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VOORWOORD
Reeds gedurende enige jaren wordt met name door de faculteit
der sociale geografie en culturele antropologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht en de T.H.'s de Delft en Eindhoven
onderzoek gedaan in Mali, west-Afrika. Een deel van dit
onderzoek vindt plaats in Djenne, gelegen in de binnendelta
van de Niger.
Djenne heeft een belangrijke rol gespeeld als handels- en
overslagcentrum in onder andere de handel in goud en is
daardoor tot het begin van deze eeuw een belangrijk cultureel
en intellectueel centrum, met zijn eigen architectuuruitdrukking hiervan, geweest. De verbondenheid met de cultuur en de
geschiedenis van deze stad zijn duidelijk geconserveerd in de
bouwwerken en voor een deel in de traditionele bouwpraktijk
bewaard gebleven.
Toen, na een in 1977 gemaakte reis naar Djenne, door J.D.van
der Waals (Biologisch Archeologisch instituut, Groningen) een
verval van de stad werd geconstateerd, is een architectuuronderzoek opgestart, waarbij in eerste instantie als doel werd
gesteld, het in kaart brengen van de architectuur van Djenne.
In dit door A.v.Rangelrooy (Toubabou, ~a va? 1984) uitgevoerde onderzoek is naast een beschrijving van de stad en een
indeling van de gebouwen in typen, een type: het oude binnenplaatshuis onderzocht.
In de komende beschrijving wordt dit typlogie-onderzoek verder uitgebreid waarbij in de beschrijvingswijze een relatie
wordt gelegd tussen de historie van de stedelijke groei en de
typologie van de gebouwen. Daarnaast is een onderzoek naar de
Djennenkese metselaar in dit verband opgenomen.
In samenhang met dit onderzoek is een ontwerp gemaakt voor
een ziekenhuis in Djenne, dat in een bijlage zal worden
gepresenteerd.

De volgende mensen ben ik voor het mede tot stand brengen van
<lit onderzoek dank verschuldigd:
Margriet van Dooren -voor de hulp en steun tijdens het · veldwerk en daarna-, Boubakar Kouroumanse -voor het wegwijs maken
in Djenne, de hulp en informatie-, Bere Yono -als gewaardeerd
collega-, Bere Gauzo Nasir~, Paul de Bruin -voor de uiterst
prettige samenwerking-, de diverse vrlenden en informanten in
Djenne, zonder wie veel infonnatie zou zijn achtergebleven en
die het leven in Djenne tot een aangename tijd hebben gemaakt, Rene van der Velden -voor het correctiewerk (de nu nog
aanwezige fouten zijn dan ook geheel voor mijn rekening)-,
Michiel Maas -voor het ontwerpen van de kaft-, de groep
Bouwen en Wonen in Ontwikkelingslanden, te weten: Rik van der
Velden, Wim van Unen en Wolf Schijns, Arie van Rangelrooy
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-voor de adviezen en het welwillend afstaan van materiaal- en
de leden van de examencommissie te weten: Geert Bekaert, Cas
Groot en Wolf Schijns.
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INLEIDING

De doelstelling van dit onderzoek was van tweeerlei aard. Op
de eerste plaats is gepoogd de architectuur van de stad
Djenne zo volledig mogelijk te beschrijven en vast te leggen,
uitgaande van het materiaal van het veldonderzoek en de
literatuur. Dit deel van het verhaal kan als een op zichzelf
staand geheel worden beschouwd.
Een tweede aspect is, dat is gepoogd om vanuit het architectuuronderzoek en een ontwerpproject in die situatie, te
komen tot een vergelijk, waarin mogelijk enige uitspraken
gedaan kunnen worden over het operationele karakter van een
dergelijk architectuuronderzoek en de kwaliteit van het ontwerp, gezien in het licht van die architectuur.
Aangezien is gebleken dat met de huidige stand van het onderzoek het niet mogelijk was een dergelijke vraagstelling op
een goede manier te beantwoorden zijn in eerste instantie de
tot nu toe vastgestelde punten tijdens de vergelijking in een
bijlage opgenomen.
In het eerste hoofdstuk wordt de architectuur beschreven door
het vastleggen van de stedelijke groei van de stad met behulp
van een aantal luchtfoto's en tekeningen met daarin de voorkomende gebouwtypen in relatie tot bepaalde historische aspecten. Deze gedachte is gelieerd aan het typologie-onderzoek
dat S.Muratori, C.Aymonimo en A.Rossi hebben uitgevoerd.
Panerai schrijft daarover: "Uit een geheel van historische
studie, architectuuranalyse en constructieve analyse, gedocumenteerd met een nauwkeurige opname en analyse van het stedelijk weefsel worden door deze groep onderzoekers een drietal
fundamentele lessen getrokken:
- een type laat zich niet kenmerken buiten zijn concrete
toepassing, dat wil zeggen buiten een gebouwd stedelijk weefsel.
- een stedelijk weefsel laat zich op zijn beurt niet kenmerken buiten zijn kader, dat wil zeggen buiten de studie van
het geheel van de stedelijke structuur.
- de studie van de stedelijke structuur kan slechts opgevat
worden in haar historische dimensie, want haar realiteit is
in de tijd verankerd, door een opeenvolging van reacties en
groei, die uitgaan van de reeds voorafgaande situatie.
Het stedelijk weef sel wordt als een geheel begrepen waarvan
de gebouwen slechts elementen vormen. De stedelijke structuur
wordt begrepen vanuit een studie naar die groei. Het gebouw
wordt niet als een geisoleerd object beschouwd en de typologie is niet gebaseerd op individuele archetypen. Het betreft
hier een opgaan in de concrete analyse van het stedelijke
weefsel".
Zonder nu de pretentie te hebben, de hier gesuggereerde
volledigheid in het eerste hoofdstuk te hebben bereikt, zijn
deze gedachten wel een belangrijk uitgangspunt gebleken bij
de manier waarop de Djennenkese architectuur wordt bestudeerd.
Het tweede hoofdstuk behandelt een andere factor in de bouwtraditie van Djenne, namelijk de makers ervan, de Djennenkese
ma~on.
In dit hoofdstuk zal een aantal aspecten met betrekking tot de metselaar naar voren komen, te weten: zijn
organisatie, opleiding, werkwijze en magisch-religieuze achtergronden, waardoor een beeld wordt verkregen van deze groep
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mensen en hun wel zeer directe relatie tot de architectuur.
Een architectuuronderzoek is, zoals elk onderzoek, nooit
objectief. Deze subjectieve of gekleurde kijk op de gebouwde
omgeving wordt in <lit onderzoek daarom ook geaccepteerd. Wel
is gepoogd om met behulp van theorie, beschrijvings- en onderzoeksmethoden een zo consistent en nauwkeurig mogelijke
beschrijving te geven om onderling vergelijk, maar ook vergelijk met andersoortige benaderingen mogelijk te maken. Het is
aan de lezer om te bepalen of <lat moet gebeuren en hoe.
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HOOFDSTUK l: DE TYPOLOGIE VAN DJENNE

l. 1. inleiding

De geschiedenis van de toepassing van het begrippenpaar typetypologie in Europa toont aan <lat de interpretatie en de
manier van toepassen met betrekking tot een gesteld probleem
een veelheid aan mogelijkheden kent (1). Zonder nu in deze,
nog steeds actuele, discussie een stellingname te nemen, kan
er toch uit de historie een manier van het gebruik van typetypologie worden gevonden die bruikbaar is voor het gestelde
doel van <lit hoofdstuk, namelijk een zo volledig mogelijke
beschrijving van de architectuur van de stad Djenne te geven
in relatie tot haar stedelijke groei en ontwikkeling.
De analogie tussen een eerdere fase in de westerse architectuurgeschiedenis -waarin in een bepaalde samenleving en tijdperk bouwers en architecten enerzijds en hun clientele anderzijds overeenstemming hadden over het geheel van ruimtelijk.e
indeling en stijlelementen- en de moderne tijd -waarin naast
het in- of uitbreiden van oude, ook volledig nieuwe stedelijke structuren met daarin gebouwtypen worden gerealiseerd- en
de situatie met betrekking tot deze problematiek in Djenne'
is overduidelijk.
De doelstelling, zoals hierboven bedoeld heeft dan ook mede
betrekking op de reeds lang bestaande consensus in relatie
tot de "moderne tijd".
Dit hoofdstuk wil duiden op de mogelijke verbanden tussen de
typologie van de gebouwen, de stedelijke morfologie, de groei
van de stad en haar historie, waarbij analyse en kennis over
zowel de architectuur als de stad in een proces worden verenigd.

1.2.

de typologie van de gebouwen in
stedelijke weefsel.

de

groei

van

het

De groei van de stad Djenne is vanaf 1921 redelijk vast te
leggen met behulp van een aantal luchtfoto's en kaarten die
van de stad en haar omgeving zijn gemaakt. Het voor dit
hoofdstuk gebruikte materiaal bestaat uit een tekening van de
stad uit augustus 1921 en luchtfoto's uit 1946, 1952, 1971 en
1973 (2) (zie afb. 1).
De studie naar de groei van het stedelijke weefsel kan dus
worden onderverdeeld in de volgende periodes:
1921-1946,
1946-1952, 1952-1971 en 1971-1973.
Uit deze hele reeks van momentopnames van de stad is een
onderscheid te maken in de verschillende soorten groei die de
stad kent. Deze groei speelt zich af op drie schaalniveau's:
op de schaal van een gebouw: -nieuw gebouw
-vervanging van oud door nieuw
-in- of
uitbreidiug van een
gebouw
-uitbreiding aan de rand met
op de schaal van een wijk
meerdere gebouwen of een blok
-invulling van een gat in de
wijk met meerdere gebouwen of
een blok
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luchtfoto's uit 1946-1952-1971-1973 en de tekening uit 1921

op

de schaal van de stad:

-invulling van een gat in de
stad met een nieuwe wijk
-uitbreiding aan de rand van de
stad met een nieuwe wijk
Deze niveau's zullen in Djenne niet strikt gescheiden voorkomen maar in sommige gevallen elkaar overlappen.
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Bij deze typering behoort een aantal definities. Onder een
gebouw wordt verstaan: een of meerdere bouwmassa's op een,
als zodanig duidelijk te herkennen kavel. Een blok is een
aaneengesloten groep gebouwen en morfologisch te onderscheiden van de rest van de stedelijke structuur d.m.v. stedelijke
ruimtes als straat en plein. Als definitie voor een wijk
wordt het in Dj enne gebruikelij ke onderscheid gehanteerd
tussen de verschillende wijken. Hierbij dient opgemerkt te
warden dat het administratieve bestuurlijke apparaat, ingesteld door de Malinese regering een wat afwijkende indeling
ge bruikt. Tevens is gebleken dat tijdens een paging de prec ie ze grenzen van een wijk vast te leggen, deze vastliep op
het ingewikkelde en op het oog onlogische karakter van de
grenzen. Deze kunnen dwars door woonblokken lopen of twee
aangrenzende huizen van elkaar scheiden.
De definities kunnen worden beschouwd als werkdefinities en
hebben niet de pretentie alles te omvatten -bijvoorbeeld
ethnie of familierelaties of beroep- wat mede de architectuur
kan hebben bepaald (zie afb. 2) •

