisme et de la Construction). Traditionele woningen worden 
in banco door de bewoners zelf gebouwd of met de hulp van een lokale metselaar.
    Aan de overkant van de grote weg begint de nieuwe wijk Hamdalaye, ingedeeld 
volgens een rechthoekig rooster met bouwterreinen van 50 x 50 meter (Doc. 60). Deze 
moderne opzet, die sterk contrasteert met de oudere dorpsdelen werd in 1960 ingevoerd 
door de overheid, o.a. naar voorbeeld van Bandiagara. De percelen zijn met vier stenen 
op de hoekpunten uitgezet en tegen een geringe vergoeding voor de administratieve 
kosten kan men een kavel verwerven, mits men binnen vier jaar ook gebouwd heeft. 
Uitgaand van de traditionele woningen heeft men een nieuw type woning ontwikkeld 
dat past binnen de rationele opzet van de wijk. Een voorbeeld van zo’n nieuw woonerf 
(Doc. 62), gebouwd in banco, beslaat een kwart van de grote percelen zodanig dat 
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nog twee zijden van het kavel grenzen aan de straat. Op het geheel ommuurde erf 
liggen aan de zuidkant de wooneenheden waarvan er twee bestaan uit een chambre en 
antichambre, zonder entree of veranda. Verder is er een aparte keuken en wasplaats 
met toilet. Het dakterras wordt niet meer gebruikt en zijn functies zijn overgebracht naar 
de binnenplaats. Uit het ontbreken van graanschuurtjes blijkt dat het hier gaat om een 
bewoner die geen landbouw meer bedrijft.
    De bevolking van Bankass is voor het merendeel samengesteld uit Dogon, naast 
Mossi, Samogo en Fulbe. De laatsten wonen in de wijk Fountanké die een geheel 
eigen, semi-sedentaire opzet heeft. De woningen hebben een open ruimtelijke structuur 
die gerelateerd is aan het nomadisch wonen van veehouders als de Fulbe. Aan de 
noordkant van de wijk bevinden zich dan ook verspreid, de koepelvormige, tijdelijke 
hutten die in de regentijd en na de oogst door de jongere Fulbe worden bewoond. In 
het erop volgende droge seizoen trekken ze met hun kuddes naar het Nigerdal waar 
dan nog voldoende water en groen is. Op de permanent bewoonde woonerven van 
de Fulbe zijn de erfgrenzen niet altijd even duidelijk. Men ziet er ronde huizen met 
wanden van banco en met rieten daken rustend op een middenkolom. Daarnaast staan 
rechthoekige huizen vaak van het type chambre-antichambre.

Conclusie

Van West naar Oost gaand blijken de verschillen in de huidige dorpsstructuur vooral 
het gevolg te zijn geweest van de historische ontwikkelingen gedurende de laatste 
twee eeuwen. Daarbij was aanvankelijk de veiligheid en bescherming van de bewoners 
een belangrijke drijfveer tot de dichte en gesloten structuur van de bebouwing en de 
labyrinthische opzet van de oorspronkelijke Dogondorpen. Door het latere verhuisproces 
van hooggelegen dorpsdelen naar beter bereikbare lagere lokaties en de migratie naar 
de Seno-Goudovlakte veranderde de nederzettingsvorm van de dorpen aanzienlijk.
 Met de hier beschreven en architectonisch gedocumenteerde verzameling 
dorpen is een exemplarische keuze gemaakt uit de drie landschapsgebieden. Deze 
architectonische morfologie van de dorpen vormt de basis voor het typologische analyse 
en classifi catie in de volgende hoofdstukken.

Noten

1 Zo kent Ogol-du-Haut de buurten (togu): Do, Gendouma Sarama en Taba. Ogol-du-Bas: Dosou,
 Guinna en Tabda. In 1987 werd de buurt Guinna bewoond door de grootfamilies (ginna) van
 Adomion, Barama, Dogolou en Eguelou (Huet 1994: 132-134).

2    De Sigui is te beschouwen als een groot gemeenschappelijk vernieuwingsritueel om de 60 jaar, 
waaruit de deelnemende Dogonbewoners als herboren te voorschijn komen. Het parcours van de 
ceremonies, dat ongeveer de falaise volgt naar het zuid-westen, wordt afgelegd gedurende vijf jaar, 
met elk jaar een volgende groep dorpen. De laatste Sigui begon in 1967.

3   Banco is de term voor leem die de Fransen in West-Afrika hebben overgenomen uit het Bamana.
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foto 4.19. Nangabourou, togu na, 1980.

foto 4.20. Koro, moskee, 1980.
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Hoofdstuk 5

Typologische analyse van de vernaculaire architectuur

Bij de beschrijving van de Dogonbouwvoorbeelden wordt de morfologie geanaly-
seerd met behulp van de ontwikkelde typologische zienswijze. De voorbeelden wor-
den typologisch geïnterpreteerd en volgens hun samenstellende elementen uiteen-
gelegd. Daarbij worden zowel het architectonische schaalniveau van de nederzet-
ting als van de architectuur van het dorp en de woning in beschouwing genomen.

De nadruk ligt in dit hoofdstuk op de culturele en rituele betekenis van de con-
stituerende gebouwvormen die het zogenaamde typologisch ‘palet’ vormen.

5.1  Architectonische typologie van gebouw en ruimte

     Aan de “organisch gegroeide” verschijningsvorm van de Dogondorpen blijken soms 
streng geordende principes ten grondslag te liggen. Om concreet inzicht te krijgen 
in de gebouwde structuur van een dorp, voor wat betreft de soort gebouwen en de 
samenhang ertussen, wordt, zoals reeds uiteengezet, het begrip type gebruikt. Zo’n 
type is de elementaire bouwsteen waaruit de ruimtelijke vorm van de nederzettingen is 
samengesteld.
       Enerzijds zijn de gebouwtypen op te vatten als uniforme voorbeelden of ideaal-typen 
zoals die ook voorkomen in de beeldende vertellingen van de Dogon mythologie. Deze 
verhalen werden voor het eerst door een oude blinde Dogon, Ogotemmeli, toevertrouwd 
aan de Franse etnoloog Griaule (1948), die ze in de jaren veertig heeft vastgelegd en 
voor ons toegankelijk gemaakt.
   In de verhalen komen gebouwtypen voor, bijvoorbeeld een raadhuis (togu na), 
woonhuis of graanschuur, die gebaseerd zijn op eenvoudige geometrische patronen. Ze 
vertegenwoordigen op een abstracte manier het idee achter zo’n gebouw en verklaren 
de betekenis van hun situering in het dorp.
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     Anderzijds kan men zien dat deze typen in hun concreet gebouwde vorm in talloze 
variaties, combinaties en afwijkingen voorkomen. Dit is het gevolg van de vindingrijkheid 
van de individuele bewoner, die op een creatieve wijze inspeelt op de eigenschappen 
van de bouwlocatie. Door deze improvisatie ontstaan er karakteristieke gebouwen en 
ruimten welke het ruimtelijk weefsel van een dorp herkenbaar maken.
          Aan dit weefsel moet volgens Ogotemmeli een ideaaltypisch plan ten grondslag liggen 
dat globaal zichtbaar blijft, vooral wat de georiënteerdheid van de diverse gebouwen of 
ruimten ten opzichte van elkaar betreft. De boven uiteengezette wisselwerking tussen 
thema en variatie treft men niet alleen aan in de architectuur. Ook in de Dogontaal met zijn 
diverse dialecten, in het maskersnijden en het maskerdansen zijn deze vormbeginselen 
aanwezig en zijn onderlinge verschillen tussen de dorpen aanzienlijk (Griaule 1938). De 
verderop gebruikte vertalingen zijn overwegend in het dialect Toro dat gesproken wordt 
in Sanga en het aangrenzende gebied langs de falaise (fi g. 2.03).

5.2   Ideële plattegrond van een Dogondorp

Het ruimtelijk model van Ogotemmeli

Een Dogondorp is meestal opgebouwd uit buurten die elk door één uitgebreide 
familie (ginna) bewoond worden. De uitleg van zo’n dorpsbuurt is schematisch geordend 
volgens het lichaam van de Dogonmens, die op zijn rug ligt en zo tegelijkertijd het beeld 
vertegenwoordigt van de wereld (fi g. 5.01).

Het hoofd, gericht naar het Noorden, geeft de plaats aan voor de togu na, het raadhuis 
dat gelegen is aan het openbare plein. Dit plein ziet eruit als een ovale zandvlakte en 
is tevens het symbool van het oerveld waar een der eerste voorouderparen met een 
hemelse graanschuur op aarde is neergedaald. Omdat de eerste voorouders smeden 
waren, bevindt zich op deze plek ook de smidse.
     In de ‘borst en buik’ zijn de familiehuizen (ginna) gesitueerd en op de plaats van de 
‘genitaliën’ zijn de openbare offerplaatsen gesitueerd in de vorm van een mannelijk, 
conisch stichtingsaltaar en een vrouwelijke, holle maalsteen.
De ‘handen’ wijzen op de ronde vrouwenhuizen aan de rand van het dorp, waar de 
vrouwen tijdens de maandstonden verplicht moeten verblijven. De ‘voeten’ worden 
vertegenwoordigd door een serie gemeenschappelijke altaren in het zuiden.
     De hele inrichting is gevat in een eivorm die de oorsprong van de wereld voorstelt 
waaruit in de loop der tijd de gehele schepping is voortgekomen. Elk dorpsdeel vormt, 
volgens dit model, een zelfstandige eenheid, aangelegd volgens hetzelfde patroon als 
een geheel en ieder met een eigen raadhuis en openbaar plein (Griaule 1948).

De waarde van dit model.

Het bestaan van het concept voor dit ruimtelijk model evenals de symbolische
verwijzingen in de architectuur, die door Griaule werden beschreven, worden door
sommige antropologen betwijfeld1 (van Beek 1991). 

In de jaren 1950 echter doet Calame-Griaule zeer nauwkeurig verslag van de bouwvan 
een aantal woonhuizen in en rond Sanga met de daarbij gebruikelijke bouwrituelen. 
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2

3

4

5

6 7

8

5

N

fi g. 5.01.  Schematisch plan van een Dogondorp 
   (volgens Griaule 1975).

                                                     1   raadhuis,                                                      1   raadhuis, 
6

                                                     1   raadhuis, 
6 7                                                     1   raadhuis, 7 togu na (hoofd)

                                                     2   smidse                                                     2   smidse6                                                     2   smidse6

                                                     3   dorpsplein,                                                      3   dorpsplein, tay
                                                     4   woonhuis,                                                      4   woonhuis, ginna
                                                     5   vrouwenhuis,                                                      5   vrouwenhuis, punula (hand)
                                                     6   maalsteen (vrouwelijk geslacht)                                                     6   maalsteen (vrouwelijk geslacht)

8
                                                     6   maalsteen (vrouwelijk geslacht)

8                                                     7   dorpsaltaar,                                                      7   dorpsaltaar, 8                                                     7   dorpsaltaar, 8 lèbe (mannelijk geslacht)
                                                                                        8   altaren                                                                                        8   altaren

In dit verslag wordt duidelijk enige bekendheid bij de mensen met het bestaan en de 
betekenis van deze symboliek in die tijd gedemonstreerd.

Bij de antropomorfe structuur van het huis en zijn onderdelen wordt bovendien 
uitvoerig gewezen op de taalkundige relaties en metaforische vergelijkingen. 
Het hoofdvertrek in een woning (dê bere) betekent bijvoorbeeld de “buik van het huis” en 
de plattegrond van het huis (bummo) vertegenwoordigt tevens het beeld van de mens in 
de nieuw te bouwen woning. Deze symboliek geldt vooral voor de oudere woningtypen 
die sinds de jaren 1950 niet meer op deze manier en in deze vorm gebouwd worden.
     In dit verband spelen bij de maatvoering ook de getallen drie en vier als mannelijke 
en vrouwelijke dimensies, die bij de huidige bouwers nog steeds in gebruik zijn, een 
betekenisvolle rol. Hun kennis omtrent de antropomorfe verwijzingen is echter zeer 
globaal en het is niet duidelijk in hoeverre deze kennis authentiek is of dat de interpretaties 
van Griaule langzamerhand vaag zijn doorgedrongen.

Bekendheid met gedetailleerde verklaringen zoals die door Ogotemmeli zijn gegeven, 
voor het dorpsdiagram of de graanschuur als model voor het wereldsysteem heb ik in 
geen geval kunnen constateren. Zo is de antropomorfe lay-out van een Dogondorp in 
zijn symmetrische vorm nergens letterlijk terug te vinden maar moet eveneens als een 
metafoor worden opgevat. Vooral in de ruimtelijke ordening van de diverse gebouwtypen 
ten opzichte van elkaar, die steeds in een soortgelijk verband voorkomen,  kan men wel 
zien dat in veel gevallen aan de ruimtelijke structuur van een traditionele dorpsbuurt 
hetzelfde concept ten grondslag heeft gelegen. Er is aanleiding om aan te nemen dat 
interpretaties in de vergetelheid raken als gevolg van het ‘slijtageproces’ waaraan de 
hele Dogoncultuur onderhevig is2.



5.3  Typologisch ‘palet’ van gebouwen

Het woonerf en zijn componenten

In de dorpen binnen de regio van Sanga komen woningen in de volgende vormen
voor:

- woning van de familieoudste (ginna)
- gezinswoning (ginu sala)
- woning van een weduwe (yana peney dunoy)
- vrouwenhuis (punulu)
- jongenshuis (sagadara dunoy)

De plattegrond van een traditionele gezinswoning (ginu sala) krijgt zijn vorm door 
binnen de bekende setting van een dorpsdeel diverse woongebouwen en graanschuurtjes 
zodanig te groeperen dat er een woonerf (gonno) ontstaat. Men kan daarbinnen een 
aantal plekken onderscheiden die een speciale bestemming hebben gekregen. De 
binnenplaats heeft soms een abri als bescherming tegen de zon, een plaats voor het 
vee, een wasplaats, enkele buitenkeukens en plaatsen voor aardewerk potten (turoni)
en houten vijzels (kuna). De openingen tussen de gebouwtjes worden opgevuld met 
gestapelde muurtjes van natuursteen (dyege) die het woonerf verder geheel omsluiten. 
Het aantal woongebouwtjes komt meestal overeen met de hoeveelheid gemalinnen van 
de man. In de gezinswoning van Dogoulou Say (Doc. 47) bewonen de drie vrouwen, 
ieder een apart huis met een eigen kookplaats. Bovendien heeft elke vrouw haar eigen 
voorraadschuurtje waarin persoonlijke bezittingen kunnen worden opgeborgen.
      Een van de huizen is de hoofdwoning (ginu) die bestemd is voor de favoriete vrouw, 
de andere twee huizen zijn de dependances (dunoy) voor de bijvrouwen. Voor de man 
is er geen uitgebreid onderkomen; hij slaapt in de vestibule, die in dit geval echter 
ontbreekt, of verblijft afwisselend bij een van de drie vrouwen. 
     De uitleg en inrichting van het woonerf, met zijn opstallen en gebruiksvoorwerpen, 
spreken een taal waarin het dagelijks leven van de bewoners weerspiegeld wordt. 
De bewegingen die de bewoners binnen deze ruimtelijke samenhang van gebouwen 
maken blijken lichamelijke verplaatsingen in een symbolisch geordende ruimte te zijn. 
Deze bewegingen worden regelmatig onderbroken door het overschrijden van drempels 
of het passeren van zogenaamde mediërende ruimtes (Van Gennep 1960). Zulke 
passages zijn bijvoorbeeld de overgang van het hoge mannelijke voorportaal (day) naar 
de donkere lage ruimte van de vrouw (dê bere) in de ginu, of de vestibule (dolu), die als 
een apart bouwvolume toegang verschaft tot de beslotenheid van een woonerf (Doc. 
21). Ze geven gestalte aan de trapsgewijze overgang van de buitenwereld, waar de man 
het openbaar leven vertegenwoordigt, naar het privé-leven binnenshuis dat grotendeels 
door de vrouw beheerst wordt. Zo’n voorportaal, soms ingericht met een ligbank voor 
de man, is de eerste ontmoetingsplaats van de bewoner met de bezoeker.

Dit soort van ruimten werkt a.h.w. als een scharnierpunt tussen ruimtelijk tegengestelde 
eigenschappen zoals enerzijds openbaar – buiten – ruim – licht (mannelijk) en anderzijds 
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besloten – binnen – laag – donker (vrouwelijk) (Bourdieu 1973). Daar ontmoeten de rust 
van het huis en de rusteloze beweging van de buitenwereld elkaar.     

In het verlengde hiervan kan men ook het wonen van de jongeren in een dorp 
als een dergelijke overgang beschouwen. Na de besnijdenis, een initiatierite, gaan ze 
behoren tot de meer gescheiden wereld van mannen of vrouwen. Dan wonen ze niet 
langer meer op het erf van hun moeder maar verblijven de jongens tot aan hun huwelijk 
in speciaal daartoe bestemde jongenshuizen (sagadara dunoy). Meisjes gaan na de 
initiatie inwonen op het erf van een weduwe (yana perrey dunoy). Voor de gezamenlijke 
maaltijden blijven ze echter wel het ouderlijk huis bezoeken (Lane 1997).
     In het algemeen geldt, dat bij toenemende welvaart er meer bouwsels aan een huis 
toegevoegd worden. Dat wil zeggen, men vergroot het aantal graanschuurtjes (guyo), 
men breidt de voorraadruimten (kana) in een huis uit in de hoogte, men bouwt een 
aparte vestibule enzovoort. Daarbij wordt steeds uitgegaan van het grondschema voor 
het traditionele woongebouw, zoals dat vroeger bij het begin van de bouw door een 
afgevaardigde van de familieoudste met een gierstaar, gedoopt in gierstepap, op de 
grond werd uitgetekend (Calame-Griaule 1955). 
    De gebruikte basismaat bij het bouwen van de ginu is de pas, die iets kleiner is ginu is de pas, die iets kleiner is ginu
dan een meter en toegepast wordt in veelvouden van drie en vier. Dit zijn namelijk de 
getallen die symbolisch verwijzen naar mannelijke en vrouwelijke eigenschappen en 
elkaar wederzijds aanvullen binnen de gebruikelijke beeldbetekenis van het huis.

                                               

                                                                                     1   entree, day
                                                   2   hoofdvertrek, dê bere (buik)
                                                    3   keuken, obolo (hoofd)
                                                   4   bergruimte, kana (armen)

            dia 140    85

                                                

Hoofdstuk 5: Typologische analyse van de vernaculaire architectuur

57

fi g. 5.02. Traditioneel woonhuis (                                                fi g. 5.02. Traditioneel woonhuis (                                                ginu sala). foto 5.1. Pégué, ginu, 1978.
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     De volmaakte plattegrond meet acht bij zes passen dat wil zeggen twee maal vier, 
het getal van de vrouw, bij twee maal drie, het getal van de man. Het centrale vertrek 
of de ‘buik van het huis’ (dê bere) bedraagt vier bij vier passen en is het domein van 
de vrouw. Evenzo is de hier ronde keuken (obolo) ook het ‘hoofd’ waarbij twee stenen 
in het vuur, die de tegen de achterwand leunende aardewerk kookpot ondersteunen, 
de ‘ogen’ voorstellen (fi g. 5.02). Deze plaats is essentieel als vitaal centrum, namelijk 
de ‘huiselijke haard’. Daarom metselde men hier vroeger, alvorens de muren te gaan 
optrekken, drie stenen en een vrucht van de nono (urginea altissima) in, die de vier 
elementen en de vruchtbaarheid van de bewoners symboliseren (Calame-Griaule
1955).

De woonhuizen van de hoofden van een uitgebreide familie (ginna) zijn gebouwen die 
naast hun functie als woning van de levenden ook ten dienste staan van de voorouder-
cultus (fi g. 5.03; Doc. 8). Achter de nissengevel van het grote woonhuis bijvoorbeeld gaat 
in beginsel de genealogie van het mythisch Dogongeslacht schuil (Griaule 1975: 167).
    De eerste acht voorouders en hun nakomelingen, tachtig in totaal, bezetten deze 
vierkante nissen in de volgorde van hun geboorte en kunnen daarin de hun geschonken 
offergaven ontvangen. Deze tachtig voorouders worden ook vaak in reliëf afgebeeld 
op houten gebouwonderdelen als deuren en kolommen die daarmee een bijzondere 
betekenis krijgen.

In feite vormden de acht eerste voorouders acht paren van een dubbel geslacht, dat 
wil zeggen de mannelijke voorouders zijn man en vrouw tegelijk met de nadruk op het 
mannelijke; ook de vrouwen zijn tweegeslachtelijk met een accent op het vrouwelijke 
(fi g. 5.04).    

          

                                                                     1   entree, day
                                                   2   hoofdvertrek, dê bere (buik)
                                                   3   keuken, obolo (hoofd)
                                                   4   bergruimte, kana (armen)
                                                   5   dakterras
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foto. 5.2. Sanga, ginna, 1984.
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fi g. 5.03. Woonhuis van de familieoudste (ginna). 



fi g. 5.04.  Genealogie van het mythisch                                           foto 5.3. Sanga, geveldetail, 1984
      Dogongeslacht (volgens Griaule 1975).

Deze androgyne interpretatie is kenmerkend voor de Dogon en komt dikwijls op 
een vergelijkbare manier tot uitdrukking in de vormgeving van architectuur en 
gebruiksvoorwerp.

In de verklaringen van de Dogon over het plan van een huis doet zich ook een dergelijke 
verweving voor. In abstracto bestaat dit plan uit een kruisvorm waarvan het centrum 
eveneens het vertrek van de vrouw of de ‘buik’ van het huis is, en tevens plaats voor het 
echtelijk bed (fi g. 5.02). In hun verbeelding stelt dit een op haar rug liggende vrouw voor, 
op het moment van de vereniging met haar man. De bergruimten links en rechts zijn haar 
‘armen’ en de achterste ruimte, de keuken, is het ‘hoofd’ dat door een opening voor de 
rook, kan ‘ademhalen’. De entree aan de voorkant vertegenwoordigt zowel de ‘benen’ 
van de vrouw als het domein van de man, dat via een deur, het vrouwelijk ‘geslacht’, in 
verbinding staat met haar ruimte. De buitendeur is zijn ‘geslacht’ en het dakterras zijn ‘rug’.

Geïnspireerd door dit menselijke beeld hebben diverse delen van het huis een 
dubbele, zowel mannelijke als vrouwelijke betekenis gekregen (Calame-Griaule 1955).

De voorraadschuren (guyo)

Binnen de ommuring van een woonerf komt dit gebouwtype in veel verschillende 
varianten voor. De volgende te onderscheiden hoofdvormen krijgen hun betekenis door 
de manier waarop ze gebruikt worden (Doc. 46; Doc. 47).
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zonder gemalin

God

met gemalin

Jakhals Nommo eerste 
woord

heer 
v. h. 

woord

woordzangersmid

eerste dood

derde woord

tweede woord

hedendaagse sterfelijken

eerste vrouweerste man

 Lebe

herboren onsterfelijken

onsterfelijken 
met buigzame ledematen

   onsterfelijken 
met  ledematen

(tweelingen)



-   hoge mannelijke graanschuur (guyo ana)
-   lage vrouwelijke voorraadschuur (guyo ya)
-   woonschuur (guyo togu)
-   ronde schuur (guyo totouri)

    Ook bij de voorraadschuren wordt onderscheid gemaakt tussen beiderlei kunne. 
De schuurtjes worden gemeten in ellen, die ongeveer de helft van een pas bedragen. 
Bijvoorbeeld een mannelijke hoge graanschuur (guyo ana), voorzien van een 
vierkant plat dak, heeft een basis van zes bij zes el (twee maal, twee maal drie). 
Hierin wordt de gierstoogst opgeslagen van de grootfamilie, die beheerd wordt door het 
familiehoofd.
      Een vrouwelijke voorraadschuur (guyo ya), afgesloten door een rond koepelgewelf, 
heeft een afmeting van vier maal vier el. Onder dit gewelf bevindt zich een tussenvloer 
met vier compartimenten, die kalebassen met o.a. pinda’s, sesam, specerijen of 
gesponnen katoen kunnen bevatten maar ook kostbare persoonlijke bezittingen. 
Daaronder op de vloer nog eens vier compartimenten met een ingemetselde aardewerk 
pot op het kruispunt, die de baarmoeder symboliseert. In deze vakken bevinden zich 
de basisgranen als gierst, sorghum, fonio en erwten, bonen, kruiden etc. Dit type 
voorraadschuur komt het meest voor en kan het eigendom zijn van zowel vrouwen als 
mannen.

De meeste voorraadschuren hebben een vierkant plan en zijn soms zo groot dat ze 
tot onderkomen voor een oude man of vrouw kunnen dienen (guyo togu).
     Ronde schuurtjes (guyo totouri) zijn meestal veel kleiner en worden onder andere 
gebruikt voor het opbergen van voorwerpen voor de vooroudercultus (guyo omolo) 
of het bewaren van vruchten van de apenbroodboom (adansonia digitata). Grote 
ronde schuren met meer verdiepingen komen o.a. voor bij woningen van de Hogon
of dorpsoudste die bij de falaisedorpen dicht tegen de steile wand gesitueerd zijn.
    De voorraadschuren zijn in het algemeen afbeeldingen van de hemelse ark, die 
model staat voor het wereldsysteem en alle noodzakelijke ingrediënten voor de  schep-
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 foto 5.4. Pégué, woonschuur.  foto 5.5. Tireli, ronde schuur.



                       

ping hier op aarde met zich heeft meegevoerd (Griaule 1948). Het interieur bevatte 
o.a. in de acht compartimenten acht Dogonzaden4, die door God (Amma) aan de acht 
Dogonvoorouders als voedsel werden meegegeven.

Het raadhuis (togu na)

Het Dogonraadhuis is een belangrijk oriëntatiepunt bij een bezoek aan een 
dorpsbuurt. Hier zetelen de buurtoudsten om er te vergaderen of een deel van de dag 
door te brengen. In principe heeft iedere dorpsbuurt een eigen togu na, direct gelegen 
aan het dorpsplein (Doc. 43).
     Alvorens men het labyrint betreedt van nauwe straatjes waaraan de woningen zijn 
gelegen, kan men in de togu na het mannelijk deel van de dorpsbewoners boven de 
vijfentwintig jaar aantreffen die er discussiëren of kleine handwerkzaamheden verrichten. 
De raadhuizen zijn meestal representatieve gebouwen, met dakvormen die bestaan uit 
hoog opgestapelde bundels van gierststengels. Ze tonen daarmee de status van een 
dorpsbuurt. Het ideaaltype is een kubus die rust op kolommen, verwijzend naar de acht, 
onder het dak vergaderende, voorouders van het Dogonvolk (Griaule 1948). In     werkelijkheid 
vertoont het kolommenpatroon veel afwijkingen ten opzichte van dit ideaaltype (zie 7.2).
       De kolommen en het basement van deze bouwwerken zijn rijk versierd met tekens of 
maskermotieven, uitgevoerd in leemreliëf. In de vlaktedorpen zijn de raadhuizen groter 
en wordt het dak gedragen door tal van houten kolommen, soms gedecoreerd met al 
dan niet gepolychromeerd houtsnijwerk. Anthropomorfe, vrouwelijke afbeeldingen zijn 
een veel voorkomend thema5 (Spini 1976).
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foto 5.6. Banani, mannelijke graan-   
       schuur.  

foto 5.7. Banani, vrouwelijke voorraad-
       schuur.



              

   

                     
Het vrouwenhuis (punulu)

Bij de stichting van een Dogondorp worden het raadhuis en het vrouwenhuis het 
eerst gebouwd. Tijdens de menstruatieperiode moeten de vrouwen zich tijdelijk uit de 
woongemeenschap terugtrekken in een huis aan de rand van het dorp (foto 5.12).
   Dit traditioneel ronde gebouwtje, beeld van de baarmoeder, mag de vrouw in 
zogenaamde tijdelijk onreine staat niet verlaten. Ze wordt daar door andere vrouwen 
verzorgd of kan slechts via een speciale route een aparte wasplaats bereiken. Vaak 
bevinden zich in een dorpsbuurt meer dan één van dergelijke vrouwenhuizen echter 
zelden in de symmetrische situering zoals in de ideële plattegrond wordt voorgesteld. 
Voor mannen blijft het huis volledig ontoegankelijk.
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foto 5.10. Ireli, raadhuis. 

foto 5.8. Ireli, raadhuis. foto 5.9. Diankabou, raadhuis.

foto 5.11. Diankabou, detail raadhuis.



                     

De smidse

Eveneens aan het dorpsplein gelegen, bevindt zich aan de meest noordelijke punt 
de smidse, zoals in de Dogonmythe ooit de eerste smederij gevestigd werd aan de 
noordkant van het oerveld, nadat de smid-voorouder met een schok op aarde was 
terechtgekomen. Op dat moment braken zijn nog buigzame ledematen en kreeg hij de 
gewrichten die nodig waren om zijn ambacht op aarde te kunnen uitvoeren (Griaule 
1948).

In tegenstelling tot de allure van de togu na heeft dit gebouw een eenvoudig utilitair 
karakter, bijna onooglijk. Het bestaat uit een abri waarvan enkele zijden met ruw 
gestapelde stenen zijn dichtgezet (foto 5.14).
      Toch is de smid een belangrijk en invloedrijk man in de Dogongemeenschap, die, als 
het nodig is, de orde moet herstellen of bij droogte regen zal afsmeken.
Hij vervaardigt o.a. beelden en de werktuigen voor het bewerken van het land, die hij 
volgens de traditie zelf niet mag gebruiken. Zijn meest representatieve gereedschappen 
zijn de hamer, het aambeeld en de zogenaamde dubbelschaal-blaasbalg. Aanvullend 
heeft hij echter ook nog een zeer genuanceerd scala aan gereedschappen tot zijn 
beschikking waarmee hij zijn verfi jnd bronswerk kan vervaardigen.

Het aanzien van de smid blijkt verder uit rituelen waarbij de mensen door de klank van 
de hamer op het aambeeld herinnerd worden aan de hoogste macht van de schepper 
Amma en de watergeest Nommo.

Het Dorpsplein (tay)

De ogenschijnlijk weinig gecultiveerde zandpleinen in een Dogondorp zijn 
geladen met religieuze verwijzingen, naar het oerveld van de schepping bijvoorbeeld. 
Zij bezitten bovendien een ruimtelijke inrichting ten behoeve van velerlei sociale functies 
(Doc. 38; Doc. 10), zoals bij het begrafenisritueel (Dama) dat zich volgens een vast 
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foto 5.12. Sanga, vrouwenhuis.



      

scenario voltrekt, met maskerdansen tot besluit. Dan wordt het dorpsplein podium 
en middelpunt van actie, ingericht met requisiten zoals de “steen van de dappere jager”. 
In dorpen als Sanga dienen op zo een moment ook de daken van de huizen rond het 
plein als tribunes voor de toeschouwers.
     Naast activiteiten als feesten, begrafenissen, rituele dansen en drinkgelagen biedt 
het plein ook plaats aan meer alledaagse bezigheden. Er bevinden zich bijvoorbeeld 
plekken waar gierst gestampt en gewand wordt of weefgetouwen staan opgesteld. 
Omdat de wevers op het plein de ruimte hebben, spannen zij daar ook de, door de 
vrouwen gesponnen, scheringdraden op om ze te ordenen en er vervolgens een 15 
cm breed bandweefsel uit te vervaardigen. Hieruit wordt de traditionele Dogonkleding 
samengesteld. Draad en weefsel zijn voor de Dogon van symbolisch belang. Ze 
vertegenwoordigen respectievelijk de spiraalvormige ontwikkeling van de schepping en 
het scheppend woord.
      De weefstoel (soyti togu) is het meest elementaire ‘bouwwerk’ dat de Dogon kennen 
(Doc. 42). Samengesteld uit vier horizontale, vrouwelijke en vier vertikale, mannelijke 
delen, komt het werktuig in diverse variaties voor. Dood en leven ontmoeten elkaar in 
dit bouwsel. Volgens de Dogon representeert het namelijk tegelijk huis en graf van de 
voorouders, kamer van echtgenoten en vruchtbare baarmoeder (Griaule 1948).
      Het dorpsplein heeft niet het openbare karakter van een marktplaats voor koopwaar 
die, waarschijnlijk uit veiligheidsoverwegingen, aan de rand van het dorp is gelegen.

Het Binu-heiligdom

Dit is het gebouw dat een directe functie vervult in de context van de vooroudercultus 
(foto 5.15). Het Binu-heiligdom is het domein van de voorouders en verbergt in haar 
weinig toegankelijk interieur de requisiten van de cultus die gewijd is aan de watergeest 
Nommo. Het is eigenlijk een miniatuur-woonhuis, waarschijnlijk omdat de Dogon zijn 
hiernamaals ziet als een verkleinde uitgave van het hier en nu. De voorgevel van het 
‘tempeltje’ wordt aan het begin van het zaaiseizoen door ‘sjamanen’ voorzien van 
beschilderingen, volgens een stereotiep schema: de linkerzijde bestemd voor vrouwelijke 
wezens en symbolen, de rechterzijde voor de mannelijke. 
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foto 5.13.  Tireli, dorpsplein. foto 5.14.  Tireli, smidse.



Ze gebruiken daarvoor gierstepap en soms rode oker en houtskool. Boven de 
deur bevinden zich twee openingen, fungerend als in- en uitgang voor de zevende oor de zevende oor
voorouder die de gedaante van een slang heeft aangenomen. Langs de voorgevel van 
het heiligdom of op conisch gevormde altaren wordt tijdens de rituelen gierstepap en 
het bloed van offerdieren geplengd. Elk offer aan de voorouders wordt gevolgd door 
een rituele maaltijd waarbij een of meer offerdieren, bijvoorbeeld kippen, een geit of 
een rund gegeten worden. Al deze plechtigheden hebben gemeenschapsbevestiging 
tot doel en oefenen een harmoniserende invloed uit (Griaule 1948). 

         

   

De altaren

Velerlei soorten altaren, beginnend bij het stichtingsaltaar van het dorp (lèbe) 
bevinden zich op diverse openbare, heilige plaatsen in het dorp. Persoonlijke huisaltaren 
(ama) voor de familieleden treffen we aan in de woning van het familiehoofd (ginna). 
De altaren zijn bestemd voor het brengen van offers waarbij de schepper Amma, de 
aardgod Lébé en de voorouders worden aangeroepen (foto 5.16). Elke sociale groep 
heeft zo zijn eigen altaar, bijvoorbeeld het altaar van de lineage (ama yimu), van de clan 
(wagem) of van de wijk (babinu).

Samen met de toguna en het Binu-heiligdom zijn dit de plekken die, door hun be-
schildering of witte kleur van de geplengde offergaven, de enige contrasterende accen-
ten vormen in de monochrome architectuur van het dorp (foto 5.17).

De moskee

    Dat de Dogon in staat zijn een eigen bouwcultuur in stand te houden, blijkt uit de 
manier waarop vreemde invloeden geadapteerd en geïntegreerd worden binnen hun 
gebouwde omgeving.

Bijvoorbeeld is dit het geval bij de stichting van nieuwe typen representatieve 
gebouwen en de diverse rituelen die daar in de regel mee gepaard gaan. De bouw 
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foto 5.15. Sanga, Binu-heiligdom. foto 5.16. Sanga, familiealtaar.



                     

van de moskee in Sanga werd onder andere vergezeld van de rituelen voor de bouw van de moskee in Sanga werd onder andere vergezeld van de rituelen voor de bouw van de moskee in Sanga werd onder andere vergezeld van de rituelen voor
van het huis van een familiehoofd.
        Deze integratie van lokale gebruiken in de nieuwe religie is een bekend verschijnsel 
in de beleving van de Islam ten zuiden van de Sahara.
Vooral in de jongere dorpen in de Seno-vlakte, die de invloeden van de Islam het sterkst 
hebben moeten ondergaan, kan men deze nieuwe gebouwen veelvuldig aantreffen (foto 
5.18). Een aan de oorspronkelijke religie van de Dogon vreemd object als een moskee, 
wordt daar gebouwd onder toepassing van de elementen uit het eigen vormenrepertoire, 
zoals de nissengevel van de ginna met pinakels als voorouderaltaren. Er vindt als het 
ware een verschuiving plaats van de oriëntatie op het traditionele religieuze middelpunt, 
dat wil zeggen van de interne verwijzing naar de voorouders naar het externe nieuwe 
religieuze centrum Mekka waar de as van het moskeegebouw op gericht staat (Prussin 
1977).

Conclusie

       In het voorgaande is de traditionele Dogonnederzetting ontleed in de verschillende 
bouwtypen waaruit zij is samengesteld. De verwijzingen naar de culturele betekenis 
van deze gebouwen werden onder andere ontleend aan de beschikbare etnologische 
literatuur. Uit gesprekken met informanten bleek soms de discrepantie tussen deze 
verklaringen en de werkelijkheid die zij vertegenwoordigen. Het was niet meer duidelijk 
waar de grens lag tussen de eigen kennis uit de overlevering en de verworven kennis 
uit de betreffende teksten. Voor de westerling zijn deze verhalen vaak de aanleiding tot 
een toeristische verkenning van het Dogongebied. Door het veelvuldige contact met de 
Dogon is er inmiddels een nieuwe interculturele betekenis ontstaan die niet meer los te 
denken is van de vermeende oorspronkelijke betekenis. 
De huidige materiële en functionele condities van de architectuur konden echter op 
lokatie en controleerbaar worden vastgesteld.
   In de hierop volgende gevalstudie wordt, door diachronische documentatie en 
vergelijking van deze condities, de architectonische ontwikkeling van het gehucht 
Pégué Tôlou nader bestudeerd.
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foto 5.17. Sanga, dorpsaltaar.



Noten
  
1  Van Beek tracht aan te tonen dat o.a. het werk “Dieu d’eau”, waarin deze mythen en concepten 
  zijn beschreven, te beschouwen is als een interculturele fi ctie waarvan de oorsprong niet te 
  achterhalen valt. Het is eerder een kwestie van literatuur dan van etnologie.
  Afgezien van de etnologische consequentie van deze conclusie geeft Griaule met zijn 
  beschrijving wel een samenhangend beeld waarmee de typologie van de Dogonarchitectuur in de 
  regio Sanga destijds kon worden aangeduid.

2 Verwijzingen naar het mensbeeld in de architectuur van de Dogon zijn niet uniek. Ook bij 
  buurvolkeren als de Bamana en Mossi is deze symboliek bekend, zij het in een minder
  uitgesproken vorm (Haselberger 1964: 24).

3 In overeenstemming met de uitspraak van Bouju waarin deze suggereert dat men bij de 
  Dogon, evenals elders, de betekenis der dingen vergeet die men ondanks alles in stand
  houdt. Ook is men snel met het toekennen van nieuwe betekenissen en afl eidingen, wellicht 
  om de blanken een plezier te doen, door hun toch verklaringen te willen geven voor hetgeen men 
  niet meer weet (Bouju 1994). 

4 Volgens de verklaringen van Ogotemmeli (Griaule 1948) was de ark gevuld met respectievelijk
  beneden de granen, kleine gierst, witte gierst, donkere gierst, vrouwelijke gierst en boven met 
  bonen, zuring, rijst en fonio (digitaria exilis). Dit laatste graan met de allerkleinste graankorrel 
  (po) speelt een belangrijke rol in de cosmologie van de Dogon. 
  Deze foniograankorrel representeert n.l. de oorsprong van het universum dat zich volgens een
  spiraal uitbreidt.

5 Deze soms zeer oude kolommen vormen voor de internationale handel in etnografi ca een 
  gewilde prooi. Vele werden in de afgelopen tijd geroofd en soms weer vervangen.
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foto 5.18. Koporokenie-Pé, moskee.
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Hoofdstuk 6: Gevalstudie: Pégué Tôlou

Hoofdstuk 6

Gevalstudie: Pégué Tôlou

Pégué Tôlou is als voorbeeld gekozen omdat het als rotswanddorp deze 
karakteristieke categorie goed vertegenwoordigt. Door de ouderdom van het dorp zijn 
diverse Dogonbouwtypes, die in de loop van de tijd zijn ontstaan, te onderscheiden 
naast de overblijfselen van de Tellemgebouwen in de steile rotswand, daterend uit de 
tijd vóór de vestiging van de Dogon1.

Zoals dat bij veel Dogondorpen in de regio voorkomt, is Pégué Tôlou te beschouwen 
als een tweelingdorp van Pégué Na dat iets verder naar het zuiden ligt en eveneens 
gebouwd is op de helling tegen de rotswand. Pégué Tôlou is echter kleiner en daarom 
hanteerbaarder voor deze gevalstudie. Pégué behoort tot het gebied van de Dogon-
taalgroep Toro (Calame-Griaule 1968) en daarmee tevens tot een min of meer 
samenhangend cultuurgebied hetgeen ook in de locatie en manier van bouwen wordt 
gerefl ecteerd. Dit gebied strekt zich uit langs de rotswand en het aangrenzend plateau 
van Tireli tot Yendouma (fi g. 2.03).
    De bewoners van Pégué dragen allen dezelfde naam Say van de oorspronkelijke 
dorpsstichter. Ze behoren tot de sub-stam van Arou2, een van de vier broers die tijdens de 
Dogonimmigratie vanuit Kani-na de falaise zijn gaan bewonen. Volgens de overlevering 
moet het dorp Pégué daarom uit deze tijd stammen. Pégué is dus een oud dorp, 
centraal gelegen in het “oude Dogongebied” dat al vroeg in de orale traditie voorkomt 
(Dieterlen 1941). Het is een kleine gemeenschap waarin diverse leeftijdsgroepen 
vertegenwoordigd zijn. Een geleidelijke modernisering van de woningen is zichtbaar 
en de invloed van het toerisme doet zich gelden. Het dorp wordt echter niet overspoeld 
omdat de meest gangbare routes elders lopen.
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Longitudinale vergelijking van de dorpskernbebouwing.

Om de typologische verandering van de gebouwen diachronisch te onderzoeken 
zijn vanaf 1984 met ruime tussenposen tot 2001 observaties gedaan en bouwkundige 
documentaties gemaakt. Zo kon door vergelijking dit proces van verandering van het 
bouwen worden waargenomen (Doc. 21; Doc. 22; Doc. 23).

Deze veranderingen voltrokken zich op het gebied van het functionele, het 
materiële en het culturele. In deze volgorde zal het dorp dan ook worden geanalyseerd 
volgens de eerder uiteengezette typologische zienswijze.

6.1  Gebruik van de ruimte en het wonen (functie)

Situering van het dorp

       Pégué Tôlou is een van de reeks dorpen die zijn gevestigd op de puinhelling tegen de 
rotswand. Vanuit Sanga is Pégué te voet bereikbaar over het plateau via een natuurlijke 
trap in een kloof of per voertuig via de afdaling bij Banani. Die geeft vervolgens aansluiting 
op de randweg, beneden langs de rotswand. Het dorp ligt naast een drukke toeristenroute 
die loopt van Sanga naar Banani, Ireli en vice versa, waar af en toe bezoekers van afwijken.

Het profi el

Het gebruik van de ruimte wordt bepaald door de mogelijkheden die het profi el 
van de dwarsdoorsnede over de rotswand biedt (Doc. 20). Dit heeft geleid tot diverse 
soorten en niveaus van bebouwing. Beginnend bij de Tellembouwsels in de grotten van 
de steile rotswand die reiken tot aan de top van de puinhelling waar ze overgaan in de 
woningen van de Dogon van Pégué. De Tellemgrotten worden tot op heden gebruikt als 
necropool waarin de doden worden opgehesen en bijgezet.
       Aan de voet van de rotswand zijn op ’n smal plateau de oudste woningen gesitueerd. 
Daar gebruikt men nog steeds de goed bereikbare conische voorraadschuren van de 
Tellem. 
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foto 6.1. Pégué Tôlou, rotswand, 2000. foto 6.2. Pégué Tôlou, Tellembouwsels, 2000.



               

Deze huizen worden meestal ook bewoond door de oudste bewoners van het dorp. Verder 
naar beneden op de puinhelling zijn op terrasvormige terreinen de woningen van de 
familiehoofden gebouwd en nog verder tenslotte de woningen van de jongere generatie.
      De trapsgewijze opbouw vindt men terug in het gebruik van de grond voor de landbouw. 
De terrastuinen (pégué) liggen tegen de helling tussen de grote steenpartijen en in de 
vochtige vallei tegen de bergvoet (bombo) bevinden zich de landerijen en waterputten. 
Deze, in het natte seizoen, groene laagte bestaat uit zand-kleiachtige grond, die ook 
de grondstof voor de leembouw levert. De vallei wordt vervolgens begrensd door een 
gordel van zandduinen die daarna overgaat in de savanne van de Seno-vlakte (Gallais 
1965).

De bewoners

    De bevolking van het dorp (ana) is samengesteld uit een aantal grootfamilies de 
z.g. ginna’s. Ze vormen de op één na kleinste sociale eenheid en zijn opgebouwd 
uit de familie van de familieoudste met zijn nakomelingen. Ruimtelijk betekent dit dat 
een dergelijke uitgebreide familie ook een dorpsdeel (togu) bewoont dat in principe 
gevormd wordt door het woonerf van de familieoudste, de ginu-na of kortweg ginna en 
de aangrenzende erven van zijn getrouwde zonen met hun vrouwen en kinderen (ginu 
sala). De ginna speelt een centrale rol in het bestaan van de uitgebreide familie en kent 
de meest volledige inrichting: een vestibule, overdekte buitenzitplaatsen, maar vooral 
ook de bewaarplaats van de voorouderfetishen, het familiealtaar en de grote graansilo’s 
(guyo-ana) waarin de voedselvoorraad van de gehele familie bewaard wordt. Ook de 
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foto 6.3. Pégué Tôlou, 1986.



verdeling van de landbouwgronden onder de mannelijke familieleden behoort tot de 
belangrijke taken van de familieoudste.

In Pégué Tôlou wonen naar schatting 11 families waarvan er 6 nader zijn 
geobserveerd. Dat betekent ongeveer 35 permanente bewoners omdat veel mensen 
tijdelijk of voorgoed het dorp hebben verlaten, de meesten naar de Seno-vlakte. Wanneer 
iedereen zou terugkeren zou het dorp waarschijnlijk zo’n 120 inwoners tellen.
    Deze dorpsgemeenschap bestaat verder uit leeftijdsklassen die tijdens de initiatie 
worden samengesteld. Zij kunnen bijvoorbeeld als groep worden ingezet voor het 
vervullen van taken t.b.v. de dorpsgemeenschap. De oudste mannen zijn de belangrijkste 
groep, zij vormen het gerontocratische bestuur van het dorp met aan het hoofd de 
dorpsoudste. Daarnaast zijn er nog de dorpschef van Pégué Tôlou en de afgevaardigde 
van de overheid.

Lay-out van het dorp en de woningen

     De structuur van de plattegrond van Pégué Tôlou wordt gekenmerkt door het min of 
meer evenwijdig verloop van de looppaden met de rotswand en de dwarsverbindingen 
daartussen. De meest horizontale en minst steenrijke terreinen blijken het best te 
voldoen voor bewoning. Zoals reeds vermeld zijn ze gesitueerd op drie verschillende 
niveaus in het hellende en terrasvormige profi el van het dorp (Doc. 17; Doc. 19; 
Doc. 20).
          Met name de balkonachtige woonerven zijn klein en de woningen liggen meestal naast 
elkaar geschakeld tegen de rotswand. Ze zijn bereikbaar via trapvormige steenpartijen. 
Vervolgens bevindt zich, lager gelegen, het centrale gebied van onder andere de ginna’s
met grotere ommuurde woonerven met vaak een aparte vestibule (fi g. 6.01). Daar is 
ook het gemeenschappelijke dorpsplein gesitueerd en op een vooruitgeschoven punt, 
hooggelegen, staat het raadhuis (togu na) voor de oudere mannen van het dorp. Nog 
verder naar beneden liggen de woonerven van de jongere generaties en tenslotte de 
ruïnes en resten van woningen uit een vroegere periode.
      In fi g. 6.01 worden de plattegronden van de woonerven voor wat betreft hun gebruik 
geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Het oudste woonerf no. 1 is gebouwd tegen de 
falaisewand, erf no. 2 en no. 3 liggen in het centrum en no. 4 is kort geleden nog verder 
naar beneden gebouwd. Het overzicht laat zien hoe de woonerven zijn samengesteld 
als een verzameling gebouwtjes, elk met een eigen functie, binnen een ommuurde 
woonhof. Ze zijn meestal in de loop van de tijd naar behoefte ontstaan en kunnen 
worden aangepast aan de gezinsgrootte met een nieuwe woning, voorraadschuurtjes 
etc. of ze blijven voor een periode ongebruikt. Het aantal en de staat van de gebouwen 
weerspiegelen de aard van de bewoners en de levensfase waarin ze verkeren.
Opvallend is de basale inrichting van de huizen en de geringe aanwezigheid van los 
meubilair. Koken doet men op de grond in potten van aardewerk of in metalen pannen. 
Men slaapt op een mat die ligt op een gemetseld plateau van banco en de natuurlijke 
niveauverschillen worden gebruikt als zitplaatsen, aangevuld met stenen of gemetselde 
elementen. Tafels zijn niet gebruikelijk en de stoelen of rustbedden van bamboe die 
men soms ziet, worden beschouwd als een luxe. Sanitaire voorzieningen zijn in de 
woningen niet of nauwelijks aanwezig. In de nieuwere huizen heeft men meestal wel 
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een aparte wasplaats maar men gebruikt in het algemeen het open veld aan de voet 
van de falaise als ‘openbaar toilet’.

Het verhuispatroon

    Wanneer men de levenscyclus van de dorpsbewoners beschouwt, dan vinden er 
in de loop van hun leven een aantal verhuizingen plaats als gevolg van hun leeftijd 
en de positie die ze dan in de dorpsgemeenschap bekleden. Om te beginnen wonen 
kinderen tot aan de besnijdenis in het centrum bij hun ouders in een ginna of ginu sala. 
Daarna verhuizen de jongens in de regel naar de rand van het dorp in een jongenshuis 
(sagadaru dunoy) en de meisjes soms naar het huis van een weduwe.
Bij het stichten van een gezin verhuizen de mannen weer in de richting van het
centrum naar de oudere woonerven en soms naar de ginna van hun familie. Ze bouwen 
op het bestaande erf dan meestal een nieuwe woning of vernieuwde oude woning.
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Voor jonggehuwden, die een eigen woning willen bouwen, is er plaats aan de
benedenrand tegen het centrum.

In Pégué als dorp aan de rotswand is het verhuispatroon waar te nemen als een be-
weging van beneden naar boven waar de oudste bewoners tegen de rotswand wonen met 
de wetenschap eens te zullen eindigen in de hooggelegen grafgrotten van de voorouders.

Ook de landbouwgronden van de familie worden op een dergelijke manier door-
gegeven: van de oudere generaties, met de vruchtbare, nabij gelegen akkers, naar 
de jongeren die aanvankelijk de verafgelegen, moeilijk te bewerken landerijen krijgen 
toegewezen.

Functionele veranderingen in tijd en ruimte

Bij functionele veranderingen in de tijd zijn verschillende ritmes te onderscheiden 
die van invloed zijn op het gedrag van de bewoners en de vorm van de ruimte (Doc. 15; 
Doc. 17; Doc. 18). De dagelijkse routine, de levenscyclus van de bewoners of de lange 
termijn van een sociale instelling als de uitgebreide familie hebben ieder hun uitwerking 
op het gebruik van de ruimte.

Het genoemde verhuispatroon wordt bijvoorbeeld enerzijds bepaald door de 
persoonlijke biografi e van de bewoners. Anderzijds leidt de verhuisbeweging volgens 
de traditie, op langere termijn ook tot de noodzakelijke terugkeer van een jongere man 
als familieoudste naar het oudere woonerf van de ginna. Alleen door handhaving van de 
traditie van de ginna is namelijk het voortbestaan van de uitgebreide familie gegarandeerd, 
die wordt uitgedrukt in de centrale opslag van de voedselvoorraad voor de gehele 
familie door de familieoudste en vooral ook het beheren van de voorouderfetishen, de 
familiealtaren en het brengen van offers aan de voorouders (wagem).
Door de cyclische vernieuwing die bij dit voortdurend hergebruik plaatsvindt is de 
materiële instandhouding van de ginna’s tevens gewaarborgd.ginna’s tevens gewaarborgd.ginna’s
De woningruïnes die aan de benedenrand van het dorp gelegen zijn zullen daarom een 
jongere stichtingsdatum hebben dan de ginna’s in het centrum en tegen de rotswand. ginna’s in het centrum en tegen de rotswand. ginna’s
Ze stammen waarschijnlijk uit de tijd dat Pégué meer inwoners telde, mogelijk uit het 
begin van de vorige eeuw3. Als gevolg van de grote hongersnood in 1914 zijn toen veel 
bewoners weggetrokken naar de Seno-Gondovlakte (Gallais 1975).

Bij het proces van hergebruik zien we de woongebouwen veranderen, dat wil zeggen 
de ruimtelijke indeling wijzigt en er ontstaan nieuwe types. Het traditionele woningtype 
met de ronde keuken wordt al geruime tijd niet meer gebouwd evenals de vrijstaande 
vestibule als mediërende ruimte. Ook de vrouwelijke voorraadschuur (guyo ya), 
opbergruimte van persoonlijke bezittingen, verdwijnt langzamerhand en wordt voortaan 
opgenomen in het interieur van de woning.

Onder invloed van het toerisme worden er de laatste jaren ook aanpassingen gemaakt 
aan de woningen. Bijvoorbeeld om het huis geschikt te maken als gastenverblijf wordt 
er een ongebruikelijke sanitaire ruimte gebouwd of een verkoopplaats voor houten 
Dogonbeelden en maskers ingericht (Doc. 29).
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6.2  Bouwwijzen, techniek en materiaalgebruik (materialisatie)

Traditionele bouwtechniek

Voor wat betreft de bouwmaterialen wordt hoofdzakelijk volstaan met hetgeen 
er in de naaste omgeving voorhanden is. De muren van de woningen die direct op 
de rotsachtige grond gebouwd worden zijn samengesteld uit breuksteen (temy) met 
leemmortel en daarna bedekt met een laag pleister (taru) van leem (ponu) gemengd 
met gehakt stro (sesuru). De laatste afwerklaag bestaat uit fi jne leemmortel waaraan 
soms karaté-olie is toegevoegd als waterafstotend middel.

Het binnenpleisterwerk en de gestampte vloeren bestaan eveneens uit leem. 
De dakconstructie (demuingu) is opgebouwd uit hoofdbalken (dyen) van 10 à 15 cm 
diameter en dwarsbalken (lalu) van 5 à 8 cm diameter bedekt met een laag takken. 
Daarop liggen bladeren en twijgen met tenslotte een bed van leem dat het dakterras 
vormt en afschot heeft naar de hemelwaterafvoeren (do) die bestaan uit spuwers 
gemaakt van het hout van de acacia albida (sene).
     De deuren zijn samengesteld uit twee houten delen en draaien met  speunen in de 
houten onderdorpel en latei boven de deuropening. Ze zijn meestal voorzien van de 
typische gedecoreerde Dogonsloten (Doc. 47).
    In de oudere woningen (fi g. 6.02) dragen de muren alleen de dakbalken van de 
nevenruimten die maar een geringe overspanning hebben. De grotere centrale ruimte 
(dê bere) van het huis heeft een zelfdragende constructie van hoofdbalken, die het 
terras dragen, steunend op vorkvormige kolommen (djen).  Tijdens het bouwproces 
wordt deze constructie pas aangebracht wanneer de muren geheel zijn opgetrokken 
(Calame-Griaule 1955). 
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Het is als het ware de meest elementaire constructie van een vrijstaande abri, die 
geplaatst wordt in de open ruimte tussen de omringende nevenvertrekken.

De bouwwijze van de voorraadschuren wijkt sterk af van die van een woning. Ze doet 
meer denken aan de techniek van een pottenbakker. De dunne wanden van ongeveer 
7 cm dikte worden met de hand ‘opgekneed’ uit leem, gemengd met strohaksel. Samen 
met de vloer en het dak vormen ze gesloten containers die via kleine deurtjes toegankelijk 
zijn en in reliëf met allerlei motieven gedecoreerd worden.
    De kleine, vrouwelijke voorraadschuren dragen een koepelgewelf terwijl de grotere 
schuren voor graanopslag plat afgedekt zijn. Beide worden ze beschermd tegen de 
regen door een gevlochten, kegelvormig dak uit giersthalmen (Doc. 47). De vierkante 
basis staat los van de grond op een vloertje dat ondersteund wordt door gestapelde 
poeren. Ronde voorraadschuurtjes, voor het opbergen van de voorouderfetishen, 
worden direct op de rotsachtige bodem geplaatst.
     Tegen of in de holtes van de steile rotswand gebouwd, tonen de voorraadschuren, 
die veel ouder zijn, een gemengde techniek van gestapelde breuksteen met leemmortel 
of van opkneden met leem.
   In Pégué wordt door de bewoners zelf gebouwd. Het is een sociale activiteit 
waaraan de hele familie en dorpsbuurt bijdraagt. Men krijgt door de gemeenschap 
een bouwplaats toegewezen en helpt elkaar in de regel bij de werkzaamheden zonder 
ervoor te hoeven betalen. De toekomstige woningeigenaar verzamelt zelf de nodige 
bouwmaterialen en biedt degenen die deelnemen aan de bouw van het huis eten en 
drinken aan. 

Tot ver in de jaren 1950 werden daarbij nog bouwrituelen gehouden om de 
diverse stadia van de bouw te markeren, waarbij de voorouders herhaaldelijk werden 
aangeroepen. De traditie van het uitzetten van de plattegrond door de familieoudste, 
het plaatsen van de fundamenten voor de keuken, het vastleggen van de plaats voor de 
huiselijke haard of de plechtigheden alvorens het dak op het huis te gaan leggen zijn in 
die tijd nog gedetailleerd beschreven door Calame-Griaule (1955). Uit gesprekken met 
bewoners meen ik aan te kunnen nemen dat dit voor de oudere huizen in Pégué ook 
heeft gegolden maar nu niet meer op een dergelijke manier in praktijk wordt gebracht.

Verandering van het bouwen

Het bouwen wordt inmiddels door een jongere generatie mannen uitgevoerd. Daar-
van werken er een aantal in de hoofdstad Bamako, terwijl hun vrouw(en) en kinderen 
in Pégué gehuistvest zijn. Ze zien het bouwen van hun woning als een gelegenheid tot 
modernisering waarbij de traditionele bouwwijzen, vaak onder invloed van de stedelijke 
indrukken, vervangen worden door nieuwe bouwtechnieken. Een voorbeeld hiervan is 
het bouwproces dat plaatsvond op het woonerf van Donor in de periode tussen 1984 
en 2000. Tijdens een serie moderniseringen heeft hij het bestaande woonhuis tot twee 
maal toe vervangen door een nieuw bouwtype (Doc. 23).

Maten worden in Pégué echter nog steeds in passen en ellen gemeten, in tegen-
stelling tot het grotere districtcentrum Sanga waar als maateenheid vaker de meter 
gebruikt wordt en het inschakelen van een beroepsmetselaar in de woningbouw steeds 
meer voorkomt.
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    Als gevolg van de gebruikelijke verhuisbeweging naar het centrum van het dorp 
worden leegstaande woonerven, die in verval geraakt zijn, weer bewoond. Op de 
locatie waar oude woningen stonden worden nieuwe opgericht in een modernere stijl. 
Het uitzetten van de plattegrond (bummô) gebeurt met een draad op de grond en met 
stenen worden vervolgens de hoeken van het huis vastgelegd (yâyây la). 
         Dogonuitdrukkingen bummô en yâyây la zijn door Griaule tevens beschreven als woorden 
om de diverse stadia van diepgaande kennis en inwijding weer te geven, ook in verband 
met het bouwen (Griaule &Dieterlen 1965)4. Bij de hedendaagse bouwers in Pégué is deze 
meer conceptuele opvatting in relatie tot hun werk, volgens mijn waarneming, niet meer 
bekend en lijkt vooral een pragmatische instelling de overhand te hebben.    
    Bij analyse van de woningplattegronden in Pégué blijkt dat de eerder genoemde 
ideale maat van 4 bij 4 passen van de centrale ruimte (bere) slechts bij benadering 
te herkennen is. Door de onregelmatige structuur van de bouwterreinen ontstaan 
hierop namelijk allerlei vorm- en maatafwijkingen. Toch zien we dat de hoofdmaten 
van de centrale ruimte steeds in dezelfde orde van grootte terugkomen. Ook in de 
nieuwe woningen blijft de hoofdruimte, uitgebreid met diverse nevenruimten, steeds de 
elementaire basis voor een woongebouw (fi g. 6.01).
   Het gebruik van leem en breuksteen als voornaamste bouwmateriaal brengt 
een voortdurend onderhoud van gebouwen met zich mee. Tijdens het droge seizoen, 
wanneer de werkzaamheden op het land minder tijd vergen, worden de nodige reparaties 
verricht van daken en muren waarvan de leemstuclaag in de voorbije regenperiode 
gedeeltelijk is weggespoeld. Dat is tevens de tijd van de grootste nieuwbouwactiviteiten 
in het dorp.
    Dit onderhoud geldt in mindere mate voor de gebouwen die de beschutting van
de overhangende rotswand genieten of in de Tellemgrotten gebouwd zijn. Ze kunnen 
een hoge leeftijd hebben. Herhaaldelijk repareren en vernieuwen van het leemstucwerk 
met de hand veroorzaakt op den duur de kenmerkende zachtglooiende vormen. Het is 
echter een terugkerende inspanning die men graag wil vermijden. De toepassing van 
cement als onderhoudsarme vervanger van leem is voor de woningbouw in Pégué 
te kostbaar en zou bovendien uit duurzaamheidsoverwegingen zowel technisch als 
esthetisch een slecht alternatief zijn. In geringe mate wordt cement wel gebruikt bij de 
aanleg van vloeren of de plaatselijke versterking van muuropeningen en dak.
      Een belangrijke verandering in de bouwwijze is de toepassing van drooggestapelde 
muren uit rechthoekig gehakte blokken zandsteen die volop voorhanden is en o.a. in 
Sanga al eerder werd aangetroffen. Het resultaat van deze steenhouwerstechniek is 
veel stabieler dan de traditionele opbouw van muren uit onregelmatige breuksteen en 
leemmortel die zonder geregeld onderhoud sneller hun samenhang verliezen.

Door deze verhoogde stabiliteit van de muren wordt de zelfstandige draagcon- 
structie van het dak op vorkkolommen overbodig en rusten de dakbalken nu direct op 
de muren. De verdere samenstelling van de dakconstructie is niet veranderd en blijft 
afgewerkt met leem waarbij tegelijkertijd de borstwering van het dakterras van binnen 
en buiten met leemstuc wordt bezet. Vervolgens worden de muren van binnen geheel 
gestuct. Aan de buitenkant voorlopig nog maar gedeeltelijk, met de bedoeling dit later 
ook geheel te voorzien van een stuclaag.
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6.3   Culturele aspecten van de bouwvorm (inhoud)

Ideële dorpslay-out als ruimtelijk concept

    Het eivormige dorpsmodel waaraan, zoals eerder beschreven, het beeld van de 
Dogonmens met zijn mythologische verwijzingen ten grondslag ligt, is niet in deze
letterlijke vorm aan te treffen, dus evenmin in Pégué Tôlou. De symmetrische opbouw 
en oriëntering van het model zouden moeilijk in overeenstemming te brengen zijn met 
de terrasvormige topografi e van een rotswanddorp.
Het model kan echter wel gezien worden als metafoor voor een Dogondorp waarin 
alle belangrijke samenstellende gebouwen en objecten in één betekenisvol beeld zijn 
samengebracht.
   Wanneer we de werkelijke lay-out van Pégué Tôlou bestuderen dan toont het 
ensemble van de gebouwen, buitenruimten en hun oriëntering ten opzichte van elkaar 
een overeenkomstig functionerende samenhang en eenheid. Daarin nemen dezelfde 
typen gebouwen ieder hun eigen plaats in en hebben ze hun specifi eke betekenis. Dat 
wil zeggen de noordelijke ligging van het dorpsplein nabij de entree van het dorp en 
de vooruitgeschoven post van de togu na, met weids uitzicht over de vlakte, die hier 
overigens niet direct grenst aan het plein maar wel via de openbare ruimte ermee in 
verbinding staat. Verder bevindt zich aan de rand van het dorp het vrouwenhuis boven 
op een terras tegen de rotswand en het dorpsaltaar beneden tegenover het raadhuis. 
Het gebied van de ginna’s is in het midden gesitueerd en beslaat het grootste deel van 
de bebouwde dorpsruimte. 

Traject van openbaar naar privéTraject van openbaar naar privéTraject van openbaar naar priv

     In de gesloten structuur van het dorp komt de spanning tussen het veilige binnen 
en het wilde buiten, een onberekenbare wildernis die voor de Dogon echter ook een 
noodzakelijke bron van kracht en wijsheid betekent (van Beek 1991), tot uitdrukking.  
Eenmaal binnen zijn in het dorp betekent opgenomen zijn in de semi-openbare wereld 
van het wonen met zijn diverse stadia van privacy. Daarin zijn ook hier de domeinen 
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te herkennen waarin de mannelijke en vrouwelijke leefwereld zich afspeelt. Zoals we 
eerder gezien hebben betekent dit heel in het algemeen dat het openbare buitengebied 
bestemd is voor de man en de intimiteit van de woning voor de vrouw. Ook hier bestaat 
er een serie overgangen of drempels die het ruimtelijk traject van openbaar naar privé 
markeren. Zo zijn er achtereenvolgens het dorpsplein en de togu na die specifi ek tot het 
domein van de man behoren en de toegang inleiden tot de semi-openbaarheid  van de 
woonstraatjes in het gebied van de ginna’s. Vervolgens is er de ‘mannelijke’ vestibule 
die straat en woonerf, het domein van de vrouw, met elkaar verbindt. Tenslotte komt 
men via de ‘mannelijke’ entree in de meest intieme ‘vrouwelijke’ ruimte (dê bere) de 
zogenaamde ‘buik’ van het huis, die voor vreemden minder toegankelijk is.

Gebouwtypen en hun formele betekenis

     Zoals elders in het Dogongebied waren ook volgens de bewoners van Pégué bij het 
stichten van hun dorp de gebouwen die men eerst oprichtte, het raadhuis (togu na), 
het vrouwenhuis (punulu) en het woonerf van de eerste bewoners (ginu na). Daarop 
volgden het dorpsaltaar en de Binu-tempel als cultusplaats voor de watergeest Nommo. 
     Het enige raadhuis is hier de ruimtelijke dominant van het dorp. Gesitueerd nabij het 
dorpsplein, vertegenwoordigt het gebouw de groep grootfamilies (togu) die daar wonen. 
Het gebouw biedt, aan het ‘hoofd’ van het dorp gelegen, onderdak aan het bestuur 
van de buurt of aan de mannen van het dorp maar is niet toegankelijk voor vrouwen. 
De oudste woning van Pégué is niet meer bewoond maar wordt gezien als symbool 
voor de continuïteit van de Say van het dorp en is onder andere de plaats voor het 
voorouderritueel (wagem). De verantwoording voor de instandhouding ervan berust bij 
de oudste bewoner van het dorp, Moinimè.

Op soortgelijke wijze verwijzen de woonerven van de latere ginna’s naar het ginna’s naar het ginna’s
voortbestaan van de afzonderlijke uitgebreide families en dienen daarom ook 
gehandhaafd te blijven. Ze worden in opvolging meestal door de oudste man in de 
familie bewoond.

Stagnerende continuïteit van de ginnaïteit van de ginnaï

     Op enkele plaatsen zoals bij woonerf 2 en 7 (Doc. 19) zien we hoe het proces van 
hergebruik en renovatie stagneert. Zo wordt bijvoorbeeld de ginna van de uitgebreide 
familie van Dounlè Say, woonerf 2 (Doc. 22), sinds het eind van de jaren 1980 niet meer 
bewoond en is in verval geraakt. De verantwoordelijke oudste zoon is namelijk naar de 
Seno-vlakte verhuisd en geeft geen toestemming tot de herbouw van de oude woning 
waar voor het laatst zijn moeder heeft gewoond. Het erf wordt nu gedeeltelijk beheerd 
als dependance door de jongere Dounlè die verderop woont in woonerf 9 (Doc. 29).
      Hij heeft inmiddels enkele bijgebouwen als voorraadschuren gerenoveerd maar ook 
recent een nieuw onderkomen gebouwd voor het voorouderritueel (wagem), dat  zich 
voordien in de ruïne van de woning bevond. Dit laatste demonstreert dat de relatie van 
de familietraditie met de ginna nog niet geheel verbroken is.

Een vergelijkbaar proces vertoont de levensloop van woonerf 7 (Doc. 27), waarvan 
de eigenaar de dorpsoudste Moinimè is, die hogerop tegen de rotswand woont. 
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De ruïnes van de gebouwen, die bij benadering uit het eind van de 19e eeuw moeten 
stammen, vormden vroeger de ginna van zijn familie.
    Hoewel het erf al heel lang onbewoond is wordt de graanopslag, als teken van 
overleven en continuïteit van de familie, nog steeds gebruikt en ook door Moinimè 
onderhouden. Hij koestert de hoop dat ooit iemand van zijn uit Pégué vertrokken zoons 
de ginna opnieuw zal bewonen.

Conclusie

In de lange periode waarin de bouwactiviteit van de bewoners van Pégué Tôlou is 
gevolgd kon een proces van verval en wederopbouw worden waargenomen. Woningen 
die in het begin van de jaren 1980 in uitstekende staat verkeerden raakten in verval en 
ruïnes werden weer opgebouwd. Volgens het gebruikelijke verhuispatroon bewoont de 
jongere generatie nu de ooit vervallen woonerven.

De mannen die vaak seizoenswerk verrichten in de hoofdstad, bouwen nieuwe 
huizen die niet meer overeenkomen met de oude bouwtypen. Soms worden oude 
woningen gerenoveerd maar meestal worden ze afgebroken en op dezelfde bouw-
plaats herbouwd. Ook de oude bouwwijze is vervangen door een verbeterde steen-
houwerstechniek, gecombineerd met leemmortel. Mogelijk zou door een verbeterd 
bouwvergunningenbeleid de kwaliteit van het bouwen bewaakt kunnen worden.

In het hierop volgende hoofdstuk zal onder andere nader worden ingegaan op de 
evolutie van de diverse woningtypen.
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Noten

1 Het is aannemelijk dat enkele Tellemgebouwtjes, samengesteld uit leemtichels, die zich op een
15 meter hoog plateau bevinden aan de noordkant van Pégué Tôlou stammen uit de elfde tot
dertiende eeuw (Bedaux 1972).

2  Zoals eerder vermeld, is van de vier broers (Dyon, Ono, Domno en Arou) Arou de jongste. 
Hij werd door Amma, god van de schepping, benoemd tot hoofd van de vier oorspronkelijke 
sub-groepen. Als eerste sterveling kwam hij terug op aarde in de gedaante van een slang en
leeft voort in de Lébécultus met de Hogon als offerpriester (Griaule 1938).

 Pégué hoort daarom bij de speciale Hogon van het Dogongebied uit het dorp Arou.

3   Te vergelijken met hetzelfde verschijnsel in het naburige dorp Banani (Lane 1997).

4   Door Griaule en Dieterlen (1965: 75-79) wordt aan de hand van de reeks woorden: bummô (teken), 
yâyây la (beeld), tônu (schets), nu (schets), nu tôymu (vorm) de genese van de vorm beschreven. ymu (vorm) de genese van de vorm beschreven. ymu Bummô is het teken 
of het concept van de vorm. Dat wil zeggen het primordiale beginsel waarin woorden en tekens nog 
één zijn, vergelijkbaar met het wereldei van Amma, god van de schepping.

 Yâla is het beeld of de refl exie in de ruimte van het voorgaande teken, ofwel het symbool 
ervan, terwijl tônu het schema of de ruimtelijke fi guratie van dit symbool is. Tenslotte is nu het schema of de ruimtelijke fi guratie van dit symbool is. Tenslotte is nu tôymu
de concrete tekening of ook de materialisatie van de vorm. Deze begrippenreeks wordt door de 
auteurs gedemonstreerd met de opeenvolgende fasen in het bouwproces van een huis. Bummô
is daarbij de prefi guratie of het idee van het huis, maar verwijst ook naar de afmetingen. YâYâY la zijn 
de hoekstenen waarmee het plan wordt vastgelegd en tônu is de omtrek van het huis. nu is de omtrek van het huis. nu TôTôT ymu is de ymu is de ymu
voltooide tekening van het plan en de realisering ervan.  

  Door mijn informant werd de reeks begrippen respectievelijk gerelateerd aan: het uitzetten van 
de plattegrond van een huis (bummô), het plaatsen van de hoekstenen (yâyây la), schrifttekens in het 
algemeen (tônu) en een uitgewerkte tekening (tôymu).
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Hoofdstuk 7

Evolutie van de Dogonbouwtypen
    

De ontwikkeling van de lokale bouwwijzen, die tot op de dag van vandaag 
voortgaat, kan onder andere worden verklaard door het bestuderen van het proces van 
verandering door diversifi catie en groei. Het betreft de transformaties die de gebouwen 
uit het typologisch ‘palet’ in de loop van de tijd hebben ondergaan onder invloed van de 
wijziging in formele opvattingen, de mogelijkheden van de beschikbare bouwtechnologie
en het gebruik van de gebouwen.

7.1  Typologisch proces

In dit proces zijn voor de woningen een aantal constante kenmerken te onderscheiden 
die de vorm van de bouwtypen hebben bepaald, met name het bouwen volgens het 
analoge concept van voorgaande woningen als teken van participatie in de culturele analoge concept van voorgaande woningen als teken van participatie in de culturele analoge concept
traditie van de woongemeenschap. 

Zoals we in eerdere voorbeelden hebben kunnen zien heeft dit geleid tot een zekere 
modulevorming, het zogenaamde geijkte woningtype (Panerai 1981) dat op verschillende 
manieren kan worden herhaald, gecombineerd of gewijzigd. Deze afwijkingen als 
kenmerken van individualiteit ontstaan tijdens de uitvoering van het gebouw.
  Tevens is de vorm van deze module afhankelijk van de ter beschikking staande 
bouwtechnische middelen en beperkingen zoals bijvoorbeeld de eigenschappen en 
kwaliteiten van bouwmaterialen en bouwwijzen voor het maken van wand-, dak- en 
draagconstructies.

Naast de invloed van de traditie en bouwwijze op het ontstaan van het geijkte type 
is er de praktijk van het wonen die de vorm van de ruimte in en om de gebouwen mede 
bepaalt.
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     Zo vinden het gebruik, de inrichting of verandering van een woonerf plaats binnen 
de permanente ommuring van aan elkaar grenzende percelen. Deze vaste verkaveling
houdt, o.a. wat betreft de indeling en oriëntatie, verband met de samenstelling van de 
grootfamilies en bepaalt op deze schaal de ruimtelijke structuur van de nederzetting. 
Anderzijds is op een groter schaalniveau de invloed van de topografi sche eigenschappen 
van de locatie op de woonvorm aanzienlijk. Bij de oudere dorpen aan de falaise en op 
het plateau zijn namelijk ook altijd de defensieve kwaliteiten van de omgeving benut, 
zoals bijvoorbeeld moeilijk bereikbare puinhellingen, rotsachtige verhogingen of een 
beschermende steile rotswand.
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Horizontaal:
mutaties van het
hoofdtype A

Verticaal:
Varianten van het
hoofdtype A en de
mutaties door 
reductie.

fi g. 7.01. Analytisch kader van de Dogonwoning (ginu).
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7.2 Analyse van de typen

     Het doel van een analyse van typen is om via inductie het genoemde typologische 
proces bij de voorkomende typen te reconstrueren en te trachten opnieuw de ontwikkeling 
van de traditionele bouwtypen van de Dogon te volgen.
       Door het opstellen van een generatieve taxonomie van de typen wordt de oorsprong, 
het proces van verandering in de loop van de tijd en het verband tussen de voorkomende 
varianten van de typen (taxonomie) weergegeven. Dit proces van verandering wordt 
gevisualiseerd in overzichten van de taxonomie van de gebouwtypen uit het typologisch 
‘palet’, verdeeld over de drie gebieden, rotswand, plateau en vlakte (Cataldi 1989).
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Horizontaal:
mutaties van het 
hoofdtype D
   
      
Verticaal:
varianten van
het hoofdtype D
en de mutaties
door reductie

Hypothetische reconstructie van het typologisch proces.
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Typologische veranderingen van de woningen

      Bij vergelijking van de plattegrondvormen van de woningen in het dorp Pégué Tôlou 
vertonen deze een diversiteit die te herleiden is tot een tweetal traditionele hoofdvormen 
zoals ze in het typologisch palet zijn beschreven1.  
    In een typologisch schema (fi g. 7.01), bestaande uit een formele ruimteordening 
van de woningen, worden deze hoofdvormen geanalyseerd. In dit schema worden 
ze denkbeeldig herleid tot de centrale woonruimte door de geleidelijke reductie van 
nevenruimten als de entree, keuken en bergruimte(n).

Voor het overgrote deel komen deze varianten, zowel oude als nieuwe, in de 
bestudeerde woonerven voor. Ze laten een ontwikkeling zien van een samengestelde 
naar een enkelvoudige ruimtevorm. Het vervallen van de nevenruimten ontstaat enerzijds 
als gevolg van het aan elkaar koppelen van woningen, anderzijds verschijnt er een 
nieuw vereenvoudigd woningtype waarbij de hoeveelheid nevenruimten is gereduceerd. 
Deze laatste voorbeelden zijn meestal van recentere datum. Verdiepingen boven de 
nevenruimten zijn normaal maar worden ook gedeeltelijk weggelaten, bijvoorbeeld 
wanneer er elders op het erf meer ruimte ter beschikking is voor berging. Soms is er 
alleen ter plaatse van de keuken een vide, met of zonder een gedeeltelijke tussenvloer, 
die via een gevorkte trapladder toegang geeft tot het dakterras. Trappenhuizen zoals in 
moskeeën of bijvoorbeeld grotere Toucouleurhuizen in Bandiagara zijn bij woningen in 
het rurale gebied niet gebruikelijk.

Door de klassifi cering kan de herkomst en globale datering van de woningen met  
elkaar worden vergeleken. We zien bijvoorbeeld dat de meer complexe hoofdvormen in 
hun volledigheid het meest voorkomen en tevens de oudste woningen zijn. Voor Pégué is 
dit vooral Type D1 dat op dit moment niet meer gebouwd wordt en volgens de informanten, 
in zijn huidige vorm, reeds dateert van ruim vóór 1950 (fi g. 7.02). Dit type wordt vaak als 
representatief voor de Dogonwoning aangeduid maar komt in werkelijkheid slechts voor 
binnen een beperkt gebied in de regio van Sanga, vooral in de reeks rotswanddorpen 
tussen Yayé en Yendouma. Het gebied komt enigszins overeen met de eerder 
genoemde landstreek waar men het Dogondialect Toro spreekt (Calame-Griaule 1968).
   De vorm van het complex van een woonerf met zijn opstallen en ommuring is 
hoofdzakelijk afhankelijk van de topografi e van de situatie, in dit geval de trapsgewijze 
opbouw tot aan de steile rotswand. Veel erven hebben daarom een woonhof dat zich 
bevindt op verschillende niveaus, die kleiner worden en compacter bebouwd zijn naar 
mate men dichter bij de rotswand komt. Het is opmerkelijk dat het oppervlak van deze 
percelen in de loop van de tijd vrijwel niet is gewijzigd en de verandering zich blijkbaar 
alleen afspeelt binnen vastgestelde erfgrenzen die niet meer verschuiven wanneer ze 
eenmaal door de dorpsoudste zijn bepaald. Het formaat van de erven volgt doorgaans 
de wisselvalligheden van het terrein en geeft daarom minder aanleiding tot een 
systematische formele klassifi cering.

Vergelijking van de woningtypen en hun locatie

      De afl eiding van de twee traditionele hoofdwoningtypen die we in het voorbeeld 
van Pégué hebben gezien geldt voor wat betreft de ruimtelijke structuur in principe voor 
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de meeste dorpen aan de rotswand, het plateau en in de Seno-vlakte (fi g. 7.03). Daarbij 
kunnen de proporties, de draagstructuur en de vorm van de dakopbouw afwijkingen 
vertonen en individuele interpretaties door aan- op- en uitbouw (fi g. 7.01).
     Het ronde type F2 komt in de Pinari ook voor in de vorm van geaglutineerde complexen 
zoals in het hooggelegen dorp Niongono. Door gebrek aan ruimte is de bebouwing 
compacter en worden de diverse woningtypen dicht tegen elkaar aangebouwd, zoals 
bijvoorbeeld in de dorpen op de Yougoberg en in Ibi. In Yougo Dogourou ziet men hoe 
bij uitzondering bij de D- en E-typen de keuken niet in het midden ligt maar naar de 
zijkant is geschoven.

Dorp
Woningtype

A B C D E F

Niongono
1

2 X X X

3 X X

Songo
1 X

2 X X

3 X X X

Sanga
1 X X X X

2 X X X X

3 X X X X
   

Yougo
Dogourou

1 X X X X

2 X X X X

3 X X

Yougo
Piri

1 X X

2 X X X X X

3 X X

Banani
1 X X X

2 X X X

3 X X X X X
   

Arou
1 X

2

3 X

Pégué
Tôlou

1 X X X

2 X X X X

3 X X X

Pégué Na
1 X

2 X

3 X X X X X X

Ireli
1 X X X X X

2 X X X X X

3 X X X X X

Tireli
1

2 X

3 X X X

Bankass
1

2

3 X X X
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Woonerf Woning variant
1 D1

2 D2

3 D1, C3, C3 + C3

4 D3, F3

5 A 1+ F3

6 D1, F2, F3

7 D1

8 C3, C3

9 C3 + C3, D1 + F3

10 A3 + C1

11 A3 + B3, F3

12 C3, B3, F3 + F3

13 A 3+ B3

14 B3, C3, E3

15 B3

16 F3 + F3

17 C3 + C3

18 B2

19 C3 + C3

fi g. 7.04  Plattegrondprincipes van het woningtype
               ‘chambre-antichambre’.

fi g. 7.03  Woningtypen en hun lokatie. 

fi g. 7.02  Overzicht woningtypeva-
               rianten in Pégué Tôlou.

Pégué Tôlou

11

2

3

2

3

1  slaapkamer (chambre)
2  woonkamer (antichambre)2  woonkamer (antichambre)
3  veranda



     Uit de verdeling van de diverse bouwtypen over de dorpen kan men opmaken dat 
de klassieke A1 en D1 typen, op het plateau naar het westen en in de vlakte, ontbreken. 
Ook het bouwen in verdiepingen neemt daar af. Men treft eerder de typen aan uit 
de horizontale reeks no 3 die meestal van later datum zijn. Het C3-type wordt vaak 
uitgevoerd met een dubbele kamer, of tweemaal zo breed.

In deze gebieden is ook de tendens waar te nemen om naast deze typen, die tot 
de wooncultuur van de Dogon behoren, over te gaan tot de verdeling van het huis in 
een chambre en een antichambre, soms aan de voorkant voorzien van een veranda. In 
zo’n geval wordt het woningtype C2 getransformeerd tot een voorkamer, (antichambre) 
waar men binnenkomt en een aangrenzende slaapkamer (chambre). Bij het dubbele 
woningtype van C3 wordt deze eenheid een kwartslag gedraaid en de entree veranderd 
in een veranda met een eenvoudige opening naar buiten (fi g. 7.04). Hier kan men zitten 
en staat o.a. de watervoorraad opgeslagen.

De introductie van deze huisvorm heeft te maken met de islamisering van deze 
gebieden die begon in de negentiende eeuw vanuit de Nigervallei. In de Pondo evenals 
het gebied van de Bamana is deze vorm van wonen wijdverbreid. De toegang tot de 
slaapkamer is daar rondom vaak versierd met geperforeerd siermetselwerk en de 
veranda heeft openingen met diverse boogvormen.    

Ontwikkeling van de ginnafaçade

         De monumentale voorgevels van voorname woningen zijn een belangrijk stijlkenmerk 
van de vernaculaire architectuur in heel West-Africa. Zoals reeds eerder uiteengezet 
komen deze gevels bij de Dogon voor bij de ginna’s, de huizen van de clanhoofden, en 
symboliseren met het nissenpatroon de tachtig voorouders van het Dogonvolk.
    Bij de typologie van de voorgevel kunnen we diverse variaties van de compositie 
waarnemen, die typerend zijn voor het Dogongebied. Voor de nissengevel, die in vier 
hoofdvarianten voorkomt is daarbij het meest kenmerkend: het zig-zag patroon met 
driehoekige nissen, dat aan een Berber invloed uit het noorden wordt toegeschreven 
(Prussin 1981), het schaakbordpatroon met vierkante nissen en de gevel met langgerekte 
nissen, die vooral voorkomt in de regio Sanga en de cassettegevel typerend voor 
Bandiagara (foto 7.2). De laatste vertoont een relatie met de gevelcomposities uit de 
Nigervallei zoals bijvoorbeeld uit de regio van het Lac Débo.
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foto 7.1. Ibi, ginnafacade, 1987 (foto: Blom). foto 7.2. Bandiagara, huis van Maki                   
Tall, 1956 (foto: Engström).