\

•

een gebouw en een blok

De volgende typen gebouwen Zl.J n in Dj enne' te onderscheiden:
binnenplaatshuizen -oud en nieuw-, erfhuizen, openbare gebouwen en de moskee.
Van Rangelrooy schrijft over de twee eerste typen het volgende ( 3): "De binnenplaatshuizen warden gekenmerkt door een
voor Malinese begrippen zeer compacte bouw: dubbele woonlagen
rond een kleine, vaak hogere cour. Met een gemiddeld kaveloppervlak van 175 m2 en een bebouwingsfaktor (4) van 0.8 kunnen
we dit consessietype beschouwen als een typisch stedelijk
fenomeen ••• In Djenne zijn ••• klimatologische faktoren minder
belangrijk en zal men voor een verklaring van de compacte
bouw van de huizen in de richting van grondschaarste en
status moeten zoeken.
Een historisch onderzoek wees uit dat er in de handelsstad
Djenne vorige eeuw sprake was van grondschaarste omdat de
ommuring en de lokatie op de terp serieuze beperkingen stelde
aan de mogelijkheid tot nederzetten. Grond was er schaars,
status drukte men uit in kavelgrootte ••• Opgebouwd uit de oude
cilindrische leemtichel met behulp van traditionele bouwtechnieken zijn deze monumentale fortachtige constructies (de
oude binnenplaatshuizen, P.M.) de blikvangers van de huidige
stad. Ze worden slechts gekenmerkt door kleine luchtopeningen
in zware gedekoreerd~ conisch gevormde muren.
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Uit het Djennenke binnenplaatshuis is een huistype ontstaan
dat niet meer dezelfde familieconstellatie en ruimtelijke
opbouw heeft als de oude binnenplaatshuizen van vroeger, maar
stedelijk, morfologisch gezien hetzelfde is gebleven: het
moderne binnenplaatshuis ••• Deze meer geometrische konstrukties -rechthoekige leemsteen!- zijn het domein van het moderne West-afrikaanse gezin -een man met vrouw en kinderen- dat
er gehuisvest is in moderne, wat grotere maisons met grate
lichtopeningen •••
Het erfbuis kenmerkt zich in een gefragmenteerde opbouw;
losse ruimte-eenbeden aan een groat 01DJ1uurd erf. De consessies zijn gekonstrueerd op een relatief groat kavel dat deel
ult maakt van een stedelijk grid. Deze consessies zijn veelal
horizontaal georganiseerd -een bouwlaag boog- en de erfgrenzen warden voor een groat deel afgebaken.d door muren en
andersoortige erfscheidingeu.
Met een gemiddeld kaveloppervlak van 350 m2 en een bebouwingsfaktor van 0,4 zijn de erfhuizen wat kavel en couroppervlakte betreft, dubbel zo groot als de binnenplaatshuizen".
De overige types zijn meer bepaald door de functie die ze
herbergen. In het geval van de openbare gebouwen zijn deze
functies altijd een publieke, dat wil zeggen dat deze gebouwen in principe voor iedereen toegankelijk zijn. Men denke
hierbij aan bestuurlijke of commerciele funkties en dergelijke. In principe heeft een openbaar gebouw geen woonfunctie,
tenzij een gedeelte in gebruik is als huisvesting voor de
bebeerder of een gebruiker -broepshalve- van het gebouw.
De moskee neemt door haar funktie, architectuur en plaats in
' de stad een dermate uitzonderingspositie in dat dit gebouw
als een apart type wordt bescbouwd.
In elke afzonderlijke periode zal eerst de eventuele stedelijke groei warden besproken, waarna wordt bekeken welk type
voor bet eerst in een dergelijke periode is aangetroffen. De
gebouwtypen zullen op een uniforme wijze worden beschreven
teneinde een vergelijk mogelijk te maken, waarbij de volgende
methode is aangebouden (5).
Een gebouw kan warden onderverdeeld in de volgende aspecten:
A-bouwvoorwaarde
B-bouwvorm
C-bouwtechniek
ad A: Het begrip "bouwvoorwaarde" houdt in de voorwaarden
die er toe hebben geleid dat het gebouw er zo uitziet (zo is
gemaakt) en zo functioneert. In het algemeen vallen daar
allerlei culturele, historische en sociale facetten van de
samenleving onder, ook in architectonische en bouwkundige
zin. Om het systeem meer voor het beoogde doel, bet zo volledig mogelijk beschrijven van een gebouw, bruikbaar te maken,
wordt de onderstaande uitleg en onderverdeling gehanteerd.
Deze is toegesneden op de schaal van een gebouw, of een groep
van gebouwen, beperkt in hun varieteit, een type dus.
Er zijn fysische en symbolische bouwvoorwaarden. De fysische
bouwvoorwaarden kunnen worden onderverdeeld in de volgende
punten;
-functie van een gebouw
-stedebouwkundige situatie
-het terrein
-orientatie
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Onder "functie van een gebouw" vallen ook de opdrachtgever,
zijn financiele middelen, alsook de uitvoerder en het bouwjaar.
Per punt kan men nu ook de symbolische bouwvoorwaarden behandelen, voorzover er sprake van is of is na te gaan.
ad B: Om het begrip bouwvorm duidelijk te maken kan men de
onderverdeling in de diverse facetten van de bouwvorm vermelden:
-gevel
-ruimtecellen
-muren
-muuropeningen
-daken
-dakopeningen
Per facet kan men nu vermelden:
-het aantal
-soort/functie
-materialisatie
-uitvoering
De bouwtechniek (c) wordt dus geintegreerd in de bouwvorm
(b). Dit hangt natuurlijk af van in hoeverre er sprake is van
deze punten en of ze al eerder in de beschrijving vermeld
zijn. De diverse facetten gaan onderling en met elkaar relaties aan.
Deze methode van beschrijven is niet bruikbaar indien men
alle architectonische componenten van de gebouwde omgeving
wil blootleggen en met elkaar in relatie brengen. Ze is wel
geschikt voor het hier beoogde doel, namelijk het zo volledig
mogelijk beschrijven van een gebouw of groep gebouwen in haar
uiterlijke verschijningsvorm.
Het gebruik van type- en typologie als werkinstrument teneinde een architectuur te beschrijven kan een aantal beperkingen
inhouden of er kunnen dingen veralgemeniseerd worden die niet
te veralgemeniseren zijn. Daarom komen in de keuze van de
voorbeelden en in de tekst een aantal afwijkingen naar voren.
1.3. de periode 1921-1946
l.3.l. de stedelijke groei
Het verschil in uitgangsmateriaal -een tekening uit 1921 en
een foto uit 1946- levert een aantal problemen op. De tekening laat alleen de contouren van de diverse wijken zien,
zodat een eventuele invulling van kleinere gaten niet zichtbaar is. Toch blijkt bij een nadere bestudering een redelijk
vergelijk mogelijk. Grotere open plekken in de stad (zie afb.
3) worden wel aangegeven en de toenmalige opmetingen die aan
deze tekening ten grondslag liggen, zijn nauwkeurig uitgevoerd.
Alvorens echter op de veranderingen in deze periode in te
gaan zullen we eerst de morfologie van de stad voor 1921 gaan
bekij ken.
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een open plek op de tekening uit 1921

Uit een aantal oude reisverslagen (R.Caillee 1828 en F.Dubois
1898) valt op te maken dat Djenne een ommuurde stad is geweest. Alhoewel rulnes ontbreken, blijken er illustraties te
bestaan waarop Djenne als een vestingstad te zien is (zie
afb. 4). Toegang tot de stad we rd verschaft door middel van

Djenne, uit F.Dubois, 1898

een aantal poorten. Twij fel bestaat over het feit dat deze
stadsmuur een echte stadsmuur was of bestond uit een aaneengesloten rij huizen met daartussen openingen, die als poorten
fungeerden.
De morfologie van de voorkoloniale stad Djenne wordt door van
Rangelrooy als volgt beschreven ( 6): "Het blijkt dat de stad
tot het einde van de vorige eeuw uit elf afzonderlijke kwartieren was opgebouwd. Deze kwartieren waren gesitueerd rond
een centrale open ruimte waarin men twee moskeeen en een
markthal aantrof. Tussen de twee moskeeen ••• trof men · in deze
centrale open ruimte een waterbekken aan ••• De centrale open
ruimte vormde zowel een politiek, religieus als economisch
centrum van de stad. Een reden voor de Fransen om later ten
noorden van dit plein hun ommuurde vesting op te slaan".
Op de kaart uit Monteil (?) (zie afb.
S) blijkt dat het huidige open gebied tussen oost en west toen was doorsneden met
een aantal gebouwblokken (woningen?) die nu zijn verdwenen.
Hierdoor werd de centrale open plek als het ware onderverdeeld in een religieus centrum (zie afb.
S bij D) en een
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Pl.zn de la Ville de Dienne
kaart van Djenne, vermoedelijk van C.Monteil
politiek of bestuurlijk centrum (zie afb. 5 bij A). We zullen
zien <lat dit later in een gewijzigde vorm terugkeert. Vermoedelijk hebben de Fransen het stadscentrum opengebroken teneinde een beter schootsveld voor het fort te creeren (zie
af b. 6).
Van Range 1 rooy vervolgt met: "Naas t de cent rale open ruimte
kende Djenne' nog twee andere binnenstedelijke open ruimtes,
waarin zich eveneens een waterbekken bevond (zie afb. 5 bij I
en II)". Open ruimtes in en tussen de wijken fungeerden als
dagmarkt, begraafplaats etc.
Wat is er in 1921 van dit beeld overgebleven. Duidelijk is
dat de ommuring is verdwenen. De rand aan de oostzijde van de
stad heeft nog steeds een erg gesloten karakter. De westzijde
kenmerkt zich echter door een diffuse en open bebouwing, ook
aan de randen. Zoals reeds is opgemerkt wordt de stad nu
gescheiden in een oost en westhelft door een grote open plek
met aan de kop het Franse campement. De twee andere open
plekken zijn nog herkenbaar. Op een ervan, in Dioboro, zijn
de schooltuinen gevestigd (zie afb.
7). Uit de luchtfoto van
1946 blijkt opvallend hoe de oost- en westhelft stedelijkmorfologisch van elkaar verschillen. De oosthelft wordt gekenmerkt door een compacte stedelijke structuur. De huizen
vormen blokken die nauw aaneengesloten zijn en worden onderscheiden door straatjes en af en toe een pleintje. In het
westelijk stadsdeel is de bouwwijze veel minder compact en
worden bouwblokken en soms zelfs enkele consessies door grotere stedelijke ruimtes van elkaar onderscheiden. Ook de
consessievorm zelf lijkt groter en meer uitgedijd.
Als beide momentopnames met elkaar worden vergeleken, blijkt
dat in vergelijking met de nog komende periodes, de stad
slechts marginaal is gegroeid en dan nog voornamelijk aan de
rijkere oost-zijde. Youbouca1na en Kanafa (zie afb. 8), twee
armere wijken,
zijn in het geheel niet of nauwelijks uitge breid, waardoor het open karakter van dit stadsdeel in vergelijking met het compacte oostelijke deel wordt gehandhaafd.
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garde

schootsveld voor Franse campement

. •.. ,

schooltuinen in Dioboro
Daar waar er ruimte voorhanden was, is niet uitgebreid, daar
waar geen ruimte was wel, een schijnbare paradoK.
Voorzover is vast te stellen is het type uitbreiding voornamelijk uitbreiding aan de rand van de wijk, met maKimaal zes
kavels. Twee gebouwen zijn verdwenen.
De stad is dus in stedelijk morfologisch opzicht in de periode 1921-1946 nauwelijks veranderd.