             

   

      Deze gevelvormen gaan altijd samen met een dakterras op een achterbouw die
als bouwtype al uit een vroege periode moet stammen2. De nissengevel vormt daarbij 
het front van een verhoogde voorbouw die als entree en bergruimte een apart deel van 
het woonhuis beslaat. De bijbehorende plattegrond benadert meestal het kruisvormige 
hoofdtype A (fi g. 7.01).
    Het schema toont de taxonomie van het ginnafront als een ontwikkeling van een 
eenvoudige compositie naar een meer complexe structuur, gelocaliseerd op het plateau 
en aan de rotswand (fi g. 7.05). In de vlakte worden deze gevelvormen bij de woningen 
niet aangetroffen.

Er zijn combinaties en overgangen te zien tussen deze hoofdvormen door de 
modifi caties van een aantal kenmerken: begane grond of verdiepingbouw, de hoeveelheid 
en vorm van de nissen (zoals afgerond, rechthoekig, driehoekig of cassettevormig), de 
aanwezigheid van een reeks conische dakbeëindigingen die soms als offerplaats dienst 
doen en een eventuele overkragende luifel (horizontaal).
Verder speelt de overgang naar en combinatie met verticale nissen en de lengte-
hoogteverhouding van het gevelvlak ook een rol (verticaal). In het algemeen ligt aan de 
gevelcompositie een symmetrisch principe ten grondslag waarmee de plaats van deuren 
en luiken echter niet altijd in overeenstemming is. De houten deuren, samengesteld uit 
twee delen zijn soms voorzien van houtsnijwerk met voorouderafbeeldingen, meestal 
bij de deuren op de verdieping.
        Het materiaal waarmee eertijds de gevels werden opgebouwd bestond uit zandsteen, 
leemmortel en handgevormde platte leemtichels waarmee men de gewenste plastiek 
in de voorgevel kon realiseren. Met name bij de driehoekige nissen van het zig-zag 
patroon was een dergelijk formaat onmisbaar3. De rechthoekige nissen ontstonden door 
het plaatsen van houten regels tussen de verticale pilasters in de gevel die vervolgens 
opgehoogd werden met leem, soms zodanig dat er slechts ronde nissen overbleven. 
Bij de jongere ginnagevels zien we tichels uit een mal van 40 x 20 x 10 cm toegepast, 
waarmee een soortgelijke detaillering van pilasters, pinakels en zig-zagmotieven kan 
worden bereikt die nu echter een regelmatiger beeld vertonen (foto 7.1, 7.4).
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foto 7.3. Sanga, voorgevel ginna, 1984. foto 7.4. Sanga, voorgevel ginna, 2000.
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D 1 Sanga
    2 Sanga
    3 Sanga
    4 Sanga
    5 Arou
    6 Sanga

E 1 Amani
    2 Teli
    3 Ninngari
    4 Ninngari
    5 Yanda
    6 Sanga

F  1 Touré
    2 Sanga          2 Sanga      
    3 Bandiagara
    4 Sanga
    5 Sanga
    6 Tabi Tonga

G 1 Kori Kori
    2 Kori Kori
    3 Diombolo
    4 Bandiagara
    5 Bandiagara
    6 Bandiagara

A  1 Tireli
    2 Tireli
    3 Sanga
    4 Sanga
    5 Kani Gogouna
    6 Bankass

B 1 Sanga
    2 Daga
    3 Sanga
    4 Sanga
    5 Sanga
    6 Sanga

C 1 Djigibombo
    2 Banani
    3 Ogossogou
    4 Sanga
    5 Sanga
    6 Sanga

Horizontaal:
Ontwikkeling naar meer 
verdiepingen van afgeronde,
rechthoekige en driehoekige 
nissen naar de cassettegevel.

Verticaal:
Ontwikkeling van een liggende 
naar een staande gevelcompo-
sitie. Toename van nissen 
en koppeling tot langwerpige 
verticale nissen

fi g. 7.05. Typologie van de voorgevel van de ginna.

A CB

1

22

33

4

5

6
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Varianten van de gevelcompositie.

D E F G

1

2

3

4

5
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Typologie van de voorraadschuren

In het voorgaande (5.4) zijn de uiteenlopende vormen van de graanschuren en hun 
betekenis al ter sprake gekomen, zoals daar zijn: de grote ‘mannelijke’ graanschuur, 
de kleine ‘vrouwelijke’ voorraadschuur, de woonschuur en de ronde schuur. Deze 
hoofdvormen staan in allerlei varianten in maat en vorm, op de woonerven van de Dogon4.
       Volgens hen moeten er op zijn minst vijftien van deze varianten bestaan (Huet 1994, 
83). Vooral de ‘mannelijke’ graanschuur (guyo ana), met voedselvoorraad en zaaigoed 
aan gierst voor de hele familie, staat centraal in de sociaal-economische organisatie 
van de agrarische samenleving. Elk jaar moet men namelijk met deze voorraad, die 
langs de falaise door het hoofd van de grootfamilie wordt beheerd, de moeilijke droge 
periode weten te overbruggen. Na de oogst worden de graanschuren gevuld en de 
openingen met klei verzegeld. Het aantal en de afmetingen van deze graanschuren, 
die een hoogte van 5 meter en een inhoud van 25 m3 kunnen bereiken, demonstreren 
zowel de overlevingskansen als het aanzien van de grootfamilie.

In de vlakte staan ze bij alle woningen opgesteld en niet alleen op het erf van 
het familiehoofd. De maten zijn daar groter dan elders in het Dogongebied. De 
vierkante plattegrond, de kleine deurtjes op verschillende hoogten, en het platte dak 
zijn kenmerkend voor de guyo ana (fi g. 7.06: A2, D1, D2), hoewel ze op het plateau 
soms ook met een koepelgewelf zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld in Songo komen we 
uitsluitend graanschuren met koepelgewelven tegen en in de dorpen op de Yougo-berg 
daarentegen alleen schuurtjes met platte daken. De toegang tot de schuurtjes bestaat uit 
kleine openingen in de wand die men bereikt via een klimpartij op de veel voorkomende 
gevorkte trapladder en voortgezet wordt op de dwarsbalken aan de binnenkant van het 
schuurtje.
   De meest voorkomende kleine ‘vrouwelijke graanschuur’ (guyo ya), overwegend 
uitgevoerd met een koepelgewelf van banco, is het eigendom van vrouwen of 
mannen en dient voor de opslag van persoonlijke bezittingen, veldgewassen etc. De 
binnenruimte is door een tussenvloer in tweeën gedeeld en zowel boven als beneden 
gecompartimenteerd in vier vakken. Dit is de gebruikelijke verdeling, naar men zegt 
bestemd voor vrouwen, terwijl een variant met beneden drie vakken (fi g. 7.06: C1), 
bestemd is voor mannen (guyo karu). 
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foto 7.5. Ireli, voorraadschuur, 1978.   foto 7.5. Ireli, voorraadschuur, 1978.   foto 7.6. Songo, graanschuur, 1980.



In de praktijk worden ze echter door elkaar gebruikt. Ook zijn verdelingen in vijf 
vakken gebruikelijk of met slechts een half tussenschot op de bodem bij de guyo poru
(fi g. 7.06: C2).
    Bij de woonschuren (guyo togu), die dezelfde vorm en afmetingen hebben, is de 
benedenruimte ingericht met een slaapplaats voor een ouder familielid, bereikbaar via 
een deurtje van 55 cm breed en 80 cm hoog. Naast de slaapmat bevinden zich een of 
meer vakken voor levensmiddelen en dergelijke (fi g. 7.06: C3, D3).
    De bouw van een graanschuur is het werk van de toekomstige eigenaar en zijn 
familie die om te beginnen een fundering plaatst van negen verhogingen van steen, 
gerangschikt in drie rijen van drie. Vervolgens drie balken van rondhout met dwars 
daarop een serie dunne dwarsbalkjes. Met een laag takken of gierststengels wordt 
daarna een vierkant plateau gevormd waarop de bodem uit banco, gemengd met 
gehakt stro kan worden gelegd (Doc. 29). Hierop worden wanden, van ongeveer 7 cm 
dik, opgekneed tot een hoogte van + 40 cm. Na verharding gaat men verder met de 
volgende lagen tot aan de tussenvloer van banco, die rust op vier ondersteuningen van 
rondhout. Van hieruit worden de vier, langzaam toelopende, wanden beeindigd met
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fi g. 7.06. Typologie van de voorraadschuren.
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een koepelgewelf en wordt tenslotte het geheel gepleisterd met een leemlaag. Voor de 
toegang worden openingen uitgespaard van 30 à 40 cm in het vierkant die later worden 
voorzien van een boven- en onderdorpel en een houten deurtje.

De typische puntdaken van gierststengels, bevestigd op een frame van takken 
en bijeengehouden met koord van boombastvezels, worden later aangebracht 
(Doc. 29). Ze vormen een beschutting tegen de slagregen in de natte periode, maar 
worden niet overal even frequent toegepast. Men ziet ze vooral in falaisedorpen, 
buiten de beschermende werking van de rotswand, maar veel minder op het plateau 
en ze ontbreken bijvoorbeeld helemaal in Arou en de dorpen op de Yougo-berg.
Vrijstaande schuurtjes met een rond plan en koepelgewelf (guyo totouri) zijn veel kleiner 
en worden vaak direct geplaatst op een platte steen als fundament. Ze dienen voor de 
opslag van allerlei vruchten en veldgewassen maar ook als fetishhuis (guyo omolo) voor 
het bewaren van beelden en andere voorwerpen ten behoeve van de vooroudercultus. 
Grotere cylindrische graanschuren, soms met verdiepingen, zijn gestapeld uit 
zandsteen met bancomortel en verder naar boven met leemtichels (fi g. 7.06, A1). Ze 
zijn ouder dan de andere voorraadschuurtjes en in de falaisedorpen staan ze soms,
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fi g. 7.07. Typologie van de decoraties.fi g. 7.07. Typologie van de decoraties.
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vrijstaand of gecombineerd in de buurt van de nog veel oudere Tellemschuren die altijd 
de beschutting van de steile rotswand hebben genoten. In het voorbeeld van Niongono 
op het plateau (Doc. 4) zijn deze cylindrische containers opgenomen in de hele bouw-
structuur. Door plaatsgebrek zijn daar vrijstaande voorraadschuren niet mogelijk. De 
decoraties op de schuren zijn eveneens kenmerkend voor de Dogon. De symbolische 
betekenis van de graanschuur wordt ondersteund door decoraties van uiteenlopende 
aard, aangebracht als bas- of hoog-reliëf in banco: zoals antropomorfe voorstellingen, 
verwijzend naar de mythische voorouders, gezichten of de vruchtbaarheid van 
vrouwen, mythische dieren als de kaaiman, diermaskers of de Kanaga en verder veel 
geometrische vormen als omlijstingen en vlakverdelingen, gerelateerd aan de vorm van 
de schuur (fi g. 7.07).

De houten deurtjes die kunnen worden afgesloten met een houten slot zijn vaak 
voorzien van houtsnijwerk met afbeeldingen uit hetzelfde repertoire (Dupuis 2004; Bilot 
et al. 2003).

     

   
Raadhuistypen en hun locaties

Zoals in het voorgaande reeds enkele malen is opgemerkt is het raadhuis (togu na) 
een belangrijk openbaar gebouw dat bestaat uit een beschuttend dak en dat primair 
gebruikt wordt als traditionele vergaderplaats voor de dorpsraad en als zodanig een 
belangrijk symbool is voor de overlegstructuur van de Dogongemeenschap. Elke wijk 
heeft zijn eigen togu na die bij voorkeur bij de stichting van een nieuwe dorpswijk als 
eerste gebouw door de gemeenschap wordt opgericht.

De bouwstructuur van het raadhuistype is gebaseerd op het eenvoudige principe 
van een abri maar de werkelijke verschijningsvorm is zeer uiteenlopend, afhankelijk van 
de locatie, de voorhanden zijnde bouwmaterialen en het gebruik.

De raadhuizen op het plateau en langs de falaise vertonen echter veel verwantschap. 
Ze zijn doorgaans gelegen op een verhoging, grenzend aan het dorpsplein, soms 
bedekt met beschilderde decoraties en hebben af ten toe onderin een bergruimte voor 
rituele voorwerpen of de uitrusting van de maskerdansers. Van daaruit hebben de 
dorpsoudsten, die er bijeenkomen om de problemen in de wijk te bespreken, zicht op 
de gang van zaken in het dorp. De locatie boven op de puinkegel biedt bovendien een 
ruim uitzicht over de aangrenzende vlakte.
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foto 7.8. Tireli, deurtje, 1978.foto 7.7. Daga, voorraadschuren, 1978.



Het dak dat uit een dik pakket van gierststengels bestaat, als beschutting tegen 
zon en regen, kan een hoogte van 4 à 5 meter bereiken. Het vormt zo een duidelijk 
zichtbaar teken dat de identiteit en status van de dorpswijk benadrukt.
De lage kolommen of plaatselijk toegepaste wanden die het dak dragen bestaan uit 
gestapelde natuursteen, soms voorzien van leemstuc en versieringen in reliëf. Aan 
de binnenkant worden, om meer ruimte te scheppen, ook wel houten vorkkolommen 
geplaatst. 

De raadhuizen in de plateau- en rotswanddorpen zijn betrekkelijk klein, met een 
gemiddeld oppervlak van 4,50 x 4,50 meter en een vrije hoogte van 1,20 meter die 
alleen geschikt is voor zit- en ligplaatsen. In deze regio zijn bij het raadhuistype diverse 
subtypen te constateren (fi g. 7.08, 7.09), die ontstaan door de variaties in de hoeveel- 
heid traveeën waardoor de afmetingen van de plattegrond kunnen toenemen. Op het 
plateau gaat deze vergroting gepaard met de toevoeging van meer houten kolommen 
(fi g. 7.08, horizontaal). We zien verder een transformatie van open naar een meer ge- 
sloten bouwstructuur, d.w.z. de vervanging van enkele buitenkolommen door dragende 
wanden overgaand in een bijna geheel omsluitende buitenmuur (fi g. 7.08, 7.09, verticaal).
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foto 7.9. Yougo Piri, togu na, 1978.

foto 7.12. Diankabou, togu na, 1978.

foto 7.10. Amani, togu na, 1978.

foto 7.11. Seno, togu na, 1978.



Hoofdstuk 7: Evolutie van de Dogonbouwtypen

97

A 1 A 1 A Bandiagara
   2 Sanga

B 3 Niongono
    4 Dé

C 3 Dé

D 1 Saredina
    3 Dé

fi g. 7.08. Typologie van de raadhuizen op het plateau.

Horizontaal:
Uitbreiding in de breedte en de diepte door meer traveeën. In plaats van 
stenen meer houten kolommen.

Verticaal:
Ontwikkeling van een open naar een gesloten structuur met meer kolommen 
en wanden uit steen.

AA DDCCBB

1

2

3

4
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A 1 A 1 A Pégué
   2 Ireli
    3 Pégué
    4 Arou

B 1 Amani
    2 Ireli
     3 Banani
    4 Ireli

C 1 Tireli
    2 Neni

D 3 Tireli

fi g. 7.09. Typologie van de raadhuizen langs de rotswand.

Horizontaal:
Uitbreiding in de breedte en de diepte door meer traveeën. In plaats van stenen 
meer houten kolommen.

Verticaal:
Ontwikkeling van een open naar een gesloten structuur met meer stenen 
kolommen en wanden.

AA DDCCBB

11

22

33

44



Ronde en soms ovale raadhuizen zijn uitzonderingen die hoofdzakelijk op het plateau 
zijn aangetroffen. Ze laten eveneens een ontwikkeling zien van open naar gesloten 
bouwvormen, meestal rond een centrale kolom (fi g. 7.10).

De raadhuizen in de Seno-Gondovlakte beslaan een groter oppervlak, ze hebben 
geen uitgesproken basement maar onder en rondom het dak bevinden zich zware houten 
delen op de grond als zit- of ligplaats. Omdat er hier geen zandsteen voorhanden is zijn 
de stenen peilers vervangen door een aanzienlijk aantal houten vorkkolommen.
     In de rechthoekige plattegrond staan in de lengterichting meer van deze kolommen 
dan in de breedte. Ze vormen in deze richting drie of meer traveeën die met de voorkant 
georiënteerd zijn naar het dorpsplein.
Deze kolommen zijn meestal gedecoreerd evenals de overige buitenkolommen aan de 
andere zijden van het gebouw.

Varianten worden in dit geval bepaald door de hoeveelheid traveeën, het al of 
niet aanwezig zijn van niet dragende tussenkolommen in voor- en achtergevel en de 
hoeveelheid zichtbare dwarsdoorgangen (fi g. 7.11).

De achterkant van het gebouw sluit meestal direct aan bij de bebouwing van het 
dorp, in tegenstelling tot de raadhuizen aan de falaise die doorgaans geheel vrij staan. 
Uit de positie van het raadhuis die hier wordt gedeeld met de er tegenover liggende 
moskee aan het dorpsplein, blijkt de grotere invloed van de islamisering in deze regio.
Een andere variabele is het dak dat zeer wisselend van vorm en hoogte kan zijn 
(fi g. 7.12). Dit zal ook het gevolg zijn van het feit dat om de vijf à zes jaar het pakket 
gierststengels door verwering vervangen moet worden. De betreffende gemeenschap 
neemt dan de terugkerende renovatiewerkzaamheden voor zijn rekening.
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fi g. 7.10. Typologie van ronde raadhuizen.

A 1 A 1 A Yougo Dogourou

B 1 Yougo Dogourou
    2 Tiogou

C 1 Yreban
    2 Damasougo

D 1 Pelou
    2 Touyogou

AA DDCCBB

1

2
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A 1 A 1 A Ouroukou

B 1 Domnosogou

C 1 Domnosogou
    2 Youdiou

D 1 Bankass
    2 Woro
    3 Bankass

E 1 Ireli
    

F 1 Beniema

Horizontaal:
Uitbreiding in de breedte 
met meer traveeën 
en toevoeging van 
tussenkolommen in de 
voorgevel.

Vertikaal:
Toepassen van kleinere 
kolomafstand en 
introductie van een of 
meer dwarsdoorgangen.

fi g. 7.11. Typologie van de raadhuizen in de Seno-vlakte.

A CB

1

2

3

4

   3 Diankabou
   4 Anakila

3 Madougou
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foto 7.13. Diankabou,       foto 7.14. Koporokenie-Pé,       foto 7.15. Koporokenie-Pé,
kolommen togu na, 1978.        kolommen togu na, 1980.      kolommen togu na.

Hoofdstuk 7: Evolutie van de Dogonbouwtypen

102

fi g. 7.12. Typologie van de raadhuisdakvormen.



Binu-heiligdommen langs de falaise

Deze heiligdommen worden Binu genoemd naar de mythische voorouder die als 
onsterfelijk wezen weer naar de mensen terugkeert om hen te helpen (Griaule 1948). In 
Binu herleeft de watergeest Nommo die samen met de aardegod Lébé en de schepper 
Amma aangeroepen wordt voor regen, vruchtbaarheid en welvaart.

De Binu-cultus, uitgevoerd door een offerpriester of Hogon is een belangrijke 
institutie in de traditionele Dogonsamenleving aan de falaise en op het plateau. De 
betreffende rituelen vinden plaats in en om gebouwtjes meestal iets opzij gelegen van 
de woonbuurten en het dorpsplein. Men treft ze nog aan in de dorpen langs de falaise 
en het oostelijke plateau, vooral in de aglomeratie van Sanga (Ganay 1941: 107-128; 
van Stigt 1999). In de geïslamiseerde dorpen zijn ze echter niet meer te vinden.
     De meest eenvoudige vorm is een vrijstaande kubus van ongeveer 2 x 2 x 2 meter, 
voorzien van een verhoogde voorgevel met een lage deur. De plattegrond kan variëren 
van vierkant tot langwerpig met afgeronde hoeken, naar ovaal of rond. Op de dakrand 
staan een of meer afgeronde uitstulpingen, de kleine altaren, die bestemd zijn voor 
offers met gierstebrei of het bloed van een geofferd dier. Midden tussen deze altaren 
steekt een dubbele haak van smeedijzer die het aambeeld van de mythische smid, een 
van de acht Dogonvoorouders, symboliseert (fi g. 7.13, foto 7.16).
      Bij een vollediger vorm van het Binu-heiligdom wordt de voorgevel gefl ankeerd door 
twee conische torens die afgedekt zijn met platte stenen, de z.g. grote altaren. Rechts 
van de ingang is een vaste zitplaats aangebracht voor de offerpriester en links ligt een 
holle maalsteen, gevuld met ronde keien voor plengoffers. Boven de ingang bevinden 
zich vaak twee ronde openingen; volgens Ogotemmeli moet het interieur n.l. tevens het 
graf van Lébé voorstellen zodat de twee openingen kunnen dienen als in- en uitgang 
voor zijn slangengedaante (Griaule 1948, 1975: 102).

Ingangen variëren van een eenvoudige opening van 60 cm hoog tot grotere 
doorgangen die naar buiten of naar binnen zijn uitgebouwd, soms met een verwijzing 
naar de nissengevel van de ginna of in de vorm van een vulva zoals bij het heiligdom 
in Sangui. Hier worden de grotten in de steile wanden gebruikt als ruimte voor een 
heiligdom en zijn er slechts afsluitende wanden aangebracht onder de uitstekende 
rotspartij zoals dat ook in Kani Kombolé en Neni het geval is. In Yougo Dogourou 
bevinden zich in een smalle kloof een hele serie van deze heiligdommen die alleen aan 
de voorkant een afsluitende gevel hebben.

foto 7.16. Sanga, Binu, 1984.     foto 7.17. Kani Kombolé, Binu, 1986.
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A 1 A 1 A Ireli

   

B 1 Komokani
    2 Sanga
    3 Teli
    4 Yendouma
    5 Banani

C 1 Sanga
    2 Yendouma
    3 Neni
    4 Yendouma
    5 Sanga

D 1 Sanga
    2 Sanga
    3 Torada
    4 Kani Kombolé
    5 Neni

E 1 Koundou
    3 Amani
    5 Sanga

F 1 Sanga
    2 Sanga
    3 Neni
    5 Yaye

G 1 Sanga
    2 Banani
    3 Dia
    4 Yougo Dogourou

fi g. 7.13. Typologie van de Binu-heiligdommen.

AA CCBB

11

33

44

55

22

 2 Pelou
 3 Koundou
 4 Sadégué
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Het is gebruikelijk dat de heiligdommen, bij het begin van de rituelen voor het 
zaaiseizoen, op de voorgevel worden voorzien van beschilderingen met symbolen en 
tekens. Bijvoorbeeld het verticale zig-zag motief dat verwijst naar Nommo die in de 
vorm van regen op aarde neerkomt of het schaakbordpatroon dat de zwart-wit geblokte 
dodendeken voorstelt en tevens verwijst naar de vermenigvuldiging van de acht 
voorouderfamilies van de Dogon.  

7.3  Moskeeën in de cercle Bankass

   Moskeeën zijn openbare gebouwen die met de toenemende islamisering een 
belangrijke en beeldbepalende plaats innemen. Dat geldt vooral voor de dorpen in de 
Seno-Gondovlakte en het westelijke plateau, waar in het begin van de negentiende 
eeuw, tijdens de Fulbeheerschappij de plaatselijke Dogonbevolking met geweld tot de 
Islam gedwongen werd.
   In de oude dorpen langs de rotswand en het oostelijke plateau kon men zich terugtrekken 
en de oorspronkelijke godsdienst handhaven. De introductie van de moskee vindt daar 
op een later tijdstip plaats zonder geïntegreerd te worden in de traditionele setting 
van het Dogondorp, meestal gesitueerd op een plek aan de rand van de bestaande 
dorpsbebouwing.
De moskee van Sanga bijvoorbeeld dateert uit 1970 en heeft een locatie op de meest 
zuidelijke punt van de dorpswijk Ogol du Bas.
     In de regio Bankass in de Seno daarentegen zijn de moskeeën sterk aan de wijk 
gebonden waarin ze gesitueerd zijn. Ze vormen daar een ruimtelijke eenheid met de 
traditionele elementen als het dorpsplein en het daarop gelegen raadhuis.
          Het bouwen van een moskee is evenals het raadhuis een taak van de gemeenschap. 
De uitvoering geschiedt onder leiding van gespecialiseerde metselaars die meestal 
van buiten het dorp afkomstig zijn en in veel gevallen uit Djenné. Tijdens de bouw 
worden de wijkbewoners ingeschakeld die o.a. voor de aanvoer van bouwmaterialen 
als leemmortel, water en leemtichels zorgen, of de bepleistering van de muren op zich 
nemen. Slechts de aangetrokken metselaars worden betaald voor hun arbeid.

De vorm van de moskee wordt vooraf in grote lijnen bepaald in overleg met de raad 
van oudsten en de geestelijk leider van de gemeenschap, de Imam.

Sommige moskeeën zijn betrekkelijk oud, zoals in Bankass bijvoorbeeld die van 
de wijken Oroboye en Dourkoun die volgens de overlevering uit de tijd van Cheikou 
Amadou (1818-1864) dateren. De oude moskee in Bandiagara werd later gesticht, 
tijdens het bewind van de Tall-dynastie.

Constructieve analyse van het moskeetype

In de opgenomen moskeeën in de diverse woonwijken van Bankass en in de 
omgeving kan men de taxonomie waarnemen van dit type gebouw. Voor wat betreft de 
constructieve opbouw is deze ontstaan uit de draagconstructie van een traditionele abri, 
bestaande uit evenwijdig geplaatste rijen vorkkolommen die een dak van gierststengels 
dragen.
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Een verdere ontwikkeling bestaat uit diverse stappen, van het ommuren van zo’n 
abri tot het voltooien van een complex gebouw met toegevoegde elementen en ruimten 
als een minaret, een vaste trap, een voorhof of een galerij (fi g. 7.14).

Bij de meest elementaire moskeeën zien we een lemen ommuring die binnen of 
buiten de uiterste kolommen is gebouwd en al dan niet tot het dak van gierststengels 
reikt. Aan de voorkant is een toegang opgenomen en de achterkant is voorzien van 
een rechthoekige gebedsnis de Mihrab zoals in de buurten Waraboye, Ogoboye van 
Bankass (Doc. 48, Doc. 49).

Bij de meer uitgewerkte typen wordt deze gebedsnis uitgebreid tot een minaret 
met uitstekende houtbundels die dienst doen als opstap bij de jaarlijks terugkerende 
onderhoudsbeurt van het leemstucwerk. Tevens worden de muren van pinakels voorzien 
en is er een voorhof die soms geheel of gedeeltelijk wordt overdekt met een dak van 
gierststengels zoals in Ogotena, Daboye 2, Simpouboye en Dourkoun (Doc. 50 - Doc. 
53).
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fi g. 7.14. Typologie van de moskeeën in de Seno-vlakte (naar de  
    Ronde & van Holland 1988).



     Deze voorhof vormt de ruimtelijke overgang van buiten naar binnen.Daar bevindt 
zich ook, meestal aan de rechterzijde, de lemen trap naar het dak die gebruikt wordt 
door de Muezzin om de gelovigen op te roepen tot het gebed. Bij de kleine moskeeën 
gebeurt dit via een traditionele, gevorkte houten trapladder. Bij ruimtegebrek vinden er 
uitbreidingen plaats in de vorm van een galerij voor de ingang van de voorhof.

In een volgend stadium zien we dat de eenvoudige vlakke gevels een geleding 
krijgen van pilasters en horizontale banden, die steeds fi jnmaziger wordt en tenslotte 
de vorm van een nissengevel aanneemt in overeenstemming met de ginna bij de 
Dogon zoals in Djinboye en Ogotena 2 (Doc. 56 - Doc. 59). De minaret krijgt ook een 
verdergaande geleding en er worden soms uitkragende houtbundels op de kruisingen 
van de pilasters met de horizontale regels toegevoegd.

Invloeden op de vorm

De vorm van de moskee is kenmerkend voor dit gebied en heeft duidelijk zijn wortels 
in de lokale architectuur van de ginna waar in dit geval zowel de varianten van de 
nissen- als de cassettegevel voorkomen.

In het aangrenzende Bani-Nigergebied in en rond Djenné wordt deze specifi eke 
gevelopbouw niet aangetroffen en overweegt een verticale geleding met pilasters. 
De constructieve opbouw van de moskeegevels in Bankass en omgeving lijkt eerder 
georiënteerd te zijn op de stijlkenmerken van oude moskeeën in de Volta-regio (Gruner 
1990). De onder het stuc gelegen horizontale houten regels in Bankass zijn daar nog 
vrij en zichtbaar tussen de pilasters bevestigd. Deze constructie zien we onder andere 
toegepast bij het type van de oude moskee van Bobo-Dioulasso in het Dyula gebied, 
die uit de negentiende eeuw stamt en mogelijk is te beschouwen als de constructieve 
voorloper van de cassettegevel uit een vochtiger gebied (Prussin 1981).

Bij de cassettegevels is er een recentere relatie te leggen met de Toucouleurhuizen 
in Bandiagara uit de negentiende en begin twintigste eeuw (foto 7.2). Voor wat betreft 
hun compositie en constructieve structuur vertonen deze overigens een opvallende 
overeenkomst met de huizen die karakteristiek zijn voor de noordelijk gelegen regio van 
het lac Débo (Beaudoin 1998: 137).

Conclusie

In dit hoofdstuk is de evolutie van de bouwtypen afgeleid uit de verandering van de 
diverse bouwtypen en hun onderlinge formele relatie.
     Er wordt in het algemeen gebouwd, volgens bekende ingeburgerde patronen die 
cultureel zijn bepaald, door de bewoners worden herhaald en vrij geïnterpreteerd. Bij 
de woningen is door de verandering van de functies een ontwikkeling en transformatie 
waar te nemen vanuit een tweetal hoofdtypen naar nieuwe, meestal vereenvoudigde, 
woontypen.
     Bij traditionele gebouwen, zoals bijvoorbeeld het raadhuis, blijken naast de 
culturele en functionele verschillen, de terreineigenschappen van de lokatie en het 
plaatselijk beschikbare bouwmateriaal tevens een grote invloed te hebben op de vorm 
van de gebouwen.
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     De tekenwijze van de afbeeldingen is systematiserend, in tegenstelling tot de 
documentatie in de bijlage die registrerend is. Systematiserend, om een typologische 
vergelijking mogelijk te maken, waarbij getracht is om het individuele karakter van de 
objecten niet geheel te verlaten.
     De ontwikkeling van de bouwwijzen die in het Dogongebied herkenbaar is, zal in 
het volgende hoofdstuk nader worden uiteengezet.

Noten

1 Deze hoofdtypen bestaan al geruime tijd naast elkaar. Het is niet duidelijk of, zoals soms wordt 
  gesuggereerd, het woningtype met de ronde keuken ook de voorganger is geweest van het
  type met de kruisvorm (Haselberger 1964: 146).

2  In zijn verhandeling over het ontstaan en de herkomst van deze zogenaamde Soudangevel gaat 
  Engström (1957) terug tot de beschrijving door El-Bekri (1913) uit de twaalfde eeuw over de 
  manier van bouwen in het oude Ghana.
  Daarin worden de gebouwen, in tegenstelling tot de jongere behuizing van de Moslimbewoners in
  die tijd, beschreven als samengesteld uit leemtichels met een houten draagconstructie van
  acaciahout. In deze beschrijving verschijnt in de voorgevel deze constructie als een structuur van
  stijlen en regels die mogelijk een verwijzing zijn naar de bouwwijze van de cassettegevel.
  Dit laatste wil zeggen dat de hout-leemterrassenbouw ook in de tijd vóór de immigratie van de 
  Dogon heeft bestaan en mogelijk door hen van elders kan zijn geïntroduceerd.

3  Tussen de Djennégevel en de gevel van de ginna, die vaak met elkaar vergeleken worden
  bestaat een aanmerkelijk onderscheid. Prussin (1981) verklaart dit door het verschil in
  metseltechniek die vroeger in Djenné bestond uit de verticale stapeling van cylindrische
  handvormstenen, de zogenaamde Djenné ferey.
  Hiermee zijn slechts gevelvlakken in bas-reliëf mogelijk, in tegenstelling tot de plastiek van de
  nissengevel die met volumes en openingen meer het resultaat zou zijn van het metselwerk met
  platte Bamana of zogenaamde Mandé tichels.

4 De vorm van deze graanschuren is niet uniek voor de Dogon. We komen ze vooral tegen bij
  bevolkingsgroepen in het zuiden, zoals de Lela, Kassena, Senufo, Bwa en Bamana (Haselberger 
  1964: 90; Fiedermutz-Laun 1983).

5 Bij een van deze voorbeelden in Sanga was de inhoud in de vijf compartimenten als volgt: 
  drie aan de voorzijde, respectievelijk gevuld met fonio, sorghum, aardnoten of boontjes en twee 
  aan de achterzijde, bestemd voor gierst en rijst.

6 Het centrale deel van dit gebouw dat uit de Tellemperiode moet stammen werd door de Dogon
  als heiligdom in gebruik genomen en later aan weerszijden uitgebreid (Fagnola 2004).
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Hoofdstuk 8: Tektonische ontwikkeling

Hoofdstuk 8

Tektonische ontwikkeling

Wanneer men de bouwwijzen van de Dogon, vanuit gegevens uit vroegere onder-
zoeken (Desplagnes 1907; Frobenius 1911), tot in de huidige tijd beschouwt kan men 
diverse constructietypen en hun ontwikkeling in de loop der tijd waarnemen. Deze evolutie 
van bouwwijzen is te classifi ceren en kan in een hypothetisch model worden geplaatst 
o.a. ter verklaring van de formele oorsprong en een mogelijke plaats van herkomst.

In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de materialisatie, zoals die vertegenwoordigd 
wordt in de bouwwijzen maar vooral ook in de invloed die de bouwstructuur heeft op de 
typologie van de gebouwen.

8.1  Bouwwijzen in de loop der tijd

Diversiteit van de draagconstructie

Hoe de verspreiding en ontwikkeling van de verschillende vernaculaire bouwwijzen bij 
de Dogon in het verleden heeft plaatsgevonden is alleen nog bij benadering af te leiden uit 
de vorm van de oudere gebouwen, zoals we die nu aantreffen en uit mondelinge informatie 
van de bewoners. De schaarse beschrijvingen, tekeningen en fotodocumentaties die 
inzicht kunnen verschaffen over de gebouwde omgeving gaan in ’t algemeen niet verder 
terug dan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw toen het 
Franse kolonisatieproces op gang kwam (Mage 1868; Dubois 1897; Desplagnes 1907).
     Frobenius (1911) omschrijft, naar aanleiding van zijn expeditie door het Dogonland 
in 19061, de aard van de nederzettings- en huizenbouw als sterk aan de natuurlijke 
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eigenschappen van de locatie gerelateerd. Volgens hem zijn de dorpen op de bergen 
en de rotsplateaus dicht bebouwd als burchten, terwijl de dorpen in de dalen ten zuiden 
van de rotswand meer uitgestrekt en verder van elkaar verwijderd liggen. 

Als bouwprincipes vermeldt hij onder andere muren met rechte hoeken, samengesteld 
uit leemtichels, al of niet gecombineerd met een vrijdragende houtconstructie ter 
ondersteuning van een lemen dakterras. Deze dakconstructie bestaat uit hoofdbalken, 
gedragen door vorkkolommen met daarop een balklaag van rondhout, die bedekt is 
met leem. Hoe verder men naar het zuiden gaat, des te duidelijker verschijnt deze 
draagconstructie van hout (fi g. 8.03). In het noordwesten, richting Nigervallei, ziet 
men daarentegen toenadering tot de Djennéstijl, dat wil zeggen meer nadruk op 
het metselwerk en dakbalken die niet steunen op houten kolommen maar op zware 
dragende muren opgebouwd uit aarde. Soms zijn de ruimten in een huis zó smal dat ze 
direct met rondhouten balken kunnen worden afgedekt, zoals dat ook nu nog in Djenné 
wordt toegepast (Maas & Mommersteeg 1992).

De bouwwijze van de huizen in de dorpen Songo en Kori-Kori, gelegen tussen 

Hoofdstuk 8: Tektonische ontwikkeling

fi g. 8.01. Woonhuis in Kori-Kori (Frobenius 1908).
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Bandiagara en Mopti, met overwegend dragende muren en slechts plaatselijk houten 
kolommen, demonstreert de relatie en overgang tussen deze twee groepen (fi g. 8.01). 
Het meest voorkomende en kenmerkende element blijft echter het ‘houtvork- 
draagsysteem’, gebaseerd op de structuur van het raadhuis (togu na) die in zijn 
elementaire vorm bestaat uit negen vorkkolommen (koynnay) en drie hoofdbalken 
(dyen). In de rotsgebieden zijn deze kolommen opgebouwd uit droge steenstapelingen 
of gecombineerd met leemmortel (fi g. 7.06).

Ten zuiden en zuid-oosten van Bankass merkt Frobenius een horizontale 
uitbreiding van het raadhuis-constructietype op dat in deze vorm ook voor bewoning 
wordt gebruikt en een naar behoefte gemetselde indeling heeft die niet altijd tot het 
plafond reikt (fi g. 8.04).

     Dit uitgebreide, vrijdragende constructieprincipe ziet men in de vlakte van Seno en 
Gondo tot in de huidige tijd nog steeds toegepast bij de eerder besproken grote raadhuizen 
(fi g. 7.11), maar ook bij de moskeeën die kenmerkend zijn voor dit gebied (fi g. 7.14).
Voor wat betreft de voorraadschuren, opgebouwd door middel van vochtige 
leemkneedtechniek, tonen de beschrijvingen en afbeeldingen uit het begin van de 
twintigste eeuw een wel haast onveranderde voortzetting van vorm en bouwtechniek.

Ronde versus rechthoekige bouwwijze

Zoals in meer gebieden in West-Afrika komen deze twee hoofdbouwprincipes in 
het algemeen naast elkaar voor in de vernaculaire architectuur, waarbij de ronde vorm 
meestal als voorganger wordt beschouwd van de rechthoekige vorm2.
Men treft dit aan bij de ronde conische gebouwen van de Tellem in schuingelaagde 
leemticheltechniek, die zich onder de overhangende delen van de rotswand bevinden 
en waarvan de oudsten moeten stammen uit de periode vanaf de elfde eeuw vóór 
de immigratie van de Dogon in het gebied (foto 8.1). Deze groep gebouwen met 
zijn kenmerkende bouwwijze zijn in eerste instantie door de Dogon hergebruikt en 
vervolgens in een eigen gemengde stapelbouwwijze van breuksteen en leemmortel 
voortgezet (Doc. 33).

Hoofdstuk 8: Tektonische ontwikkeling

fi g. 8.02. Woonhuis in Songo (Frobenius 1908).   fi g. 8.03. Woonhuis in Bankass (Frobenius 1908).
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Daarnaast ziet men bij woongebouwen van de Dogon in de regio van Sanga de keuken, 
aan het hoofdeinde van de woning, veelvuldig als ronde vorm toegepast. Zo ook bij 
de typische ronde vrouwenhuizen, ronde voorraadschuren met koepelgewelf en zelfs 
ronde raadhuizen (fi g. 7.10). Soms worden ook vrijstaande woonruimtes en keukens in 
deze ronde vorm met plat leemdak uitgevoerd.
     De meest opvallende voorbeelden van een ronde bouwwijze komen voor in de 
vestingdorpen op het westelijk plateau als Niongono en Pa in de regio van de 
Pinari. Ze bestaan uit grote terrasvormige conglomeraten van overwegend ronde 
bouwcomponenten, gecombineerd met rechthoekige partijen van het nissengeveltype 
(Brasseur 1960: 374, 375; Lauber 1998: 88-133). Het bouwproces van beide voorbeelden 
in het Dogongebied verschilt echter aanzienlijk. In het eerste geval is namelijk iedere 
woning een zelfstandige eenheid, opgezet volgens een van te voren bekend plan, 
waarmee het woonerf in de loop van de tijd wordt bebouwd. In het tweede voorbeeld 
daarentegen zijn de afzonderlijke ruimtecellen als het ware samengesmolten tot een 
nieuw geheel, waarschijnlijk steeds naar behoefte aangevuld, zonder vooropgezet 
plan.

Hoofdstuk 8: Tektonische ontwikkeling

fi g. 8.04. Woonhuis in Koporo Kenje (Frobenius 1908) .
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Wel is mijns inziens aannemelijk dat deze voorbeelden overeenkomst vertonen met 
de bouwwijzen uit een vroege Dogonperiode.

De tendens om over te gaan van een ronde naar een overwegend rechthoekige
vorm, die men nu overal kan waarnemen wordt bijvoorbeeld al in de jaren veertig 
gesignaleerd in Sanga waar de ronde keukenvorm vaak wordt vervangen door 
rechthoekige bouwsels (Engström 1957: 31). Dit wil niet zeggen dat de Dogon ineens 
van een ronde op een rechthoekige bouwwijze zijn overgestapt. Er is aanleiding te 
veronderstellen dat beide bouwvormen al geruime tijd naast elkaar bestaan moeten 
hebben of met elkaar vermengd zijn.

De globale schets van Desplagnes (fi g. 8.05) toont bijvoorbeeld aan dat in het
begin van de twintigste eeuw ook in het rotswanddorp Ibi het rechthoekige
kruisvormtype van de woningen voor de familiehoofden al bestond. Maar ook de eerder 
genoemde verwijzingen van dit type naar de rechthoekige terrasbouw van vóór de 
islamisering duidt op een veel vroeger bestaan van rechthoekige bouwvormen bij de 
Dogon3.

         

8.2 Het ontwikkelingsmodel van de traditionele bouwwijzen

Bij de grote diversiteit aan architectonische typen met al hun subtypen blijkt een 
inzicht in het tektonisch verband tussen de verschillende bouwtypen de mogelijkheid te 
bieden om de ontwikkeling van de bouwstructuur van de gebouwen bij de Dogon in tijd 
en ruimte te volgen.

Zoals Frobenius (1921: 79, 80) reeds opmerkte is deze ontwikkeling met al zijn 
tussenvormen, voor wat betreft de locatie, in grote lijnen op te vatten als een geleidelijke 
overgang van leemstapelbouw in het noordwesten, de zogenaamde Djenné stijl naar 
de lichtere houtbouwconstructies in het zuidwesten in de richting van Yatenga.
Dat wil zeggen, dat de toegepaste bouwwijzen in het Dogongebied in het algemeen een 
wisselwerking laten zien tussen het bouwen met zware dragende leemmuren of met 
vrijdragende houtconstructies, die al of niet gecombineerd worden met niet-dragende 
wanden.