l6

Youbouca1na en Kanafa

•

cm

de Djenne-Ferrey
moderne brique

in metselverband,

de Djenne-Ferrey en

de
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Echter, een belangrijke, direkt op de architectuur van invloed hebbende verandering, vond plaats in het bouwproces en
het materiaalgebruik. De traditionele metselsteen, de djenneferrey, werd vervangen door de brique, welke verandering zich
in de dertiger jaren concentreerde (7) (zie afb. 9). Hierdoor
veranderde de maatvoering en de morfologie van de gebouwen.
De binnenruimtes werden hoger, de gevels strak en geome-trisch. Ook de geveldekoratie kreeg een andere maatverhouding. Het bouwproces kon veel sneller verlopen (8). Dit alles
mondde uit in een nieuw type huis, als opvolger van het
-oude- binnenplaatshuis: het nieuwe binnenplaatshuis.
In dit overgangsproces van djenne-ferey naar de moderne
brique werden echter ook nog huizen gerealiseerd met eenzelfde maatvoering als de oude binnenplaatshuizen maar uitgevoerd
met brique's.
In de periode 1921-1946 zien we dus huizen met djenne-ferey
en brique's naast elkaar voorkomen, met daarin verschillende
overgangsvormen.
1.3.2. opmeting 42: een oud binnenplaatshuis
Een voorbeeld van een van de allerlaatste huizen gebouwd met
djenne-ferrey kan worden gevonden in de wijk Seimani (zie
afb.
10). Opmeting 42 toont een goed voorbeeld van het huis-

Seimani

type oud binnenplaatshuis. De tekeningen tonen de plattegronden, voorzover opgemeten, en de voorgevel (9) (zie afb. 11).
1.3.2.1. fysische bouwvoorwaarden
-funktie: Huis 42 is gebouwd in 1933 door Ousmane Kontao, een
belangrijk persoon binnen de toenmalige Bozo-gemeenschap.
Kontao was door de Fransen aangesteld als chef van de Bozo,
zijn woning moest dan ook, naast de normale woonfunctie,
dienst doen als ontmoetingsplaats. De toenmalige chef stond
aan het hoofd van een uitgebreide familie -extended familywaarin zonen, maar ook jongere broers, neven en halfbroers
een functie en taak hadden binnen het netwerk van sociale,
familiale en economische contacten, waarbinnen ook dit huis
een functie vervulde.
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opmeting 42, voorgevel, begane grond en eerste verdieping

-stedebouwkundige situatie en orientatie: Het kavel maakt
onderdeel uit van een blok van ongeveer vijf consessies dat
op een grillige manier is ingepast in het stedelijke weefsel
(zie afb. 12). Slechts aan een kant ingesloten in het blok

kavel van opmeting 42 in het stedelijke weefsel

wordt huis tweeenveertig daarom aan drie zijden omgeven door
een openbare stedelijke ruimte, een wat uitzonderlijke situa-

tie.
De voorgevel is gericht op de zuidzijde en vormt de afsluiting van een klein pleintje waarop alleen huis tweeenveertig
een ingang heeft. De gevel beheerst heel het plein en komt
daardoor erg monumentaal over.
Het kavel zelf heeft eveneens een grillig verloop, hetgeen
inherent is aan een situatie in het oude stedelijke weefsel
van de stad. De oost- en westzijde van het kavel grenzen
beide aan een smal straatje.
1.3.2.2. symbolische bouwvoorwaarden
-funktie: Huis tweeenveertig was bedoeld als de residentie
van de chef van de Bozo. De Bozo -met als belangrijkst.e
beroepsuitoefening de visserij- waren als vanouds sterk ver-
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bonden met het water. Toen de Fransen in de koloniale tijd
dan ook wegen zochten om tijdens het natte seizoen voedseltransporten en dergelijke te kunnen regelen werden de Bozo
ingeschakeld. Ousmane Kontao werd door de Fransen aangesteld
als chef om deze transporten te regelen, betgeen met behulp
van een aantal medewerkers -op soms niet zachtzinnige wijze werd uitgevoerd.
Dit gegeven was de basis voor de rijkdom en
latere status van Kontao.
Alle ingredienten zijn dan ook aanwezig om deze status aan te
duiden.
Nu al kunnen worden genoemd: de soedangevel en de
geometrische binnenplaats. De funktie van het huis, huisvesting en residentie van een chef, wordt op dergelijke manier
nadrukkelijk in het huis verweven. Tegenwoordig blijkt dat
huis 42 slechts gedeelteli.ik is bewoond, hetgeen ook de reden
is waarom bet niet mogelijk is gebleken de eerste verdieping
op te meten. De reden hiervoor is te vinden in de opeenvolging van overervingen. We komen daar straks in par.1.11.
uitgebreid op terug.
-stedebouwkundige situatie en orientatie: Ook met betrekking
tot de plaats en de orientatie in de wijk komt de betekenis
van de hoofdbewoner tot uitdrukking. Hee kavel ligt midden in
de wijk en beeft zich als het ware losgemaakt van de rest van
het blok. Het neemt een vrij autonome plaats in.
Door de
verbondenheid tussen pleintje en soedangevel wordt dit openbare stedelijke gebied tot een voorruimte van de woning. Die
gegeven bleek, ook voor een niet-Djennenke, duidelijk te
werken. Bij het passeren van het pleintje met de gevel was de
gedachte; bier woont een belangrijk persoon, onontkomelijk.
Over het algemeen blijkt dat de oude binnenplaatsbuizen die
vroeger, of nu nog, toebeboorden aan belangrijke personen een
stedelijke voorruimte bezaten -in de vorm van een verbreding
in de straat of een pleintje- die blijkbaar statusverhogend
werkte (10).
Het pleintje deed hier dienst als ontmoetingsplaats voor de
Bozo waar onder leiding van Kontao allerlei zaken werden
besproken als: -goedkeuring van huwelijken
-ophanden zijnde piroque-wedstrijden
-bestraff ingen
-visvangst
-voorbereidingen voor de jacht
Daarnaast was deze plek ook in gebruik als reunie-plaats voor
de vrouwen, niet alleen van Seimani, maar van heel Djenne. Er
werden dan zaken besproken als de financiele bijdrage tot een
belangrijke bruiloft en dergelijke, een functie die nu min of
meer door het huidige hotel campement is overgenomen.
Kortom, kavel en stedelijke voorruimte hadden bij huis 42 een
belangrijke functie binnen de sociale context van niet alleen
Seimani maar geheel Dj enne.
Daar komt nog bij dat Kontao de bouwgrond zichzelf heeft
toegewezen. Toen der tijd was de ruimte-verdelingspolitiek
afhankelijk van de wijkgrenzen zodat per "chef de quartier"
-wijkhoofd- de grond werd verdeeld. In zijn positie als chef
de quartier van Seimani kon Kontao zich deze plek dus toeeigenen, een bewijs van de belangrijkheid van deze plek en de
status van Kontao.
1.3.2.3. bouwvormen en hun onderlinge relaties:
Vrijwel alle bouwvormen

die onderdeel uitmaken van het type
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traditioneel binnen plaatshuis, kunnen ook in huis tweeenveertig wor den aange tr of fen:
-soedangevel
-entreeruimte (sifa)
-binnenplaats (batouma)
-veranda
-maisons vrouw
tesamen vormen zij de ruimteman
cellen
-terras op de eerste etage
-dakterras
-trappenhuis
-keuken
-mag as ins
.-w:c. en wasplaats
-muren
-muuropeningen
-daken en vloeren
-de traditionele soedangevel:
Djenne kent drie typen gevels, de Marokkaanse gevel, de
toucouleur gevel en de ongedecoreerde gevel (11).
"De Marokkaanse gevel en de toucouleur gevel werden beide
gekenmerkt door decoratieve soedanstijldecoraties, die in een
traditionele compositie rond de muuropeningen van het gevelvlak werden geplaatst. Bij beide geveltypen vormen de voor. deur en de traditioneel houten ramen (zie afb.
13) de cen-

houten grille-raam

detail

naar L.Prussin
trale elementen in een monumentale ingangsdecoratie. Deze
ingangsdecoratie was opgebouwd uit een tableau (zie afb.
14)
dat een vijfvingerige kroon (kountare -1-) en vijf bundels
palmhout (toron -2-), twee fallusachtige-tekens (potige-idye
-3-) en gaten (fonefere -4-) omvatte, en gedragen werd door
twee kolomdecoraties, sarafawey -5- genoemd.
Bij zowel de Marokkaanse- als de toucouleurgevel werd het
gevelvlak "opgespannen" door twee hoekkolommen, de sarafarhar -6-, beide bekroond door twee fallusachtige decoraties,
miraf -7- geheten.
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naar A.v.Rangelrooy

De toucouleur gevel onderscheidde zich van de Marokkaanse
gevel door een luifelconstructie rond de deur die goum-hou
genoemd werd •••
Bij de ongedecoreerde gevels van het traditionele binnenplaatshuis werden alleen de vertikale kolomdecoraties, de
sarafar-har en de sarafar-wey gebouwd. Ze fungeerden als
_steunberen en vormden een mogelijk voorstadium voor een gedecoreerde gevel."
Duidelijk is dat huis 42 een Marokkaanse gevel heeft. Het
tableau is drievoudig uitgevoerd, waarbij de deur in het
middelste tableau is geplaatst. We zullen zien dat dit vermenigvuldigingseffect later bij de moderne soedangevel gemeengoed is geworden. Het blijkt nu al dat dit in 1933 reeds
gebruikt werd.
In de gevel zijn vrouwelijke en mannelijke elementen te
onderscheiden. Als vrouwelijke worden aangeduid de kountare;
mannelijk zijn de potige-idye en de saraf ar-har met daarop de
miraf.
De maatvoering van het tableau, zowel in horizontale als in
vertikale zin,
is niet aan een soort standaard matensysteem
onderworpen alhoewel de maten van de afzonderlijke geveltableau's over het algemeen niet uitzonderlijk veel van elkaar
afwijken. Toch leveren de diverse tableau's vaak een verschil
in beeld en verhouding op. We zullen zien dat dit bij de
moderne soedangevel niet meer het geval is. Waarschijnlijk
kunnen deze verschillen hoofdzakelijk worden toegeschreven
aan het gebruik van de djenne-ferey, in tegenstelling tot de
moderne brique (zie afb. 15).
De gevel vormt de overgang tussen openbaar en prive en accentuee rt daarom de ingang naar het huis toe. Duidelijk zal
warden dat het betreden van een traditioneel binnenplaatshuis
letterlijk veel voeten in de aarde heeft.
-sifa:
De sifa of tewel de entreeruimte bestaat eigenlijk uit meerdere ruimtes (zie afb. 16), de zogenaamde sifaber en de
sifaka'ina.
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de oude en de nieuwe soedan-gevel

de entree (sifa)
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De sifaber fungeert als een eerste entree tussen de stad en
het huis en hoort traditioneel toe aan de man, soms is het
ziJn atelier, soms is het een koranschool of een ruimte om
gewoon wat te kletsen, thee te drinken etc. De ruimte is vaak
groot en wordt gesloten door middel van een houten plafond,
de fata-taki (zie afb. 17).
I

de fata-taki
De sifaka'ina vormt de verbinding tussen de sifaber en de
binnenplaats en voorkomt door haar speciale ligging (zie afb.
18) een direkte kijk op de cour. De ruimte heeft slechts een

doorloopfunktie en is daardoor smaller van vorm. Het plafond
is in de meest eenvoudige uitvoering, als verandaplafond (zie
afb.
19) aangebracht. In de sifaka'ina komt vaak de trap uit
die naar de mannelijke vertrekken op de eerste verdieping
leidt.
In huis tweeenveertig heeft men zelfs een aparte
ruimte hiervoor naast de sifaber geplaatst. Zo wordt bet voor
de man mogelijk gemaakt zonder de binnenplaats, die domein is
van de vrouw, te betreden zijn vertrekken te bereiken. Op
deze wijze vormt de sifa ook het overgangsgebied tussen
mannelijke en vrouwelijke ruimtes.
Het betreden van de sifa houdt een proces in, waarbij geleidelijk de openbare ruimte wordt verlaten en, naargelang
bet doel, de privedomeinen van de man of de vrouw kunnen
worden bereikt of waarin bet gaan van mannelijke naar vrouwelijke vertrekken en omgekeerd wordt geregeld.

!lllllllllll

/

veranda-plafond
Het verhinderen van een direkte doorkijk vanaf de straat op
de cour wordt mogelijk gemaakt door openingen tegenover elkaar te laten verspringen. In het oude binnenplaatshuis werd
dit op een aantal manieren toegepast (zie afb. 20).

]
naar v.Rangelrooy
-de binnenplaats (batouma):
De binnenplaats was het domein van de vrouw, ze deed er haar
werk en bracht er het grootste gedeelte van haar vrije tijd
door. De binnenplaats was duidelijk niet voor de man bedoeld,
ziJn vertrekken zijn dan ook af gekeerd van de batouma (zie
afb. 21).

naar v.Rangelrooy
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In Ojenne kwamen twee typen binnenplaatsen vooi, de binnenplaats als restruimte en de geometrische binnenplaats.
De binnenplaats als restruimte ontstaat doordat op de -vaak
grillige- kavel geometrische gebruiksruimtes worden geplaatst
zodat een grillige binnenplaats overblijft. De grote invloed
van deze grillige kavels op de binnenplaats wordt bij de
geometrische binnenplaats opgevangen door het aanpassen van
de bouwmassa's• zodanig, dat een geometrische binnenplaats
ontstaat, hetgeen Marokkaanse invloeden verraadt (zie afb.
22) (12).
In huis tweeenveertig is dit in lichte mate te

de geomet.rische binnenplaats

de binnenplaats ala restruimte

zien.
Deze Marokkaanse traditie is vooral voor de islamiet
belangrijk en geeft dan ook in een zo uitgesproken islamitische stad als Djenne veel status.
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Voor de komst van de Fransen (13) kwamen de gebruiksruimtes
op de begane grond direkt uit op de binnenplaats, waardoor
een gesloten beeld ontstond: een binnenplaats, begrensd door
een dichte gevelwand. De Fransen voerden een nieuw rulmtetype
in, de veranda, die als overgang gaat dienen tuss~n de binnenplaats en de gebruiksruimtes (zie afb. 23). In het begin
is deze veranda nog beperkt tot een zijde van de binnenplaats, maar dit zal later gaan veranderen.
-maison (zie afb. 24):
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hec rnaison
Het maison is een tweeledige woonruimte, bestaande uit een
gallia en een tassica, of in het Frans: chambre-antichambre.
Het maison is de meest essentiele ruimtecel van het Djennenkese huis: als huisvestingsvoarwaarde bij een huwelijk, de
vorm van het Djennenkese graf en als eenheid waarmee men
consessie's opbouwt of uitbreidt.
De gallia is wat grater dan de tassica en wordt overspannen
door een fata-taki of fata-hinka (zie afb. 25) en doet dienst

fa ta
als "huiskamer". De tassica is kleiner en heeft een verandaplafond als overspanning. De tassica is de slaapkamer en een
van de meest intieme en private ruimtes in een Djennenkees
huis. Er worden vaak persoonlijke spullen bewaard in koffers
en manden. De scheiding tussen gallia en tassica wordt gevormd door de zogenaamde goum, die vele varmen kan aannemen
(zie afb. 26).
Het maison van de man bevindt zich boven op de eerste verdieping, achter de soedangevel, en bestaat uit een gallia en een
of meerdere tassica's. Het was helaas anmogelijk om in huis
42 deze ruimtes te betreden maar aangezien muren vaak over
meerdere verdiepingen warden doorgetrokken is het toch moge-
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lijk een beeld te vormen van dit maison (zie afb. 27). Als
enige ruimte in het huis heeft <lit maison een lichtopening
naar- de straat naas't enkele gluur-gaatjes die uitzicht bieden
op de binnenplaats.

het maison van de man
Het maison van de vrouw bevindt zich onder- en achter- de
verblijfsr-uimtes van de man en is volledig op de binnenplaats
ger-icht, in de later-e huistypes met de tussenkomst van een
ver-anda (zie afb. 28).

het maison van de vrouw
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-het terras op de eerste etage:
Deze vormt de buitenruimte van het maison van de man en is
dan ook het domein van de man. Er komen in Djenne in het oude
binnenplaatshuis twee types voor: het open- en het gesloten
terras. In ons voorbeeld zien we beide types naast elkaar.
Het gesloten gedeelte vormt een voorportaal van het maison
van de man zodat direkt zicht op de binnenplaats en terras
niet mogelijk is. Het terras wordt gebruikt als ontspanningsruimte van de man. In de hete tijd dient ze als slaapruimte
(zie afb. 29).

open terr as

~

het terras
-het trappenhuis (kali-kali) (zje afb. 30):

begane
grond

eerste
verdieping

Het trappenhuis is, zoals we zagen, gesitueerd in de sifakalna.
In huis 42 is daar zelfs een speciale sifakalna voor
gerealiseerd. Op deze wijze is het mogelijk dat de man Zich,

zonder direkt contact met de binnenplaats en de ruimtes van
de vrouw, naar zijn vertrekken kan begeven. De kali-kali
eindigt op het dak in een klein trapvormig huisje, hetgeen we
ook bij de nieuwere typen huizen zullen zien.
Huis 42 kent nog een tweede trap (zie afb.
31) die de vrouwenruimtes met het terras op de eerste verdieping verbindt,
zodat hier in dit kader een erg strikte scheiding tussen man
en vrouw te zien is.

__
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begane
grond

,• I

)
eerste
verdieping

trapbeeindig ing
op terras

-de keuken:
De keukenruimte is het domein van de vrouw en staat dan ook
in open verbinding met de binnenplaats. Gebleken is (14) dat
de keuken vaak verbonden is met de trap. We zullen zien dat
dit gegeven later wordt uitgewerkt in het type erfhuis.
In
huis 42 is daarom vermoedelijk de ruimte onder de tweede trap
(zie afb.
32) bedoeld als keuken. Om overigens niet bekende
redenen is op een restruimte van de binnenplaats later een
nieuwe keuken gebouwd die nu als zodanig in gebruik is.

-magasin:
Alhoewel het magasin als ruimtecel ook in het oude binnenplaatshuis reeds voorkwam -als "rommelkamer" en als handelsruimte
van
de
handelaar- was het moeilijk
in
huis
tweeenveertig een magasin aan te wijzen (zie afb. 33).
-de w.c. (njege):
De w.c. is in Djenne een bijzondere verschijning. Gebouwd als
een koker en als zodanig tegen een gevel geplakt vormt ze een
karakteristieke ruimtecel in de architectuur van de stad.
De koker wordt afgesloten met een vloertje van ongeveer
zeventig bij zeventig centimeter waarin een gat is uitgespaard. Het geheel wordt met een klein huisje overdekt, dat
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meestal uitkomt op een terras, vaak het dakterras. Ook huis
42 kent een njege (zie afb.
34) zij het dat deze nu in onge~
bruik is geraakt en vervangen door een nieuwe toilet op de
begane grond (zie afb. 35).

de njege, plattegrond, doorsnede en w.c. op het terras
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doucheruimte (boven) en w.c. (onder)

De plaats om te douchen is vaak verbonden met het toilet,
bijvoorbeeld als voorruimte van de w.c. Privacy wordt bewerkstelligd door het taktisch plaatsen van schutmuurtjes. Ook
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deze ruimte is in huis 42 verplaatst naar de begane grond
(zie afb.
35) waarbij de koppeling toilet-wasruimte is gehandhaafd. Het vreemde is dat, ook toen al, er geen scheiding
bestaat tussen man en vrouw op sanitair gebied, daar waar
toch de meest private handelingen zich afspelen.
Concluderend kan worden gesteld dat het oude binnenplaatshuis
wordt gekenmerkt door een duidelijke relatie tussen de diverse ruimtecellen die hoofdzakelijk wordt bepaald door de tegenstelling openbaar-prive en de man-vrouw verhoudingen. We
zullen zien dat vooral met betrekking tot dit laatste aspect
er in Djenne veranderingen zullen gaan optreden.
De foto uit 1946 toont naast het type oud binnenplaatshuis
ook een nieuw type huis, het erfhuis. Aangezien het opmetingsmateriaal geen gegevens bevat over dit type huis uit
deze periode, zal het erfhuis in een volgende paragraaf
worden besproken. Hetzelfde kan worden gezegd met betrekking
tot het nieuwe binnenplaatshuis.
Echter een opmerking ten aanzien van de erfhuizen is nu al op
zijn plaats. Gebleken is -we zullen dat straks ook duidelijk
zien- dat de kavelvorm ook bij dit type huis een aantal