Hoofdstuk 8: Tektonische ontwikkeling

fi g. 8.05. Schets van het bekende woning-         fi g. 8.05. Schets van het bekende woning-         
        type in het dorp Ibi (Desplagnes 1906).
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Bouwmateriaal, constructie en lokatie

     De verschillen per locatie worden voor een groot deel bepaald door de plaatselijk 
voorhanden zijnde bouwmaterialen. In de hiervoor genoemde gebieden heeft men 
bijvoorbeeld in de Binnendelta van de Niger grote leemvoorraden door de jaarlijkse 
overstroming maar in mindere mate hout beschikbaar, in tegenstelling tot de houtrijkere 
savanne in de Volta-regio.
     Voor het tussenliggende Dogonland komt daarbij de natuursteen (zandsteen) van 
het plateau en de rotswand die redelijk bewerkbaar is en op allerlei manieren wordt 
gecombineerd met het bouwmateriaal leem. Hout is hier eveneens veel schaarser in 
tegenstelling tot de aangrenzende Seno-vlakte. In verband met de beschikbaarheid van 
bouwmaterialen uit de direkte omgeving hebben zich in de loop van de tijd verschillende 
wandconstructies en technieken kunnen ontwikkelen die naast elkaar voorkomen en 
voor geschikte doeleinden worden gebruikt. 
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fi g. 8.06. Bouwtechnieken voor wandconstructies uit lokale materialen.
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Ze zijn onder te verdelen in de hoofdmateriaalgroepen leem, natuursteen of een 
combinatie van beide, die volgens uiteenlopende verwerkingstechnieken worden 
toegepast (fi g. 8.06).  
   Zo wordt bijvoorbeeld de kneedbouwwijze voor dunne wandconstructies van de 
voorraadschuren gebruikt. De leemlagen worden hierbij schubsgewijs aangebracht. 
In de vorm van de z.g. leemwormtechniek komt deze bouwwijze o.a. ook voor in ronde 
gebouwen uit de periode van ver vóór de Dogonimmigratie (3e-2e eeuw v.Chr.: Bedaux 
1972).

Daarnaast ziet men stapelbouwwijzen van in de zon gedroogde leemtichels 
die met de hand en later met behulp van een houten mal vervaardigd worden.
Door de ruitvorm van de handvormsteen ontstaat een typisch visgraatmotief in het 
metselwerk dat, op deze manier uitgevoerd, in oude Dogonwoningen wordt aangetroffen 
maar ook al in de oude Tellemgebouwen aan de rotswand voorkomt vanaf de 11e eeuw 
(Bedaux 1972).
     In de zon gedroogde tichels uit de mal, die zoals aangenomen wordt bij het begin 
van de Franse kolonisatie moeten zijn ingevoerd, hebben een standaardformaat van 
40x20x10 cm4. Voor gangbare bouwmuren en scheidingswanden worden ze veelvuldig 
gebruikt op het plateau, in noordwestelijke richting, met zijn nauwere relatie tot de 
Nigervallei, maar vooral ook in de Seno-vlakte door het ontbreken van natuursteen als 
alternatief stapelbouwmateriaal.

Op het plateau en langs de steile rotswand worden wandconstructies ook uitgevoerd 
met behulp van de daar alom aanwezige zandsteen. Enerzijds gestapeld uit onregel-
matige breuksteen en samengevoegd met leemmortel of anderzijds drooggestapeld uit 
min of meer zorgvuldig gehakte rechthoekige natuursteenblokken. In beide gevallen 
worden de muren wel of niet afgewerkt met een leemstuclaag die periodiek moet worden 
vernieuwd. De laatste en meestal recentere droogstapelbouwwijze heeft als voordeel 
dat bij erosie door regenwater de samenhang van de wandconstructie niet meer 
verloren gaat, in tegenstelling tot het eerste voorbeeld waarbij wanden bij gebrek aan 
onderhoud sneller zullen instorten na wegspoeling van de leemmortel. De gestapelde 
muren worden hogerop meestal voortgezet in langzaam verjongende wanden van 
kleine stenen en banco, eindigend in een smalle borstwering voor het dakterras. De 
zorgvuldig op afschot gelegde dakbedekking van leem sluit hier waterdicht op aan en 
spuwers van hout, keramiek of blik zorgen ervoor dat de muur niet nat wordt.
     Tenslotte is er nog de overgang naar het gebruik van cement in de bouw. Banco-
stenen uit een mal van 40 x 20 x 10 cm kunnen worden verbeterd met de toeslag van 
een deel cement in de bancomortel (banco stabilisé) zodat de invloed van water op het 
metselwerk kan worden beperkt. Bij overheidsgebouwen worden vaak cementstenen en 
gewapend beton toegepast waarbij de juiste vakmensen moeten worden ingeschakeld. 
Stenen van het gebruikelijke formaat of holle cementsteen van 40 x 20 x 15 cm worden 
dan uit een mortelmengsel van zand, laterietgrind en cement samengesteld.
In het gebied van de Dogon wordt overigens baksteen niet gebruikt in de traditionele 
architectuur, zoals dat op enkele plaatsen in Mali wel het geval is. De productie van 
baksteen en dakpannen, waarmee aan het begin van de vorige eeuw door de Fransen 
elders in Mali werd begonnen, is na de onafhankelijkheid niet voortgezet.

Hoofdstuk 8: Tektonische ontwikkeling
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Tussen houtbouw en stapelbouw

      Zoals in het begin reeds gesteld is zijn de toegepaste inheemse bouwwijzen in het 
Dogongebied in het algemeen op te vatten als een geleidelijke overgang van  vrijdragende 
houtbouwconstructies naar het bouwen met massieve dragende leemwanden. In een 
schema (fi g. 8.07) is getracht deze ontwikkeling als een reconstructieve hypothese 
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foto 8.1. Ruitvormige leemtichels

foto 8.2. Bouw van een graanschuur

foto 8.3. Het houtvorkdraagsysteem
fi g. 8.07. Reconstructieve hypothese 
       van het bouwtypologisch proces.
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van het bouwtypologische proces weer te geven. Daarbij wordt aangenomen dat de 
ontwikkeling van de bouwwijze zich in de loop van de tijd stapsgewijs heeft voltrokken, 
uitgaande van de abri als elementaire bouwvorm, via de woning naar meer complexe 
vormen als een moskee.
Wanneer we in dit schema de verschillende gebouwtypen als raadhuis, woning of 
moskee in hun locatie onderling vergelijken voor wat betreft hun draagstructuur dan zien 
we enerzijds de functionele mutaties van de typen en hun tektonische verwantschap 
(horizontaal).
     Anderzijds vindt er een transformatie plaats d.m.v. varianten die zich ontwikkelen 
van geheel houten frames met houten vorkkolommen en dwarsbalken, via over-
gangsvarianten waarbij de wanden dragend samenwerken met de interne houten 
draagstructuur, naar een structuur die volledig bestaat uit dragende massieve wanden 
en kolommen (vertikaal). Deze massieve wanden kunnen bestaan uit banco-, zand- of 
cementsteen al of niet afgewerkt met een pleisterlaag.
     Met de latere introductie van schuine dakconstructies uit houten of stalen liggers en 
golfplaat zijn lichtere en onderhoudsvrije daken te realiseren zonder tussensteunpunten. 
De vorm contrasteert echter sterk met die van de traditionele architectuur. 

8.3 Vergelijking met de tektoniek van gebouwen in het ommeland

De draagconstructie

Men ziet dat er in de loop van de tijd een tendens ontstaat naar het bouwen met 
dragende wanden. De houtbouwwijze, die oorspronkelijk meer in de vlakte thuishoorde 
en de stapelbouw in verdiepingen, met zware dragende leemwanden, die meer stamt 
uit de Binnendelta van de Niger, hebben elkaar als het ware ontmoet in de ontwikkeling 
van de traditionele bouwwijzen van de Dogon.

De houtbouwwijze is onder andere te verklaren uit de toenemende beschikbaarheid 
van hout in de boomrijke savanne naar het zuiden, het geringe draagvermogen van 
dunne leemwanden, en de mindere kwaliteit van de lokaal gewonnen banco. Samen met 
de beperkte stabiliteit van de stapelbouwtechnieken (Prussin 1981) was dit aanleiding 
om bij de overspanning van grotere ruimten vrijdragende houtconstructies toe te passen 
die men al in de abri-constructies gebruikte. Dit soort vrijdragende houtconstructies 
treffen we ook aan in de traditionele woningbouw van de Bamana5 in het zuid-westen 
(Brasseur 1960: 286-296) maar vooral in de architectuur van de woonhuizen in de 
dorpen aan de grens met Burkina en verder: in het gebied van de Mossi, Kurumba, Lela 
en Gourounsi (Fiedermutz-Laun 1983).

De huizen in de Binnendelta van de Niger hebben hoofdzakelijk vloerdragende 
wanden van bancometselwerk. Grotere overspanningen, zoals bijvoorbeeld in 
Djenné, worden bereikt door de speciale rangschikking van korte vloerbalken, de 
zogenaamde fata hinka of fata taki (Schijns 1989) of door middel van moerbalken, taki (Schijns 1989) of door middel van moerbalken, taki
met of zonder tussenkolommen uit banco. De kwaliteit van de jaarlijks door de 
Niger aangevoerde klei is namelijk van een hoge kwaliteit, zodat met muren 
van een aangepaste dikte hier ook het bouwen in verdiepingen mogelijk is.

Hoofdstuk 8: Tektonische ontwikkeling
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Bij de oude traditionele huizen van de Dogon langs de falaise en op het plateau is 
door de toepassing van natuursteen in het metselwerk van de muren de draagkracht 
zodanig toegenomen dat ook hier verdiepingen mogelijk zouden zijn. Toch ziet men 
bij alle oudere woningen dat er bij grotere overspanningen zoals in de centrale 
woonruimte, de vrijdragende constructie op vorkkolommen in gebruik blijft. Dit zou 
aanleiding kunnen zijn tot de veronderstelling dat men deze constructiewijze heeft 
overgeërfd uit een vroegere woonsituatie die mogelijk meer gerelateerd was aan de 
bouwwijzen uit het savannegebied in het zuiden. Men komt wel vaker tegen dat bij het 
invoeren van nieuwe constructiematerialen de traditionele bouwvormen aanvankelijk 
nog gehandhaafd blijven en als het ware worden ‘vertaald’ in het nieuwe materiaal.

Samensmelting van ronde en rechthoekige ruimtecellen.

Zoals in het voorgaande beschreven, bestonden bij de Dogon ronde en rechthoekige 
bouwvormen altijd al naast elkaar, in de huidige tijd overheerst echter de rechthoek. 
Het samengaan van deze verschillende vormen in één bouwvolume, zoals bij het 
oude traditionele Dogonhuis, uit de regio van Sanga, vormt met de ingebouwde ronde 
keuken een uitzondering in het gebied van de Dogon. Vergelijkbare combinaties zijn 
bijvoorbeeld ook aangetroffen in Burkina onder andere bij de Kurumba in de regio 
ten zuiden van Djibo, grenzend aan het gebied van de Dogon in de vlakte. Hier was 
ook de samenstelling van rechthoekige en ronde ruimten, afgedekt met platte daken, 
gebruikelijk (Schweeger-Hefel & Staude 1972: 232-235)2. Uit huisopmetingen kan men 
afl eiden dat de combinatie van rond en rechthoekig in eerste instantie bestond uit de 
gewoonte om een vrijdragende abri, tegen een ronde ruimte aan te bouwen, die later 
van een rechthoekige ommuring werd voorzien.

Ook een uitzondering vormen de typische structuren van ronde, aan elkaar 
grenzende ruimtecellen met verdiepingen en platte daken, zoals te zien in de oudste 
woningen van de vestingdorpen in de Pinari. Deze bouwstructuur, waarbij ronde en 
soms ook rechthoekige ruimten samensmelten in de plattegrond, vertoont o.a. veel 
overeenkomst met de tektoniek van de woonhoeven van de Lela. Hun nederzettingen 
bevinden zich  in het grensgebied van Burkina, maar liggen iets verder naar het zuiden6

(Haselberger 1964: 84, 85; Bourdier, J.-P. & T.M. Trinh 1985: 32-50).

Conclusie

In het voorgaande werd een doorsnede gegeven over de diverse bouwwijzen die 
we in het Dogongebied aantreffen. De toegepaste constructies en de ontwikkeling 
daarvan zijn in het algemeen te beschouwen als een overgang van vrijdragende 
houtbouwconstructies naar het bouwen met massieve dragende bouwmuren van 
leemtichelmetselwerk. De houtbouwwijze komt overeen met de constructies in de 
oostelijke savanne en de leembouwwijze is gerelateerd aan het bouwen in het Bani-
Nigergebied.

Vergelijking van de draagconstructie van oude Dogonhuizen met de bouwwijzen in 
het ommeland wijst op een grotere verwantschap met de traditionele constructies die 
voorkomen in het grensgebied van Burkina dan met de bouwwijzen in de Nigervallei
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De problematiek rond het behouden van deze vernaculaire bouwwijzen van de 
Dogon komt in het nu volgende deel aan de orde.

Noten

1 De door deze expeditie afgelegde route liep o.a. van Mopti via Bandiagara op het plateau naar 
  Kani-Kombolé aan de rotswand en verder via Bankass en Koporo in de Seno-vlakte naar 
  Ouahigouja in het huidige Burkina Faso.

2  Brasseur (1968) ziet bijvoorbeeld het ronde hoofdbouwtype met conisch strodak als voorloper 
  van het rechthoekige bouwtype met plat dakterras. Deze vormontwikkeling zou onder andere
  het gevolg zijn geweest van een gewenste verbetering met betrekking tot de brandveiligheid.

3  Ook Frobenius constateert bij de Dogongebouwen aan de rotswand deze verschillen die hij 
  toeschrijft aan de beïnvloeding door de Mossi uit Yatenga (1911).

4 Uit bouwopnamen van Frobenius (fi g. 8.01-04) blijkt dat in 1906 al leemtichels van plat formaat in 
  bestaande huizen verwerkt werden. Het is niet duidelijk of het hier gaat om de stenen uit een 
  mal (brique toubab) of uit de hand gevormde tichels die al eerder in gebruik waren (Prussin 
  1981).

5 In de traditionele woningen van het Bamanadorp Segou Koro is onder andere sprake van 
  gemengde constructies. De rechthoekige woonruimten zijn hier hoofdzakelijk uitgevoerd met
  leemwanden die het dak dragen terwijl de grote vestibules meestal voorzien zijn van een 
  vrijdragende houtconstructie op vorkkolommen (Rojer & Theunissen 1997).

6 Haselberger vergelijkt hier de bouwstructuur van het door Brasseur (1960) opgemeten
  woningcomplex in Niongono (Doc. 5) met voorbeelden van lemen woonburchten van de Lela en 

Somolo in Burkina (1964: 84, 85). In het laatste geval naar een tekening van Frobius uit 1908.
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Hoofdstuk 9

De toekomst van de vernaculaire Dogonbouwcultuur

De bestemming van het Dogonland tot werelderfgoed werpt een nieuw licht op 
de continuïteit van de bouwcultuur. De doelstellingen en criteria ten behoeve van het 
behoud van deze cultuur staan daarbij soms op gespannen voet met de werkelijkheid 
van de huidige leefsituatie in de Dogondorpen. In dit spanningsveld tussen traditie en 
moderniteit speelt bovendien het toegenomen internationaal toerisme een belangrijke 
rol. Is continuïteit van de vernaculaire bouwcultuur mogelijk en welke opties bestaan er 
met betrekking tot deze continuïteit?

9.1    Dogongebied als UNESCO werelderfgoed

Criteria bij de nominatie

In 1989 is door UNESCO een deel van het Dogongebied als cultureel landschap 
tot werelderfgoed verklaard. De bij de beoordeling van dit erfgoed gehanteerde criteria 
(ICOMOS 1981) hadden toen al een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt. Daarbij 
werd de aanvankelijke aandacht voor bescherming of restauratie van monumenten als 
solitaire objecten gaandeweg ook gericht op ensembles van gebouwen, de locaties en 
later het hele culturele landschap.

In een aantal opeenvolgende charters is de ontwikkeling van deze criteria te 
volgen en werden ze verder uitgewerkt. Het eerste charter van Athene uit 1931 werd 
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in 1964 opgevolgd door het internationale charter van Venetië voor het behoud en 
restauratie van monumenten en uitgebreid met de locaties (UNESCO-ICOMOS 1964).
Vervolgens werd de groeiende zorg voor het culturele en ook natuurlijke erfgoed door 
de veranderende economische en sociale condities in 1972 vastgelegd in de conventie 
voor de bescherming van het wereld cultuur- en natuur-erfgoed. In 1977 werd deze 
conventie ook door Mali geratifi ceerd.
    Naast de bestaande categorieën van monumenten, ensembles van gebouwen en 
locaties verschijnt nu ook het cultureel landschap. Dit landschap verwijst naar situaties 
waarin de evolutie van de menselijke nederzetting en samenleving gedemonstreerd 
wordt, die zich in de loop van de tijd en onder invloed van de fysische beperkingen 
en mogelijkheden van de natuurlijke omgeving evenals de sociaal-economische en 
culturele krachten heeft voltrokken (UNESCO 1972).
De introductie van het begrip cultureel landschap is van toepassing geweest bij de 
voordracht in 1987 van een aanzienlijk deel van het Dogongebied als werelderfgoed, 
teneinde te kunnen worden beschermd als een territorium waarvan het materiële en 
culturele evenwicht wordt bedreigd.

De Dogon als deel van het werelderfgoed

     In het westen is de Dogoncultuur al geruime tijd bekend, onder meer via de Franse 
koloniale vestiging in dit gebied, de objectgerichte belangstelling van de museale wereld 
en de Europese avant-gardebewegingen van de vroege twintigste eeuw (Kubisme en 
Surrealisme). De diverse uitingen van deze cultuur werden in die tijd hoofdzakelijk als 
op zich staande fenomenen beschouwd, los van hun oorspronkelijke functie.

Zo waren er bijvoorbeeld Dogon in levende lijve vertegenwoordigd tijdens de 
koloniale expositie in 1931 in Parijs, waar voor een verbaasd publiek een groep van 
twaalf mannen uit Sanga optrad met de uitvoering van hun rituele maskerdansen. Ook 
hier werd de zogenaamde primitieve cultuur als bezienswaardigheid duidelijk buiten 
haar eigen context geplaatst en getoond.
     Met de uitgebreide Dogonstudies van de groep Griaule vanaf de jaren dertig wordt 
deze eenzijdige westerse instelling doorbroken en richt men zich op de cultuur zelf, in 
zijn eigen context en zonder vooroordeel met betrekking tot het niveau van de civilisatie. 
Deze benadering hield verband met het inzicht, verkregen uit de structurele antropologie 
dat er in het algemeen geen evolutielijn bestaat die ons het recht geeft om het denken 
van de zogenaamde primitieve volkeren lager te plaatsen dan dat van de moderne 
ontwikkelde maatschappij (Lévi-Strauss 1968).

In de werelderfgoedorganisatie van na de tweede wereldoorlog blijkt  meer bewustzijn 
te zijn ontstaan met betrekking tot het cultureel patrimonium. Dit vormt een belangrijke 
referentie vormt voor de interpretatie van op zichzelf staande historische en culturele 
feiten ter plaatse. Men poogt daarbij tevens gelijke waarden toe te kennen aan de 
culturen van diverse volkeren in de wereld. Voortaan wordt het instandhouden van het 
erfgoed beschouwd als het voorrecht en de verantwoordelijkheid van de mensheid als 
geheel en niet slechts van enkele personen of instituties (UNESCO 1972).

Het land van de Dogon is, zoals reeds eerder werd aangehaald, bij de nominatie 
door ICOMOS in 1981 niet alleen gewaardeerd als natuur of geografi sche karakteristiek 
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maar vooral als etnisch en sociaal-cultureel fenomeen waarin natuurlijke en culturele 
elementen samengaan in een originele inrichting van de omgeving, de architectuur, 
folklore en kunst. Onder de titel “Natural and Cultural Sanctuary of the cliff of Bandiagara” 
werd het erfgoed van de Dogon gedefi nieerd als een civilisatie die de overleving 
representeert van een verdwijnend Afrika. De invloed van Griaule’s beschreven 
metafysica bij de Dogon (1966) schemert nog sterker door in de karakterisering van de 
locatie als een geometrisch geordende realiteit die in de loop van de tijd niet veranderd 
is en daarom als een bakermat van traditionele Afrikaanse cultuur beschermd dient te 
worden tegen de bedreiging van moderniteit en monotheïsme.
     Uit al deze formuleringen blijkt de voorkeur voor een geïdealiseerd Afrikaans verleden 
op weg naar modernisering. Tegenover de wens tot het vasthouden van de zogenaamde 
primitiviteit staat echter de realiteit van de toenemende verandering en verdwijning van 
een cultuur als gevolg van mondiale maatschappelijke en culturele uitwisselingen.

De consequentie zou enerzijds zijn de Dogoncultuur te conserveren als een 
onaangetaste en onveranderlijke identiteit, waar vermenging en tekens van aanpassing 
vermeden dienen te worden door vorm, structuur en continuïteit van de oorspronkelijke 
cultuur op te leggen. In deze benadering klinkt een westerse opvatting door, die 
overeenkomstig haar geschreven traditie alles wil vastleggen in de tijd.

Het is echter niet reëel om deze vorm van behoud te willen doorvoeren in een 
situatie waarin juist een voortdurende vermenging en aanpassing heeft plaatsgevonden 
zoals uit de orale traditie van de Dogon blijkt. 

Anderzijds is het ook ondenkbaar om iedere maatregel tot behoud af te wijzen en de 
ontwikkeling aan een laissez-faire situatie over te laten die waarschijnlijk in korte tijd tot 
een onherroepelijke verwoesting zou leiden. Een aan de situatie aangepaste vorm van 
beleid tot behoud is dus noodzakelijk.

Het aangewezen gebied

Niet het gehele land van de Dogon is indertijd bestemd tot beschermd werelderfgoed 
o.a. vanwege zijn uitgebreidheid en grote diversiteit van de regio’s.

Centraal staat de steile rotswand van Bandiagara met zijn gordel van karakteristieke 
oude dorpen, al vanouds beschouwd als het meest authentiek. Hij wordt aan weerszijden 
begrensd door een strook van het plateau en van de Seno-Gondovlakte, met een totaal 
oppervlak van 4000 km2. Dat wil zeggen het gebied van de falaise met een lengte 
van ongeveer 100 km gelegen tussen de noordoostelijke route: Gani-Do, Bandiagara, 
Dé, Sogou op het plateau en de zuidwestelijke route: Bamba, Diankabou, Madougou, 
Koporo, Bankass, Dimmbal in de Seno-Gondovlakte (fi g. 2.04). Binnen deze zone 
liggen een kleine 300 dorpen met daarbuiten ook nog het dorp Songo met zijn bekende 
rotsschilderingen (Kleinitz & Dietz 2004).

Door de keuze tot deze zone te beperken, ontbreken noodzakelijkerwijs meer 
belangrijke karakteristieken van het Dogonland. De regio van de Pinari met onder andere 
vestingdorpen als Niongono, Pa, Nando en Bolimba of de noordelijke begrenzing van 
het plateau met o.a. de plaats Tintam vallen bijvoorbeeld erbuiten. Dit zou aanleiding 
kunnen zijn tot een herziening van het monumentenbestand.
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Evolutie en behoud

Sinds de lokaties bestemd zijn om beschermd te worden tegen verdwijning is 
gebleken dat de vitaliteit en continuïteit van de Dogoncultuur alleen door de dragers 
van die cultuur kunnen worden bewerkstelligd. Het hangt vooral af van hun wil en 
vastberadenheid om de tradities te handhaven in een tijd van verandering, en van de 
materiële mogelijkheden die hun worden geboden. Het cultureel erfgoed is hier datgene 
wat door de hele samenleving als zodanig wordt herkend en aanvaard, waarbij ook 
hedendaagse artefacten, normen en waarden kunnen worden geïntegreerd.

In de werkelijkheid zijn uit de ontmoeting van diverse culturen nieuwe relaties 
ontstaan waar ook het werelderfgoed en het toerisme deel van uitmaken. Deze blijken 
te leiden tot nieuwe aanpassingen en syntheses die zich bijvoorbeeld uiten in rituele 
maskerdansen voor toeristen op afroep1, het installeren van een schijn-hogon die in 
scene gezette rituelen uitvoert (Ende), of het inrichten van een speciale togu na voor 
toeristen (Ireli). Ook de bouw van nieuwe onderkomens,  aanpassingen van bestaande 
huizen voor de opvang van bezoekers, drinkgelegenheden voor wandelaars of de 
renovatie en hergebruik van oude ginna’s in een vernieuwde setting behoren hiertoe.ginna’s in een vernieuwde setting behoren hiertoe.ginna’s

Al deze zaken hoeven de handhaving van het erfgoed niet te belemmeren maar 
met betrekking tot de gebouwde omgeving zijn onder andere een aangepaste schaal, 
vorm en toegepaste bouwtechniek cruciaal voor het behoud van de kwaliteit van het 
vernieuwde dorpsbeeld. Dit is voor alle partijen van belang. 

Een aangepaste benadering van behoud

In 1999 wordt door ICOMOS een nieuw charter opgesteld betreffende het 
vernaculaire gebouwde erfgoed dat voor het Dogongebied een belangrijke aanvulling 
en correctie betekent op het van kracht zijnde charter van Venetië dat nog sterk gericht 
is op het behoud van afzonderlijke monumentale gebouwen en minder op een aan 
het territorium gebonden architectuurtypologie als geheel. Zoals eerder geciteerd wordt 
het vernaculaire erfgoed hier omschreven als de traditionele en natuurlijke manier 
waarop gemeenschappen zich huisvesten. Volgens het handvest van het vernaculair 
erfgoed (ICOMOS 2000) is deze bouwwijze een voortdurend proces van noodzakelijke 
veranderingen en aanpassingen als antwoord op de beperkingen die bepaald worden 
door de samenleving en de omgeving. Het overleven van deze tradities wordt wereldwijd 
bedreigd door de economische en culturele ontwikkeling en de architectonische 
bouworganisatie.

Het geschetste profi el van eigenschappen van dit type erfgoed is volledig op het geval 
van de Dogon van toepassing. Kenmerkend is bijvoorbeeld de manier van bouwen die 
door de gemeenschap wordt gepractiseerd en een duidelijk regionaal karakter draagt, 
maar ook de gebouwde omgeving die te beschouwen is als een doeltreffend antwoord 
op de randvoorwaarden gesteld door de functie, de sociale gemeenschap en het milieu. 
Dit komt tot uitdrukking in een samenhangende stijl en verschijningsvorm en het gebruik 
van traditioneel gevestigde architectuurtypen.
     Doorgaans worden er in dit soort locaties traditionele bouwsystemen toegepast en 
wordt de traditionele kennis van bouwplan en bouwtechniek op informele wijze over- 
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gedragen. Noodzakelijke veranderingen en ontwikkelingen moeten mogelijk zijn met 
respect voor de gevestigde culturele identiteit, waarbij in dit verband bijvoorbeeld een 
overeengekomen gedragslijn voor de gemeenschap als hulpmiddel kan dienen om 
deze identiteit te handhaven.
     Veranderingen in de tijd moeten begrepen worden als een belangrijk aspect van de 
vernaculaire architectuur. Het in overeenstemming brengen van alle gebouwdelen met 
één periode, zoals wel gebruikelijk was bij de restauratie van monumenten, is dan ook 
niet aan de orde bij vernaculaire structuren. Omdat het meestal om groepen gebouwen 
of nederzettingen gaat wordt bij de principes voor de conservering van het vernaculaire 
erfgoed onder meer aangeraden om een aantal representatieve voorbeelden als 
referentie per regio te beschermen2.

9.2   Het voortbestaan van het gebouwde Dogonerfgoed

     Door de ontwikkelingen in cultureel, sociaal en materieel opzicht is het bestaande 
evenwicht aan sterke veranderingen onderhevig. Dit heeft een belangrijke invloed 
op het voortbestaan van de traditionele gebouwde omgeving en de architectuur. 
Ook bij de Dogon heeft het proces van mondialisering, als gevolg van de verbeterde 
communicatiemiddelen, zijn intrede gedaan. Het is daarom ondenkbaar dat een volk als 
de Dogon zijn culturele identiteit ‘ongerept’ zal kunnen behouden.
     De afgelopen 25 jaar blijkt het Dogonland kwetsbaarder te zijn dan men meestal wil 
toegeven, hetgeen zich op talrijke manieren heeft gemanifesteerd.

Culturele en sociale veranderingen

Al geruime tijd hebben de monotheïstische godsdiensten als de Islam (vanaf het 
begin van de negentiende eeuw) en in mindere mate het Christendom (in het begin 
van de twintigste eeuw) de bestaande lokale tradities ondermijnd en gedeeltelijk 
verdrongen.

Het doorgeven van de kennis van de tradities aan een jongere generatie vindt 
steeds minder plaats en bevordert bij de jeugd de drang tot modernisering van het 
dagelijkse leven. Daarmee wordt het eigen traditionele erfgoed van de voorouders vaak 
als verouderd verworpen en ingeruild voor een geconstrueerde z.g. moderne identiteit 
die weinig blijk geeft van kennis en begrip van de eigen Dogoncultuur.
     Als gevolg van de grote droogten hebben de Dogon diverse migratiegolven gekend 
die tot veranderingen hebben geleid in de sociale gemeenschap. De eerste, aan het 
begin van de vorige eeuw (Kittangal), gaf aanleiding tot een vlucht, vanuit het oostelijk 
plateau en de dorpen aan de rotswand, naar de Seno-Gondovlakte waar toen meer 
ruimte beschikbaar was en betere levensomstandigheden heersten. De familiestructuur 
bestaat daar nog wel, maar bijvoorbeeld verplichtingen als het bewonen van de oude 
ginna door de familieoudste (ginna-bana) als patriarch van de grootfamilie gelden niet 
meer. Ook de dorpspriester (Hogon), zoals in de oudere dorpen voorkomend, zal men 
daar niet meer aantreffen.

Tijdens de laatste droogten in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw 
vond opnieuw een grote exodus plaats van jonge Dogon naar urbane centra in de 
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buurlanden of naar Europa. Soms zijn daarbij hele dorpen naar het regenachtiger zuiden 
van Mali verhuisd. Deze exodus valt af te lezen aan de bevolkingssamenstelling van de 
falaisedorpen, waar een groot deel van de leeftijdsgroepen van productieve mannen en 
ook vrouwen vaak ontbreekt. 

Hier tegenover staat een groeiende instroom van toeristen die niet goed beheerst 
kan worden door de slechte organisatie in een ongecontroleerde infrastructuur. Bij de 
jeugd heeft dit soms geleid tot een nieuwe vorm van bedelarij en een ongebreideld 
aanbod van jonge gidsen die nauwelijks geïnformeerd zijn over de situatie of zich Dogon 
noemen terwijl ze uit een ander gebied afkomstig zijn.

Zowel de migratie als het toerisme hebben een acculturatie van de jonge generaties 
veroorzaakt die bijdraagt tot verarming van de sociale tradities. Zij hechten minder 
belang aan het onderhouden of herstellen van oude gebouwen van hun familie of de 
gemeenschap uit een voorbije periode. Wanneer ze over de middelen beschikken 
prefereren ze nieuwe huizen van steen en cement die ruimer en moderner zijn. Daar 
komt nog bij de tendens tot het stichten van veel kleinere gezinnen dan vroeger 
gangbaar was, met als gevolg een ander gebruik van de woonruimtes. Toch is de 
invloed van het toerisme op de culturele identiteit van de Dogon nog beperkt (Van Beek 
2003). Het toeristenbedrijf, waarbij vooral jonge mannen zijn betrokken, functioneert 
betrekkelijk gescheiden van het dagelijkse leven in de traditionele dorpsgemeenschap. 
De plaatselijke gidsen houden de toeristen in een eigen circuit waarbij te veel contact 
met de bevolking wordt vermeden. Men geeft er ook gaandeweg de voorkeur aan om 
toeristen, in plaats van bij de families, onder te brengen in speciaal daarvoor gebouwde 
accommodaties buiten het dorp (Walther 2001).

Veranderingen op materieel gebied

     In het algemeen vertoont het milieu van het gebied nog altijd een voortschrijdende 
verwoestijning sinds de genoemde droogten. Dit heeft o.a. een reductie van het 
grondwater, plaatselijke gronderosie op het plateau en verdwijnende plant- en 
diersoorten tot gevolg. 

Het recente proces van urbanisatie heeft vooral in de regionale centra als 
Bandiagara en Bankass geleid tot een degradatie van het bestaande urbane weefsel. 
Door de ruimtelijke ingrepen vooral in het centrum met een weinig aangepaste vorm 
en schaal en door de introductie van nieuwe gestabiliseerde bouwwijzen onder andere 
met betonsteen en cementmortel hebben deze hun oorspronkelijke karakter voor een 
groot deel verloren. Ze dragen weinig bij tot een harmonisering van de gebouwen in de 
gegeven culturele context.

Ook in het rurale gebied staan de bestaande dorpstructuren onder druk. Enerzijds als 
gevolg van het verval van oude gebouwen doordat ze worden verlaten en door gebrek 
aan onderhoud. Anderzijds door de massieve invoering van nieuwe gebouwtypen als 
scholen, gezondheidscentra, of hotels die qua schaal en bouwtechniek vreemd zijn aan 
de oorspronkelijke bouwcultuur. ‘Fraaie’ voorbeelden hiervan zijn in Sanga te vinden.

Bij de falaisedorpen vinden deze uitbreidingen meestal plaats aan de voet van de 
rotswand. Vroeger werd daar voornamelijk gebouwd met ongebakken leemtichels, 
maar het gebruik van zandsteen dat traditioneel alleen op het plateau en bij de 
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huizen op de puinhelling voorkomt, komt men nu ook verder naar beneden tegen.
Door de moeilijke bereikbaarheid van de hogerop gelegen dorpsdelen zoals bijvoorbeeld 
in Teli, Ende of Pa, gaat men zich liever beneden, op vlak terrein vestigen. Zoals eerder 
opgemerkt raken hierdoor de bovendorpen meer en meer ontvolkt.

9.3 Invloed van het internationaal toerisme
  
Toerisme in het Dogongebied

Het aantal toeristen dat jaarlijks het Dogongebied bezoekt bestaat voor het grootste 
deel uit westerlingen die bekend zijn geraakt met de Dogon door de grote  aandacht van 
de media en vooral door de ethnografi e van de Griaule-groep. In hun zoektocht naar 
een verloren wereld, bewust of onbewust, worden veel toeristen aangetrokken door de 
romantiek van het ongerepte primitieve in de autonome leefwijze en de authentieke 
architectuur van de Dogon zoals die in de meeste reisgidsen worden aangeprezen. Zij 
hopen een locale bevolking te ontmoeten die deze wereld in stand heeft gehouden en 
beschermd heeft, maar komen er bij hun bezoek achter dat het ideaal van een pure 
natuur en een onaangetaste cultuur een utopie is. Hierin komt het eerder genoemde 
dilemma tussen behoud en ontwikkeling eveneens tot uitdrukking.

Het Dogongebied wordt al vroeg bereisd zoals blijkt uit het eerste hotel in Sanga, 
gebouwd in 1909, dat nu nog bestaat en aanvankelijk diende als doorgangshuis voor 
de Franse regeringsfunctionarissen, het zogenaamde campement.

Na de onafhankelijkheid in 1960 wordt het toerisme beheerd door het communis-
tische staatsbedrijf SMERT (Société Malienne d’Exploitation des Ressources Touris-
tiques) met staatshotels en inkomsten die direct in de staatskas terecht komen. Bij 
de daaropvolgende privatisering in de jaren tachtig zijn deze hotels in privé handen 
overgegaan en worden onder andere kleine, zeer eenvoudige accommodaties in de 
dorpen gebouwd, die ook met campement worden aangeduid. Het overige beheer van campement worden aangeduid. Het overige beheer van campement
het toerisme wordt eveneens geprivatiseerd. De inkomsten zouden nu wel meer ten 
goede kunnen komen aan de plaatselijke bevolking maar in werkelijkheid komt daar 
weinig van terecht door de slechte organisatie en het feit dat de touroperators, die voor 
een groot deel uit Europa komen, er het meest van profi teren.
     Door intensieve reorganisatie van het toerisme zou deze sector van primair belang 
kunnen worden en een hoofdbron van inkomsten voor de plaatselijke bevolking kunnen 
worden. Het toerisme in het Dogonland kent namelijk op dit moment een toestroom van 
naar schatting 60.000 personen per jaar. Dit aantal blijkt mede door het plaatsen op de 
werelderfgoedlijst en door de gedeeltelijke verbetering van het wegennet aanzienlijk te 
zijn toegenomen. 

Toerisme en erfgoed

     Een in 1989 opgesteld beleidsplan voor toerisme, dat nog steeds vigerend is,
zou bijvoorbeeld verbetering kunnen inhouden (Group 8, 1989). Het pleit voor het 
oprichten van plaatselijk gerunde toeristenassociaties en centra voor informatie en 
documentatie van de Dogoncultuur waarbij de inkomsten direct zouden moeten 
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toekomen aan de plaatselijke Dogon bevolking. Zij moeten meestal ook voor de 
instandhouding van hun cultureel erfgoed zorgen. De motivatie om gebouwen en 
omgeving te behouden komt dan in een ander licht te staan evenals de veranderingen, 
verliezen en vernieuwingen die daarvan het gevolg zullen zijn. In dit verband kan het 
toerisme tevens een stimulerende invloed op het eigen cultuurbewustzijn hebben omdat 
de locale cultuur dan ook een waarde krijgt als middel van bestaan.
     Helaas is door gebrek aan ondersteuning van de Malinese overheid, als gevolg 
van de politieke omwenteling en de noordelijke Touaregopstanden in het begin van de 
jaren 1990, daar nog niet veel van gerealiseerd. Belangrijke problemen zoals slechte 
verbindingen, moeilijk geldverkeer voor toeristen, weinig differentiatie in redelijke 
hotelaccommodaties etc. zijn nog lang niet opgelost. Momenteel overheersen nog de 
beslissing op korte termijn en de versnippering van het particulier initiatief en belang. 
     Toch is de hoeveelheid gebouwen, die inmiddels in het kader van het toerisme zijn 
opgericht, aanzienlijk. Deze werden opgezet in de jaren tachtig en negentig van de 
vorige eeuw. Naast particuliere onderkomens in familiehuizen zijn in ongeveer 20 dorpen 
langs de Falaise, tussen Kani-Kombolé en Yendouma, tegen de veertig toeristische 
dorpshotels verrezen. Daar vinden groepen toeristen tijdens hun trektocht langs de 
Falaisedorpen een bescheiden accommodatie van wisselend niveau. Bovendien 
bevinden zich in de grotere plaatsen als Bandiagara, Bankass, Sanga, Douentza en 
Koro nog eens veertien grotere toeristische hotelvestigingen (Walther 2001).

Opgemerkt moet worden dat de kwaliteit van deze gebouwen wat betreft hun 
architectonische vorm en het materiaalgebruik doorgaans op geen enkele manier 
harmoniëren maar eerder detoneren met de bestaande traditionele bebouwing. Terwijl 
ze hieraan als het ware hun bestaan ontlenen. 

Het huidige beleid en de ontwikkeling met betrekking tot het gebouwde erfgoed

Naar aanleiding van het plaatsen van het Dogongebied op de lijst van het 
werelderfgoed is door de Malinese overheid in 1993 de Mission Culturelle opgericht 
in Bandiagara. Deze heeft tot taak om de bescherming en herwaardering van het 
monumentengebied te bevorderen en te ondersteunen.
     Haar zeer omvangrijke taak is gericht op een aantal hoofddoelen, die samengevat 
bestaan uit: informatie aan en bewustmaking van de bevolking door overleg met de 
plaatselijke gemeenschappen en de instandhouding van het erfgoed door renovatie 
en restauratie, maar ook diefstalbestrijding van cultuurobjecten en de bescherming 
en ontwikkeling van het milieu onder andere door een betere culturele en toeristische 
infrastructuur. 

In verband hiermee is er sinds de oprichting een keur aan projecten gestart die 
allen moeten bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelen. Er is bijvoorbeeld in 
1996 een begin gemaakt met de inventarisatie en documentatie van 15 Dogondorpen, 
gevolgd door een project “Ecotourisme”. Dit laatste behelst vooral de participatie van 
vrouwen en het betrekken van de locale bevolking bij het duurzaam beheer van hun 
leefomgeving, in de hoop daarmee de leefomstandigheden en middelen van bestaan te 
kunnen verbeteren (Cissé 2004).

Een voorbeeld hiervan is de recente stichting van het gemeenschaps-museum in 
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Nombori, gelegen langs een toeristische wandelroute aan de voet van de falaise en 
opgezet samen met de dorpsgemeenschap3. Zo ook hoopt men door een hotelvoorziening 
in Amani, een initiatief van de dorpelingen zelf, het toerisme ter plaatse te bevorderen 
en inkomsten te verwerven uit toeristenbelasting, verkoop van kunst, levensmiddelen 
en culturele activiteiten.

In Ende is op dit moment een museum voor kunst en kunstnijverheid in aanbouw. 

Conclusie

Het plaatsen van het Dogongebied op de lijst van het werelderfgoed heeft veel 
consequenties en vormt op zich nog geen garantie voor het voortbestaan van dit 
monument. De gevolgen van de huidige sociale en culturele veranderingen zijn vaak in 
strijd met de noodzaak tot het behoud van de oorspronkelijke bouwcultuur.

In dit verband kan het toenemend internationaal toerisme zowel een positieve als 
een negatieve invloed hebben. Reorganisatie van deze sector en een betere verdeling 
van de inkomsten, ten gunste van de plaatselijke dorpsbewoners, kan ook het behoud 
van het erfgoed ten goede komen. Zij bekleden namelijk een sleutelpositie als het gaat 
om de kwaliteit en het onderhoud van hun gebouwde omgeving.

Noten

1  Naast de maskerdansen voor de eigen dorpsgemeenschap, bijvoorbeeld bij het begrafenisritueel 
  van de Dama, worden al geruime tijd voor toeristen maskerdansen georganiseerd. Voor het eerst 
  in Sanga, later ook in Tireli, Nombori, Banani en Ireli. De maskertypen, dansstijl, muzikale 
  begeleiding en enscenering zijn een afspiegeling van de oorspronkelijke rituele maskerdansen 
  (Griaule 1938).
    De maskers tonen in het algemeen de grenzen en verschillen die de samenleving structureren, 
  bijvoorbeeld afbeeldingen van diverse bevolkingsgroepen, wilde dieren etc. Ze worden ingezet 
  om de sociale orde van de gemeenschap te herstellen.
   Sinds enkele jaren wordt er een jaarlijks maskerfestival van een week gehouden waarin 
  vertegenwoordigers van veel dorpen participeren. De toeschouwers zijn niet alleen toeristen 
  maar bestaan ook voor een groot deel uit de eigen bevolking (Doquet 1999).

2 Zoals ook in een recent voltooid restauratieproject in Djenné is gebeurd (Bedaux et alii 2003).

3 De toegepaste architectuur is echter minder gelukkig en het gekozen bouwmateriaal detoneert t.o.v. 
 de bestaande dorpsbebouwing.
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Hoofdstuk 10

De keuze voor behoud en verbetering van het architectonische erfgoed

Het voorgaande gaf enig inzicht in het sociale en culturele proces van veranderingen 
dat in het Dogongebied plaatsvindt en de gevolgen daarvan voor de continuïteit van de 
traditionele bouwcultuur en het gebouwde erfgoed van de Dogon. De mogelijkheden 
die voor het behoud van het erfgoed ter beschikking staan, worden in dit hoofdstuk 
geanalyseerd en vertaald naar de aanzet tot een duurzame strategie voor het behoud, 
de herwaardering en vernieuwing van de lokale vernaculaire bouwwijzen.

10.1      Problemen en mogelijkheden voor behoud

Tussen fi xeren en ontkennen

     In het vorige hoofdstuk is het dilemma  naar voren gebracht van een onveranderbare 
conservering van het architectonisch erfgoed, zoals dat bij de nominatie door ICOMOS conservering van het architectonisch erfgoed, zoals dat bij de nominatie door ICOMOS conservering
is gesuggereerd, en een vaak ongebreidelde modernisering zoals die zich op dit modernisering zoals die zich op dit modernisering
moment op veel plaatsen voordoet. Als derde mogelijkheid werd ook een aangepaste 
vorm van behoud behandeld die meer geschikt is voor het Dogonerfgoed als vernaculair
architectonisch complex.
     Deze opvattingen hebben alledrie betrekking op de mate en wijze van behoud van 
het gebouwde erfgoed in de huidige situatie bij de Dogon. Ze bevinden zich tussen 
de uitersten van een permanente fi xatie van het verleden of een volledige ontkenning 
daarvan. Voor wat betreft hun toepassingsgebied zijn ze selectief en worden bepaald 
door het niveau dat nagestreefd wordt bij het behoud. Het probleem is hoe deze 
toepassingsgebieden te verdelen of te laten samengaan.
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Conserverende opvatting

De conserverende opvatting houdt in dat bestaande locaties en gebouwen 
worden beschouwd als een statische identiteit waarin geen nieuwe ontwikkelingen 
of aanpassingen als gevolg van maatschappelijke veranderingen kunnen worden 
opgenomen. In dienst van de handhaving van een bestaand architectonisch beeld zou 
de huidige bebouwing moeten worden geconserveerd of zelfs worden teruggebracht 
naar een gefi ngeerd ideaalbeeld van de oorspronkelijke situatie. Dit betekent dat een 
adequate regulering noodzakelijk is waarin de criteria en randvoorwaarden voor een 
dergelijke conservering met het oog op de toekomst zijn vastgelegd. Deze benadering 
is om diverse redenen problematisch. Bijvoorbeeld omdat, gezien de globale aanduiding 
van het gebied en de uitgebreidheid ervan, een dergelijke gedetailleerde aanpak voor 
het geheel, binnen de huidige omstandigheden, niet uitvoerbaar is. Eenmaal vastgelegd 
kunnen bovendien veranderingen met betrekking tot de lokaties of de culturele waarde 
ervan minder goed worden aangepast. Tenslotte is een zekere veranderlijkheid, door 
regelmatig bouwtechnisch onderhoud, eigen aan de leembouwtechnieken waarin de 
meeste gebouwen zijn uitgevoerd. Als gevolg van het voortdurend onderhoud kan een 
statisch beeld van deze architectuur dus nooit  bestaan.

Alleen voor evidente monumentale uitzonderingen, bijvoorbeeld unica met een 
hoge culturele of historische waarde, is het zinvol om een dergelijke conservering door 
te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het gebouwencomplex van de Hogon te Arou (Doc. 
14) of enkele signifi cante voorbeelden van de diverse architectuurtypologieën zoals die 
eerder werden beschreven. Dat wil zeggen, ensembles van woonerven met de woning 
van de familieoudste (Doc. 8), raadhuizen of Binu-heiligdommen, die in sommige 
gevallen al, vanwege hun traditionele belang door de gemeenschap of de uitgebreide 
families, zelf in stand worden gehouden.

Voor de juiste keuze van deze uitzonderlijke objecten is een kwalitatieve selectie 
en documentatie noodzakelijk, voordat een conserveringsplan voor de toekomst kan 
worden opgesteld. In een dergelijk plan dient aandacht besteed te worden aan welke 
delen moeten worden behouden of gerestaureerd en welke kunnen worden veranderd 
binnen bepaalde voorwaarden.

Moderniserende opvatting

     Het tegenovergestelde geval is de moderne ruimtelijke ontwikkeling, zoals men die 
op vele locaties kan waarnemen, waarbij het instandhouden van het gebouwde erfgoed 
blijkbaar geen directe prioriteit heeft gehad. Met name Bandiagara als hoofdplaats 
van de regio met 12.000 inwoners kan hiertoe als voorbeeld dienen. Daar heeft het 
voortschrijdende min of meer chaotische, verlopende urbanisatieproces geleid tot 
de degradatie van het oorspronkelijke stadsweefsel. Door een overgedimensioneerd 
stratenpatroon in het centrum volgens een roostervormig plan is in het centrum het 
karakter van de oorspronkelijke bebouwing verloren gegaan. Ze is vervangen door 
bebouwing van een geïmporteerde, karakterloze, zakelijke stijl, opgetrokken uit harde 
bouwmaterialen als betonsteen, cement en golfplaat die minder onderhoud vergen.
     Grenzend aan dit centrum, waar de hoofdstraat de stad in tweeën deelt, bevinden 
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zich aan weerszijden de ommuurde woonbuurten met woonerven nog volgens het 
traditionele patroon, veelal gebouwd in leem (ponu) omdat cement nog te duur is voor 
woningbouw. Traditionele architectuur wordt echter snel als minderwaardig beschouwd 
en als het even kan, wil men deze het liefst vervangen door slecht gebouwde huisvesting 
van onderhoudsvrije materialen, weliswaar nog steeds in de traditionele setting van een 
woonerf. De periodieke afwezigheid van mannen die elders werkzaam zijn en voor de 
instandhouding van de lemen gebouwen verantwoordelijk zijn, verklaart deze neiging 
tot kiezen voor minder onderhoud.
     De reorganisatie van de stedenbouwkundige structuur van Bandiagara werd in feite 
al doorgevoerd halverwege de negentiende eeuw met een nieuw ruimtelijk concept, 
afkomstig van de Fulbe en Toucouleur. Zij kenden in hun eigen dorpen en een nieuw 
gestichte stad als Hamdallaye (zie 2.2) een open opzet met brede rechte straten, in 
tegenstelling tot de dichte, organisch gegroeide Dogondorpen, met labyrintische, smalle 
en vaak doodlopende straten1.
     De ruimtelijke ontwikkeling van de laatste decennia in Bandiagara laat zien dat bij 
gebrek aan adequate planning veel van het karakteristieke gebouwde erfgoed verloren 
gaat en de visuele context van de stad snel en sterk verandert.
     Met name zijn twee belangrijke monumenten in leemarchitectuur verdwenen, bekend 
als de Toucouleurresidenties van de Tall familie met hun signifi cante casettegevels. Op de 
locatie van het paleis van Aguibou Tall in het centrum van de stad staat nu nog slechts een 
klein fragment van een ruïne op een kaal terrein van het voormalige woonerf2ne op een kaal terrein van het voormalige woonerf2ne op een kaal terrein van het voormalige woonerf . Ook de oude 
koloniale gebouwen in Soedanese stijl in de administratieve wijk aan de linkeroever van 
de Yamé-rivier zijn na de onafhankelijkheid verlaten en verdwijnen langzamerhand door 
verwaarlozing. Een ander voorbeeld van desinteresse voor de locale bouwtypologie is het 
in 1999 gebouwde, zeer detonerende, hotel Kambary3. Men heeft daar geen mogelijkheid 
gezien om een aangepaste vormgeving in te zetten als een waardevolle aanvulling.

In dit verband vormen de toepassingen voor openbare gebouwen als scholen en 
hospitalen die, onder leiding van architect Joop van Stigt aan de voet van de falaise 
werden gerealiseerd, de goede uitzonderingen3a.
      De betere ontsluiting van de regionale centra als Bandiagara en ook Bankass is van 
grote invloed geweest op een snellere ontwikkeling en uitbreiding dan in de rest van het 
gebied. Bankass in de Seno-vlakte met 5.500 inwoners heeft onder andere geprofi teerd 
van zijn goede verbindingen en ligging aan de verkeersroute naar Burkina Faso in het 
oosten.
     Tot op de dag van vandaag is voor Sanga als regionaal centrum echter de enige 
verbinding vanuit Bandiagara over het plateau uitgesproken slecht. De weg eindigt bij de 
falaise waardoor de regio altijd in een zeker isolement heeft gelegen. Het gevolg is dat de 
ruimtelijke ontwikkeling hier minder snel is gegaan en nog niet die desastreuze gevolgen 
laat zien zoals in de andere centra. Ook voor wat betreft de traditionele bebouwing in 
leem is er in verhouding minder verval waar te nemen en blijft de karakteristieke dichte 
bebouwing van de dorpsdelen op de verspreide rotsverhogingen herkenbaar.

Mogelijk door de wetenschappelijke belangstelling vanaf de jaren dertig en het 
cultuurtoerisme, dat zeker al vanaf het begin van de jaren vijftig uit de vorige eeuw 
stamt, is in Sanga het bewustzijn voor het eigen cultureel erfgoed groter dan elders. Dit 
heeft mogelijk zijn uitwerking gehad in de zorg voor de gebouwen.
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     Hoelang zal deze situatie echter nog voortduren? Inmiddels bestaat er bijvoorbeeld 
al enkele jaren de mogelijkheid om ook per auto bij Sanga vanaf het plateau naar de 
Seno-vlakte af te dalen; van daaruit heeft men een snelle verbinding met de grote 
verbindingswegen door Mali en naar Burkina Faso. Bovendien is de toegankelijkheid 
van het plateau naar de stad Mopti kortgeleden sterk verbeterd door een nieuwe 
geasfalteerde weg vanaf Bandiagara.

Door deze voortschrijdende verbetering van het wegennet zal het toerisme 
waarschijnlijk toenemen maar daarmee ook de druk op de culturele identiteit van de 
dorpen in het rurale gebied die daar tot nu toe nog betrekkelijk weinig invloed van 
hebben ondervonden.

Vernaculaire opvatting

Bij de vernaculaire opvatting komt de wens naar voren om behoud en verandering 
met elkaar in overeenstemming te brengen. Dat wil zeggen om het cultureel landschap 
niet te beschouwen als een onveranderlijke verzameling monumenten maar het evenmin 
over te laten aan een ongecontroleerde vernieuwing met afbraak van het traditionele 
gebouwde erfgoed.

In het voorgaande hoofdstuk is een aangepaste benadering voor zogenaamde 
vernaculaire architectuur aan de orde gesteld die meer gericht is op de oorspronkelijke 
identiteit en het behoud van de architectuurtypologie van het erfgoed als geheel, binnen 
een lokale context. Het gaat hier om een benadering waarin ook de verandering in de 
tijd een belangrijk aspect is dat zichtbaar wordt in de transformatie van de gebouwen, 
echter binnen het geleidelijk proces van voortdurende aanpassing. Meestal gebeurt dit 
naar aanleiding van cultureel-maatschappelijke en economische ontwikkelingen en ook 
zonder professionele interventie van architecten.
     Bij dit typologisch proces ontstaan bijvoorbeeld nieuwe typen van woningen met de 
traditionele huizen, (‘de geijkte typen’) als uitgangspunt, die dan onder andere meer 
beantwoorden aan de familiesamenstelling en behoeften van deze tijd.
In de beschrijving van de Dogonbouwtypologie is getracht om dit proces voor de 
Dogonwoning (ginu) schematisch weer te geven. In een hypothetische reconstructie 
(fi g. 7.01) is aangetoond dat er tot nu toe een regenererend principe heeft bestaan, 
uitgaande van zogenaamde geijkte typen.

Zelfs in nieuwe gebouwtypen als moskeeën is te zien dat de architectonische 
principes van gevelcompositie, constructieve structuur etc. zijn geïntegreerd in een 
nieuwe samenstelling die het beeld van een dorp voortaan mede bepaalt (fi g. 8.10).
Wanneer het gaat over het behoud van gebouwd erfgoed bij de Dogon dan is het 
regelmatig onderhouden van de fragiele gebouwen uit leem een cruciaal gegeven.

Een periodiek onderhoud na de regentijd van minimaal eens per twee à drie jaar 
is noodzakelijk. Als men dit achterwege laat, leidt dit onherroepelijk tot verval. Geen 
wonder dat onderhoudsarme oplossingen een algemene wens zijn. Deze zijn echter niet 
altijd in overeenstemming met het karakteristieke beeld van de gecombineerde leem-
zandsteen architectuur op het plateau en langs de Falaise of de leemtichelarchitectuur 
in de Seno-Gondovlakte.

De tendens om deze traditionele oplossingen te vervangen door middel van con- 
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structies uit cement, vernietigen het specifi eke karakter van de traditionele eenheid 
in bouwmaterialen, afkomstig uit de directe omgeving. Dit is niet in overeenstemming 
met het doel van een aan de gevestigde bouwcultuur aangepaste benadering.

We hebben al eerder gezien dat op de plaatsen waar voldoende zandsteen 
voorhanden is de Dogon een stabielere bouwvorm ontwikkeld hebben door het bouwen 
van muren met gehakte zandsteen, droog gestapeld of met leemmortel, die daarna 
geheel of gedeeltelijk met leem worden gestuct. Zelfs de grote graanschuren worden 
op sommige plaatsen in deze stapeltechniek uitgevoerd. Dit is te beschouwen als een 
verdere ontwikkeling van de oorspronkelijke leem-zandsteenbouw, die hiermee min 
of meer kan harmoniëren (zie 6.3). De dakconstructies blijven uitgevoerd worden als 
dakterrassen, in de gebruikelijke leembouwtechniek, maar bij grotere gebouwen worden 
hellende daken in golfplaat uitgevoerd.

Een belangrijk aspect is dat de woningen veelal door de bewoners zelf worden 
gebouwd met wederzijdse hulp van de familie of dorpsbuurt en de kennis daartoe al 
doende aan elkaar wordt overgedragen. Bij de bouw van woningen in de grotere centra 
als Sanga en Bankass of van openbare gebouwen worden echter ook meer en meer 
professionele metselaars betrokken.
     Gezien de negatieve effecten van een vrije ontwikkeling verdient een vernaculaire 
benadering van het bouwen, met bijzondere aandacht en begeleiding van de bewoners, 
de voorkeur. Binnen de acceptabele criteria van de vernaculaire architectuur, betreffende 
de vorm, de functie en het toe te passen materiaal van de gebouwen, zou het typologisch 
proces zich verder moeten kunnen ontwikkelen.

10.2     Naar een duurzame strategie voor behoud

     Er is bij het behoud van het cultureel erfgoed in het bestemde gebied van maar liefst 
300 dorpen, een groot gebrek aan planning, infrastructuur en management, die nodig 
zijn om een dergelijke omvangrijke taak te kunnen uitvoeren en beheren.
Bijvoorbeeld bestaat er nog geen algemeen plan voor ontsluiting, behoud en beheer 
van het Dogonerfgoedgebied waarin het doel en de lange termijnvisie op de toekomst is 
vervat. Tevens verdient de wijze waarop de historische, culturele en natuurlijke waarden 
behouden kunnen worden bijzondere aandacht.

Om te voorkomen dat het gebouwde erfgoed als sneeuw voor de zon verdwijnt 
zouden er, voor wat betreft het behoud van gebouwd erfgoed, in het kader van een 
dergelijk plan een aantal omvangrijke maatregelen genomen en processen opgestart 
moeten worden als noodzakelijke aanvulling op het huidige beleid en de uitvoering.

Nadere rangschikking en begrenzing van de erfgoedlocaties

Tijdens de benoeming van het gebied tot werelderfgoed heeft er een globale 
bestemming van locaties plaatsgevonden die met het oog op de omvang een revisie 
behoeft met een meer specifi eke indeling (fi g. 2.04).

Een mogelijkheid is om daarbij onderscheid te maken in drie niveaus die in het 
voorgaande al zijn aangeduid. Op de eerste plaats betreft dat de conservering van
monumentale gebouwen of gebouwcomplexen van hoge culturele, historische of 
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esthetische waarde als een aparte categorie waarbij de keuze vooral moet worden 
bepaald door de betekenis die ze hebben binnen de Dogoncultuur.

Restauratie of vernieuwing van deze gebouwen moet plaatsvinden volgens 
criteria en richtlijnen die ervoor zorgen dat het bestaande architectonische beeld In 
stand gehouden wordt. Binnen de mogelijkheden en grenzen van een veranderlijke 
leembouwarchitectuur en onder handhaving van het oorspronkelijke bouwtype.

Op de tweede plaats komt de bescherming van sites met ensembles van gebouwen 
die de vernaculaire architectuurtraditie vertegenwoordigen. Meestal hele dorpen of 
dorpswijken waarvan de landschappelijke setting, de karakteristieke ruimtelijke structuur 
en architectonische kwaliteit van de bebouwing als geheel gehandhaafd zouden moeten 
worden. Dit houdt in dat bij vernieuwing zoveel mogelijk hergebruik en restauratie van 
traditionele gebouwtypen moeten plaatsvinden. Aanpassing, uitbreiding en nieuwbouw 
moeten mogelijk zijn in het kader van een typologische ontwikkeling die gebaseerd is op 
de oorspronkelijk gebruikte typen van ruimtelijke ordening, gebouwen en bouwwijzen.
     Tenslotte zijn er gebieden aan te wijzen die minder kwetsbaar zijn en een nieuwe 
ruimtelijke ontwikkeling toestaan. Het gaat hier om situaties waar de traditionele ruimtelijke ontwikkeling toestaan. Het gaat hier om situaties waar de traditionele ruimtelijke ontwikkeling
architectuur al geheel verdwenen is of om nieuwe dorpsuitbreidingen die overigens 
wel aan een aan het gebied gerelateerde landschappelijke en ruimtelijke planning met 
bebouwingsvoorwaarden zouden moeten voldoen.

Inventarisatie en documentatie

     Er zou vervolgens een proces in gang gezet moeten worden voor de systematische 
inventarisatie en documentatie waarin de ruimtelijke gegevens van de nieuwe 
geclassifi ceerde en begrensde locaties kunnen worden vastgelegd, aanvullend op de 
reeds geïnventariseerde locaties.
     Het is wenselijk om de documentatie overzichtelijk en toegankelijk te maken zodat 
deze als basis kan dienen voor het opstellen en doorvoeren van beschermingscriteria 
en maatregelen evenals voor het bepalen of ontwikkelen van de methoden voor behoud 
en restauratie4.
     Eenmaal vastgelegd voor wat betreft de vorm, het gebruik en de materialisatie van 
de gebouwen is het mogelijk om van hieruit in de toekomst de ontwikkelingen beter 
te blijven volgen en beoordelen. Zeker in een tijd waarin architectonisch waardevolle 
locaties in een kritieke fase verkeren en wellicht op het punt staan te verdwijnen omdat 
ze bijvoorbeeld verlaten zijn en niet meer gehandhaafd kunnen worden. Door het 
documenteren blijven ze zo toch gedeeltelijk behouden voor het nageslacht.

Duurzame ontwikkeling5

Met het oog op de duurzaamheid van zowel het culturele en sociale als het materiële 
milieu, op langere termijn, zijn het behoud van gebouwd patrimonium en de vernaculaire 
bouwwijze van de Dogon belangrijke factoren. Vergeleken bij westerse bouwtechnieken, 
waarbij vooral bouwmaterialen als cement, staal of glas gebruikt worden, veroorzaken 
bijvoorbeeld vernaculaire bouwwijzen een veel geringere belasting van het milieu. Dit 
geldt onder andere voor hun energieverbruik bij de vervaardiging maar ook voor het 
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geringe transport dat nodig is bij deze lokale bouwmaterialen. Op dit moment worden 
deze technieken in het rurale gebied nog voor het grootste deel toegepast. Indien de 
economische situatie het echter zou toelaten zou met de eerder geconstateerde neiging 
tot het vervangen van leemtichel-en dakterrasbouw door betonsteen en geprofi leerde 
metaalplaat de milieubelasting aanzienlijk toenemen.
     Een van de voornaamste redenen van deze verandering is, zoals eerder vermeld, 
de overmaat aan onderhoud die de leembouwtechniek met zich meebrengt. Dit zou 
gedeeltelijk ondervangen kunnen worden door verbeteringen en aanpassingen van 
de bouwmaterialen, bijvoorbeeld door het gebruik van geperste leemtichels die met 
een minimale toeslag van cement, kalk of andere bindmiddelen kunnen worden 
gestabiliseerd, zodat ze dan bestendig zijn tegen vocht (Houben & Guillaud 1994). Op 
deze manier kunnen de voordelen van de leembouwtechniek toch behouden worden, 
dat wil zeggen, goedkoop, milieuvriendelijk, weinig transport en gunstige thermische 
eigenschappen met betrekking tot het klimaat.

Bij het verlaten van de vernaculaire bouwwijzen raakt ook de effectiviteit van de 
bestaande gebouwtypen ten opzichte van het klimaat in vergetelheid. Zo worden 
bijvoorbeeld bij sommige nieuwe typen woningen zoals in Songo of Bankass de daken 
niet meer uitgerust met een begaanbaar dakterras en hoog opgetrokken buitenmuren 
als borstweringen. Hierdoor is de tijdelijke schaduwwerking en het isolerend effect van 
de eventueel opgeslagen landbouwgewassen op het dak verloren gegaan. Bovendien 
is met het vervallen van de opgang naar het dak tevens de gunstige dwarsventilatie 
in het huis verdwenen. Nog ongunstiger condities voor het binnenklimaat ontstaan 
wanneer men de lemen dakterrassen vervangt door een metalen dakbedekking van 
golfplaat6 (Meir et al. 2004). 

In het proces van vernieuwing zou met deze degradatie rekening kunnen worden 
gehouden. Dan zouden bijvoorbeeld ook, op een aangepaste wijze, sanitaire 
voorzieningen moeten worden opgenomen die nu in het rurale gebied niet of nauwelijks 
aanwezig zijn. Het algemene probleem van de leegloop van hooggelegen bovendorpen 
is de moeilijke bereikbaarheid. De aanleg van eenvoudiger begaanbare toegangen en 
de mogelijke installatie voor de toevoer van water zou de bewoonbaarheid van deze 
dorpsdelen kunnen bevorderen.

Culturele duurzaamheid

     Het typologisch ontwikkelingsproces zoals dat zich bij de traditionele, vernaculaire 
Dogonarchitectuur heeft voltrokken binnen de meer gesloten culturele, sociale en 
materiële condities, heeft in het verleden steeds weer tot nieuwe karakteristieke en 
herhaalde bouwtypen geleid met een hoge beeldkwaliteit. Bij de huidige tendens tot 
modernisering vertonen de gebouwen niet altijd die homogeniteit van hun voorgangers. 
Ze zouden echter wel een logisch vervolg hierop kunnen zijn in het proces van 
verandering en vernieuwing, zonder de bestaande waardevolle structuur te ontkennen 
of te vernietigen.

Om dit te bereiken is echter meer planning en professionele begeleiding 
noodzakelijk die het zelfbouwproces kan ondersteunen en sturen om hierdoor de 
vernietiging van de bestaande beeldkwaliteit van de gebouwde omgeving tegen 
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te gaan. Deze sturing is noodzakelijk omdat de vanzelfsprekendheid van de 
homogene bouwwijze uit het verleden niet meer bestaat en de huidige particuliere 
bouw ongecontroleerd en buiten elke vorm van regelgeving wordt uitgevoerd. In 
administratieve zin kent men overigens wel het bestaan van bouwvergunningen die 
door de regionale overheid in Mopti worden afgegeven8. Echter in de Dogondorpen 
is het niet gebruikelijk dat deze voor de particuliere bouw worden aangevraagd.

Een voorbeeld daarvan zijn de dorpshotels (campements) die men in de dorpen 
langs de falaise heeft gebouwd en die in veel gevallen een verstoring van het 
dorpsbeeld vormen. Ze zijn meestal detonerend, slecht gebouwd en het gebruik van 
afwijkende bouwmaterialen (als betonsteen en golfplaat) vindt meestal plaats uit 
misplaatste statusoverwegingen. Men denkt dat de toeristen een modernere bouwwijze 
hoger waarderen dan de traditionele, terwijl blijkt dat ze liever in of op een traditioneel 
uitgevoerd gebouw zouden willen verblijven (Luttmann 2002). Deze gebouwen hebben 
in zekere zin hun bestaan te danken aan de kwaliteit van het architectonische en 
culturele erfgoed in hun directe omgeving. Men zou daarom juist in deze gevallen een 
veel zorgvuldiger en duurzame bijdrage tot de beeldkwaliteit kunnen verwachten.

Het zou goed zijn wanneer men inzag dat het toerisme een van de belangrijkste 
dragers voor het behoud van dit patrimonium kan zijn en dat deze sector daarvoor ook 
mede de verantwoordelijkheid moet dragen. Het huidige hoofdzakelijk individualistisch 
georganiseerde toeristenbedrijf zou daarom meer moeten gaan bijdragen in de kosten 
van de dorpsgemeenschap voor het ergoedbehoud.

De opzet van een ‘erfgoedeenheid’

     In een recent, succesvol gerealiseerd restauratieproject in de naburige historische 
stad Djenné, die geheel bestaat uit aarden architectuur, was de professionele 
begeleiding door locale vaklieden cruciaal voor het welslagen van het project. Voor dit 
doel was er binnen de plaatselijke Mission Culturelle een erfgoedeenheid opgericht die 
de restauratie van de onderhanden genomen gebouwen heeft voorbereid en tijdens 
de uitvoering bouwkundig begeleid (Bedaux, Diaby & Maas 2003: 29-43). De unieke 
basis hiervoor vormde het bestaan van een professionele traditie die verankerd lag in 
een plaatselijk metselaarsgilde, de barey-ton. Zij vertegenwoordigen als het ware het 
geheugen en de continuïteit van de gebouwde omgeving in Djenné. Sinds lange tijd al 
onderhouden deze metselaars namelijk permanente relaties met de diverse families 
in Djenné ten behoeve van het behoud van hun huizen en kweken daarmee ook een 
zeker bewustzijn met betrekking tot hun erfgoed.

Een dergelijke professionele traditie met betrekking tot de bestaande en nieuwe 
gebouwenvoorraad ontbreekt in het Dogongebied volledig. De traditionele woningbouw 
bestaat voor het grootste deel uit zelfbouwactiviteiten die hoofdzakelijk berusten op de 
overgeleverde kennis van het bouwen van de plaatselijke bewoners. Voor de recentere 
openbare gebouwen geldt een meer geplande architectuur volgens geïmporteerd 
model of soms met pogingen tot analoge concepten zoals bijvoorbeeld bij de getoonde 
moskeeën in de Seno-vlakte het geval is.

De sleutel voor het behoud zou dus bij de bewoners zelf moeten liggen en hun 
waardering voor het eigen patrimonium. Dit wordt echter voortdurend overschaduwd 
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door een grote armoede die in het algemeen noopt tot een basale overlevingsstrategie 
zonder enige ruimte om in het behoud van gebouwen te investeren.

De Mission Culturelle van Bandiagara tracht sinds haar oprichting de plaatselijke 
dorpsgemeenschappen te informeren over de restauratie en renovatie van hun erfgoed. 
De gewekte belangstelling ebt echter snel weg wanneer deze niet ondersteund wordt 
door concrete gesubsidieerde projectvoorstellen waarin de participatie van de bevolking 
een belangrijk aandeel heeft. Op deze manier kan de locale kennis en vaardigheid, 
voor zover die nog aanwezig is, levend worden gehouden. De keuze, voorbereiding en 
uitvoering van een dergelijk project zou ondersteund moeten worden door een ‘erfgoed 
eenheid’ waarin professionele, architectonische, bouwtechnische en organisatorische 
kennis en ervaring op het gebied van restauratie in deze specifi eke situatie zijn 
vertegenwoordigd. Zij zullen met de bewoners moeten overleggen hoe hier conservering 
en modernisering kunnen samengaan in een nieuw harmonisch geheel.

Een van de ervaringen uit het bovengenoemde restauratieproject in Djenné, 
gefi nancierd met Nederlands ontwikkelingsgeld, is dat gerekend naar onze maatstaven 
met relatief weinig middelen veel gedaan kan worden. Deze middelen zullen voor de 
projecten in het Dogongebied ook uit diverse bronnen moeten komen zoals onder 
andere externe sponsoring door donorlanden in het kader van ontwikkelingssamen- 
werking9, UNESCO en in beperkte mate de overheid in Mali. Ook zal, zoals reeds eerder 
genoemd, de toeristensector positief moeten gaan bijdragen aan de handhaving van de 
kwaliteit van het gebouwd erfgoed, dat wil zeggen het doorvoeren van de beoogde 
inkomstenverbetering uit het toerisme door een rechtvaardiger verdeling over de diverse 
gemeenschappen. De nieuw te bouwen accommodaties voor toeristen zouden moeten 
voldoen aan een hogere beeldkwaliteit, in overeenstemming met de eigen bouwcultuur. 
De mogelijkheid voor het herbestemmen van verlaten locaties ten behoeve van deze 
sector zou moeten worden bestudeerd.
     In het overzicht (fi g. 10.01) is de te volgen strategie voor het erfgoedbeleid volgens 
de drie verschillende opvattingen weergegeven met een revisie van de benoeming 
en begrenzing van de sites. Een van de belangrijkste criteria voor de keuze is de 
beperking van het aantal geklassifi ceerde objecten en sites vanuit het bewustzijn 
dat een gedetailleerde aanpak voor het gehele gebied onmogelijk is. Als criteria bij 
de klassifi catie van gebouwen en gebouwcomplexen ter conservering gelden in het 
algemeen een hoge culturele waarde en een historische betekenis voor de Dogon, zoals 
dat bijvoorbeeld het geval is bij de archeologische sites van de Tellem en andere Tellem-
Dogon lokaties aan de falaise. Voorts is er de esthetische kwaliteit van representatieve 
architectuurtypen als de ginna, de togu  na, het Binu-heiligdom of de moskee. Maar ook 
de staat van verval en redelijke vooruitzichten op de mogelijkheden tot restauratie en 
instandhouding spelen een belangrijke rol bij de keuze.

Bij de vernaculaire benadering ligt de nadruk meer op de lokatie zoals dorpen, dorps-
delen of groepen gebouwen waarvan de landschappelijke, ruimtelijke en architectonische 
kwaliteit als geheel gehandhaafd zou moeten blijven. Deze lokaties zouden als ‘levend’ 
monument zich verder kunnen ontwikkelen, volgens de bestaande lokale bouwwijzen,
aangepast aan de hedendaagse behoeften. Zij kunnen een voorbeeld zijn voor andere 
dorpen. Een wezenlijke voorwaarde is tevens de motivatie en bereidwilligheid van de 
bewoners om te participeren in een dergelijk proces van aanpassing en vernieuwing.

Hoofdstuk 10: De keuze voor behoud en verbetering van het architectonische erfgoed

141



opvatting:
strategie     

inventarisatie en
documentatie keuze planning uitvoering

conserverend

• identifi catie van
  erfgoedobjecten

• criteria
• revisie klassifi catie 
   erfgoedobjecten
• prioriteit

• conserverings-
   plannen
• informeren 
   bevolking
• sponsoring

• restauratieprojecten
• uitvoering o.l.v.
   erfgoedeenheid
• participatie
   bevolking

vernaculair

• identifi catie van
  sites en ensem- 
  bles

• criteria
• revisie klassifi catie
  van sites en    
  begrenzingen

• typologisch
   ontwikkelingsplan
• herbestemming
• informeren   
   bevolking
• sponsoring

• voorbeeldprojecten
• uitvoering o.l.v.
   erfgoedeenheid
• participatie
   bevolking

moderniserend

• identifi catie van
   bestaande ont- 
   wikkelings
   gebieden

• (her)bestemmen
   nieuwe ontwik-
   kelingsgebieden
• randvoorwaarden
   bebouwing
• inpassen erfgoed-
   locaties

  • ruimtelijke planning
  • informeren bevolking

• ruimtelijk beheer
• participatie bevolking

     De verdeling van deze twee eerste toepassingsgebieden zou moeten plaatsvinden 
aan de hand van de eerder genoemde inventarisatie en nadere rangschikking, die de 
basis gaat vormen voor een algemeen erfgoedplan. Het is van belang dat een dergelijk 
plan wordt afgestemd op de ruimtelijke planning met betrekking tot de zogenaamde 
moderniserende benadering, die de recente dorpsuitbreidingen en toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen betreffen.
      De voorgestelde uitvoering onder leiding van een erfgoedeenheid veronderstelt 
een duidelijk kader, zoals de Mission Culturelle  en professionele medewerkers die 
enerzijds deskundig en ontvankelijk moet zijn voor deze specifi eke architectonische 
rehabilitatie en restauratieproblematiek. Anderzijds zou deze eenheid in staat moeten 
zijn om een geïntegreerde conservering te realiseren, dat wil zeggen een conservering 
die tevens door een sociaal proces bij de bewoners wordt gedragen. Dit laatste houdt 
in dat beide kwaliteiten in de erfgoedeenheid moeten zijn vertegenwoordigd. Om het 
gewenste resultaat te bereiken zal het waarschijnlijk noodzakelijk zijn om via een 
adequate opleiding van Dogonvakmensen  een dergelijk erfgoedinstituut te bemannen. 
Hun taak zal zijn om samen met de bewoners het zelfbouwproces te initiëren, materieel 
te ondersteunen en te begeleiden. In overleg zullen moderniseringen, technische 
verbeteringen en veranderingen, in overeenstemming met de traditionele bouwstructuur, 
door de bewoners worden uitgevoerd.

Conclusie

De problematiek van het behoud van het gebouwde erfgoed speelt zich af tussen 
de ongebreidelde modernisering van het bouwen en de onmogelijkheid van een 
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onveranderbare conservering van het architectonische erfgoed. Daartoe zal een nadere 
rangschikking en begrenzing van het erfgoed noodzakelijk zijn.
     De voorkeur gaat uit naar een vernaculaire benadering, waarbij behoud van kwaliteit 
en verandering met elkaar in overeenstemming worden gebracht in een regenererend 
proces. Om dit te bereiken is echter meer planning en professionele begeleiding en 
bewaking noodzakelijk die het zelfbouwproces kunnen ondersteunen en sturen. Door 
een dergelijke strategie kan de vernietiging van de bestaande beeldkwaliteit worden 
tegengegaan. 
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Noten
1 In 1864 sticht Tidjani Aguibou Tall het nieuwe Bandiagara als hoofdstad van zijn koninkrijk. Hij slaat bressen
 door de dichte bebouwing van de concessies met in het centrum zijn eigen residentie en laat aarden stads-
 wallen oprichten (Bâ 1980).

2 Inmiddels is dit monument, zonder rekening te houden met het oorspronkelijke herbouwd door een aannemer
 uit de hoofdstad van Mali. Hieruit blijkt dat de behoefte tot behoud nog niet geheel is verloren, maar dat enig 
 inzicht in restauratie ontbreekt.

3  Gebouwd naar het ontwerp van een Italiaanse architect.

3a Architect Joop van Stigt, behorend tot de School van Aldo van Eyck, heeft in de afgelopen 16 jaar op 11 verschillende 
lokaties langs de falaise, samen met de dorpsbevolking, scholen, ziekenhuizen, en watervoorzieningen 
gerealiseerd. De architectuur van deze gebouwen laat zien hoe, door de juiste situering en het materiaalgebruik, 
een aangepaste bouwvorm mogelijk is die niet verstorend is. Het werken met de geringe middelen, die door de 
Dogon op een creatieve manier worden gebruikt, is volgens hem de sleutel om tot deze oplossingen te komen.

4 In het lopende ECHO-Dogon project (European Cultural Heritage Online) heeft men zich ten doel gesteld om 
 deze toegankelijkheid te realiseren (zie ECHO site, Dogon Virtual Archive).

5 Het begrip duurzame ontwikkeling wordt in dit verband gebruikt in de zin van een ontwikkeling die voorziet in
 de behoeften van het heden zonder dat dit ten koste gaat van de toekomstige generaties om te zijner tijd in 
 hun eigen behoeften te kunnen voorzien. Deze bekende defi nitie is geformuleerd in het Brundtland rapport 
 “Our common future” (1987). 

6 Energieverbruik: leemtichels 5-10 kWh/m3
       betonsteen  500 kWh/m3
       hout   600 kWh/m3
       baksteen  1.150 kWh/m3
       staalplaat  6.100 kWh/m3
       glas  15.000 kWh/m3

7 Uit dit onderzoek naar de duurzaamheid van vernaculaire en historische woningtypen   in woestijngebieden is
 gebleken dat de slechtste binnentemperatuurcondities werden gemeten bij gebouwen met lichte daken en 
 muren met een hoge thermische massa.

8 De bouwvoorschriften werden oorspronkelijk door de Fransen geïntroduceerd in de koloniale periode. Het
 blijken geen geschikte instrumenten te zijn voor toepassing in dit specifi eke rurale gebied.

9 Zoals in Djenné ook het geval was richt de Nederlandse overheid zich bijvoorbeeld, als onderdeel van socio-
  economische ontwikkelingsstrategieën en duurzaamheid, op een steeds breder veld van het cultureel erfgoed.



144



Hoofdstuk 11: Nabeschouwing

145

Hoofdstuk 11

Nabeschouwing

11.1  Evaluatie

Algemeen

Om te kunnen bijdragen aan de kennis van het behoud van het gebouwde erfgoed 
en de lokale bouwcultuur die bedreigd worden in hun voortbestaan is in dit proefschrift 
onderzoek gedaan naar het ontwikkelingsproces van de vernaculaire architectuur in het 
Dogongebied in Mali.

De methode en zienswijze in dit onderzoek zijn in eerste instantie gericht op de 
materiële cultuur van de Dogon, waarbij getracht is om vanuit concrete en nauwgezette 
observaties ook de ontastbare en spirituele achtergronden te herkennen die deze 
cultuur mede bepalen.

Gebaseerd op de eigenschappen van de vernaculaire architectuur is, volgens 
een evolutionaire benadering, de transformatie van de architectuurtypen beschreven 
zoals die in de loop der tijd heeft plaatsgevonden. De typen zoals deze binnen de 
regionale variëteit van het Dogongebied voorkomen: het plateau, de falaise en de 
vlakte zijn weergegeven en onderzocht in een typologische architectuuranalyse. Het 
falaisedorp Pegué Tôlou is daarbij als onderwerp gekozen om in een longitudinaal 
onderzoek de veranderingen in de ruimte en het bouwen nader te kunnen waarnemen 
en bestuderen.

In de ruimtelijke ontwikkelingen van de traditionele falaise- en plateaudorpen is 
bijvoorbeeld de “permanentie” (Rossi 2002) van de lay out van de oude dorpskernen 
opvallend. Het oorspronkelijke plan van de dorpsbebouwing blijft de ruimtelijke 
structuur van het dorp bepalen. De voortdurende regeneratie van de woongebouwen 
heeft hier blijkbaar geen invloed op. Dit vernieuwingsproces speelt zich af binnen de 
vaste verdeling van de ruimte, die de weerspiegeling is van de familiestructuur. Latere 
uitbreidingen aan de buitenkant vinden plaats in het verlengde van deze ruimtelijke orde.

Het resultaat van dit onderzoek is in het kort: het verkregen inzicht in het typologisch 
transformatieproces van de architectuur en een aanzet tot een strategie om de continuïteit 
en aangepaste verbetering van deze vernaculaire bouwwijzen te waarborgen. Gezien 
de problematiek hoe om te gaan met het erfgoed, wordt gepleit voor een proces waarin 
de authentieke architectuurtaal van de Dogon, die uitgedrukt wordt in de gebouwtypen, 
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behouden kan worden en een logisch vervolg kan krijgen: zonder de prematuur van 
formele oplossingen, dat wil zeggen, oplossingen die geen verband houden met het 
authentieke karakter van de Dogonarchitectuur of historiserende kopieën daarvan zijn.

Conclusies en resultaten

In de loop van de geschiedenis van de Dogon is te zien hoe maatschappelijke 
ontwikkelingen, veroorzaakt door invloeden van buitenaf, hun effect hebben gehad 
op de vorm van de nederzettingen en op de bouwwijzen. Recente sociaal-culturele 
veranderingen hebben eveneens een grote invloed op de traditie van het bouwen en 
wonen. Het voortbestaan hiervan wordt door mondialisering, modernisering en het 
toenemend toerisme bedreigd. Deze ontwikkeling contrastreert sterk met de benoeming 
van het Dogongebied tot wereldmonument in 1989, die juist de bescherming en het 
behoud van het gebouwde erfgoed op het oog heeft.

In een ontwikkelingsmodel voor de vernaculaire Dogonarchitectuur zijn de factoren 
die werkzaam zijn in het proces van verandering in onderlinge samenhang geplaatst. Dit 
proces van verandering is het resultaat van wijzigingen in deze samenhang, met name de 
culturele, sociale en materiële condities. Zij vormen de randvoorwaarden voor het ontstaan 
van algemeen aanvaarde architectuurtypen. Dit uitgangspunt vormde de achtergrond 
voor de typologische architectuuranalyse die in de hoofdstukken 5, 6 en 7 werd uitgevoerd.
Als basis voor deze analyse was het noodzakelijk om de morfologie van de nederzettingen 
in kaart te brengen. Echter gezien de omvang is het te onderzoeken gebied beperkt en 
zijn de landschappelijke kenmerken die het gebied en hun relaties tot het ommeland 
structureren, bepalend geweest voor de keuze. Deze kenmerken hebben namelijk tevens 
in zekere mate de culturele verschillen bepaald. De bescherming van de bewoners 
noodzaakte in het verleden het bewonen van hooggelegen, moeilijk toegankelijke 
dorpen. Na de pacifi catie door de Fransen veranderen deze nederzettingsvormen en 
ontstaan laaggelegen onbeschermde dorpsdelen. Dan start ook de migratie naar de 
vlakte met de vestiging van talrijke nieuwe Dogondorpen.