•

•

entree

chambre

een "arbeiderswoning"
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variaties kent. Naast de geometrische kavels treft men ook
erfhuizen aan die gerealiseerd zijn op een grillig en vaak
klein kavel, dat dan als een restruimte te beschouwen is in
de stedelijke structuur. De woningen die op deze kavels zijn
gebouwd zijn erg eenvoudig en sober waarbij in de meeste
gevallen duidelijk is dat er geen sprake is van een soort
voorfase in een proces naar een binnenplaatshuis (15). De nu
volgende afbeelding toont een van deze "kleine erfhuisjes"
die, gezien de aard van de bewoners en de uiterlijke verschijningsvorm als een soort arbeiderswoningen zijn te beschouwen (zie afb. 36).
1.3.3. conclusie
In het kort kenmerkt deze periode zich door een langzame
aanzet tot een nieuw tijdperk op het gebied van de architectuur. De stedelijke groei is nog miniem, waarbij de verandering die het stadscentrum heeft ondergaan nog het meest in
het oog springt. De komst van de Fransen heeft ervoor gezorgd
dat dit gebied weer werd opengebroken en een scheiding in
funkties heef t gekregen, waarbij een onderscheid kan worden
gemaakt in een wereldlijke en een religieuze component.
In
die geboorte van een nieuwe stedelijke structuur worden naast
de nog sporadisch gerealiseerde traditionele binnenplaatshuizen reeds nieuwere typen gebouwd van een meer algemeen Afrikaans karakter, zij het dat daarin -vooral in de moderne
binnenplaatshuizen zoals we zullen zien- traditionele Djennenkese architectuurelementen aanwezig zullen blijven.
1.4. de periode 1946-1952
1.4.1. de stedelijke groei (zie afb. 37)
)
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1952
Het uitgangsmateriaal met betrekking tot deze periode, twee
luchtfoto's uit 1946 en 1952 levert ook hier enige problemen
op aangezien de foto uit 1952 van erg slechte kwaliteit is.
Het is daardoor onmogelijk eventuele mutaties op de schaal
van een gebouw vast te stellen.
Ten opzichte van de voorgaande periode is in dit tijdvlak een
kentering merkbaar. Er is sprake van een relatief forse groei
van de stad in een toch beperkt tijdsbestek. Naast de oak al
in 1921-1946 voorkomende spontane groei zien we nu het fenomeen van de geplande groei optreden, je zou kunnen zeggen
"tekentafeluitbreidingen".
Het meest duidelijk is dit te zien in de nieuwe wijk Bamana,
daar waar voorheen een van de spaarbekkens van de stad lag
(zie afb.
38). "In het dertig jaar oude Bamana is duidelijk

1

Jj
Bamana

sprake van een verkaveling mec de lineaal. De exacte oostwest orientatie van het stedelijk patroon geeft aan, dat er
bij de verkaveling van het gebied niet de oude looproutes of
traditionele patronen, maar abstracte verkavelingspunten,
bijvoorbeeld noord-orientatie van ingangen en de gerichtheid
naar Mekka, als leidraad zijn gebruikt. De bouwblokken van
Bamana zijn lineair verkaveld in rechthoekige kavels van
vijftien bij vijftien of vijftien bij twintig meter, met
daarop grote binnenplaatshuizen geconstrueerd. Sommige hiervan hebben een gedecoreerde gevel. •• ( 16)".
Alhoewel islamitische randvoorwaarden voor bet verkavelingsprincipe bier
misschien te veel zijn benadrukt -er is bijvoorbeeld ook met
de afwatering rekening gehouden- is duidelijk <lat het bier
een geplande uitbreiding betref t op de schaal van de stad met
daarin een nieuw type huis: het nieuwe binnenplaatshuis.
Ook op de schaal van een wijk zijn er twee geplande uitbreidingen aangetroffen:
-De eerste betreft het gebied ten westen van de schooltuinen
(zie afb. 39), <lat wat west-Dioboro heet. In tegenstelling

west-Dioboro
tot Bamana is het verkavelingsprincipe hier wel voornamelijk
bepaald door bestaande looproutes, hetgeen op de foto uit '46
duidelijk te zien is. Desondanks is het resultaat een vrij
geometrische, zij het geen orthogonale verkaveling waarop in
eerste instantie huizen van bet type erfhuis worden gerealiseerd. Echter in 1985 werden er in dit stadsdeel ook enkele
nieuwe binnenplaatshuizen aangetrof fen.
-De tweede planmatige uitbreiding op de schaal van een wijk
is te zien aan de westrand van Youboucalna (zie afb. 40).

Youboucalna
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Evenals in Bamana is ook hier de verkaveling niet af te lezen
uit de voormalige looproutes en traditionele patronen,
zelfs
de hoogtelijnen van de stad (zie afb. 41) corresponderen niet

met het hier gerealiseerde stratenpatroon zodat onduidelijk
is welke factoren een rol hebben gespeeld in deze. Wel is er
duidelijk sprake van een convergentie van de straten naar het
graf van Tapama, de ingemetselde maagd (17) (zie afb.
108).
Dit convergeren werd overigens, evenals het graf zelf, nog
niet aangetroffen in 1946.
Het resultaat is in ieder geval <lat het eerst open karakter
van de rand van Youbouca'ina door middel van deze uitbreiding
een gesloten karakter krijgt. De stad wordt hier nu begrensd
door een golvende lijn. Ook in dit uitbreidingsgebied worden
voornamelijk erfhuizen aangetroffen.
Een uitbreidingstype met een geheel ander karakter dat ook nu
Z1Jn intrede doet is de zogenaamde randbebouwing. Werden de
randen van de stad, die in her natte seizoen aan het water
liggen in 1946 nog gevormd door een gesloten rij huizen met
hun rug aan het water -eventueel gescheiden van het water
door een straat- nu zien we dat als het ware aan de overkant
van deze straat ook woningen worden geconstrueerd. Een eerste
voorbeeld van dit type uitbreiding wordt aangetroffen ten
noorden van Youbouca'ina ( zie afb. 42). De beschikbare ruimte
is in sommige gevallen uiterst marginaal hetgeen logischerwij s van invloed is op de kavelvorm, die vaak lang en smal
is.
In de periode 1946-1952 worden verder in de stad nog diverse
gaten in de wijken gevuld of/en wijken aan de rand uitgebreid. Over het algemeen worden dan looproutes en traditionele patronen aangehouden. Opvallend is dat, in tegenstelling
tot de voorgaande periode, de stad met uitzondering van
Bamana, voornamelijk zijn groei kent aan de westelijke, dus
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situatie en schema randbebouwing
armere zijde van de markt. Vooral Youboucalna laat een forse
groei zien.
Op een aantal punten begint het stedelijk weefsel reeds haar
huidge morfologie te krijgen. Het in '46 nog grillig begrensde stadscentrum wordt nu, zeker aan de oost-zijde, duidelijk
afgebakend. De toekomstige winkelstraat krijgt een eerste
aanzet tot haar huidige vorm (zie afb. 43) evenals de zuide-

-~
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toeko :nst i ;"';e
winkel~traat

lijke route naar het westen in Kanafa (zie afb. 44). De in
het stadscentrum gerealiseerde huizen zijn reeds typische
"zakencentrumhuizen" waarvan we in pa:ragraaf 1.7.4. een voorbeeld zullen zien. Het campement wordt verder ingebouwd aan
de noord- en westzijde. Kortom, de stad kent in deze periode
een opbloei van bouwactiviteiten.

3s

1.4.2. opmeting 17: een erfhui s
Laten we eens gaan kijken naar een nieuw type huis dat in
deze periode vaak in de uitbreidingsgebieden wordt aangetroffen: het erfhuis. Als voorbeeld is gekozen huis 17, een
erfhuis in de uitbreidingsstrook aan de westzijde van Youboucalna (zie afb. 45).
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binnenplaats
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plattegrond en w.c.-douche van huis 17

1.4.2.1. fysische bouwvoorwaarden
-funktie: Huis 17 wordt bewoond door een Peulh-familie (een
ethnische groepering), bestaande uit een man met twee vrouwen
en Z1Jn vader en moeder. Daartoe zijn op <lit kavel drie
maisons gerealiseerd. Daarnaast heeft men de beschikking over
een keuken, magasin, entree en een w.c. annex wasruimte
-stedebouwkundige situatie en orientatie: Het kavel van opmeting 17 maakt, zoals gezegd, onderdeel uit van de eerste
westelijke uitbreiding van de wijk Youboucalna. Naast het als
het ware aanvullen van de grillig verlopende stadsgrens tot
aan een rechte lijn heeft men een twe ede, rechtverkavelde
strook daarnaast gesitueerd. Huis 17 maakt daar onderdeel van
uit en bevindt zich in de hoek van het bouwblok (zie afb.
46). De maisons zijn oost-west georienteerd, waarschijnlijk
ten behoeve van een beter binnenklimaat, de zon verwarmt zo
het kleinst mogelijke deel van het geveloppervlak. De ingang
of sifa komt uit op het zuiden.