De vraag hoe het proces van een veranderende bouwcultuur verloopt wordt 
beantwoord in de gevalstudie van Pégué Tôlou. Door de diachrone vergelijking van de 
observaties, die gedurende een langere periode zijn gedaan, werden de veranderingen 
in de dorpsbebouwing zichtbaar. Zo kon het proces van verval en hergebruik evenals het 
ontstaan van nieuw woningtypen worden waargenomen. De jongere generatie mannen, 
waarvan sommigen in de hoofdstad Bamako werkzaam zijn, houden zich recent bezig 
met een vernieuwende zelfbouw waarbij nieuwe gecombineerde steenhouwers- én 
leembouwtechnieken worden gebruikt. Door modernisering, verbouw en nieuwbouw van 
hun woningen vindt er in delen van het dorp een regeneratie van de bebouwing plaats. 
Een van de huizen (Doc. 29) is ingericht voor de ontvangst van toeristen. Het is een goed 
voorbeeld van aanpassing van een bestaande woning aan nieuwe eisen met behoud en 
hergebruik van de traditionele gebouwen en in harmonie met de bestaande architectuur.

De constituerende ruimtelijke elementen van een Dogondorp zijn bijeengebracht op 
een zogenaamd typologisch ‘palet’  van gebouwvormen, die in eerste instantie onderzocht 
werden op hun culturele betekenis en het verband met de leefwijze van de Dogon. De 
oorspronkelijke kennis over de relatie van deze gebouwen met de Dogonmythen zoals 
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Griaule die heeft beschreven is vandaag de dag moeilijk meer te achterhalen, maar de 
verhalen van Griaule beÏnvloeden wel de identiteit van de huidige Dogon.

     In het typologisch proces van de bouwtypen wordt de evolutie van gebouwen door
diversifi catie en groei verklaard. Het gaat hier om de transformaties die de bouwtypen 
uit het typologische palet in de loop van de tijd hebben ondergaan, onder invloed van de 
verandering in formele opvattingen, het gebruik van de gebouwen en de mogelijkheden 
van de beschikbare bouwtechnologie. Op deze wijze zijn bijvoorbeeld de typologische 
veranderingen van woningen en de verspreiding van de typen in kaart gebracht. Hierbij 
wordt gedemonstreerd hoe het typologisch proces zich heeft ontwikkeld langs de 
mutaties van twee hoofdwoningtypen. Dit zijn de zogenaamde ‘geijkte typen’ waarvan 
het concept binnen de traditie van de woongemeenschap wordt herhaald, aangepast 
en gewijzigd.

De wens tot het behoud van de traditionele bouwcultuur, die met de benoeming 
van het Dogongebied tot werelderfgoed wordt bepleit, brengt het dilemma tussen de 
modernisering en traditie naderbij. In een Dogonsamenleving, waarin men op de eerste 
plaats moet zien te overleven, bestaat er in eerste instantie weinig aandacht en ruimte 
voor het behoud van het patrimonium.

Het toenemend internationaal toerisme speelt hierin een dubbelzinnige rol. Enerzijds 
is dit mede de oorzaak van de verarming van de sociale tradities. Anderzijds zou 
door een intensieve reorganisatie deze sector een hoofdbron van inkomsten voor de 
plaatselijke bevolking kunnen worden. Gecombineerd met ondersteuning en het juiste 
beleid kan deze sector zo het behoud van het gebouwde erfgoed stimuleren.

Bij dit behoud en de verbetering van het erfgoed spelen drie opvattingen een rol 
die betrekking hebben op de mate en wijze van behoud bij de Dogon onder de huidige 
omstandigheden. Het betreft een conserverende, moderniserende en vernaculaire 
opvatting waarbij de voorkeur uitgaat naar een vernaculaire benadering. Daarin worden 
behoud en vernieuwing in overeenstemming gebracht en kan het typologisch proces 
een vervolg krijgen. Met begeleiding, materiële ondersteuning en participatie van de 
bewoners zou voortzetting van dit proces, waarbij nieuwe typen woningen kunnen 
ontstaan, gebaseerd op de traditionele types, mogelijk moeten zijn.

11.2   Discussie

Relaties met voorgaande onderzoeken

De voorgaande onderzoeken met betrekking tot de architectuur van de Dogon 
waarvan de voornaamste in hoofdstuk 3 zijn besproken en waarnaar in deze studie 
herhaaldelijk is verwezen, zijn in hoofdzaak gedaan vanuit een etnologische, antro- 
pologische, archeologische of documenterende benadering van de architectuur.

In hoofdstuk 10 werd gerefereerd aan het voorbeeld van een onderzoek en 
restauratieproject in de naburige stad Djenné waar, binnen een vergelijkbare culturele 
context, eveneens de traditionele architectuur en het behoud daarvan centraal stonden. 
De materiële continuïteit van de lokale architectuur is daar in zekere zin nog in handen 
van een goed georganiseerd metselaarsgilde. Bovendien kent de historische stad 
Djenné een ruimtelijke en bestuurlijke afbakening door de natuurlijke grenzen van een 
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terp aan de Banirivier met een duidelijke stadscultuur en een betrekkelijke eenheid in 
de architectuur (Bedaux et al. 2003).

Hoewel er zeker architectonische relaties bestaan, gaat het in het Dogongebied 
daarentegen om een regionale vernaculaire architectuur met onderling afwijkende 
verschijningsvormen, verspreid over een ruraal gebied met ongeveer 300 dorpen. 
Deze grote omvang noodzaakt tot een kwantitatieve en kwalitatieve beperking: door 
middel van de afbakening van het gebied, selectie van dorpen volgens de voorgestelde 
opvattingen en het lokaliseren van karakteristieke voorbeelden waaruit de verschillen 
duidelijk worden.

Voor de voorliggende studie is de genoemde bouwtypologische benadering en 
weergave van de traditionele Dogonarchitectuur in een proces van verandering en 
modernisering kenmerkend. In een tweetal relevante architectuuronderzoeken, die 
zich overigens beide in een heel ander cultuurgebied afspelen, namelijk Indonesië 
en Buthan, is ook het spanningsveld tussen traditie en moderniteit onderwerp van 
studie geweest. Daarbij is in het ene onderzoek de basis gelegd voor een autochtone 
architectuurtaal die in de architectuurpraktijk zijn weg zou moeten vinden1. Het andere 
onderzoek laat zien hoe, binnen de dynamiek van de bestaande traditie, door een 
cyclische afbraak en reconstructie het vernieuwingsproces van de woonomgeving 
vorm kan krijgen2. De moderniserende invloeden worden daarbij tegelijkertijd in de 
reconstructie opgenomen.

Bij vergelijking van deze problematiek met die in het Dogongebied kan men 
constateren dat de verschillen onder andere zitten in de mate waarin culturele 
uitwisseling en ontwikkeling, als gevolg van het contact en de ontsluiting naar de 
buitenwereld, in het verleden hebben plaatsgevonden. De ontwikkelingssituatie bij de 
Dogon ligt ongeveer tussen de twee voorbeelden in. De algemene overeenkomst is de 
betrekkelijk homogene identiteit van cultuur en religie bij de bewoners en de verschillen 
die ontstaan door het veranderingsproces van modernisering en mondialisering. 
     Vergelijkbaar met het proces van afbraak en reconstructie uit het tweede voorbeeld 
(Dujardin 2000) hebben we bij de Dogon binnen de familietraditie ook een cyclische 
vernieuwing van de woonomgeving waargenomen, via het zogenaamde verhuispatroon 
(zie 6.1). In zekere mate is ook de kolonisatie door de falaisedorpen van de vlakte te 
beschouwen als een dergelijk vernieuwingsproces binnen de bestaande traditionele 
constitutie van het falaisedorp. Voor wat betreft het toerisme tracht men in Buthan o.a. door 
het beperken van het toeristenaantal en het heffen van zeer hoge toeristenbelastingen 
de lokale cultuur enigszins te beschermen. Dit wijkt sterk af van het liberale beleid dat in 
Mali op dit gebied wordt gevoerd. De beperking wordt in het Dogongebied veroorzaakt 
door de gebrekkige infrastructuur voor het toerisme3.

Bijdragen en beperkingen

In deze studie is op methodische wijze de typologische verandering getoond die zich in 
de woonbebouwing voltrekt en heeft voltrokken. De diachronische observaties leverden 
daarbij de data op voor een inzicht in het bouwtypologisch proces van de traditionele 
dorpswoningbouw. De observaties in het dorp van de gevalstudie waren frequenter en 
talrijker dan in de overige dorpen zodat de resultaten daar ook representatiever zijn.
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     De defi niëring van het begrip type gaf aanleiding tot het formuleren van een model 
waarin de variabele factoren die van invloed zijn op de architectonische vorm van het 
type zijn ondergebracht. Dit model heeft in de loop van de studie als leiddraad gediend, 
o.a. om bij de beschrijving en analyse de objecten vanuit deze categorieën te ‘lezen’.
    De documentatie maakt een aanzienlijk deel uit van het onderliggende werk. Naast 

haar eigenschappen als instrument voor waarneming en registratie, vormt ze ook een  
bijdrage aan de bouwhistorie van de Dogon en is tevens aanvullend op een groter bestand 
van architectuurdocumentatie. Het zijn momentopnamen in een transformatieproces, 
dat inherent is aan de vernaculaire architectuur. Na verloop van tijd zullen ze meer 
betekenis kunnen krijgen omdat men uit ervaring weet dat veel verloren gaat.

Het pleidooi voor behoud van het patrimonium dat van maatschappelijk belang is 
beslaat de laatste twee hoofdstukken van de dissertatie. Daartoe is het bevorderen van 
het doorgeven en verbeteren van de traditionele bouwcultuur noodzakelijk. In de aanzet 
tot een aangepaste strategie is getracht een vernaculaire benadering te schetsen voor 
een mogelijke regeneratie van bepaalde delen van het Dogongebied. Uit de ervaring 
met de toepassing in concrete projecten zal de effectiviteit van deze strategie moeten 
blijken.

Aanbevelingen voor nieuw onderzoek

Er ligt nog een grote taak te wachten om volgens zinvolle criteria een kwalitatieve 
selectie van de erfgoedgebieden en locaties te maken die het waard zijn om te 
behouden. 

Bovendien is de wijze waarop deze selectie behouden en bewaakt kan worden in 
een specifi eke situatie als die van de Dogon een probleem. Onderzoek naar de zin en 
toepassing van mogelijke oplossingen tot regulering is hierbij van groot belang.

Noten

1 In de dissertatie van Heinz Frick (1995) wordt een methodische grondslag ontwikkeld voor de constructieve 
vormtaal van een autochtone Indonesische architectuur, afgeleid uit voorbeelden van de traditionele 
woningbouw in Midden-Java. Het is een reactie op het onaangepast overnemen van bouwtechnieken in de 
nieuwe Indonesische architectuur en in die zin vergelijkbaar met de onderliggende studie. Ook Frick zoekt naar 
een methode voor de continuïteit van een autochtone architectuur. De verschillen tussen Afrika en Azië zijn 
echter aanzienlijk en we kunnen ook de vernaculaire, overwegend rurale architectuur van de Dogon natuurlijk 
niet zonder meer vergelijken met de gangbare Indonesische architectuur op Java.

2 Het architectuuronderzoek van Marc Dujardin (2000) gaat over de identiteit en verandering in de traditionele
 wooncultuur en gebouwde omgeving in Buthan, een klein Boeddhistisch koninkrijk in de Himalaya. Dit land 
 herbergt een van de tot nu toe best bewaarde vernaculaire woonculturen ter wereld, waar men binnen een
 betrekkelijk beschermd beleid met betrekking tot de modernisering de eigen wooncultuur wist te handhaven.
 In deze studie wordt de relatie cultuur-architectuur onderzocht binnen de polariteit van de traditie en de mo-
 derniteit. Bij de traditie van overerving in Centraal-Buthan is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat bij het huwelijk 
 van de oudste dochter of zoon de familie het ouderlijk huis verlaat. Vervolgens wordt de woning afgebroken, 
 herbouwd en door het jonge echtpaar betrokken.

3 Als deze gebreken worden opgeheven blijft het noodzakelijk om voor het Dogongebied een kleinschalig cul-
 tuurtoerisme te handhaven, zodat de druk op de eigen leefstijl beperkt kan blijven. In het toeristisch ensemble:  
 Djenné, Dogon, Tombouctou, moet het Dogongebied zo zijn eigen aantrekkelijkheid zien te behouden.
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Samenvatting

De Evolutie van een West-Afrikaanse Vernaculaire Architectuur

Een onderzoek naar de typologische ontwikkeling en de toekomst van lokale bouwwijzen 
bij de Dogon in Mali.

Wolf Schijns

De architectuur van de Dogon in Mali is een uniek voorbeeld van vernaculaire 
West-Afrikaanse bouwcultuur. Sinds 1989 staat dit gebied dan ook ingeschreven op 
de werelderfgoedlijst van de UNESCO hetgeen mede de noodzaak tot behoud van de 
bestaande kwaliteit van de gebouwde omgeving benadrukt.

Het Dogongebied bevindt zich in Centraal-Mali aan de zuidrand van de Sahara. Dit 
gebied, dat in het westen gefl ankeerd wordt door de Bani-Nigervallei, strekt zich uit over 
het centrale Nigerplateau en wordt in het oosten beëindigd door een steile rotswand 
die grenst aan een vlak savannegebied dat reikt tot in het buurland Burkina Faso.

Ingrijpende veranderingen die het gevolg zijn van sociaal-culturele, economische 
en klimatologische ontwikkelingen hebben hun weerslag op de bebouwing. In sommige 
gevallen leidt dit tot het verval en de teloorgang van de vernaculaire, aan traditie en 
locatie gebonden architectuur, zoals gedefi nieerd in het ICOMOS-charter van 2000. 
Tegelijkertijd is het Dogongebied nog een van de zeldzame regio’s waar de bewoners 
tot nu toe toch de essenties van hun culturele traditie hebben weten te behouden en 
voort te zetten.

In het kader van het behoud van het patrimonium is het voortbestaan van de 
lokale bouwcultuur een wezenlijk onderdeel. Bevorderen van het doorgeven van 
deze bouwcultuur, in overeenstemming met een eigentijdse ontwikkeling, zonder het 
bestaande te ontkennen is hierbij bepalend. 

Hoofddoel van dit onderzoek is bij te dragen aan kennis over de mogelijkheden van 
het behoud van de architectuur als materiële drager van de Dogoncultuur. Daartoe is 
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vooral getracht inzicht te verwerven in het typologisch ontwikkelingsproces van bouwen 
en wonen in het Dogongebied met zijn plaatselijke cultuurverschillen en relaties.

De traditionele vernaculaire Dogonarchitectuur zoals we die nu nog kunnen aantreffen 
wordt in deze studie opgevat als het resultaat van een evenwichtig ontwikkelingsproces 
binnen de beperking van drie bepalende randvoorwaarden. Dat wil zeggen een 
samenspel tussen de gemeenschappelijke culturele condities, de betrekkelijk uniforme 
gebruiksvoorwaarden en de beperkte materiële mogelijkheden van de lokatie. Deze 
drie factoren hebben allen hun invloed gehad op het ontstaan van algemeen aanvaarde 
architectuurtypen die door iedereen in de gemeenschap herhaald en vrij geïnterpreteerd 
worden. Verandering wordt in dit verband beschouwd als het resultaat van wijzigingen 
binnen de samenhang van de genoemde culturele, sociale en materiële condities. Zo 
kunnen nieuwe architectuurtypen ontstaan.
     In dit beschrijvend onderzoek zijn, uitgaande van een morfologische documentatie 
van lokale architectuurkarakteristieken diverse architectuuranalyses uitgevoerd. Aller-
eerst is een architectuurtypologie opgesteld van de constituerende gebouwvormen die 
samen het zogenaamde typologisch palet vormen van de Dogonarchitectuur, met de 
nadruk op hun culturele betekenis.

Door diachronische vergelijking van data uit herhaald veldonderzoek en historische 
bronnen kon in de gevalstudie van een falaisedorp de evolutie van de bebouwing wor-
den waargenomen tot in de huidige tijd. Mede gebaseerd op het inzicht, afgeleid uit de 
gevalstudie, werden de transformaties die de diverse gebouwtypen uit het typologisch 
palet in de loop van de tijd hebben ondergaan als typologisch proces bestudeerd en 
weergegeven. In het bijzonder ging het daarbij om de tektonische ontwikkeling van 
traditionele bouwconstructietypen die door de Dogon worden gebruikt in relatie tot de 
bouwwijzen bij de bevolkingsgroepen in aangrenzende gebieden.
     Bij de bestemming van een belangrijk deel van het Dogongebied tot werelderfgoed 
is de vraag naar het voortbestaan van de Dogonbouwcultuur actueel geworden. De 
doelstellingen en criteria met betrekking tot het behoud van de traditionele bebouwde 
omgeving staan vaak op gespannen voet met de werkelijkheid van de huidige 
leefomstandigheden in de dorpen. Daar heeft het proces van mondialisering zijn intrede 
gedaan en is ook de invloed van het toegenomen internationaal toerisme merkbaar 
zowel in positieve als in negatieve zin.

Vanuit het inzicht in de transformatie in tijd en ruimte, die zich in de Dogonarchitectuur 
voordoet, zijn de mogelijkheden afgewogen die liggen tussen een modernisering, die 
elke traditie afwijst, en een permanente conservering van het architectonisch erfgoed. 
Gezien de materiële en technische beperkingen moet gezocht worden naar een optimale 
verdeling tussen deze extreme mogelijkheden. De voorkeur gaat uit naar het stimuleren 
van een, aan de bestaande vernaculaire bouwtraditie gerelateerde, ontwikkeling waarin 
behoud en verandering samengaan, dat betekent een verandering die is opgenomen in 
de voortzetting van het typologisch proces.

Als ondersteuning en begeleiding van dit proces, wordt de oprichting van een 
‘erfgoedeenheid’ voorgesteld die een geïntegreerd behoud van het erfgoed, dat wil 
zeggen met participatie van de bewoners, moet helpen bevorderen. Uit ervaringen tot 
nu toe is namelijk gebleken dat de gewenste continuïteit alleen met de inzet van de 
bewoners, als dragers van de Dogoncultuur, kan worden bewerkstelligd.  
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Résumé

L’évolution d’une architecture vernaculaire de l’Afrique de L’Ouest

Une étude sur le développement typologique et l’avenir des formes de construction 
dans le pays Dogon au Mali.

Wolf Schijns

L’architecture du pays Dogon au Mali est un exemple unique du patrimoine bâti 
vernaculaire de l’Afrique de l’Ouest. Depuis 1989, cette région fi gure sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, ce qui souligne la nécessité de préserver la qualité 
existante des constructions.

Le pays Dogon se trouve dans le centre du Mali, à l’extrémité méridionale du Sahara. 
Cette région, fl anquée à l’ouest de la vallée Bani-Niger, s’étend sur tout le plateau 
central du Niger et est délimitée à l’ouest par une falaise abrupte avoisinant la savane, 
une région plate, qui se déploie jusqu’au pays voisin, le Burkina Faso.

Les constructions ont subi les conséquences d’importantes modifi cations découlant 
des évolutions socioculturelles, économiques et climatologiques. Dans certains cas, 
ceci a provoqué la dégradation et la disparition de l’architecture vernaculaire qui est 
étroitement liée à la tradition et au lieu, tel que défi ni dans la charte ICOMOS 2000. 
Parallèlement, le pays Dogon est l’une des rares régions dans laquelle les habitants ont 
su préserver et transmettre l’essence de leur tradition culturelle.

Dans le cadre de la préservation du patrimoine, la conservation du patrimoine bâti local 
est un élément essentiel. Il est primordial de promouvoir la transmission de cette forme 
de construction, tout en harmonisant avec une évolution contemporaine, mais sans nier 
le patrimoine existant. La partie principale de cette étude vise à apporter une contribution 
aux connaissances acquises sur la préservation de l’architecture, témoignage matériel 
de la culture du pays Dogon. A cet effet, les efforts se sont concentrés sur l’acquisition 
de connaissances portant sur le processus d’évolution typologique de construction et 
d’habitat dans le pays Dogon avec ses différences culturelles et ses relations locales.

L’architecture vernaculaire traditionnelle du pays Dogon telle que nous la connaissons 
est interprétée dans cette étude comme le résultat d’un processus d’évolution harmonieuse 
au milieu de contraintes imposées par trois conditions annexes déterminantes. Il s’agit 
donc d’une interaction entre la situation culturelle communautaire, les conditions 
d’utilisation uniformes et les possibilités matérielles réduites du lieu. Tous ces facteurs 
ont eu une infl uence sur l’apparition de types généraux d’architecture reconnus qui 
ont été repris et interprétés librement par chacun au sein de la communauté. Dans ce 
contexte, tout changement est considéré comme le résultat de modifi cations au sein de 
la relation entre les conditions culturelles, sociales et matérielles déjéjé à mentionnées. De 
nouveaux types d’architecture peuvent ainsi voir le jour.

Sur la base d’une documentation morphologique des caractéristiques locales, 
diverses analyses de l’architecture sont présentées dans un certain nombre de chapitres 
de cette étude détaillée. Tout d’abord, une typologie architecturale a été constituée avec 
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les formes de constructions qui forment la soi-disant palette typologique de l’architecture 
du pays Dogon, tout en insistant sur la signifi cation culturelle.

Par le biais de comparaison diachronique à partir de données tirées d’études de terrain 
répétées et de sources historiques, l’évolution du patrimoine bâti a pu être analysée 
jusqu’à l’époque actuelle dans l’étude de cas d’un village dans les falaises. Sur la base 
de ces connaissances, les transformations subies par les divers types de constructions 
de la palette typologique au cours du temps ont pu être étudiées et représentées 
comme processus typologique. L’analyse portait en particulier sur l’évolution tectonique 
des types de constructions traditionnelles utilisées par les Dogon en relation avec les 
méthodes de construction des populations des régions avoisinantes.

Lors de l’inscription d’une importante partie du pays de Dogon sur la liste du 
Patrimoine mondial, la question de la conservation du patrimoine bâti du Dogon 
est devenue actuelle. Les objectifs et les critères concernant la préservation des 
constructions traditionnelles divergent souvent des conditions actuelles de vie dans les 
villages. Le processus de mondialisation a fait son entrée et l’infl uence de la croissance 
du tourisme international se fait ressentir, tant au sens positif que négatif.

Pour les transformations dans le temps et dans l’espace subies par l’architecture 
du Dogon, les possibilités allant d’une modernisation, qui réfute toute tradition, à une 
conservation permanente du patrimoine architectonique ont été examinées. A la vue 
des contraintes matérielles et techniques, une répartition optimale doit être recherchée 
entre ces possibilités. La préférence sera donnée à la promotion d’une évolution, 
en relation avec la tradition vernaculaire existante dans la construction, qui concilie 
préservation et changement, soit une modifi cation qui s’inscrit dans la lignée du 
processus typologique.

Pour soutenir et accompagner ce processus, la fondation d’une ‘unité’ pour le 
patrimoine est proposée pour aider à promouvoir une conservation intégrée, c’est-à-
dire avec la participation des habitants. A partir des expériences faites jusqu’alors, il 
apparaît que la continuitît que la continuitî é souhaitée n’est possible qu’avec la collaboration des habitants 
qui sont les détenteurs de la culture Dogon.
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The Evolution of a West-African Vernacular Architecture

A study on the typological development and future of local building methods in the 
Dogonarea in Mali.

Wolf Schijns

The architecture of the Dogon in Mali is a unique example of vernacular West-African 
building culture.  In 1989, this area was registered on the world heritage list of UNESCO, 
which emphasizes the need to preserve the existing quality of the built environment. 
The Dogon area is located in Central Mali on the southern edge of the Sahara. This area, 
which fl anked by the Bani-Niger valley in the west, stretches across the central Niger 
plateau. It is terminated in the east by a steep rock wall that borders a fl at savannah 
area that continues on into neighbouring Burkina Faso.

Radical changes as a result of socio-cultural, economic and climatological 
developments have had their impact on building. In some cases this has led to the 
decay and loss of the vernacular, traditional and local architecture, as defi ned in the 
ICOMOS charter of 2000. Simultaneously, the Dogon area is one of the rare regions 
in which the inhabitants have managed to preserve and continue the essence of their 
cultural tradition.

As part of the preservation of the patrimonium, the continued survival of the 
local building culture is essential. It is important to stimulate the passing on of this 
building culture, in accordance with a modern development, but without denying 
existing buildings. The main aim of this study is to contribute to knowledge on the 
preservation of architecture as a material carrier of Dogon culture. To this purpose, 
we tried to obtain insight into the typological development process of building 
and living in the Dogon area with its local cultural differences and relationships. 
     In this study, the traditional vernacular Dogon architecture that still can be found is 
considered to be the result of a balanced development process within the limitations 
of three determining boundary conditions. It is the combined play between common 
cultural conditions, the relatively uniform user conditions, and the limited material means 
of the location. These factors all have had an infl uence on the rise of generally accepted 
types of architecture, which are repeated and freely interpreted in the community. In 
this context, change is considered to be the result of changes within the cohesion of 
the cultural, social and material conditions mentioned. These changes give rise to new 
types of architecture. 
     In this descriptive study various architecture analyses were carried out on the basis 
of a morphological documentation of local architecture characteristics and detailed in 
a number of chapters. First, an architecture typology is drawn up of the constituent 
building shapes that form the so-called typological palette of the Dogon architecture. 
There is special emphasis on the buildings cultural signifi cance.

Through diachronic comparison of data from repeated fi eld research and from 
historical sources, the evolution of the buildings up to the present time could be 
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observed through a case study of a Falaise village. Partially based on this insight, 
the transformations were studied and described that the various building types 
had undergone during the course of time. In particular, the tectonic development of 
traditional building construction types was considered that were used by the Dogon 
with respect to the building methods of the populations in neighbouring areas. 
     When an important part of the Dogon area was declared to be world heritage, the 
continued existence of the Dogon building culture became quite topical. The aims and 
criteria related to the preservation of the traditional built environment often are at odds 
with the reality of the present living conditions in the villages. Here, the process of 
globalisation has arrived and the impact of increased international tourism is noticeable 
in both a positive and negative sense. 

From the perspective of the transformation in time and space that occurs in the 
Dogon architecture, options were considered that sway between modernisation that 
rejects any form of tradition and permanent conservation of the architectonic heritage. 
In view of the material and technical limitations, an optimal balance between these 
options must be sought for. By preference, the existing vernacular building tradition’s 
development should be stimulated, in which conservation and change go hand in hand. 
In other words, it must be a change that is part of the continuation of the typological 
process.
     To support and guide this process, we propose setting up a heritage unit that would 
help promote integrated conservation with the participation of the local inhabitants. Past 
experience shows that the desired continuity can only be achieved in conjunction with 
the inhabitants as bearers of the Dogon culture. 

155

Summary



Zusammenfassung

Die Evolution einer West-Afrikanischen Vernakulären Architektur

Eine Forschung zur typologischen Entwicklung und zur Zukunft des lokalen Bauens der 
Dogon in Mali.

Wolf Schijns

Die Architektur der Dogon in Mali ist ein einzigartiges Beispiel von Volks- oder 
Vernakulärer West-Afrikanischer Baukultur. Seit 1989 ist das Gebiet der Dogon deshalb 
auch aufgenommen in die Liste der Welt-Erbgüter der UNESCO, womit unter anderem 
die Notwendigkeit zur Erhaltung der überlieferten Qualität des umbauten Raumes dieser 
Region unterstrichen wird.

Das Gebiet der Dogon befi ndet sich in Zentral-Mali am Südrand der Sahara. Dieses 
Gebiet, das im Westen durch das Bani-Nigertal fl ankiert wird, erstreckt sich über das 
zentrale Nigerplateau und fi ndet im Osten durch eine steile Felswand ihr Ende. Diese 
grenzt an eine Savannenebene, die bis an das Nachbarland Burkino Faso reicht.

Einschneidende Veränderungen, als Folge von sozial-kulturellen, ökonomischen 
und selbst klimatischen Entwicklungen haben ihren Niederschlag auch auf die Welt 
des Bauens. In einigen Fällen führt dies zum Verfall und zum Verlust der vernakulären, 
an Tradition und Region gebundenen Architektur, sowie diese in der ICOMOS-Charter 
2000 defi niert wird. Gleichzeitig aber ist das Dogongebiet noch eine von den wenigen 
Regionen, in der die Einwohner die Essenz ihrer kulturellen Tradition fortsetzen konnten 
und bis heute zu bewahren verstanden.
Im Rahmen des Erhaltens des Patrimoniums ist das Fortbestehen der lokalen 
Baukultur ein wesentlicher Faktor. Das Fördern der Durchgabe dieser Baukultur – in 
Übereinstimmung mit einer zeitgenössischen Entwicklung, ohne das Überlieferte zu 
negieren - ist hierbei ausschlaggebend.

Das Hauptziel der vorliegenden Forschungsstudie besteht in einem Beitrag für 
das Wissen über die Möglichkeiten der Erhaltung der überlieferten Architektur, als 
materiellem Träger der Kultur der Dogon. Zu diesem Zweck wurde vor allem getrachtet, 
Einsichten in den typologischen Entwicklungsprozess des Bauens und Wohnens mit 
seinen örtlichen und kulturellen Verschiedenheiten im Gebiete der Dogon zu erhalten.
Die traditionelle vernakuläre Dogon-Architektur, so wie wir diese jetzt noch fi nden 
können, wird in dieser Untersuchung als ein Resultat eines im Gleichgewicht erfolgten 
Entwicklungsprozesses innerhalb der Beschränkung durch drei bestimmende 
Randbedingungen aufgefasst.

Diese sind die gemeinsamen kulturellen Bedingungen, die einigermassen gleichartigen 
Nutzungskonditionen und die beschränkten lokalen materiellen Möglichkeiten in einem 
wechselseitigen Zusammenspiel. Die drei Faktoren haben alle ihren Einfl uss auf das 
Entstehen und die allgemein akzeptierten Architekturtypen, die durch einen jeden in 
der Gemeinschaft wiederholt und frei abgewandelt werden, gehabt. Wandlung wird in 
diesem Rahmen als das Ergebnis von Änderungen innerhalb des Zusammenhanges 
der genannten kulturellen, sozialen und materiellen Bedingungen, aus denen wiederum 
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neue Architekturtypen entstehen können, erkannt.
Im dem Teil der registrierenden und beschreibenden Studie sind, aufbauend auf 

einer morfologischen Dokumentation von örtlichen Architekturcharakteristiken, diverse 
Architekturanalysen ausgeführt. Allererst ist eine Architekturtypologie von konstituieren-
den Gebäudeformen aufgestellt, die zusammen eine sogenannte typologische Palette 
der Dogonarchitektur bilden, mit der Betonung ihrer kulturellen Bedeutung. 

Mit Hilfe einer diachronischen Vergleichung der Daten von wiederholten Feldstudien 
und historischen Quellen konnte in der Fallstudie über eines der Falaisedörfer die 
Evolution der Bebauung bis in die heutige Zeit wahrgenommen werden. Unter anderem 
basierend auf den hieraus abgeleiteten Einsichten wurden die Transformationen, die 
verschiedenen Bautypen der typologischen Palette im Verlauf der Zeit durchgemacht 
haben, untersucht und widergegeben. Im besonderen ging es dabei um die tektonische 
Entwicklung der traditionellen Konstruktionstypen, die bei den Dogon, im Verhältnis zu 
Bauweisen und Bauarten von Nachbarstämmen, angewendet wurden.

Bei der Bestimmung eines wichtigen Teiles des Dogongebietes zum Welt-Erbgut 
ist die Frage nach dem Weiterbestehen der Dogon-Baukultur aktuell geworden. Die 
Zielsetzungen und Kriterien in bezug auf das Erhalten der traditionellen, gebauten 
Umgebung stehen oft im Widerspruch mit der Wirklichkeit der heutigen Lebensumstände 
in den Dörfern. Hier schlug schliesslich auch der Prozess der Globalisierung zu, und 
der Einfl uss des zunehmenden internationalen Tourismus ist sowohl in positiver als 
auch in negativer Weise deutlich sichtbar.

Aus dem Einblick in die Transformationen in Zeit und Raum, die sich in der Dogon-
architektur manifestieren, werden die Möglichkeiten zwischen einer Modernisierung, die 
jegliche Tradition zurückweist und einer dauernden Konservierung des architektonischen 
Erbgutes erwogen. In Anbetracht der materiellen und technischen Beschränkungen 
muss aber nach einer optimalen Verteilung zwischen diesen extremen Möglichkeiten 
gesucht werden. Die Prävalenz gilt einer Stimulanz einer an der bestehenden 
vernakulären Bautradition orientierten Entwicklung, in der die Erhaltung mit der 
Wandlung zusammengeht. Das heisst, dass die Veränderungen in eine Fortsetzung 
des typologischen Prozesses aufgenommen werden.

Zur unterstützenden Ausführung dieses Prozesses wird die Einrichtung einer 
sogenannten ‘Erbgut-Einheit’ vorgeschlagen, als Hilfe und Förderung für eine 
integrierende Erhaltung des Erbgutes, das heisst mit Einbeziehung der Ein- und 
Bewohner. Aus bisherigen Erfahrungen erhellte nämlich, dass eine erwünschte 
Kontinuität, nur mit dem Einsatz der betroffenen Einwohner, als Träger der Kultur, 
bewerkstelligt werden kann.
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Bijlagen

1. Lijst van afbeeldingen

Alle foto’s en tekeningen zijn gemaakt door de auteur, tenzij anders vermeld.

Hoofdstuk 1

fi g 1.01  Het Dogongebied in Centraal Mali: naar Brasseur.
fi g.  1.02  De landstreek aan weerszijden van de z.g. “Falaise van Bandiagara”: kaart I.G.N. Paris.
fi g.  1.03   Schematische doorsnede over de steile rotswand met de drie landschapsverschillen.
fi g. 1.04  Kaart van Mali: naar de Ronde & van Holland (1987).
foto 1.1   De Falaise van Bandiagara, 1984.
foto  1.2   De falaise, 2000.

Hoofdstuk 2

fi g.   2.01    Het Dogonland en de aangrenzende gebieden: naar Lauber (1998).
fi g.   2.02      De hypothesen van de Dogonmigraties: naar Huet (1994).
fi g.   2.03      De Dogondialecten, volgens Calame-Griaule (1968).
fi g.   2.04     Het gebied dat in 1989 door UNESCO tot werelderfgoed is bestemd.
foto   2.1     Groenzone op het plateau.
foto   2.2     Tuinen bij Tireli.

Hoofdstuk 3

fi g.   3.01      Schetsblad van Desplagnes met “Habbé” gebouwen uit o.a. Kani Bonzon, IBi en Bandiagara  
        (1906).
fi g.   3.02      Tekeningen van Nansen, gemaakt tijdens de expeditie met Frobenius (1907-1909):
         archief Frobenius-Institut Frankfurt.
fi g.  3.03    De Typologische triade.
fi g.   3.04     Vergelijking van de categorieën.
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Hoofdstuk 4

foto  4.1     Niongono, dorpsbebouwing, 2004: foto A. Schmidt.
foto  4.2     Niongono, zuidzijde, 2004: foto A. Schmidt.
foto   4.3     Niongono, dakterassen, 2004: foto A. Schmidt.
foto  4.4     Songo, overzicht dorp, 1980.
foto   4.5     Songo, 1980.
foto   4.6      Songo, initiatiegrot, 1980.
foto   4.7     Songo, initiatietekens, 1980.
foto   4.8     Sanga, een van de gehuchten, 1984.
foto   4.9     Banani, 1980.
foto   4.10    Banani, 1980.
foto   4.11    Yayè, 1978.
foto   4.12    Yougo Piri, 1978.
foto   4.13    Tireli, 1978.
foto   4.14    Daga, 1978.
foto   4.15    Kani-Kombolé dorpsuitbreiding in de vlakte, 1984: foto M. Boender.
foto   4.16    Bombou, Fulbedorp, 1978.
foto   4.17    Koporokenie-Pé, graanschuren, 1980.
foto   4.18    Koporokenie-Pé, leemput, 1980.
foto   4.19    Nangabourou, togu na, 1980.
foto   4.20    Koro, moskee, 1980.

Hoofdstuk 5

fi g.  5.01    Schematisch plan van een Dogondorp, volgens Griaule (1975).
fi g.   5.02    Traditioneel woonhuis (ginu sala).
fi g.   5.03    Woonhuis van de familieoudste (ginna).
fi g.  5.04    Genealogie van het mytisch Dogongeslacht, volgens Griaule (1975).
foto  5.1     Pégué, ginu, 1978.
foto   5.2     Sanga, ginna, 1984.
foto   5.3     Sanga, geveldetail, 1984.
foto   5.4     Pégué, woonschuur.
foto   5.5     Tireli, ronde schuur.
foto   5.6     Banani, mannelijke graanschuur.
foto   5.7     Banani, vrouwelijke voorraadschuur.
foto   5.8     Ireli, raadhuis.
foto   5.9     Diankabou, raadhuis, 1978: foto P. Jansdaal.
foto   5.10    Ireli, raadhuis.
foto   5.11    Diankabou, detail raadhuis, 1978: foto P. Jansdaal.
foto   5.12     Sanga, vrouwenhuis, 1978.
foto   5.13    Tireli, dorpsplein.
foto   5.14    Tireli, smidse.
foto   5.15    Sanga, Binu-heiligdom.
foto   5.16    Sanga, familiealtaar.
foto   5.17    Sanga, dorpsaltaar.
foto   5.18    Koporokenie-Pé, moskee.

Hoofdstuk 6

fi g.   6.01   Plattegrondanalyse van woonerven in Pégué Tôlou.
fi g.   6.02   Constructieve analyse van een woonhuis (ginu sala). 
foto 6.1   Pégué Tôlou, rotswand, 2000.
foto 6.2   Pégué Tôlou, Tellembouwsels, 2000.
foto 6.3   Pégué Tôlou, 1986.
foto   6.4   Pégué Tôlou, huis van Dounlè, 2000.
foto   6.5   Pégué Tôlou, huis in aanbouw, 2000.
foto   6.6   Pégué Tôlou, vestibule woonerf P3, 1984.
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foto   6.7   Pégué Tôlou, togu na, 2000.

Hoofdstuk 7

fi g.  7.01   Analytisch kader van de Dogonwoning (ginu).
       Hypothetische reconstructie van het typologisch proces.
fi g.  7.02   Overzicht woningtypevarianten in Pégué Tôlou.
fi g.  7.03   Woningtypen en hun lokatie.
fi g.  7.04   Plattegrondprincipes van het woningtype ‘chambre-antichambre’.
fi g.  7.05   Typologie van de voorgevel van de ginna.
fi g.  7.06    Typologie van de voorraadschuren.
fi g.   7.07    Typologie van de decoraties.
fi g.   7.08    Typologie van de raadhuizen op het plateau.
fi g.   7.09    Typologie van de raadhuizen langs de falaise.
fi g.   7.10    Typologie van ronde raadhuizen.
fi g.   7.11    Typologie van de raadhuizen in de Seno-vlakte: gedeeltelijk naar Spini.
fi g.   7.12    Typologie van de raadhuisdakvormen.
fi g.   7.13    Typologie van de Binuheiligdommen: gedeeltelijk naar van Stigt.
fi g.   7.14    Typologie van de moskeeën in de Seno-vlakte: naar de Ronde & van Holland (1987).
foto   7.1    Ibi, ginnafacade, 1987: foto Blom.
foto   7.2    Bandiagara, huis van Maki Tall, 1956: foto Engström.
foto   7.3    Sanga, voorgevel ginna, 1984.
foto   7.4    Sanga, voorgevel ginna, 2000.
foto   7.5    Ireli, voorraadschuur, 1978.
foto   7.6    Songo, graanschuur, 1980.
foto   7.7    Daga, voorraadschuren, 1978
foto   7.8    Tireli, deurtje, 1978.
foto   7.9    Yougo Piri, togu na, 1978.
foto   7.10    Amani, togu na, 1978.
foto   7.11    Seno, togu na, 1978.
foto   7.12    Diankabou, togu na, 1978.
foto   7.13    Diankabou, kolommen togu na, 1978: foto P. Jansdaal.
foto   7.14    Koporokenie-Pé, kolom togu na, 1980.
foto   7.15    Koporokenie-Pé, kolommen togu na.
foto   7.16    Sanga, Binu, 1984.
foto   7.17    Kani Kombolé, Binu, 1986.

Hoofdstuk 8

fi g.  8.01    Woonhuis in Kori-Kori, 1908: archief Frobenius-Institut Frankfurt.
fi g.  8.02    Woonhuis in Songo, 1908: archief Frobenius-Institut Frankfurt.
fi g.  8.03    Woonhuis in Bankass, 1908: archief Frobenius-Institut Frankfurt.
fi g.  8.04    Woonhuis in Koporo Kenje, 1908: archief Frobenius-Institut Frankfurt.
fi g.  8.05    Schets van het bekende woningtype in het dorp Ibi, 1906: naar Desplagnes (1907).
fi g.  8.06    Bouwtechnieken voor wandconstructies.
fi g.  8.07    Reconstructieve hypothese van het bouwtypologisch proces.
foto   8.1    Ruitenvormige leemtichels.
foto   8.2    Bouw van een graanschuur in Sanga, 1980.
foto   8.3    Het ‘houtvorkdraagsysteem’.

Hoofdstuk 10

fi g. 10.01  Strategie voor het behoud van gebouwd erfgoed.