situatie huis 17
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1.4.2.2. symbolische bouwvoorwaarden
-functie: De familie die dit huis bewoont maakt onderdeel
uit van de griots-kaste. Een groat aantal ethnieen, waaronder
de Peulh, kent binnen haar stamverband deze speciale groep.
Alleen al door het feit <lat griots slechts binnen hun eigen
kaste mogen trouwen, warden ze als een appart volk gezien.
Hun latere beroepsuitoefening ligt dan oak vast binnen deze
groep. In dit opzicht kan men <lit sy s teem vergelijken met het
kaste-systeem uit India.
De voornaamste functie van een griot is die van troubadour.
Tijdens feesten, plechtigheden of andere belangrijke gebeurtenissen zingen de griots, zichzelf begeleidend met traditionele instrumenten, de eeuwenoude verhalen over oorlogen,
koningen en rijken. Griots zijn vaak aan voornamelijk adellijke of rijkere families verbonden. Sommige hebben zelfs een
prive-griot die de hele dag bij hen is en voor gezelschap en
verstrooiing zorgt.
Daarom warden oak alle, natuurlijk goede
eigenschappen van een familie of familiehoofd bezongen tijdens zo'n plechtigheid, waar de griot dan geld voor krijgt,
soms erg veel als hij goed is. Er zijn dan ook griots die
rijk en beroemd zijn geworden, zelfs tot in Europa (Arna
Maiga). Meestal echter behoren de griots tot de armere bevolkingsgroepen en hun huizen zijn dan ook vaak erg sober uitgevoerd.
Een nevenactiviteit is het bewerke n van leer, vooral het
"inpakken" van grigri's in speciale leren houdertjes is het
bijna dagelijkse werk van een griot.
-stedebouwkundige situatie en orientatie: Youbouea'ina is een
wijk waarin de Peulh-nobles de overheersende bevolkingsgroep
zijn. Ondanks het feit <lat ook zij niet rijk
zijn genieten
zij wel veel aanzien, zeker onder de Peulh zelf. De aanwezigheid van een Peulh-griots-familie in Youbouea1na is dus niet
vreemd. Hun huis bevindt zich echter niet in het centrum van
de wijk of aan een grotere stedebouwkundige ruimte, die
statusverhogend zou kunnen werken.
De orientatie van de ingang blijkt in het oude Djenne redelijk vast te liggen: "Als we een huis eonstrueren leggen we
<lat het liefst met de ingang naar het noorden of het zuiden,
omdat de regens en winden noordoost-zuidwest gericht zijn.
Een huisingang construeren we allee n op het oosten of westen
als het echt niet meer anders kan.
Ze kunnen "diables" bren-'
gen aan de mensen die er door binnenkomen en warden daarom in
Djenne als ongastvrij ervaren ( 18)".
Bij huis 17 blijkt <lit principe op te gaan, het is echter een
tendens dat met dit orientatieprincipe geen rekening meer
wordt gehouden. Ingangen warden nu in alle richtingen georienteerd, waarbij andere stedebouwkundige factoren een rol
spelen.

1.4.2.3. de bouwvormen en hun onderlinge relaties:
-en tree
-binnenplaats
-veranda
-maison
-mag as ins
-tr a p pen

tesamen vormen zij de
ruimtecellen
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-keuken
-w.c. en wasplaats
-terras
-gevels
-muren
-muuropeningen
-daken en vloeren
-de entree (sifa): In tegenstelling tot de oude binnenplaatshuizen bestaat de entree bij het type erfhuis slechts ult een
ruimte. Globaal zijn er twee verschillende typen te onderscheiden: de entree met- en de entree zonder doorkijkmogelijkheid naar de cour. Het blijkt, gezien de steeds meer
voorkomende mogelijkheid tot visueel contact vanaf de openbare stedelijke ruimte met de cour, dat de ooit zo strikte
scheiding tussen openbaar en prive, zoals we zagen bij de
binnenplaatshuizen minder belangrijk wordt. Vaak is er zelfs
geen entree meer geconstrueerd, men volstaat in dergelijke
gevallen met een door middel van een deur afsluitbare opening
in de ommuring.
Als er wel een visuele blokkade gewenst wordt, bestaat deze
uit een tactisch geplaatste kolom of deuropening (zie afb.
47).
In het voorbeeld van huis 17 wordt het directe zicht
belemmerd door het plaatsen van de entree in de hoek van de
kavel met de toegangsdeuren haaks op elkaar •

•

,
direct zicht
op cour

visuele scheiding
tussen cour en straat

De functie van de entree als verbinding tussen mannelijke en
vrouwelijke ruimtes bestaat als zodanig niet meer omdat,
zoals zal blijken, ook dit onderscheid vervaagt, waardoor in
de ruimtelijke organisatie van het erfhuis dit aspect niet
meer te herkennen is. De entree vormt niet meer de ruimte,
vanwaaruit of alleen de mannelijke, of alleen de vrouwelijke
ruimtes te bereiken zijn, maar een tussenruimte tussen de
straat -het openbare gebied- en de binnenplaats -het prive-
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terrein-. Vaak bevindt zich na de entree nog een veranda die,
evenals de sifaka'ina onder meer een doorloopfunctie heeft.
Deze staat echter haaks op de entree en is eerder een verbinding tussen de diverse maisons, met een daardoor totaal
andere ruimtelijke oplossing (zie afb. 48).
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Wat overblijft als functie van de entree is het verschaffen
van de toegang tot het huis. Dit kan op het kavel op diverse
manieren gestalte krijgen, zodat de relatie tussen de entree
en de andere ruimtecellen niet als zodanig is vastgelegd. Het
blijkt daarom dat de entree op vele manieren in het erfhuis
kan worden gesit.ueerd.
Aan de st.raatzijde wordt. de ent.ree s'nachts of bij afwezigheid afgeslot.en door middel van een deur.
-de binnenplaats (cour): De binnenplaats van het. erfhuistype
kan worden beschouwd als een soort rest.ruimte, die overblij ft
nadat de diverse bouwmassa's zijn geconstrueerd.
Deze ziJn
meestal strikt geometrisch, zodat de vorm van de binnenplaats
vaak een afspiegeling is van de vorm van de kavel.
De begrenzingen worden gevormd door de bouwmassa's en de
muren. Vaak bestaan een
twee zijden uit een bouwmassa, die
tegen de kavelgrens ligt, al dan niet door middel van een
veranda gescheiden van de binnenplaat.s.
De rest wordt dan
begrensd door een muur. Een enkele keer worden alle vier de
zijden van een binnenplaats gevormd door bouwmassa's zodat er
weer eerder een binnenplaatshuis ontstaat (zie afb. 49). Een
dergelijk huis kan dan ook worden beschouwd als een tussenvorm tussen erf- en binnenplaatshuis.
Zoals we zagen bestaat de binnenplaats hier -in tegenstelling
tot het binnenplaatshuis- uit een relatief groot oppervlakte
van de kavel. Men kan dus met recht spreken van een erf.
De binnenplaats in het erfhuis is niet te beschouwen als een
ruimte die specifiek bedoeld is voor de vrouw. Ook de man
blijkt steeds meer van zijn activiteiten te verleggen naar de
cour, zoals theedrinken, werken of uitrusten. Dit gebeurt dan
vaak onder een "hangar", een rieten afdakje als bescherming
tegen de zon.
Het eventuele maison van de man komt ook -soms via een veranda- direct uit op de cour. Hij is dus verplicht de cour over
te steken om zijn ruimte te bereiken.
Voor de vrouw blij ft de cour bij uitstek de ruimte om het
eten voor te bereiden, de was te doen, kinderen te verzorgen
of aan huisnijverheid te doen.
-de veranda: Dit ruimtetype is al enige malen aangehaald,
waarbij duidelijk is geworden dat deze niet altijd aanwezig
is. Vermoedelijk ingevoerd door de Fransen, kwam de veranda
zoals we zagen ook al voor bij de laatste oude binnenplaatshuizen, zij het in een nog sobere uitvoering.
In het erfhuis is de veranda, als deze erin voorkom~, een
belangrijk ruimtetype, alleen al vanwege de relatief grote
ruimte die er door wordt ingenomen (zie afb. SO).
De functie is duidelijk; de veranda verbindt de naast elkaar
gegroepeerde maisons en magasins. Hij dient als loopruimte,
maar ook als ontspannings- en werkruimte.
Daarnaast vormt de
veranda eeh verbinding t.ussen de cour en de daarachterliggende ruimtes, een maison, magasin of sifa.
De wand tussen de veranda en de daarachterliggende ruimtes
wordt gevormd door een muur met een gesloten karakter.
Slechts daar waar nodig zijn er openingen in de vorm van een
raam of deur t.e vinden. Dit gesloten karakter staat in scherpe tegenst.elling tot de scheidingswanden tussen de cour en de
veranda. Deze is zo open mogelijk gehouden. Men kan daarom in
sommige gevallen eerder spreken van kolommen met ruimtes
ertussen dan van een wand met openingen.
Deze ruimtes of

a
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openingen kunnen worden aangetroff en in een groot aantal
verschijningsvormen, waarbij claustrastenen en kolommen als
compositiebouwstenen worden gehanteerd (zie afb. 51).
De ruimte in de kopse uiteinden van de veranda dient in veel
gevallen als opslagplaats voor hout of rommel. Ook wordt hier
vaak ruimte uitgespaard voor de trap.
Duidelijk zal zijn dat huis 17 geen veranda kent.

veranda huis 12
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verandagevel huis 24
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-maison: Het ruimtetype maison, zoals we dat zagen in het
oude binnenplaatshuis, heeft ook in het erfhuis de belangrijke funktie van wooneenheid. Het indelingsprincipe is hetzelfde als bij de oude binnenplaatshuizen. Gallia en tassica,
gescheiden door een goum. Het meest voorkomende type goum is
een opening, geflankeerd door twee kleine raampjes (zie afb.

52).

de goum
Het maison wordt ontsloten door middel van een deur in de
gallia aan de courzijde van het huis. Raamopeningen kunnen
zich echter zowel aan de courzijde als aan de straatzijde
bevinden. De gerichtheid van een maison of op de straat of op
de cour is in het erfhuis niet terug te vinden. De scheiding
tussen mannelijke en vrouwelijke ruimtes is ook hier opgeheven.
Uit de gehele plaatsing van het maison in het erfhuis blijkt
dit onderscheid niet meer te gelden. Elk maison is in principe vanuit het openbare stedelijke gebied op een identieke
WlJZe te bereiken, bijvoorbeeld: straat-entree-binnenplaatsveranda--maison. Dit komt door de organisatie van de maisons
ten opzichte van elkaar: een aaneenschakeling in lengterichting, verbonden door middel van een veranda (zie afb. 53). De