Bijlage 2, Documentatie

Doc 1   Songo, woonerf Sn1, 2000: naar Dietz & Lie.
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Doc.  2   Songo, woonerf Sn2, 2000: naar Dietz & Lie.
Doc.  3    Songo, woonerf Sn3, 2000: naar Dietz & Lie.
Doc. 4    Niongono, 1998, overzicht: naar Lauber.
Doc. 5    Niongono, 1998, woonerf N1.1: naar Lauber.
Doc. 6    Sanga, overzicht, 1982: naar luchtfoto I.G.N. Paris.
Doc. 7    Sanga, overzicht, 2000.
Doc. 8    Sanga, woonerf S1.1, 1978, 1984, 1986, 2000.
Doc. 9    Sanga, woonerf S2.1, 2000.
Doc. 10    Yougo Piri, dorpsplein, 1978, 1980.
Doc. 11    Yougo Piri, woonerf YP2.1, 1978, 1980.
Doc. 12    Yougo Dogourou, dorpsplein, 1978.
Doc. 13    Yougo Dogourou, woonerf YD2.1, 1994: naar Rowinski & Ferrero.
Doc. 14    Arou, woonerf A1.1, 1980, 2000.
Doc. 15    Pégué Tôlou, overzicht, 1984.
Doc. 16    Pégué Tôlou, doorsnede 1984, 1986, 2000.
Doc. 17    Pégué Tôlou, overzicht, 2000.
Doc. 18    Pégué Tôlou, overzicht, 1986.
Doc. 19    Pégué Tôlou, verkaveling woonerven, 2000.
Doc. 20    Pégué Tôlou, doorsnede, 1984, 1986, 2000.
Doc. 21    Pégué Tôlou, woonerf P1, 1984, 1998, 2000.
Doc. 22    Pégué Tôlou, woonerf P2, 1984, 1986, 1998, 2000.
Doc. 23    Pégué Tôlou, woonerf P3, 1984, 1986, 1996, 2000.
Doc. 24    Pégué Tôlou, woonerf P4, 1984, 1986, 2000.
Doc. 25    Pégué Tôlou, woonerf P5, 1984, 1986, 2000.
Doc. 26    Pégué Tôlou, woonerf P6, 1984, 1998, 2000.
Doc. 27    Pégué Tôlou, woonerf P7, 1984, 1986, 2000.
Doc. 28    Pégué Tôlou, woonerf P8, 2000.
Doc. 29    Pégué Tôlou, woonerf P9, 1984, 1986, 1998, 2000.
Doc. 30    Pégué Tôlou, woonerf P10, 1984, 1986, 2000.
Doc. 31    Pégué Tôlou, woonerf P11, 1984, 1986, 2000.
Doc. 32    Pégué Tôlou, woonerf P12, 2000.
Doc. 33    Pégué Tôlou, woonerf P13, 1984, 1986, 2000.
Doc. 34    Pégué Tôlou, woonerf P14, 1984, 1986, 2000.
Doc. 35    Pégué Tôlou, raadhuis P20, 1984, 1986, 2000.
Doc. 36    Tireli, doorsnede, 1978.
Doc. 37    Tireli, overzicht, 1978: naar Haan.
Doc. 38    Tireli, fragment T1, 1978.
Doc. 39     Tireli, doorsnede, 1978.
Doc. 40    Tireli, woonerf T1.1, 1978.
Doc. 41    Tireli, woonerf T1.2, 1978.
Doc. 42    Tireli, woonerf T1.3, 1978.
Doc.  43    Tireli, raadhuis T1.4, 1978.
Doc. 44    Tireli, fragment T2, 1978: naar Dirrix.
Doc. 45    Tireli, woonerf T2.2, 1978: naar Dirrix.
Doc. 46    Tireli, woonerf T2.1, 1978: naar Dirrix.
Doc. 47    Tireli, woonerf T3, 1978.
Doc. 48    Bankass, moskee M1, 1987: naar de Ronde & van Holland.
Doc. 49    Bankass, moskee M2, 1987: naar de Ronde & van Holland.
Doc. 50    Bankass, moskee M3, 1987: naar de Ronde & van Holland.
Doc. 51    Bankass, moskee M4, 1987: naar de Ronde & van Holland.
Doc. 52    Bankass, moskee M5, 1987: naar de Ronde & van Holland.
Doc. 53    Bankass, moskee M6, 1987: naar de Ronde & van Holland.
Doc. 54    Bankass, moskee M7, 1987: naar de Ronde & van Holland.
Doc. 55    Bankass, moskee M8, 1987: naar de Ronde & van Holland.
Doc. 56    Bankass, moskee M9, 1987: naar de Ronde & van Holland.
Doc. 57    Bankass, moskee M10, 1987: naar de Ronde & van Holland.
Doc. 58    Bankass, moskee M11, 1987: naar de Ronde & van Holland.
Doc. 59    Bankass, moskee M12, 1987: naar de Ronde & van Holland.
Doc. 60    Bankass, dorpsplan, 1952, 1987: naar de Ronde & van Holland.
Doc. 61    Bankass, woonerf B1, 1987: naar de Ronde & van Holland.
Doc. 62    Bankass, woonerf B2, 1987: naar de Ronde & van Holland.
Doc. 63    Bankass, woonerf B3, 1987: naar de Ronde & van Holland.
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Doc.1 Songo, 2000 woonerf Sn1

Songo

foto Sn1 Songo, overzicht dorpsbebouwing, 1980 

begane grond bovenaanzicht

1.  voorraadschuur
2.  voorraadschuur
3.  keuken
4.  berging 
5.  woonruimte
6.  abri

(naar R.Lie en B.Dietz)

Songo

Woonerf Sn1 van Omar Karambé

Bewoners:
Omar is getrouwd met Fatoumata Guindo. Ze hebben samen drie kinderen

Ruimtegebruik:
Het woonerf is onderdeel van een concessie van de grootfamilie Karambé. Voorraadschuur no1 is van Fatoumata en 
schuur no2 behoort tot het aangrenzende woonerf.

Gebouwen:
Het huis is in 1992 gerenoveerd 

N



Bijlage 2: Documentatie

176

Doc.2 Songo, 2000 woonerf Sn2

Songo

Woonerf Sn1 van Amadou Karembé

2000

Bewoners:
Het woonerf wordt bewoond door Amadou Karembé, zijn vrouw, Asata Guindo en hun kinderen. Zijn tweede vrouw 
Lamata woont elders. Samen hebben ze 7 kinderen.

Ruimtegebruik:
Asata en Amadou slapen met de kleine kinderen in de hoofdwoning no. 9. De woonruimte no. 10 is ook voor de 
kinderen. 
Voorraadschuur no. 1 is eigendom van Asata. De schuren no. 2, 4 en 5 zijn van Amadou en no. 3 is van Omar 
Karembé. Voorraadschuurtje no. 6 behoort tot het aangrenzende erf.

Gebouwen:
Het woonerf maakt deel uit van de concessie van de grootfamilie Karembé. De hoofdwoning en graanschuur no. 1 
moeten, volgens de huidige bewoners, stammen uit 1900.

begane grond bovenaanzicht

1. t/m 6. voorraadschuren
7.  keuken
8.  berging
9.  hoofdwoning
10.woonruimte
11.wasplaats
12.abri

(naar R.Lie en B.Dietz)

N
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Doc.3 Songo, 2000 woonerf Sn3

foto N 0.1 Niongono, aanzicht oostzijde, 2004 
(foto A. Schmidt)

foto  N 0.2 Niongono, bebouwing 2004 
(foto A. Schmidt)

1. t/m 3. voorraadschuren
4.  berging
5.  keuken
6.  woning 1
7.  woning 2
8.  woonruimte
9.  slaapruimte
10.abri
11.wasplaats

(naar R.Lie en B.Dietz)

Woonerf Sn3 van Sékou en Soumalia Yanougué

Bewoners:
Sékou is getrouwd met Salimata Guindo, die overleden is. Soumalia is getrouwd met Fatoumata Guindo die twee 
kinderen heeft.

Ruimtegebruik:
Het woonerf is onderdeel van de consessie van de grootfamilie Yanougué. Sékou woont in woning 2. De voorraadscuur 
was van Salimata.
Soumalia woont met Fatoumata in woning 1. Voorraadschuur no1 is van haar.

Gebouwen:
De huizen zijn in 1980 gerenoveerd. Schuur no2 is vervallen.

begane grond bovenaanzichtN

Songo
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Doc.4 Niongono, 1997 overzicht bebouwing, fragment  N1
dorpsbebouwing

1.  fragment N1
2 . moskee

(naar Lauber 1998)

Woonerf, N1, van Adama Karambé

1960, 1997

Bewoners:
Adama is dorpschef van Niongono. Het huis bestaat uit drie woningen die bestemd zijn voor de familie van Adama. 
De woningen in het midden en zuiden zijn met elkaar verbonden, terwijl de noordelijke woning apart ligt (Lauber 1998, 
93).

Ruimtegebruik:
De entree wordt gebruikt als woon- en eetruimte. Daarop volgt een centrale ruimte, waaraan de keuken en overige 
opslagruimten grenzen. Ruimten voor de dieren zijn eveneens in dit complex ondergebracht.

Gebouwen:
De cylindervormige ruimten met de kleinste diameter bevatten meestal opslagruimten met verspringende 
tussenvloeren.

1960
In die tijd bewoonde het hoofd van de familie met twee vrouwen de middenwoning en zijn twee zoons in de 
nevenwoningen. (Brasseur 1960) . Alleen de woning aan de zuidkant blijkt sindsdien te zijn uitgebreid.

N

Niongono
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Doc.5 Niongono, 1997 fragment N1, woonerf N1.1

Doc.5 Niongono, 1997 fragment N1, woonerf N1.1

begane grond

doorsnede a-a oostgevel

1.  entree
2.  gang
3.  berging
4.  voorraadkamer
5.  slaapkamer
6.  keuken
7.  terras

eerste verdieping tweede verdieping
(naar Lauber 1998)

N N

N

Niongono

(naar Lauber 1998)
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Doc.6 Sanga, 1982 wijken van Sanga

Sanga

foto S0.1 Ogol-du-Bas, 1984 foto S0.2 Ogol-du-Bas, 1984

Situatie Sanga S0.1

Sanga is een aglomeraat van tien gehuchten verspreid over een oppervlak van 25 km2 met een populatie van globaal 
5000 inwoners. De gehuchten zijn gebouwd op de rotsachtige verhogingen aan de rand van het plateau.
De gemeente bestaat uit twee delen: Sanga-du-Bas met de gehuchten Bongo, Diamini Na, Diamini Gouradondo, en 
Gogoli in het westen en Sanga-du-Haut met de gehuchten Ogol-du-Bas, Ogol-du-Haut, Dini, Barou, Ingele en Sangui 
in het oosten.
Volgens de overlevering behoren de bewoners in het eerste deel tot de sub-groep van Dyon en in het tweede deel tot 
die van Arou, terwijl alle bewoners van Sanga de naam van de grote familie Dolo dragen.
De dicht naast elkaar gelegen tweelingwijken Ogol-du-Haut (da) en Ogol-du-Bas (ley) zijn het grootst en vormen het 
centrum van de gemeente. Daar zijn aan de zuidkant o.a. ook de openbare gebouwen gesitueerd. De twee woonwijken 
bestaan uit buurten met bewoners van dezelfde lineage die hun eigen raadhuis en dansplaats hebben. In beide wijken 
bevindt zich ook een residentie voor de plaatselijke hogon die echter slechts beurtelings wordt betrokken.

Sanga-du-Haut Sanga-du-Bas

1.  Bongo
2.  Diamini Na
3.  Diamini Gouradondo
4.  Gogoli
5.  Ogol-du-Bas
6.  Ogol-du-Haut
7.  Dini
8.  Barou
9.  Ingele
10.Sangui
11.Barna

(volgens luchtfoto I.G.N.)

Falaise

N N
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Sanga

bebouwing wijken Ogol

 overzichten wijken Ogol, S1Doc.7 Sanga, 2000

A. bebouwing woonwijk Ogol-du-Bas (oost)
B. bebouwing woonwijk Ogol-du-Haut (west)
1. fragment S1, Ogol-du-Bas
2. fragment S2, Ogol-du-Haut
3. drievoudig dorpsaltaar
4. moskee
5. hotel campement
6. huis van G. Dieterlen
7. openbare gebouwen
8. Dolo-laagte
9. marktplaats

Woonerf S1.1 van Sagou

1984, 1986

Bewoners:
Sagou (+ 58 jaar) is landbouwer en bewoont dit huis in Ogol-du-Bas samen met twee vrouwen. De eerste Sanianou, 
die in de hoofdwoning no. 1 woont, heeft drie kinderen. De tweede Kamou, woont in de zijvleugel no. 9, 10 en heeft 
drie kinderen. Op dit moment verblijven er geen kinderen in het huis. De vader van Sagou bewoonde dit huis al maar 
hij is hier zelf niet als kind opgegroeid. Hij is hier ongeveer 20 jaar geleden komen wonen. In de aangrenzende woning 
no. S 1.2 woont nog een weduwe van de vader van Sagou.

Ruimtegebruik:
De entree voert zowel naar de binnenplaats van de oude hoofdwoning als naar de woonhof van de zijvleugel van 
jongere datum. Samianou slaapt in de ginna en gebruikt daar ook de keuken. De voorraadschuur no. 6 is voor 
haar persoonlijk bezit. Sagou slaapt bij warm weer in het verhoogde bed in de vestibule no. 3. Kanou woont op de 
binnenplaats van de zijvleugel met een aparte keuken no. 11 en een persoonlijke voorraadschuur no. 12. De grote 
graanschuur no. 5 is bestemd voor de gierstopslag van de familie.
Boven de ingang naar de hoofdruimte in de ginna is een dubbelschaal (vonoy) aangebracht voor de ‘tweelingoffers’. 
Het offeren aan de voorouders vindt plaats op het dakterras. Daar is ook de offerruimte no. 1c (wagem) waarin de 
offergaven worden geplaatst.

N
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foto S1.1 voorgevel ginna, 1984 foto S1.2 interieur woning 1, 1984

Doc.8 Sanga, 1978, 1984, 1986, 2000 fagment S1, woonerf S1.1
begane grond

1.   woning van het familiehoofd (ginna)
1a. entree (day)
1b. hoofdruimte (dê bere)
1c. keuken (obolo)
1d. berging (kana)
1e. offerruimte voorouders (wagem)

2.   entree (day)
3.   vestibule (dolu)
4.   kamerwoning (dunoy)
4a. woonvertrek (dê) 

5.   graanschuur (guyo ana)
6.   voorraadschuur (guyo ya)
7.   berging (kana)
8.   dieren 
9.   woonvertrek (dê)
10. woonvertrek (dê)
11. keuken (obolo)
12. voorraadschuur (guyo ya)
13. woning (ginu)
13a.entree (day)
13b.slaapruimte 

14. voorraadschuur (guyo ya)
15. graanschuur (guyo ana)
16. dakterras

Gebouwen:
De ginna staat bekend als “maison des hirondelles”. De nissen in de voorgevel, waarin soms ook offers worden 
gebracht, verwijzen naar de 80 voorouders van de Dogon (zie 5.3). De oude hoofdwoning is nog onveranderd. De 
woonvertrekken no. 9 en 10 zijn 20 jaar geleden herbouwd en ook de voorraadschuurtjes zijn in de loop der tijd door 
Sagou vernieuwd. Graanschuur no. 5 kortgeleden in 1980. De leeftijd van de hoofdwoning is moeilijk te achterhalen, 
ze is ieder geval ouder dan 1930.

2000

Sagou en zijn eerste vrouw Samianou zijn overleden. Maar zijn tweede vrouw en enkele kinderen wonen er nog. De 
zoons van Sagou bewonen de vertrekken no. 9 en 10. Er is een scheidingsmuur opgetrokken en een aparte ingang 
voor woning no. 10 gemaakt. De familie is bekeerd tot de Islam, maar de gemeenschap verlangt van hen dat de 
oorspronkelijke staat van het oude huis gehandhaafd blijft.

N
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Doc.8 Sanga, 1978, 1984, 1986, 2000  woonerf S1.1

frament S1, woonerf S1.1Doc.8 Sanga, 2000

bovenaanzicht

verdieping

doorsnede a-a

oostgevel doorsnede 1.1 (1)

zijaanzicht 
schuur (6)

begane grond woning (1,4)

vooraanzicht 
schuur (5)

achteraanzicht 
schuur (14)

Sanga

1c. keuken (obolo)
1d. berging (kana)
1e. offerruimte voorouders (wagem)

4b. berging (kana)
16. dakterras

1.   woning (ginna)
1a. entree (day)
1b. hoofdruimte (dê bere)
1c. keuken (obolo), met trap (bilu)
1d. berging (kana)
1f.  bed (dumu)
1g. dichtgemetselde deuropening

4.   kamerwoning (dunoy)

N

N

N



Bijlage 2: Documentatie

184

Woonerf S2.1 van Adigoun

2000

Bewoners:
Adigoun (+ 65 jaar) is familieoudste en jager. Hij bewoont deze ginna in Ogol-du-Haut samen met twee vrouwen en 
enkele kleinzonen. De grotere kinderen wonen elders in de wijk. De vorige bewoner was Amadinge die in het begin 
van de jaren tachtig is overleden.

Ruimtegebruik:
Het huis bestaat uit twee woningen. In de aanbouwwoning no. 2, aan de linkerzijde woont Adigoun en rechts in woning 
no. 1 woont zijn familie. Er is een aparte keuken, grenzend aan de kleine woonhof, en een achter in de hoofdwoning.
Daar is vroeger een uitgang naar het achtererf geweest dat nu niet meer in gebruik is. Een van de bergingen boven 
op het dakterras wordt gebruikt voor het offeren aan de voorouders (wagem).

Gebouwen:
De voorgevel van de ginna heeft driehoekige nissen die gevormd zijn uit in de zon gedroogde leemtichels (zie 7.2). 
De compositie van de gevel suggereert een symmetrische opzet en één gebouw, afgezien van de ingang naar de 
aanbouwwoning. De opzet van de plattegrond is daar echter mee in tegenspraak. Het zal hier om een latere uitbreiding 
gaan. De bouw van de oorspronkelijke woning wordt geschat op + 1900 maar kan ook van vroegere datum zijn.

foto S1.3 woonhof voor de ginna, 1986

foto S1.4 dakterras woning 1, 1984
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begane grond

Sanga

frament S2, woonerf S2.1Doc. 9 Sanga, 2000

zuid-oostgevel

1.   woning van het familiehoofd (ginna)
1a. entree (day)
1b. hoofdruimte (dê bere)
1c. keuken (obolo)
1d. berging (kana)

2.   aanbouwwoning (dunoy)
2a. entree (day)
2b. slaapruimte 

3.   keuken (obolo)
4.   geitenhok (belu dê)
5.   voorhof
6.   woonhof (gonno)
7.   kleine dieren
8.   buitenplaats
9.   dakterras (dala)

zuid-oostgevel

Doc.9 Sanga, 2000 fragment S2, woonerf S2.1

doorsnede a-a

verdieping

bovenaanzicht

doorsnede b-b

1c. keuken (obolo)
1d. berging (kana)

9.   dakterras (dala)

foto S2.1 zuid-oostgevel ginna, 2000

N

N

N
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Sanga

woningen woonerf S2.1Doc.9 Sanga, 2000

zuid-westgevel

begane grond woningen (1,2)

1.   woning van het familiehoofd (ginna)
1a. entree (day)
1b. hoofdruimte (dê bere)
1c. keuken (obolo)
1d. berging (kana)
1e. bed (dumu)
1f.  dichtgemetselde deuropening

2.   aanbouwwoning (dunoy)
2a. entree (day)
2b. hoofdruimte (dê bere)
2c. berging (kana)
2d. bed (dumu)

foto S2.4 dakterras woning 1,  2000foto S2.3 voorgevel ginna, 2000

foto S2.2 Adigoun

N
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Yougo Piri  

dorpsplein, fragment YP1Doc.10 Yougo Piri, 1978, 1980

randbebouwing vanuit 
het noord-oosten

plattegrond dorpsplein

1.  dorpsplein
2.  wevershoek
3.  zitplaats dorpsoudsten
4.  stampen van gierst
5.  dorpsaltaar
6.  woning
7.  voorraadschuur
8.  ruïne

foto YP1.1 dorpsplein, 1978 foto YP1.2 Tellem gebouwen, 1978

N
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Doc.11 Yougo Piri, 1978, 1980 woonerf YP2.1

voorgevel woning (1) zuidgevel

begane grond
verdieping

doorsnede b-bdoorsnede a-a

1.   woning (ginu na)
1a. entree (day)
1b. hoofdruimte (dê bere)
1c. berging (kana)
1d. keuken (obolo)
1e. trap (bilu)

2.   woonschuur (guyo tôgu)
3.   voorraadschuur (guyo ya)
4.   graanschuur (guyo ana)
5.   grote bergruimte
6.   woonvertrek (dê)
7.   vestibule (dolu)
7a. bed (dumu)

8.   abri (togu)
9.   dakterras (dala)
10. familiealtaar

Woonerf YP2.1 van Ameserou

1978, 1980

Bewoners:
Ameserou (+ 60 jaar) is jager en leeft hier met zijn vrouw en drie dochters. Een van de dochters heeft een kind. Zijn 
zoon woont in de vlakte.

Ruimtegebruik:
De oude man en zijn vrouw slapen in de hoofdwoning. De woonschuur no. 2 wordt ook door Ameserou gebruikt. De 
dochters slapen in de vestibule, op de binnenplaats, op het dakterras of in woonvertrek no. 6. De voorraadschuren 
no. 3 bevatten persoonlijke bezittingen van de bewoners, groenten, granen en aardnoten. In graanschuur no. 4 ligt de 
voorraad gierst voor de familie opgeslagen.

Gebouwen:
Het huis staat op een plateau tegen de steile rotswand. De graanschuren hebben allen een plat dak zonder 
beschermend strodak, typerend voor Yougo Piri. In een van de hoeken van de binnenplaats staat het familiealtaar 
no. 10.

Yougo Piri  

N
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Yougo Piri

woonerf YP2.1Doc. 11 Yougo Piri, 1978, 1980

plattegrond schuur (4)

vooraanzicht doorsnede aanzicht voordeur (9)

plattegrond schuur (2)

vooraanzicht doorsnede

foto YP2.1 woonerf YP2, 1980 foto YP2.2 familiealtaar, 1980

N

N
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Doc.12 Yougo Dogourou, 1978 dorpsplein, fragment YD1.1

plattegrond dorpsplein

wooncomplex vanaf 
het dorpsplein

vooraanzicht raadhuis

1.  dorpsplein
2.  raadhuis (togu na)
3.  woning 
4.  voorraadschuur

Yougo Dogourou  

foto YD1.1 dorpsbebouwing, 1978 foto YD2.1 fragment, 1978

Woonerf YD2.1, van Akounio Doumbo

1994

bewoners: 
Het erf (2.1) wordt bewoond door de familie van Akounio.

Ruimtegebruik:
De ingang van de woning is gericht naar de rotswand en niet op het woonerf, waarschijnlijk ter beschutting tegen wind 
en regen. De familie beschikt over 5 voorraadschuren en een berging bestemd voor de voorouders.

Gebouwen:
De ruimtelijke structuur van de bewoning komt in principe overeen met het type D2 (fig. 7.01), met als afwijking de 
verschuiving van de keuken naar een van de hoeken en de verwisseling van de plaats van de berging met de ingang 
in verband met de eigenschappen van de situatie.

N
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Doc.13 Yougo Dogourou, 1994 fragment YD 2, woonerf YD2.1

Yougo Dogourou  

Doc.13 Yougo Dogourou, 1994 woning, woonerf YD2.1

bovenaanzicht

2.  graanschuren van het
     gezinshoofd (guya ana)
3.  graanschuur bestemd voor de 
     voorouders (guyo omolo)
4.  voorraadschuur van de eerste   
     vrouw (guya ya)

(naar Rowinski en Ferrero 1998)

doorsnede a-a
doorsnede c-c

doorsnede b-b

begane grond 
woning 1

doorsnede 1.1 doorsnede 2.2

doorsnede 3.3 doorsnede 4.4 vooraanzicht

N

N

1.   woning (ginu na)
1a. hoofdruimte (dê bere)
1b. keuken (obolo)
1c. berging (kana)
1d. bed (dummu)
1e. dakterras (dala)
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Woonerf A1.1 van Ogomalé Din, hogon van Arou

1980

Bewoners:
De hogon van Arou is de belangrijkste religieuse leider en offerpriester van de oostelijke falaise. Hij is afstammeling 
van de mythische sub-stam van Arou en opvolger van de allereerste hogon Adouan. Als vertegenwoordiger van 
de schepper Ama is hij verantwoordelijk voor het welzijn en de orde op aarde, zoals bijvoorbeeld regen, oogst, 
gezondheid en vrede.
Ogomalé (+ 85 jaar), die het erf na zijn inwijding 32 jaar geleden niet meer heeft mogen verlaten, woont hier met 
één vrouw Oborou (+ 56 jaar). Hij heeft vijf zonen waarvan er vier in de Seno-Gondovlakte wonen en één in Mekka. 
Ze hebben samen 8 vrouwen en 13 kinderen. Zijn zoon Ogondi (+ 27 jaar), die hier geboren is, leeft samen met zijn 
vrouw Japaga die drie kinderen heeft: Kongama, Menegouno en Atanou. Hawa (22 jaar) en Dineba (18 jaar) zijn 
tweede en derde vrouw wonen met Atanow in het dorp Diankabou in de vlakte.

Ruimtegebruik:
Het hogonechtpaar Ogomalé en Oborou woont in de ginna no. 1 met het ceremoniële plateau no. 13 van de hogon 
naast de ingang. De familie van de zoon woont iets verder naar het oosten op het erf. In het midden bevindt zich een 
grote enigszins verdiepte dansplaats no. 8 en een togu na no. 6 voor ontvangsten en rituele ceremonies.

Gebouwen:
Het erf bevindt zich in een kloof tussen de steile rotswand en enkele verhoogde rotsformaties, toegankelijk via 
een nauwe passage. De residentie van de hogon staat boven op een van deze formaties en is voorzien van een 
monumentale, naar het zuiden gerichte voorgevel met langgerekte nissen. Het beschilderde geveloppervlak met 
geometrische decoraties in rood, wit en zwart is nu enigszins vervaagd maar wordt geregeld vernieuwd (Griaule & 
Dieterlen 1965, Pl. VII). Op de benedenrand van het zitplateau van de hogon is in reliëf een slang aangebracht. Dit 
is het beeld van de god Lébé die hij ook vertegenwoordigt. De negen pinakels op de dakrand zijn enige tijd geleden 
voorzien van struisvogeleieren, zoals dat merkwaardig genoeg gebruikelijk is bij moskeeën.
Twee kleine buitenplaatsen worden omsloten door een rechthoekige keuken no. 4, een totemhuis no. 3 en zes ronde 
conische voorraadschuren met een plat dak en ver uitstekende hemelwaterspuwers.

2000

Ogomalé is in 1984 overleden. Sindsdien heeft zijn oudste zoon het ambt enige tijd waargenomen. In 1992 heeft het 
begrafenisritueel van de vorige hogon plaatsgevonden en is de nieuwe hogon Ogobara Diu ingewijd. Hij heeft hier 
samen met een van zijn twee vrouwen geleefd en is onverwacht in juni 1995 overleden. Inmiddels is hij nog steeds 
niet opgevolgd (Wanono 2004). 
   De gebouwen en inrichting van het erf zijn niet wezenlijk veranderd en men heeft in de loop van de tijd redelijk 
onderhoud gepleegd. De vorm en de kleurstelling van de decoraties op de voorgevel zijn gewijzigd en van de 
struisvogeleieren zijn er vier verdwenen.

foto A1.1 oostgevel ginna, 1980 foto A1.2 westgevel ginna, 1980
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Arou

fragment A1, woonerf A1.1Doc.14 Arou, 1980, 2000

plattegrond

1.   woning van het familiehoofd (ginna)
1a. entree (day)
1b. hoofdruimte (dê bere)
1c. bed van de vrouw
1d. bed van de man
1e. berging (kana)
1f.  veranda 

2.   ronde voorraadschuur
3.   totemhuis
4.   keuken (obolo)
5.   woonhof (gonno)
6.   raadhuis (togu na)
7.   kippenhok (ene ginu)
8.   plein/ dansplaats (tay)
9.   dieren (belu)
10. kamerwoning (dunoy)
10a.slaapruimte 
10b.keuken (obolo)
11.  houten vijzels (kuna)
12. altaar

Doc.14 Arou, 1980, 2000 fragment A1, woonerf A1.1

oostgevel

westgevel woning

doorsnede a-a

N
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fragment A1, woonerf A1.1Doc.14, Arou 1980, 2000

bovenaanzicht

voorgevel, woonerf A1.1Doc.14 Arou, 1980, 2000

Arou

voorgevel

N

1,70
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Pégué Tôlou 

Doc.15 Pégué Tôlou, 1984 overzicht bebouwing

bestaand
ruïne

overzicht bebouwing

foto A1.3 dansplaats, 1980 foto A1.4 Hogon van Arou, 1980

N
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Pégué Tôlou  

Doc.17 Pégué Tôlou, 2000

overzicht bebouwing N
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overzicht bebouwing

bestaand

nieuw

ruïne
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Doc.18 Pégué Tôlou, 1986 overzicht bebouwing

Pégué Tôlou 

bestaand
nieuw

ruïne

overzicht bebouwing

Doc.19 Pégué Tôlou, 2000 overzicht verkaveling woonerven

overzicht verkaveling woonerven

N

N
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Pégué Tôlou

Doc.16 Pégué Tôlou, 2000 woonerf P5,P6,P7,P8,P15

woonerf P3, raadhuis P20Doc.16 Pégué Tôlou, 1986

doorsnede over rotswand 

dwarsdoorsnede + aanzicht woonerf P6, P15

langsdoorsnede + aanzicht woonerf P7, P5, P6, P8

langsdoorsnede over dorpsplein + aanzicht woonerf P8, P6, P5, P7
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Pégué Tôlou

Doc.20 Pégué Tôlou, 1984, 1986, 2000 woonerf P11

woonerf P13, P9, P12Doc.20 Pégué Tôlou, 1984, 1986, 2000

doorsnede over rotswand woonerf P13, P9, P12

doorsnede over rotswand woonerf P11
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Woonerf P1, van Ogotemeli

1984, 1986

Bewoners:
Ogotemeli (+ 54 jaar) is landbouwer en “conseiller” van Pégué Tôlou. Yalè is zijn derde vrouw. De twee eerste vrouwen 
zijn overleden. Ze hebben een zoontje Atoi. Twee dochters van de andere vrouwen zijn getrouwd en wonen elders.

Ruimtegebruik:
Man, vrouw en kind slapen samen in de vestibule. In de warme tijd op het dakterras.
Koken doet men ’s ochtends binnenshuis, ’s avonds buiten voor het huis. Onder de abri no. 9 wordt gegeten. 
Voorraadschuren no. 1, 2 en 7 zijn van Ogotemeli; no. 2 en 4 van Yalè. De grootste no. 1, bevat de voedselvoorraad 
voor het gezin; het allerkleinste no. 7, rituele voorwerpen van de familie. De woonschuur no. 3, onderdak voor een 
oud familielid, is niet in gebruik.

Gebouwen:
Ogotemeli is geboren in dit huis, het is door zijn vader gebouwd (+ 1920). Reparaties aan het metselwerk gebeuren 
jaarlijks wanneer de regen hevig is geweest.

1998, 2000

Ogotemeli is overleden, zijn vrouw Yalè (+ 60 jaar) woont er nog, samen met de vrouw en het kind van Atoi. Yalè 
woont in de door Atoi twee jaar geleden nieuw aangebouwde kamer.
De hoofdwoning en vestibule zijn niet onderhouden.

foto P0.1 overzicht dorp, 2000 foto P0.3 dansplaats, 2000

foto P0.2 overzicht dorp, 1984
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Pegué Tôlou  

Doc.21 Pégué Tôlou, 1984, 1998

Doc.21 Pégué Tôlou, 1984, 1998

woonerf P1

voorraadschuren woonerf P1

zuid-oostgevel

zuid-westgevel

begane grond

doorsnede a-a doorsnede b-b

verdieping

1.   graanschuur (guyo ana) 
2.   voorraadschuur (guyo ya)
3.   woonschuur (guya tôgu)
4.   voorraadschuur (guya ya)
5.   woning (ginu)
6.   vestibule (dolu)
7.   fetishberging (guyo omolo)
8.   geitenhok 
9.   abri
10. wasplaats 
11. kippenhok (ene ginu)
12. dakterras (dala)

vooraanzicht

vooraanzicht

doorsnede zijaanzicht

doorsnede

plattegr. 
schuur (4) 

fundering 
schuur (3) 

vooraanzicht

fundering 
schuur (1) 

fundering 
schuur (2) 

plattegrond
schuur 

plattegr. 
schuur (7)

vooraanzicht doorsnede

N

N

N

N N

N N N
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Doc.21 Pégué Tôlou, 1984, 1998, 2000

Doc.21 Pégué Tôlou, 2000 woonerf P1

vestibule en woning woonerf P1

zuid-oostgevel (6)zuid-westgevel (5)

begane grond 
woning (5)

doorsnede 1.1 (6)

doorsnede 2.2 (5)

5.   woning (ginu)
5a. entree (day)
5b. keuken (obolo) 
5c. hoofdruimte (dê bere)
5d. berging (kana)
5e. dakterras (dala)

begane grond, veranderingen

aanzicht vestibule met uitbreiding

verdieping 
woning (5)

begane grond 
vestibule (6)

verdieping, veranderingen (6,12)

1.  graanschuur, onveranderd
2.  voorraadschuur, gerenoveerd
3.  woonschuur, onveranderd
4.  voorraadschuur, gerenoveerd
5.  woning, geen onderhoud,        
  hoofdruimte als opslag gebruikt
6.  vestibule, geen onderhoud, bed    
     ongebruikt
7.  fetishberging, herbouwd
8.  geitenhok, gerenoveerd
9.  abri, gerenoveerd en nieuwe 
     erfafscheiding
10.wasplaats, onveranderd
11.kippenhok, onveranderd
12.aanbouw kamer met nieuw terras

5f.  rookafvoer (obolo ana)
5g. berging (kana)

6.   vestibule (dolu)
6a. bed (dummu)

Pégué Tôlou   

N N
N
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Woonerf P2, van Dogoulou

1984, 1986

Bewoners:
Dit huis is de ginna van de grootfamilie van Dogoulou; hij is lang geleden gestorven. momenteel woont hier nog zijn 
vrouw Soméné, de moeder van Dounlè en Domou, de eerste vrouw van Dounlè, met haar kind. Ze was gescheiden 
maar is weer teruggekomen.  

Ruimtegebruik:
Soméné slaapt in de vestibule of in de hoofdwoning en Domou in een kleine aanbouw. Het achterdeel van het erf 
is bestemd voor dieren en is voor een deel wasplaats. De keuken is in de woning, met ontluchting via het dak, of in 
de entree. Ook buiten is er kookgelegenheid. Boven de latei van de toegang tot de hoofdruimte van de ginna is een 
dubbelschaaltje (vonoy) bevestigd waarin geofferd wordt voor de geboorte van een tweeling.
     Een van de bergingen op het dakterras, gevuld met diverse voorwerpen als kleine aardewerkpotten en beelden, 
is bestemd voor de voorouders van de familie (wagem). Daar wordt o.a. ook het jaarlijkse offerritueel gehouden. 
De twee grote graanschuren no. 3 en no. 4 worden door Dounlè gebruikt. Het gedecoreerde schuurtje no. 1 is van 
Domou en schuur no. 2 is van Soméné. Voor een schatting van de ouderdom van de gebouwen ontbreken hier de 
gegevens.

2000
Soméné is inmiddels overleden en Domou woont hier ook niet meer. Het oude huis is geheel vervallen, alleen van 
de kern staat nog een deel overeind. In plaats van de wagem is een nieuwe fetishberging gebouwd (guyo omolo). 
De twee grote graanschuren zijn door Dounlè vervangen door één grote, versierd met een relief. Ook de stal voor de 
dieren is gerenoveerd en uitgebreid.

foto P2.1 woonerf P2, 1984 foto P2.2 woning 6, 1984

foto P1.1 woonerf P1, 1984 foto P1.2 woonerf P1, 2000
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achteraanzicht

plattegrondfundering 
schuur (1)

vooraanzicht zijaanzicht

vooraanzicht doorsnede 

fundering 
schuur (2)

plattegrond

vooraanzicht

fundering 
schuur (3)

doorsnede

plattegrond

vooraanzicht 
schuur (4)

Doc.22 Pégué Tôlou, 1984

Doc.22 Pégué Tôlou, 1984, 1986 voorraadschuren woonerf P2

 woonerf P2

westgevel

doorsnede b-bdoorsnede a-a

begane grond
verdieping

1.  voorraadschuur (guyo ya)
2.  voorraadschuur (guyo karu)
3.  graanschuur (guyo ana)
4.  graanschuur (guyo ana)
5.  vestibule (dolu)
6.  woning van het familiehoofd (ginu na)
7.  aanbouwwoning (dunoy)
8.  stal (belu dê)
9.  dakterras (dala)

Pégué Tôlou   

N
N
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Doc.22 Pégué Tôlou, 1984, 1986

Doc.22, Pégué Tôlou, 1998, 2000 woonerf P2

vestibule en woning woonerf P2

begane grond veranderingen
verdieping veranderingen

vooraanzicht achteraanzicht vooraanzicht

begane grond 
fetishhuis (9)

stal met nieuwe 
bovenbouw (8)

vooraanzicht

fundering schuur (3)

plattegrond

1.  voorraadschuur, gerenoveerd
2.  voorraadschuur, gerenoveerd
3.  graanschuur, grotere herbouw
4.  graanschuur, verdwenen
5.  vestibule, ruïne
6.  woning, ruïne
7.  aanbouwwoning, verdwenen
8.  stal, gerenoveerd met bovenbouw
9.  fetishberging, nieuw

verdieping (6,7)

noordgevel

begane grond woning (6,7)

doorsnede 1.1 oostgevel

doorsnede 2.2

begane gr. 
vestibule (5)

6.   woning van het 
    familiehoofd (ginu na)
6a. entree (day)
6b. keuken (obolo)
6c. hoofdruimte (dê bere)
6d. berging (kana)
6e. dakterras (dala)
6f.  offerruimte voorouders (wagem)

7.   aanbouwwoning (dunay)
7a. slaapruimte
7b. entree (day)
7c. berging (kana)
7e. dakterras (dala)

N N

N

Pégué Tôlou   
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Woonerf P3, van Donor

1984, 1986

Bewoners:
Donor (+ 66 jaar), de eigenaar van dit huis, is landbouwer en genezer. Hij woont hier met zijn tweede vrouw Yakénè 
en haar zoon Kougaram (+ 22 jaar); ze heeft ook nog een dochter. Zijn eerste vrouw Yabara is overleden, zij had een 
zoon en dochter waarvan de zoon is overleden.

Ruimtegebruik:
Donor en Yakénè slapen in de vestibule of op het dakterras van de ginna. Hun zoon Kougaram slaapt in de 
kamerwoning en wil een eigen huis bouwen, meer naar het zuiden van het dorp. Koken doet men in de woning of in 
de vestibule, tijdens de regentijd of buiten voor het huis. De grote voorraadschuren no. 1 en 2 zijn van Donor en de 
schuren no. 3 en 4 zijn van de vrouwen. Yakénè is pottenbakster en heeft haar werkplaats onder een overhangende 
steenpartij in de zuidwesthoek van het erf.

Gebouwen:
De fetishberging (guyo omolo) staat naast een vervallen woning waar vroeger Gagila, een tante van Donor, heeft 
gewoond. De vader van Donor heeft het huis gebouwd, dat zou rond 1915 geweest kunnen zijn.

1986

Donor is onlangs overleden (+ 67 jaar). Vervolgens heeft Kougaram de oude “bouwvallige” ginna vervangen door een 
modernere en ruimere woning, gebruik makend van de bestaande materialen. Zijn vader zou hier nooit mee hebben 
ingestemd. Kougaram is inmiddels getrouwd, hij is landbouwer en doet seizoenswerk o.a. in de bouw in Bamako. 
Zijn vrouw Amakana en haar dochter wonen in het nieuwe huis. De grote voorraadschuur no. 1 van Donor is leeg en 
vervallen en de vrouwelijke voorraadschuur no. 3 is niet meer in gebruik. De kamerwoning no. 6 wordt gebruikt als 
goederenopslag en de fetishberging no. 8 is vervallen.

1996, 2000

Amakana heeft Kougaram verlaten, hij is hertrouwd en heeft twee kinderen. Op de plaats van de ruïne in het midden 
van het erf heeft hij een nieuwe woning uit gehakte zandsteen gebouwd. Het in 1985 gebouwde huis is nu verlaten 
en raakt vervallen. De graanschuren no. 1 en 4 zijn verdwenen, schuur no. 3 is gerenoveerd en weer in gebruik. De 
moeder Yakénè slaapt nog steeds in de vestibule.

foto P3.1 woning in aanbouw, 2000 foto P3.2 woonerf P3, 2000
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Doc.23 Pégué Tôlou, 1984

Doc.23 Pégué Tôlou, 1986, 1996 woonerf P3

woonerf P3

Pégué Tôlou   

noordgevel

begane grond

doorsnede a-a noordgevel

begane grond bovenaanzicht

1.   voorraadschuur (guyo ya)
2.   graanschuur (guyo ana)
3.   voorraadschuur (guyo ya)
4.   voorraadschuur (guyo karu)
5.   vestibule (dolu) met bed en kookplaats
6.   kamerwoning (dunoy)
7.   woning van het familiehoofd (ginu na)
7a. entree (day)
7b. hoofdruimte (dê bere)
7c. berging (kana)
7d. keuken (omolo)
8.   fetishberging (guyo omolo)
9.   buitenruimte met kookplaats
10. vervallen woning
11. dieren (belu)

1.  voorraadschuur (guyo ya), vervallen
2.  graanschuur (guyo ana)
3.  voorraadschuur (guyo ya)
4.  voorraadschuur (guyo karu)

5.  vestibule (dolu) met bed en kookplaats
6.  kamerwoning (dunoy)
7.  woning (ginu), nieuw
8.   fetishberging (guyo omolo)
9.   kookplaats

10. vervallen woning
11. dieren (belu)
12. pottenbakkerij
13. dakterras (dala)

N

N N
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Doc.23 Pégué Tôlou, 1986, 1996

Doc23 Pégué Tôlou, 2000 woonerf P3

woning en schuren woonerf P3

Pégué Tôlou   

vooraanzicht noordgevel

begane grond, 
woning (7)

doorsnede 

vooraanzicht achteraanzicht

begane grond, 
vestibule (5)

doorsnede 

vooraanzicht doorsnede

begane grond, 
kamer (6) 

vooraanzicht

vooraanzicht vooraanzicht,
schuur (4)

plattegr. 
schuur (1)

vooraanzicht zijaanzicht

plattegrond,
schuur (3) doorsnede

fundering

plattegrond,
schuur (2)

vooraanzicht oostgevel

begane grond, 
veranderingen

verdieping, 
veranderingen

westgevel doorsnede

5.   vestibule (dolu)
6.   kamerwoning (dunoy)
7.   woning (ginu)
7a. entree (day) met twee bedden
7b. hoofdruimte (dê bere)

1.   voorraadschuur, verdwenen
2.   graanschuur, gerenoveerd
3.   voorraadschuur, gerenoveerd
4.   voorraadschuur, verdwenen
14. woning, nieuw

N

N

N

N N

N
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Doc.24 Pégué Tôlou, 1984, 1986 woonerf P4

Pégué Tôlou   

begane grond

doorsnede a-a

bovenaanzicht

vooraanzicht woning (3) doorsnede

1.  voorraadschuur (guyo karu)
2.  voorraadschuur (guyo ya)
3.  woning (ginu)
4.  dakterras (dala)

Woonerf P4, van Galay

1984

Bewoners: 
Vier jaar geleden woonde hier nog een oude vrouw Galay die kort daarna overleden is. Ze was afkomstig uit Amani en 
heeft hier haar kleindochter Soméné, die nu in de vlakte woont, voor haar ouders opgevoed. Het huis is nu eigendom 
van Moinimè.

Gebouwen:
Het huis is gebouwd door de grootvader van Basama (+ 62 jaar), bewoner van Pégué. Het moet dus relatief oud zijn. 
De kamerwoning en voorraadschuren zijn nu vervallen. Onder het gebouw bevindt zich een grotachtige ruimte.