zo

niet zo

mogelijkheid kan bestaan om, bij de aanwezigheid van een
veranda, de cour als het ware over te slaan, maar dan nog
staat men door het open karakter van de desbetref fende verandazijde in direct contact met de cour.
Een nog verdergaande
consequentie is, dat de man geen eigen maison meer heeft,
maar om beurten bij zijn verschillende vrouwen -als hij er
tenminste meer dan een heeft- gaat slapen, die op hun beurt
wel ieder een eigen maison hebben. Het voor de man belangrijkste maison wordt dan het maison van zijn eerste of favoriete vrouw.
In het voorbeeld van huis 17 zien we dit geillustreerd (zie
afb.
54). De man heeft hier twee vrouwen. Zijn eerste vrouw
heeft maison een tot haar beschikking, ZlJn tweede vrouw
maison twee. Het middelste maison wordt ingenomen door zijn
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beide ouders. Hij zelf slaapt dus om toerbeurten bij
zijn
eerste of tweede vrouw. Echter uit de grootte van het maison
is af te lezen welk het belangrijkste is. Maison een is het
grootste, maison twee het kleinste, hetgeen correspondeert
met de belangrijkheid van de bewoonster. Ook de inrichting
van maison een was luxueuzer en weldadiger.
Er bevindt zich
zelfs een douche, bestaande uit een betonnen bakje, afgeschermd door middel van een tussenwand.
De nieuwe huizen in Youbouc..aina hebben echter overwegend
dezelfde maat voor alle maisons, zodat een keuze wie, wat en
waar een volstrekt willekeurige is. Er zijn in die zin ook
geen relaties gevonden met betrekking tot de bereikbaarheid
van de w.c., de keuken, de afstand tot de binnenplaats, de
afstand tot de cour etc., die een eventueel onderscheid
kunnen geven tussen maisons onderling.
-magasins:
In het erfhuis komt het magasin op een tweetal
manieren voor: als een speciaal voor <lit doel geconstrueerde
ruimte en als een als zodanig in gebruikzijnd leegstaand
ma is on.
In het eerste geval is de plaats van een dergelijk type
magasin redelijk vast bepaald. Het magasin wordt dan gesitueerd aan het uiteinde van een rij maisons, als het ware aan
het einde van de eventueel aanwezige veranda of in een haaks
daaropstaand blok, waarin zic.h ook meestal d e keuken en soms
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de entree bevindt.. Soms werden er losst.aande magasins in een
hoek van de cour aanget.roffen.
Een als magasin in gebruik zijnd maison is het. gevolg van de
vaak voorkomende gewoont.e om een of meer reserve maisons t.e
bouwen. Deze kunnen dan lat.er worden gebruikt als woning voor
een familielid of bekende. Tot die tijd doen ze dan dienst
als bergruimte of opslagplaats.
In huis 17 zien we een magasin van het eerste type (zie afb.

· 5 5).

'/

-keuken:
~ keuken is,
ook in het. erfhuis, de meest uit.gesproken ruimte van de vrouw. De ruimte is vaak beperkt. (ongeveer anderhalf bij anderhalve meter) en staat in een open
verbinding met de binnenplaats. Kleine rookgaatjes, meestal
boven de opening naar de binnenplaats,
zorgen mede voor de
ontluchting (zie afb. 56).

De Afrikaanse kookwijze -met. een open houtvuurt.je- veroorzaakt dat de binnenwanden en plafonds van de keuken zwartgeblakerd zijn van het roet. Er hangt een doordringende geur
van gebrand hout die soms de adem ontneemt.
De keuken blijkt in het erfhuis geen zelfstandige plaats in
te nemen maar in vaste relatie met een aant.al andere ruimtecellen voor te komen.
-de keuken-trap-w.c.-combinatie:
Bij acht van de vijftien
opgemeten erfhuizen komen de keuken, de w.c. en de trap in
combinatie met. elkaar voor. Het -je zou kunnen zeggen- prototype van deze combinat.ie ziet er als volgt uit:
(zie afb.

57).
De keuken vormt als het ware de basis, de trap wordt om de
keuken naar boven geleid. De w.c.
bestaat ook hier uit een
koker die op het niveau van het dakterras wordt. afgesloten
met een vloer waarin een gat is uitgespaard. De koker bevindt.
zich in de keuken in een hoek. De njege is dus inpandig
geworden en wordt op het dak door middel van de constructie
van een kleine ruimte met deuropening voor direkte blikken op
de w.c. afgesloten. Het legen gebeurt, evenals bij de njege
in her oude binnenplaatshuis door het kappen van een gat
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onder in de koker aan de straatzijde, waarna het afval in een
gat in de straat verdwijnt.

trap
begane grond

eerste verdieping

de keuken-trap-w.c.-combinatie
Dit basisprincipe wordt in diverse opgemeten binnenplaatshuizen op verschillende manieren uitgewerkt (zie afb. 58).

magasin

keuken
'

I

I

I
I I
I 1
I I

/

/

/

'

I

::--

trap
/

/

/

antichambre

keuken

/

twee keuken-trap-w.c.-combinaties, huis l en 4

Ook kan het voorkomen dat de aparte onderdelen van deze
combinatie worden gesplitst in afzonderlijke eenheden.
Een
voorbeeld hiervan treffen we aan in huis 17, waar keuken en
trap een aparte eenheid vormen naast de toll~t me t trap.
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De doucheruimte die, zoals we zagen, ook bij het oude binnenplaatshuis bij
het toilet benoorde, kan op verschillende
wijze in de keuken-trap-w.c.-combinatie voorkomen. Meestal
worden keuken en douche gescheiden van elkaar op de begane
grond geconstrueerd, de toiletkoker bevindt zich dan in een
van beide ruimtes ( zie afb. 59). De trap bevindt zich tussen
douche en keuken in, of naast beide. Een andere oplossing is
een bekende: de douche als voorportaal van het toilet op het
terras (zie afb. 60).
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' : keuken

/

! '

L . __j
keuken-trap-w.c.-combinatie huis 12

....
douche

___
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w.c.-douche huis l
De plaats van de combinatie in het geheel van de concessie is
niet vast te bepalen. Wel is gebleken dat de rij met maisons
en eventuele magasins en de keuken-trap-w.c.-combinatie zelden in een bouwblok warden geintegreerd. Vaak staan beide
haaks op of zelfs geheel los van elkaar, soms in combinatie
met de entree.
Er is - een aantal functionele redenen aan te voeren waarom
deze combinaties worden toegepast.
Het samen voorkomen van de trap en de w.c. is -gezien de
meest voorkomende ligging van het toilet op het dak- duidelij k. Aangezien de trap bet meest wordt gebruikt om de w.c.
te bereiken, is het begrijpelijk dat trap en w.c. dicht bij
elkaar liggen, teneinde de looproute zo kort mogelijk te
houden. Er zijn overigens ook huizen aangetroffen waarbij
heel het dakterras moet warden afgelopen om de w.c. te bereiken.
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Aan de combinatie keuken en toilet liggen geheel andere
redenen ten grondslag. De banco w.c.-koker is door haar
materiaaleigenschappen niet altijd in staat het vochtige
w.c.- afval volledig vast te houden. Daarom is het ook regel
om niet in de w.c.-koker te urineren maar daarnaast, waarna
de urine op straat terecht komt en opdroogt. Het doorsij pelen
van vocht en het doordringen van stank is dus mogelijk. Door
nu de w.c.-koker in of nabij de keuken te plaatsen worden
door de hitte van het vuur de kokerwanden droog gehouden, de
rook en de etensluchtjes gaan dan de stank tegen (19).
Oat onhygienische toestanden kan opleveren laat zich raden.
In huis 11 liepen douchewater en urine in een open riooltje
door de keuken naar buiten (zie afb.
61). Meestal is echter
de keuken-trap-w.c.-combinatie een uitstekende oplossing.

Tenslotte is ook de keuken-trap combinatie een traditioneel
gegeven dat reeds bij het oude binnenplaatshuis aanwezig was.
-trappen (kali-kali): De trap is gebaseerd op een basistype
(zie afb. 62) <lat, naargelang de omstandigheden aangepast,
voorkomt in elk erfhuis.
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Dit principe bestaat uit een banco voet (a) waarop, in een
schuine hoek omhoog, balken (b) van ronierhout komen te
liggen die deze voet met de rand van het bouwblok (c) verbinden. Op deze constructie worden dan, verstevigd met hout (d),
treden (e) gemetseld. Een eventuele leuning completeert het
geheel.
-tgilet: Naast de hierboven beschreven inpandige kokertoilet
worden ook toiletten op de begane grond geplaatst. Soros niet
meer dan een gat in de grond (zie afb. 63), soms gelntegreerd
in het huis.
In een erfhuis was geen toilet aanwezig; men
deed de behoefte daar "gewoon" in de brousse.
Tot zover de ruimtecellen en hun onderlinge relaties.
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- w. c./
binnenplaats

douche

•

-muren en gevels:
De muren zijn opgetrokken uit briques, de
vervanger van de djenne-ferey, die een standaardmaat heeft
van veertig bij twintig bij tien centimeter. Ze bestaan uit
banco -gewonnen in de droge rivierbeddingen aan de rand van
de stad- en worden met stro en huisafval enigzins gewapend.
Het metselen gebeurt met een mortel van banco.
De standaarddikte van alle muren is veertig centimeter. Uitzonderingen hierop zijn de w.c.-koker met muren van twintig
centimeter en, in het geval van he t construeren van een
verdieping, muren met een dikte van zestig centimeter.
De gevels zijn uiterst functioneel.
Daar waar een gat of
opening nodig is, is deze aangebracht, verder ontbreekt elke
decoratie. Een uitzondering hierop vormen, zoals we zagen, de
verandaopeningen naar de cour.
·
Bij
twee huizen waren de buitenmuren gedeeltelijk bedekt met
carreaux. Dit zijn gebakken, platte leemtichels die met behulp van een mortel van banco tegen de muur worden gemetseld
(zie afb. 64). De voegen worden afgesmeerd met cement. De

~
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banco-muur
banco-mort e l
cement
carre a ux

functie van het toepassen van de carreaux is het tegengaan
van slij tage aan de buitenmuren door regenwater, zodat de
jaarlijkse bepleistering met banko niet meer hoeft te gebeuren.
Bij een huis werd de carreaux-gevel door de eigenaar,
een stoffenhandelaar, gezien als een uiting van zijn succes
en welvaart. Je zou dan ook in dit opzicht de carreaux-gevel,
naast zijn functionele toepassing, kunnen zien als een statussymbool en als zodanig een vervanger van de traditionele
soedangevel. We zullen dit later nog tegenkomen.
-daken en vloeren: De traditionele plafonds worden ook in het
erfhuis toegepast. Er is echter een type bijgekomen, een
soort balkenplafond (zie afb. 65).
De keuze van het plafondtype lijkt eerder ingegeven te worden
door de maten van de te overspannen ruimte, het beschikbare
hout en meer van dergelijke functionele argumenten, dan door
de statusaanduiding van de desbetreffende ruimte , zoals bij
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balkenp la fond
het oude binnenplaatshuis gebruikelijk was. Gebleken is namelijk dat bijvoorbeeld de gallia in het erfhuis met bijna elk
type plafond wordt gedicht, <lit in tegenstelling tot de
gallia in het oude binnenplaatshuis, waar alleen de fata-taki
werd toegepast.
Opvallend is <lat, ondanks de toepassing van het balkenfond,
waardoor in principe de lengtemaat van een ruimte onbeperkt
is,
toch de oude standaardmaten voor een maison min of meer
worden aangehouden, die zijn ingegeven door de beperkingen
opgelegd door de houtsoort, constructiestevigheid en plafondtype.
Vloeren bestaan uit aangestampte banko of in een enkel geval
uit · cement. Soms worden daarin met behulp van een spijker
patronen in getrokken zodat het idee van een tegelvloer
ontstaat. Een keer had een dergelijk patroon dezelfde hoekverdraaiing als de kavel vertoonde (zie afb.
66)! We komen
hier straks bij de ontwerpmethode van de Djennenkese macon
nog op terug.