2000

Het oude huis en de graanschuurtjes zijn vervangen door een grotere woning uit gehakte zandsteen. Het functioneert 
als dependance van het woonerf van Moinimè en wordt op dit moment bewoond door zijn zoon die tijdelijk in Bamako 
verblijft. De grot is verdwenen.

foto P4.1 woning in aanbouw, 2000 foto P5.1 westgevel. 2000

N N
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Doc.24 Pégué Tôlou, 2000 woning en voorraadschuren woonerf P4

vooraanzicht doorsnede zuidgevel

begane grond,
veranderingen

verdieping,
veranderingen

vooraanzicht doorsnede

plattegrond,
schuur (1,2)

1. voorraadschuur, verdwenen
2. voorraadschuur, verdwenen
3. woning, verdwenen
4. woning, nieuw in breuksteen
5. woonhof, geëgaliseerd
6. kookplaats
7. dakterras

N N N

Woonerf P5, van Serou

1984, 1986

Bewoners: 
Serou (+ 48 jaar), de eigenaar van het woonerf is landbouwer. Hij woont hier met zijn vrouw Yanà, zijn dochter en 
zoon. Hij zal niet naar de vlakte verhuizen omdat hij genoeg land heeft geërfd van zijn vader.

Ruimtegebruik:
Serou slaapt in de vestibule of op het dakterras van de hoofdwoning. Yanà heeft een slaapplaats in de aanbouwwoning. 
Gekookt wordt er beneden in de aanbouwwoning of buiten op het erf. De zuidelijke helft van het erf is bestemd voor 
het vee.
     De woonschuur no. 4 is van Serou en de grote graanschuur no. 6 dient als voedselopslag voor de familie. De 
vrouwelijke voorraadschuur no. 7 is vervallen; no. 5 bevat eigendommen van Yanà en schuur no. 8 is bestemd voor 
de opslag van groenten en kruiden.

Gebouwen:
De vader van Serou is met de bouw van het huis begonnen (+ 1935).

2000

Het huis heeft kleine veranderingen ondergaan: er is een stal aangebouwd met een afscheiding voor de dieren, het 
kippenhok is verdwenen, de vervallen schuur no. 7 is vervangen door een hoge mannelijke graanschuur en bij de 
hoofdwoning is de voorgevel verhoogd met een berging op de verdieping.

Pégué Tôlou   
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Doc.25 Pégué Tôlou, 1984, 1986

Doc.25 Pégué Tôlou,  1986, 2000

woonerf P5

Pégué Tôlou   

noord-westgevel

zuid-oostgevel

begane grond
verdieping

doorsnede a-a

vooraanzicht

plattegrond,
schuur (4,6,7)

zuid-oostgevel, 
woning (1,2)

vooraanzicht

doorsnede 1.1 
schuur (8)

vooraanzicht fundering

plattegrond,
schuur (5)

noord-westgevel

plattegrond,
veranderingen

zuid-oostgevel, 
woning (1,2)

doorsnede 3.3

doorsnede 2.2

woonerf P5

1.   woning (ginu)
1a. entree (day)
1b. keuken (omolo)
1c. hoofdruimte (dê bere)
1d. berging (kana)

2.   aanbouwwoning (dolu)
2a. berging

3.   vestibule (dolu)
4.   woonschuur (guyo tôgu)
5.   voorraadschuur (guyo karu)
6.   graanschuur (guyo ana)
7.   voorraadschuur (guyo poru)
8.   voorraadschuur (guyo ya)
9.   kippenhok (ene ginu)
10. dakterras

7.   graanschuur, vervangen
9.   kippenhok, verdwenen
10. stal, nieuw
11. berging, nieuw

N

N
N

N

N

N

N
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Woonerf P6, van Apèlou

1984, 1986

Bewoners:
De eigenaar Apèlou (+ 58 jaar) is landbouwer en woont hier sinds 3 jaar, samen met zijn vrouw Dorko, als opvolger 
van zijn overleden vader Atimè. Ze hebben 6 kinderen waarvan de meesten in de vlakte of in Abidyan wonen. De 
oudste zoon Adényè is “conseillé” van Pégué Tôlou. Op dit moment wonen er vier kleinkinderen bij hen in.

Ruimtegebruik:
Dit huis heeft geen vestibule. Apèlou slaapt in de woonschuur no. 4 of boven op het dakterras van de ginna. Dorko 
slaapt daar ook met de kinderen in de warme tijd. De ronde kamerwoning wordt op dit moment niet bewoond en dient 
als berging. Het gebruik van de binnen of buitenkeuken hangt af van de weersgesteldheid.
De grote voorraadschuur no. 2 is voor de graanopslag van de familie. De schuurtjes no. 5, 6 en 7 zijn van Apèlou en 
no. 8 bevat de bezittingen van Dorko. De berging beneden aan de rechterzijde van de ginna dient nu als geitenhok 
(ene deu) vóór de hoofdwoning ligt een klein plateau (dumu).

Gebouwen:
Atimè de vader van Apèlou heeft hier lang gewoond en o.a. de ronde kamerwoning gebouwd met op de verdieping 
een berging. De hoofdwoning moet veel ouder zijn en wordt naar schatting gedateerd op + 1915. Binnen heeft er ooit 
een verbouwing plaatsgevonden ter uitbreiding van de centrale ruimte.

1998, 2000

Apèlou is in 1990 overleden. Zijn zoon Adényè woont er nu met zijn twee vrouwen. In 1998 is de ronde dependance, 
die nu weer bewoond wordt, vervangen door een rechthoekig gebouwtje met op de verdieping een dakterras. De 
voorraadschuren die op een verhoogd gedeelte van het erf staan bleven onveranderd.

foto P5.2 vestibule woonerf P5, 2000 foto P5.3 oostgevel woning 1, 1986
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Doc.26 Pégué Tôlou, 1984, 1998

Doc.26 Pégué Tôlou, 2000 woningen woonerf P6

woonerf P6

Pégué Tôlou   

noord-ostgevel

zuid-oostgevel noord-westgevel

begane grond verdieping

noord-westgevel (1,2)

doorsnede 2.2 (1)

begane grond,
woning (1,2,3,6)

doorsnede 1.1 (2,4)

doorsnede, 
woning (3)

vooraanzicht

1.   woning van het familiehoofd (ginu na)
2.   graanschuur (guyo ana)
3.   woning (ginu)
4.   woonschuur (guyo tôgu)
5.   voorraadschuur (guyo ya)
6.   voorraadschuur (guyo ya)
7.   voorraadschuur (guyo ya)
8.   voorraadschuur (guyo ya)
9.   kippenhok (ene ginu)
10. berging (kana)
11. dakterras (dala)

1.   woning van het familiehoofd (ginu na)
1a. entree (day), met verhoog
1b. slaapplaats
1c. hoofdruimte (dê bere), met uitbreiding
1d. keuken (obolo)
1e. kookplaats

2.   graanschuur (guyo ana)
3.   kamerwoning (dunoy)
9.   kippenhok (ene ginu)
10. berging (kana)

N N

N
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Doc.26 Pégué Tôlou, 2000  woning en schuren woonerf P6

Pégué Tôlou   

vooraanzicht

plattegrond, 
schuur (4,5,6,7,8)

achteraanzicht

plattegrond 
veranderingen

doorsnede 1.1 zuid-oostgevel (3)

vooraanzicht

12. kamerwoning, vervangen
 van ronde naar vierkante plattegrond

foto P6.1 westgevel woonerf 6, 2000 foto P6.2 woning 1, woonerf 6, 2000

N

N
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Doc.27 Pégué Tôlou, 1984, 1986, 2000 woonerf P7

zuid-oostgevel noord-westgevel

begane grond verdieping / bovenaanzicht plattegrond, veranderingen

1.  woning (ginu), vervallen dak
2.  graanschuur (guyo ana), in gebruik
3.  vestibule (dolu), ruïne
4.  ruïne

Woonerf P7, van Moinimè

1984, 1986

Bewoners:
De ruïnes van deze ginna zijn onbewoond. De vader van Moinimè heeft er gewoond en moet ongeveer 55 jaar 
geleden zijn gestorven. Toen was Moinimè nog jong (+ 20 jaar). Hij zou graag zien dat een van zijn kinderen er ooit 
gaat wonen.

Ruimtegebruik en gebouwen:
Het erf ligt braak en de hoofdwoning vervalt steeds meer. Een deel van de muren is nog aanwezig maar de 
dakconstructie is ingestort. De plattegrond van de vestibule no. 3 is nog te zien. De grote graanschuur is nog geheel 
intact. Daarin zit de voedselvoorraad van de familie van Moinimè die een eind hogerop tegen de falaisewand woont.

2000
Het erf ligt er nog steeds ongebruikt bij. De grote graanschuur functioneert echter nog altijd en is recent gerenoveerd. 
Van de ruïne van de hoofdwoning is nu nagenoeg niets meer over. Naar schatting moet het huis gestamd hebben uit 
het eind van de 19e eeuw.

foto P7.1 ruine woonerf 7 foto P7.2 dansplaats

N N N
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Doc.28 Pégué Tôlou, 2000 fragment woonerf P15, P8

noord-westgevel noord-oostgevel

begane grond

doorsnede b-b

bovenaanzicht

doorsnede a-a

1.   woning (ginu)
2.  woning (dunoy)
3.  graanschuur (guyo ana)
4.  abri (togu)
5.  wasplaats
6.  dakterras (dala)

Woonerf P8, van Kabagay

1984, 1986, 2000

Bewoners:
Kabagay, de zoon van Serou (Woonerf P5) is landbouwer en handwerksman. Sinds ongeveer 10 jaar bewoont hij het 
erf. Recent leeft hij samen met twee vrouwen en twee kinderen.

Ruimtegebruik:
De indeling van de woningen wordt beschouwd als modern met een entree (day), slaapruimte (dê) en dakterras 
(dala). Er is een aparte wasplaats en de grote voorraadschuur no. 3 voor het graan staat buiten het erf.

Gebouwen:
Het erf met twee bouwvallige woningen was in 1984 nog onbewoond. In 1991 heeft Kabagay woning no. 1 herbouwd 
en het erf opnieuw ingericht. In 1997 is woning no. 2 gerenoveerd.

foto P8.1 woning 2, woonerf 8, 2000 foto P8.2 woning 1, woonerf 8, 2000

N
N
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Doc.28 Pégué Tôlou, 2000  woonerf P8

noord-oostgevel zuid-oostgevel

begane grond
woning (2)

doorsnede 

noord-oostgevel noord-westgevel

begane grond 
woning (1)

zuid-oostgevel

achteraanzicht schuur 
woonerf P17

achteraanzicht schuur (2) 
woonerf P15

1.   woning (ginu)
1a. entree (day)
1b. slaapplaats

2.   woning (dunoy)
2a. entree (day)
2b. slaapplaats

Pégué Tôlou   

Woonerf P9, van Dounlè

1984, 1986

Bewoners:
Dounlè (+ 48 jaar), de huidige eigenaar, stamt af van de ginna in woonerf P2 waar nu zijn moeder en eerste vrouw 
leeft. Hij is landbouwer en kok. Dit huis was vroeger van zijn oudste broer die naar de Senovlakte is vertrokken. 
Dounlè woont hier met zijn tweede vrouw Yabodyo met 5 zonen en één dochter evenals zijn derde vrouw Monjiri die 
nog geen kinderen heeft.

Ruimtegebruik:
Yabodyo slaapt met de kinderen in of op het terras van de oude woning no. 4 en Dounlè in de aangebouwde kamer 
no. 5. Monjiri en kinderen slapen in of op woning no. 2. Er is een losstaande keuken gebouwd met een dak van riet. 
Het vrouwelijke voorraadschuurtje no. 3 is van Yabodyo, Monjiri heeft haar bezittingen in een schuurtje op woonerf 
2.

Gebouwen:
Volgens Dounlè moet de oude woning no. 4 ruim 50 jaar oud zijn (+ 1935), ze werd gebouwd door een oom van hem, 
Ani.

1998, 2000

Dounlè is dorpschef van Pégué Tôlou. Het huis is behoorlijk uitgebreid en Yabodyo woont nog steeds in de oude 
woning. De tweede woning wordt bewoond door Monjiri, Dounlè en kinderen. Monjiri heeft een dochter van haar zus 
aangenomen. De keuken is gerenoveerd en voorzien van een dakterras.
Op het terras van de woning kunnen tevens gasten logeren. Voor dit doel heeft hij in 1997 rond de buitenruimte een 
ruime abri no. 7 gebouwd en een overdekte wasruimte met toilet. Hij is van plan om ook aan de voet van de helling 
een drinkgelegenheid voor toeristen te gaan bouwen.

N

N
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Doc.29 Pégué Tôlou, 1984, 1986

Doc.29 Pégué Tôlou, 1998, 2000 woonerf P9

 woonerf P9

Pégué Tôlou   

noord-oostgevel (5,4) noord-westgevel noord-westgevel (2) vooraanzicht keuken  (1,3)

doorsnede b-b

doorsnede c-cbegane grond

noord-westgevel

noord-oostgevel (4,5)

verdiepingbegane grond

1.  keuken (obolo)
2.  woning (dunoy)
3.  voorraadschuur (guyo karu)
4.  woning (ginu)
5.  kamerwoning (dunoy)
6.  kippenhok (ene ginu)

1.   keuken (obolo), uitgebreid
2.   woning (dunoy), onveranderd
3.   voorraadschuur (guyo ya), 
   gerenoveerd
4.   woning (ginu), onveranderd
5.   kamerwoning (dunoy), 
   onveranderd
6.   wasruimte/ toilet, nieuw
7.   abri (togu), nieuw
8.   kippenhok (ene ginu), verplaatst
9.   stal (belu dê)
10. dakterras (dala)

N

NN
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Doc.29 Pégué Tôlou, 1998, 2000

Doc.29 Pégué Tôlou, 1984, 1986, 2000 woningen en voorraadschuur woonerf P9

woningen, stal, keuken, abri woonerf P9

Pégué Tôlou   

zuid-oostgevel

doorsnede a-a

zuid-oostgevel keuken (1)

zuid-westgevel 
stal+keuken (8+1)

noord-oostgevel (4,5) langsdoorsnede

begane grond (4,5)

doorsnede 3.3

fundering 
schuur (3)

dakconstr.

bovenaanzicht
schuur (3)

doorsnede 1.1

doorsnede 2.2

vooraanzicht

4.   woning (ginu)
4a. entree (day), met verhoog
4b. hoofdruimte (dê bere)
4c. berging (kana), met entresol
4d. keuken (obolo)

5.   kamerwoning (dunoy), met bedN N
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Woonerf 10, van Adom

1984, 1986, 2000 

De eigenaar Adom (+ 65 jaar) is landbouwer en woont hier in 2000 met één vrouw. Zijn vader heeft hier vroeger met 
twee vrouwen gewoond, vandaar de twee huizen naast elkaar. Het erf ligt op de helling en bestaat uit twee niveaus. 
De grote voorraadschuur is voor de graanopslag. De twee kleine graanschuren no. 3 en no. 5 waren in 1984 nog 
intact maar zijn nu nagenoeg geheel verdwenen. Zo ook de berging boven de ingang van woning no. 1. De woning 
moet in zijn oorspronkelijke staat minimaal dateren uit 1920.

foto P10.1 zuidgevel woning woonerf 10, 2000

foto P9.3 woonhof, woonerf 9, 2000 foto P9.4 woning2, woonerf 9, 2000

foto P9.1 oostgevel woonerf 9, 2000 foto P9.2 bovenaanzicht woonerf 9, 2000
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Doc.30 Pégué Tôlou, 1984, 1986, 2000

Doc.30 Pégué Tôlou, 1984, 1986, 2000 woonerf P10

woonerf P10

Pégué Tôlou   

zuid-westgevel 

begane grond

doorsnede a-a

zuid-oostgevel

verdieping

vooraanzicht

fundering 

plattegrond 
schuur (3)

1.   woning (ginu)
1a. entree (day), met bed
1b. hoofdruimte (dê bere)
1c. berging (kana)
1d. berging (kana), verdwenen

2.   woning (dunoy)
2a. entree (day), met bed
2b. hoofdruimte (dê bere)
2c. keuken (obolo)

3.  graanschuur (guyo ana)
4.  voorraadschuur (guyo ya), 
verdwenen
5.  voorraadschuur (guyo ya), 
verdwenen
6.  kippenhok (ene ginu)
7.  dakterras (dala)

foto P10.2 bovenaanzicht

N

N

N
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Woonerf P11, van Moinimè en Karonà

1984, 1986, 2000 

Bewoners:
Dit langgerekte perceel tegen de steile rotswand bestaat uit twee erven. Moinimè (+ 75 jaar), de oudste bewoner van 
het dorp, leeft hier in 2000 met zijn vrouw in woning no. 2. In woning no. 1. verblijft de dochter van Moinimè, Yibè met 
haar kind. Normaal woont hier haar jongste zus Yatimè.
Woning no. 3 en kamerwoning no. 4, die bij elkaar horen, zijn van Karonà. Hij is van oorsprong bewoner van Pégué 
maar woont in Bandiagara waar hij ook een familie heeft. Zijn vrouw Yangonno woont hier samen met een zus van 
Karonà, die weduwe is. Moinimè en Karonà zijn buren maar hebben geen directe familierelatie.

Ruimtegebruik: 
Gekookt wordt er in de ruimte 2a van woning no. 2 of buiten. De dakterrassen worden gebruikt als slaapruimte. Zo ook 
op de hoofdwoning no. 3 die verder alleen nog gebruikt wordt als keuken en opslagruimte.
Als slaapruimte van het erf van Karonà zijn de kamerwoning no. 4 en de woonschuur no. 5 in gebruik. Het 
voorraadschuurtje no. 6 is van Yangonno en no. 7 van Karonà.

Gebouwen:
Dit erf was vroeger een dependance van de ginna (p7) van de vader van Moinimè en zou dus ook uit het eind van de 
negentiende eeuw of ouder kunnen zijn.

Doc.31 Pégué Tôlou, 1984, 1986, 2000  woonerf P11

Pégué Tôlou   

begane grond verdieping

1.   kamerwoning (dunoy)
2.   woning (dunoy)
2a. entree (day), met kookplaats
2b. hoofdruimte (dê bere)
2c. berging (kana)

3.   woning van het familiehoofd (ginu na)
3a. entree (day)
3b. hoofdruimte (dê bere)
3c. berging (kana

4.   kamerwoning (dunoy)
5.   woonschuur (guyo tôgu)
6.   voorraadschuur (guyo ya)
7.   dubbele voorraadschuur
8.   berging
9.   kookplaats
10. dakterras

N N
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Doc.31 Pégué Tôlou, 1984, 1986, 2000 woning en schuren woonerf P11

noord-westgevel (4,6)

doorsnede (4)

plattegrond,
schuur (4)

plattegrond, woning (4)

vooraanzicht

fundering 

plattegrond,
woonschuur (5)

Doc.31 Pégué Tôlou, 1984, 1986, 2000  woonerf P11

Pégué Tôlou   

zuid-oostgevel doorsnede b-b

doorsnede c-c
doorsnede a-a

N

N
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Woonerf P12, van Ato, Kembasa en Akaram

2000

Bewoners:
Het erf, gelegen aan de zuidrand van het dorp Pégué Tôlou, is eigendom van de zonen van Dounlè. De oudste zoon 
Ato is landbouwer en woont met zijn vrouw en kind in huis no. 2 met twee kamers. Woning no. 1 is van Akaram en no. 
4 van Kembasa. Zij verblijven allebei in Bamako.

Ruimtegebruik:
Het ruime erf wordt gezamenlijk bewoond. Slaapgelegenheid is er in de hoofdruimten van de woningen of op het dak. 
Op dit moment wordt er gekookt in een centrale buitenkeuken. De wasgelegenheid en beschutte zitplaats onder de 
abri wordt eveneens gemeenschappelijk gebruikt. Voor het vee is er een aparte ronde omheining gebouwd buiten 
het erf.

Gebouwen:
De woningen zijn pas kortgeleden gebouwd (+ 1995), in gehakte zandsteen die gedeeltelijk met leemstuc is 
afgewerkt. Ze zijn op sommige punten nog niet voltooid. Men is twee jaar geleden met de bouw van woning no. 3 als 
eerste begonnen. De drie broers hebben de gebouwen helemaal zelf uitgevoerd.

foto P11.1 zuid-oostgevel woonerf 11 foto P11.2 woning 4, woonerf 11, 2000

foto P12.1 woonerf 12, 2000 foto P12.2 woning 1, woonerf 12, 2000
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Doc.32 Pégué Tôlou, 2000

Doc.32 Pégué Tôlou, 2000 woonerf P12

woonerf P12

Pégué Tôlou   

noord-oostgevel
doorsnede b-b

bovenaanzichtbegane grond

zuid-westgevel

begane grond 
woning (1)

begane grond 
woningen (2)

doorsnede a-a

noord-westgevel

doorsnede

noord-oostgevel westgevel noordgevel

begane grond 
woning (3)

doorsnede

1.  woning (dunoy)
2.  kamerwoning (dunoy)
3.  woning (ginu)
4.  abri (togu)
5.  wasplaats
6.  kookplaats
7.  dieren (belu)
8.  dakterras (dala)

1.   woning (dunoy)
1a. entree (day)
1b. slaapruimte

2.   kamerwoning (dunoy)
2a. slaapruimte (dê)
2b. slaamruimte (dê)

3.   woning (ginu)
3a. entree (day)
3b. slaapruimte (dê)

N N
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Woonerf P13, oudste huis van Pégué Tôlou

1984, 1986, 2000 

Bewoners:
Deze ginna is het oudste huis van het dorp. Volgens de bewoners van Pégué werd het gebouwd door hun stamvader 
Say, nakomeling van Arou die een van de eerste Dogonmigranten was. Het is nu onbewoond maar wordt door de 
oudsten van het dorp gebruikt voor rituele doeleinden. Met name voor het offeren op de altaren aan de voorouders 
(Wagem). Er behoort bijvoorbeeld ook altijd drinkwater voor hen aanwezig te zijn. Als oudste bewoner van het dorp 
(in 2000) is Moinimè hiervoor verantwoordelijk.

Ruimtegebruik:
Het huis is tegen de steile rotswand gebouwd en bestaat uit twee woningen naast elkaar met één hoofdingang. De 
offerruimte is op het dakterras o.a. in één van de oude Tellemschuurtjes, iets hogerop. De conische graanschuren, 
één ingebouwd en één losstaand hebben een afwijkende vorm die dichter naar de falaisewand meer voorkomt.

Gebouwen:
De dorpelingen nemen aan dat dit huis uit de veertiende eeuw stamt. De gebouwen genieten de bescherming tegen 
regen en wind door overhangende rotspartijen en ze worden tevens door de dorpsgemeenschap onderhouden. In 
dit erf is te zien hoe er een vermenging in gebruik plaatsvindt met de oudere bebouwing tussen de rotsspleten die 
dateren uit de Tellemperiode.

foto P13.1 woonerf 13, 2000 foto P13.2 graanschuur woonerf 13, 2000
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Doc.33 Pégué Tôlou, 1984, 1986, 2000

Doc.33 Pegué Tôlou, 1984, 1986, 2000 woonerf P13

fragment  woonerf 16, 9 en woonerf P13

Pégué Tôlou   

begane grond verdieping

oostgevel

langsdoorsnede b-b

1.   woning (ginu na), 
   oudste woning van het dorp
1a. entree (day)
1b. hoofdruimte (dê bere)
1c. berging (kana)
1d. entree (day), berging 
1e. offerruimte voorouders 
      (wagem)

2.   woning (dunoy)
2a. hoofdruimte (dê bere)
2b. berging (kana)
2c. voorraadschuur
2d. berging (kana)
2e. uigevallen ruimte 

3.  ronde graanschuur
4.  voorraadschuur
5.  voorraadschuur, vervallen
6.  oude voorraadschuur, 
     vervallen
7.  familie altaar
8.  dakterras (dala)N N
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Doc.33 Pégué Tôlou, 1984, 1986, 2000  woonerf P13

Pégué Tôlou   

bovenaanzicht

noordgevel woning (1)

schuur (3)

foto P13.3 bovenaanzicht woonerf P16, 2000 foto P13.4 oostgevel woonerf P13, 2000

N
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Doc.34 Pégué Tôlou, 1984, 1986 woonerf P14

oostgevel (1)

westgevel (1)

doorsnede

noordgevel (1)

begane grond
woning + voorraadschurr (1,2)

oostgevel

schuur (2)

1.   woning (ginu)
1a. hoofdruimte (dê bere)
1b. bed (dumu)
1c. keuken (obolo), berging/ trap

2.   voorraadschuur (guyo ya)

Woonerf P14, van Ogotemeli en Atoi

1984, 1986

Deze woning is een dependance van het ernaast liggende woonerf 1 van Ogotemeli (+ 54 jaar). Hier heeft een van 
zijn vrouwen gewoond. De woning heeft geen aparte entree maar men komt direct in de woonruimte met aan de 
linkerzijde de keuken van waaruit men ook het dakterras kan bereiken. Het vrouwelijke voorraadschuurtje staat aan 
de overzijde van het toegangspad naar erf P9. Het huis is nu onbewoond.

2000

Het erf is nu van Atoi (+ 23 jaar) de zoon van Ogotemeli. Hij leeft samen met een vrouw en een kind.
De indeling van het erf is gewijzigd en de toegang ligt nu aan de noordzijde. Op de plaats van de oude woning heeft hij 
5 jaar geleden een nieuwe woning gebouwd uit gehakte zandsteen en gedeeltelijk voorzien van een leemstuclaag.
Met de tweede woning, opgebouwd in dezelfde techniek, is hij een jaar geleden begonnen maar moet nog voltooid 
worden.

foto P14.1 woning 3 in aanbouw foto P20.1 togu na

N



Bijlage 2: Documentatie

231

Doc.34 Pégué Tôlou, 2000

Doc.35 Pégué Tôlou, 1984, 1986, 2000 raadhuis P20

woonerf P14

Pégué Tôlou   

begane grond, 
woningen (1,3)

noordgevel, 
woning (3)

doorsnede 

westgevel, woning (1)

noordgevel, 
woning (1)

westgevel doorsnede

zuidgevel, woning (3) in aanbouw

bovenaanzicht

vooraanzicht

doorsnede a-a

bovenaanzichtplattegrond

1.   woning (ginu), vervangen
1a. entree (day)
1b. hoofdruimte (dê bere)

2.   voorraadschuur, verdwenen

3.   woning (dunoy), in aanbouw
3a. entree (day)
3b. slaapruimte (dê)

4.   dakterras (dala)

N

N
N
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Situatie Tireli T 0.1

Het dorp Tireli, een van de grotere in de regio, bestaat uit twee wijken: Terekou in het noorden en Sodanga in het 
zuiden. Deze wijken zijn beiden verdeeld in drie buurten waarin de grootfamilies (ginna) zijn gehuisvest.
De grootfamilies bestaan op hun beurt weer uit twee à drie afstammingslijnen (lineages die dicht bij elkaar wonen). Al 
deze buurten hebben een vergelijkbare ruimtelijke structuur met dezelfde verzameling van gebouwen als een raadhuis, 
vrouwenhuis, of Binu-heiligdom of een eigen dorpsplein (zie 5.2). Zowel de grootfamilie als iedere afstammingslijn 
kent zijn centrale woonerf (ginna) waar ook de eredienst m.b.t. de familie en de voorouders plaatsvindt. Vergelijkbaar 
met Pégué dragen alle bewoners van Tireli de naam Say, afkomstig van de oorspronkelijke dorpsstichter die tot de 
sub-groep van Arou behoorde.
Tireli onderhoudt een z.g. tweelingrelatie met Daga, een dorp dat zich aangrenzend op het plateau bevindt.

foto T0.1 Sodanga, fragment T1, 1978 foto T0.2 Sodanga, fragment T2, 1978

foto P20.2 togu na foto P20.3 dorpsaltaar



Bijlage 2: Documentatie

233

Ti
re

li 
 

 

D
oc

.3
6 

Ti
re

li,
 1

97
8

 d
oo

rs
ne

de
 o

ve
r r

ot
sw

an
d 

en
 h

el
lin

g



Bijlage 2: Documentatie

234

Doc.37 Tireli, 1978

Tireli   



Bijlage 2: Documentatie

235

overzicht bebouwing wijken Terekou en Sodanga

A. bebouwing woonwijk Sodanga (benedendorp)
B. bebouwing woonwijk Terekou (bovendorp)
1. fragment T1, Sodanga
2. fragment T2, Sodanga
3. fragment T3, Sodanga

(naar H. Haan) N
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Tireli   

Doc.39 Tireli, 1978 fragment T1

 wijk Sodanga, fragment T1Doc.38 Tireli, 1978

plattegrond 
fragment T1

doorsnede a-a 
over raadhuis woonerf T1.1

noordgevel (T1.2, T1.3)

T1.1 t/m T1.3 woonerf (gonno)
T1.4 raadhuis (togu na)
T1.5 t/m T1.9 aangrenzende woonerven 
T1.10 dorpsplein (tay)

N

1,20 6
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Tireli   

Doc.41 Tireli, 1978  woonerf T1.2

 woonerf T1.1Doc.40 Tireli, 1978

begane grond

doorsnede a-a

noordgevel

begane grond

doorsnede a-a

1.  woning (ginu)
2.  graanschuur (guyo ana)
3.  voorraadschuur (guyo ya)
4.  ronde schuur (guyo totouri)
5.  fetishberging (guyo omolo)
6.  woonkamer (dunoy)

1.   woning (ginu)
1a. hoofdruimte (dê bere)
1b. keuken (obolo), berging/ trap

2.   woning (dunoy)
2a. hoofdruimte (dê bere)
2b. keuken (obolo), berging/ trap

3.   vestibule (dolu)
4.   graanschuur (guyo ana)
5.   voorraadschuur (guyo ya)
6.   ronde schuur (guyo totouri)
7.   abri (togu)
8.   dieren (belu)

N

N
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Tireli   

Doc.43 Tireli, 1978 raadhuis (togu na) T1.4

woonerf T1.3Doc.42 Tireli, 1978

doorsnede 1.1

plattegrond

doorsnede 2.2

noordgevel

begane grond

aanzicht weefstoel 

bovenaanzicht weefstoel

vooraanzicht weefstoel

1.   woning (ginu)
1a. hoofdruimte (dê bere)
1b. keuken (obolo), berging/ trap

2.   woning (dunoy)
2a. hoofdruimte (dê bere)
2b. keuken (obolo), berging/ trap

3.   vestibule (dolu)
4.   graanschuur (guyo ana)
5.   voorraadschuur (guyo ya)
6.   ronde schuur (guyo totouri)
7.   stal (belu dê)
8.   weefstoel (soy-ti togu)

foto T1.1 togu na, 1978

N

N
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Tireli   

Doc.44 Tireli, 1978 wijk Soganga fragment  T2

T2.1 en T2.2 woonerf (gonno)
T2.3 t/m T2.7 aangrenzende woonerven
T2.8 raadhuis
T2.9 dorpsplein met wevershoek

(naar Dirrix)

Doc.45 Tireli, 1978 woonerf  T2.2

plattegrond

oostaanzicht

1.   woning (ginu)
1a. hoofdruimte (dê bere)
1b. keuken (obolo), berging/ trap

2.   woning (dunoy)
2a. entree (day)
2b. hoofdruimte (dê bere)
2c. keuken (obolo), berging/ trap

3.   woning (dunoy)
3a. woonruimte (dê bere)

4.   graanschuur (guyo ana)
5.   voorraadschuur (guyo ya)
6.   abri (togu)

plattegrond 
fragment T2 N

N
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Tireli   

woning 1 woonerf T2.1Doc.46 Tireli, 1978

plattegrond 

voorgevel westgevel

begane grond woning (1)
dakterras

langsdoorsnede dwarsdoorsnede 

dakconstructie dakopbouw

1.   woning (ginu na)
1a. hoofdruimte (dê bere)
1b. keuken (obolo)

2.   woning (dunoy)
2a. hoofdruimte (dê bere)

3.   woning (dunoy)
3a. hoofdruimte (dê bere)
3b. keuken (obolo), berging/ trap

4.   woning (dunoy)
4a. hoofdruimte (dê bere)
4b. keuken (obolo), berging/ trap

5.   graanschuur (guyo ana)
6.   voorraadschuur (guyo ya)
7.   ronde schuur (guyo totouri)
8.   graanschuur (guyo ana)
9.   voorraadschuur (guyo ya)
10. abri (togu)
11. dieren (belu)

voorraadschuren woonerf T2.2Doc.46 Tireli, 1978

schuur (5)

vooraanzicht doorsnede

plattegrond 
schuur (6)

fundering

N

N

(naar Dirrix)

(naar Dirrix)
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Tireli   

Doc.47 Tireli, 1978 wijk sodanga fragment T3 woonerf T3.1

doorsnede + aanzicht b-b

plattegrond 

doorsnede + aanzicht a-a

voorgevel
noord-oostgevel

plattegrond woning (2)

dwarsdoorsnedelangsdoorsnede

1.   woning (ginu na)
1a. hoofdruimte (dê bere)
1b. keuken (obolo), berging/ trap

2.   woning (dunoy)
2a. hoofdruimte (dê bere)

2b. keuken (obolo), berging/ 
    trap
2c. bed (dumu)

3.   kamerwoning (dunoy)
3a. woonruimte (dê bere)

 voorraadschuren woonerf T3.1Doc.47 Tireli, 1978

doorsnede vooraanzicht

plattegrond 
schuur (5) detail deurtje

voordeur (mongolo ana) doorsnede vooraanzicht

plattegrond 
schuur (4)

detail deurtje

gebruiksvoorwerpen

1.  kabelas (koro)
2.  tabouret (tugu)
3.  grote aarden pot (dei)
4.  houten vijzel (kuna)

4.   graanschuur (guyo ana)
5.   voorraadschuur (guyo ya)
6.   voorraadschuur (guyo ana)
7.   abri (togu)
8.   wasplaats
9.   dieren (belu)
10. kookplaats

N

N



Bijlage 2: Documentatie

242

Woonerf T3 van Dogoulou Say

1978, 2000 

Bewoners:
Dogoulou (38 jaar) is landbouwer, rooms katholiek en in Ghana geweest. Hij is vertegenwoordiger (conseiller) van de 
wijk Sodanga in het dorpsbestuur van Tireli. Het gezin bestaat uit 12 personen met drie vrouwen. Godioy (35 jaar), 
afkomstig uit Sodanga heeft drie kinderen (6, 4 en 2 jaar), Saura (30 jaar), uit het naburige plateaudorp Daga, heeft 
eveneens drie kinderen (7, 5 en 3 jaar) en Modje (36 jaar) uit de buurt Sotbo van Tireli heeft twee kinderen (6 en 1 
jaar). Van de eerste twee vrouwen zijn 6 kinderen gestorven.

Ruimtegebruik:
Godioy, Sama en Modje bewonen respectievelijk woning 2, 1 en 3, elk met een eigen kookplaats zowel binnen als 
buiten. Bovendien hebben ze ieder een eigen voorraadschuurtje no. 5 en no. 6. In de grootste graanschuur no. 4 
wordt de voedselvoorraad voor het gezin opgeslagen.

Gebouwen:
Het woonerf heeft geen vestibule wel is in de plattegrond een aanzet of mogelijk overblijfsel te zien van een dergelijk 
bouwsel.

2000
Dogoulou bewoont nog steeds het erf. De gebouwen en de ruimtelijke indeling van het erf zijn niet ingrijpend 
gewijzigd. Het is niet bekend hoe de gezinssamenstelling er op dit moment uitziet.

foto T3.1 woonerf T3.1, 1978 foto T3.2 familie Dogoulou
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Moskee M1Doc.48 Bankass, 1987

situatie

Moskee M2Doc.49 Bankass, 1987

begane grond

1.  moskee
2.  vergaderplaats (togu na)
3.  omliggende bebouwing
4.  gebedsruimte

Waraboye 

doorsnede 1.1

noordgevel

oostgevel

westgevel

zuidgevel

Ogoboye 

isometrie noord-oost isometrie zuidwest

situatie

1.  moskee
2.  vergaderplaats (togu na)
3.  omliggende bebouwing
4.  graanschuurtje

(naar de Ronde en van Holland)

(naar de Ronde en van Holland)

N

N



Bijlage 2: Documentatie

244

Moskee M3Doc.50 Bankass, 1987

bovenaanzicht

Moskee M4Doc.51 Bankass, 1987

isometrie noord-oost

1.  moskee
2.  omliggende bebouwing
3.  voorhof
4.  gebedsruimte

Daboye2 

isometrie zuid-west

Ogotena 1 

isometrie noord-oost

1.  moskee
2.  vergaderplaats (togu na)
3.  omliggende bebouwing
4.  graanschuurtjes
5.  gedempte put
6.  voorhof
7.  gebedsruimte

situatie

isometrie zuid-west

situatie

(naar de Ronde en van Holland)

(naar de Ronde en van Holland)

N

N
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Moskee M5Doc.52 Bankass, 1987

situatie

Simpouboye  

isometrie noord-oost isometrie zuidwest

1.  moskee
2.  vergaderplaats (togu na)
3.  omliggende bebouwing
4.  graanschuurtjes
5.  voorhof
6.  gebedsruimte

Moskee M6Doc.53 Bankass, 1987

Daboye 1  

isometrie noord-oost isometrie zuid-west

situatie

1.  moskee 
2.  vergaderplaats (togu na)
3.  omliggende bebouwing
4.  abri
5.  put
6.  voorhof
7.  gebedsruimte

(naar de Ronde en van Holland)

(naar de Ronde en van Holland)
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Vrijdag moskee M7Doc.54 Bankass, 1987
begane grond

Vrijdag moskee M8Doc.55 Bankass, 1987

situatie

Dourkoun

doorsnede 1.1

do
or

sn
ed

e 
2.

2

Dourkoun 

1.  moskee
2.  omliggende bebouwing
3.  voorhof
4.  gebedsruimte

noordgevel situatie

oostgevel

westgevel

zuidgevel

isometrie noord-oost

isometrie zuid-west
1.  moskee
2.  vergaderruimte (togu na)
3.  omliggende bebouwing
4.  put
5.  gedempte put
6.  voorhof
7.  gebedsruimte
8.  uitbreiding

Tanganaboye  

(naar de Ronde en van Holland)

(naar de Ronde en van Holland)

N

NN



Bijlage 2: Documentatie

247

Moskee M9Doc.56 Bankass, 1987

begane grond

Moskee M10Doc.57 Bankass, 1987

situatie

Djinboye, Bankass 

Djinboye   

doorsnede 1.1 doorsnede 2.2

1. moskee
2.  vergaderruimte (togu na)
3.  omliggende bebouwing
4.  abri
5.  voorhof
6.  gebedsruimte

westgevel noordgevel

zuidgeveloostgevel

(naar de Ronde en van Holland)

(naar Ronde en van Holland)

NN
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Vrijdag moskee M12Doc.59 Bankass, 1987

Moskee M11Doc.58 Bankass, 1987

Oroboye  

situatie

begane grond

doorsnede 1.1

oostgevel zuidgevel

westgevel noordgevel
do

or
sn

ed
e 

2.
2

1.  moskee
2.  vergaderplaats (togu na)
3.  omliggende bebouwing
4.  voorhof
6.  gebedsruimte

Ogotena 2  

isometrie noord-oost isometrie zuid-west

situatie

1.  moskee
2.  omliggende bebouwing
3.  abri
4.  put
5.  gedempte put
6.  voorhof
7.  gebedsruimte
8.  uitbreiding

(naar de Ronde en van Holland)

(naar de Ronde en van Holland)

N

N

N
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Dogon, woonerf B1Doc.61 Bankass, 1987

dorpsplanDoc.60 Bankass, 1952, 1987

Bankass  

Bankass 1952

1.   Oroboye
2.   Fountanké
3.   Dourkoun
4.   Tanganaboye
5.   Ogoboye
6.   Simpouboye
7.   Markt
8.   Ogobankanda
9.   overheidsgebouwen
10. plas Ogobote
11. Djinboye
12. Waraboye
13. Hamdalaye
14. Daboye
15. Ogotena 

1. t/m 3.  wooneenheden
4.  abri
5.  mannelijke graanschuur
6.  vrouwelijke graanschuur
7.  latrine
8.  kraal

Bankass 1987

plattegrond

vestibule consessie van 
Antandou Guindo

(naar de Ronde en van Holland)

(naar de Ronde en van Holland)

N N

N
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Fulbe-consessie in Foutanké, woonerf B3Doc.63 Bankass, 1987

Hamdalaye, woonerf B2Doc.62 Bankass, 1987

Bankass  

begane grond

nieuw type erfhuis
1. t/m 3. wooneenheden
3a. interne wasruimte
4.   abri
5.   terras
6.   keuken
7.   latrine
8.   kraal

woonerf

(naar de Ronde en van Holland)

(naar de Ronde en van Holland)

binnenplaatsgevel

oostgevel binnenplaats

westgevel

zuidgevel

1.  woning voor vrouw
2.  woning voor vrouw, 2 typen
3.  woning voor man
4.  keuken; vervallen
5.  graanschuur voor gierst
6.  graanschuurtje voor vrouw
7.  latrine
8.  plaats voor dieren (aangelijnd)

entree
houten omheining

lemen muren

N

N
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3. Curriculum vitae

Wolf Schijns

werd geboren te Heerlen op 2 februari 1940.
Hij voltooide in 1967 zijn architectuurstudie aan de TH Delft bij de docenten Holt en Van 
Eesteren.
Tijdens zijn studietijd en daarna was hij werkzaam als architectuurdocent zowel in het 
kunstonderwijs (Breda, Tilburg en Amsterdam) als aan de Technische Universiteiten 
(Delft en Eindhoven). In 1990 en ‘91 was hij tijdelijk docent aan de Ecole Nationale 
d’Ingénieurs in Bamako te Mali.
Als wetenschappelijk hoofdmedewerker was hij tot 2000 betrokken bij de leerstoel 
Afbouwtechniek en Milieuintegratie van prof. P. Schmid.
Hij richtte zijn onderzoeksaktiviteiten onder andere op het bouwen in ontwikkelingslanden 
en in het bijzonder op de plaatsgebonden architectuur in West-Afrika en Egypte.
Daarnaast participeerde hij als architect BNA in diverse architectenbureaus en werkte 
hij in een eigen praktijk samen met Margriet Schijns te Breda. Binnen deze bureau’s 
ontwikkelde en realiseerde hij projecten van stedenbouwkundige en architectonische 
aard. In 1989 ontving hij de architectuurprijs West-Brabant.
Als lid van diverse welstandscommissies (Goes, Bergen op Zoom, Tilburg) trachtte hij 
de beeldkwaliteit van de gebouwde omgeving te bevorderen.
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