verkavelingspatroon

patroon
tegelvloer

-openingen: Kleine openingen in de bankomuur worden toegepast
in de keuken, w.c. en douche als ontluchting en rookkanaal
(zie afb. 67).
Het hang en sluitwerk voor de deur- en raamopeningen kent
drie verschillende uitvoeringen: hout, ijzer en golfplaat.
Het is vaak van een slechte kwaliteit, voornamelijk veroorzaakt door het probleem van de bevestiging in het zachte
materiaal banko.
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enkele openingen voor luchtcirculatie
Daarnaast kunnen raamopeningen een dilemma opleveren omdat ze
in het ene seizoen niet groot genoeg kunnen zijn vanwege de
hitte en in het andere seizoen niet dicht genoeg vanwege het
stof. Het resultaat is vaak weer een hafdichtgemetseld of
-gestopt raam.
1.4.3. conclusie
Het erfhuis is een woningtype dat in heel Mali in de na-oorlogse jaren in de uitbreidingswijken van een stad kan worden
aangetroffen.
De traditionele factoren die in Djenne de onderlinge relaties van de diverse ruimtecellen bepalen -openbaar-prive en man-vrouw tegenstellingen- zijn afgezwakt of
geheel verdwenen.
Ook de typebepalende elementen van het erfhuis -vooral de
morfologie- worden niet alleen in Djenn/ aangetroffen. Orie
opgemeten erfhuizen in een aantal uitbreidingswijken in Bamako -de hoofdstad van Mali- tonen dit aan (zie afb. 68). Ook
deze huizen zijn vaak gesitueerd op een min of meer geometrisch verkavelde stedelijke structuur.
Een vergelijking toont aan dat er toch een paar typisch
Djennenkese elementen in het erfhuis zijn aan te wijzen, die
terugverwijzen naar de traditionele architectuur; bijvoorbeeld: het maison als wooneenheid, de sifa en de keuken-trapw.c. combinatie, de schakeling van maisons aan een veranda en
de situering van de bouwblokken tegen de rand van de kavel.
Het stedelijke weefsel, waarin dit huistype voornamelijk
wordt gerealiseerd, toont een meer rationele aanblik, waarbij
de uitbreidingen in de stad talrijk zijn. Blijkbaar is er in
deze periode een grotere economische activiteit geweest, die
zoals overal uitmondde in een verhevigde bouwactiviteit. Uit
:het type uitbreiding is nu al af te lezen dat het oude stedelijke weefsel de groei niet meer aan kan. Men zoekt dan ook
een toevlucht tot de tot nu toe onaangeroerde lager gelegen
gebieden in de stad: de oude waterbekkens en de randen.

54

DAKENPLAN
EEN HUIS IN EEN OUDE AFRIKAANSE WIJK
1 COUR
2 ABRI (RIETEN AFDAK)
3 VERANDA
4 SLAAPKAMER
5 KEUKEN
6 TOILET/ DOUCHE
7 SERGING
8 MAGAZIJN
9 GANG
10 KAST

DEELPLATTEGROND

AANZICHT/ DOORSNEDE HUI S A

AANZICHT/DOORSNEDE ABRI

AANZICHT/ DOORSNEDE HUIS B

DE WEG VAN
STEDELIJKE
RUIMTE
NAAR PRIVEEENHEID
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IN VOGELVLUCllT
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RUillTE HAAR
PRIVE-EENHEID
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IN VOGELVLUCHT
EEN HUIS IN EEN ILLEGALE W!JK
l
COUR
2 ABRI
3 VERANDA
4 SLAAPKAMER
5 KE UKEN
6 TOILET/ DOUCHE
7 SERGING
8 KAST
9 GEITEHOK

5 METER

?LATTEGRONO

AANZICHT/ OOORSNEOE HUIS A

DE WEG VAN
STEDELIJXE
RUillTE HAAR
PRIVE- EENHEID

dri e e rfhui ze n in Bamako
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1.5. de periode 1952-1971
1.5.1. de stedelijke groei (zie afb. 69)

1952

1971

De stedelijke groei,
ingezet in de vorige periode, wordt in
de periode 1952-1971 voortgezet. Forse ingrepen, vooral in
het centrum van de stad, geven een aanzet tot het stedelijke
weef s el <lat nu het huidige Djenn' bepaalt.
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Ten gevolge van de onafhankelijkheid wordt het voormalige
Franse machtscentrum -het campement- opgesplitst in een aantal nu nog bestaande kavels (zie afb.
70). Daarop zijn in

deze periode de volgende gebouwen gerealiseerd of is aan een
bestaand gebouw de volgende funktie toebedeeld: het hotel
campement -een toeristenverblijf-, het kantoor van de Union
Democratique du Peuple Malien -de enige politiek partij toegestaan in Mali-, het maison des jeunes -een soort jeugdhuisde gevangenis, het politiebureau, het postkantoor en het huis
van de commandant-adjoint. In de jaren tachtig is op een plek
tussen het maison des jeunes en het postkantoor een masion
des hautes -een doorgangshuis voor ambtenaren- gerealiseerd.
Het hotel campement bestaat uit een geheel nieuw gebouwd
complex (zie afb.
71) waarin naast een hoofdgebouw, met
daarin onder andere een bar en een logement voor de eigenaresse, een aantal paviljoentjes is gebouwd als verblijf voor
de gasten.

,Paviljoen

hoofdgebouw

het hotel campement
Het kantoor van de U.D.P.M. -officieus het machtigste orgaan
in de stad- staat op exact dezelfde plaats als het voormalige
bureau van het Franse campement, toen het belangrijkste gebou~ op dit terein (zie afb. 72).
De gevangenis, het politiebureau en het huis van de commandant-adjoint zijn qua functie direkt overgenomen van het oude
campement en zijn in de huidige tijd nag steeds gehuisvest in
deze voormalige koloniale gebouwen (zie afb. 73).
Het oude postkantoor is afgebroken en verplaatst naar een
nieuwe plek op het terrein van het voormalige campement (zie
afb. 7 4). Het terrein is omheind met een muur van cement, het
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het bureau van het Franse campement

v
Commandant---~_}

adjoint

~

~ ~- gevangenis

~~politie

postkantoor zelf neemt op dat terrein een centrale plaats in
en is ook uit cement opgetrokken. Het dak is van golfplaten
geconstrueerd. Een dergelijk type gebouw zien we ook bij
andere in deze tijd gerealiseerde koloniale of neo-koloniale
gebouwen zoals de maternite -zuigelingenzorg-, het ziekenhuis
en de commandantuur -het "gemeentehuis"-, even buiten de
stad. Het zijn alle cementen gebouwen, gesitueerd midden op
een groot geometrisch kavel en ommuurd met een cementen
omheining (zie afb.
75). Het postkantoor is gebouwd rond
1967, dus na de onafhankelijkheid, door de cooperatie van
metselaars in Djenne' (zie par 2.1.2.) (20). Op het terrein
van het voormalige postkantoor is in de jaren tachtig een
palais de la justice gebouwd (zie par. 1.7.2.).
Duidelijk is dat in het gebied, waar eerst het Franse bestuursapparaat gevestigd was, na de onafhankelijkheid de
status van dit gebied in die zin werd gehandhaafd. De Malinese overheid vestigde daar haar bestuursapparaat, daarbij
gedeeltelijk uitgaande van hetgeen in het voormalige Franse
campement aanwezig was.
Een tweede grote verandering die in deze periode plaatsvond
is de invulling van het stadscentrum waarvan de huidige
stedebouwkundige structuur in de periode 1952-1971 al is
opgezet.
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een voorbeeld van een koloniaal g ebouw: het ziekenhuis

d~ "wig" in de stedelijke structuur

Als voornaamste ingreep kan hier worden beschouwd het const rueren van een wigvormige stedelijke structuur die het
stadscentrum, dat als een stedebouwkundig geheel was te beschouwen,
in een aantal verschillende functies opdeelde (zie
afb. 76). Maar laten we eerst deze "wig" eens wat nauwkeuriger bekijken (zie afb. 77).
De kop van deze wig (a) bestaat uit een aantal rechthoekige
kavels op een lijn gesitueerd waarop binnenplaatshuizen zijn
geconstrueerd. Qua functie horen ze echt thuis in dit gebied;
op de be gane grond bevinden zi c h wi nkeltj e s, maga sin s e ~
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de wig
werkplaatsen. Ook de school heeft er een aantal klaslokalen.
Op de eerste verdieping bevinden zich · veelal appartementen
die men kan huren.
Daaronder bevindt zich een vreemd verkaveld gebied waarvan de
randen zijn bebouwd (b). Dit kavel komt wel voor op de tekening uit 1921 maar is op latere foto's niet (meer) te zien en
is blijkens een kaart uit 1898 (zie afb. 78) een restant van
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de bebouwing die het toenmalige stadscentrum ook al in tweeen
opdeelde. Het is de oude dagmarkt, oud omdat ze nu niet meer
als zodanig in gebruik is. De bebouwing aan de rand bestaat
uit kleine magasins met daarin onder andere rijst- en millehandelaren, een timmerman en een aantal bromfietsreparateurs.
Het derde gedeelte van deze wig (c) bestaat en uit een aantal
rijen met hangars, gemaakt van minder duurzame materialen als
riet en dergelijke. De opstelling in rijen van deze hangars
wordt overal in Mali aangetroffen op dag- en weekmarkten.
Vermoedelijk is deze plek dan ook hiervoor bedoeld. We zullen
zien dat in de zeventiger en tachtiger jaren deze plek wordt
volgebouwd met nieuwe binnenplaatshuizen en een nieuwe dagmarkt. Hoe wordt nu het stadscentrum door deze wigvormige
structuur veranderd?
In de voorgaande periode, 1946-1952, is al gebleken dat, door
de randuitbreiding aan de oostelijke zijde van het stadscentrum een aanzet is gegeven tot een nieuwe looproute of
straat. De wig c.ompleteert dit en er ontstaat ee brede straat
waarin, samen met een aantal zijstraatjes c.onnnerciele functies gehuisvest zijn (21).
Door het verbreden van de wigvormige structuur naar het
noorden toe,
worden de noordelijke en zuidelijke helft van
het stadscentrum visueel van elkaar gescheiden. De noordelijke helft krijgt, zoals hierboven besc.hreven een bestuursfunctie, het zuidelijke gebied wordt de markt van Djenne', waar
elke maandag de weekmarkt wordt gehouden. De moskee neemt in
dit gebied een dominance positie in. Aan de randen van de
markt zijn in de loop der tijd allerlei commerc.iele funkties
gehuisvest zoals de S.M.E.R.T. -een toeristenbureau-, de
autogare -een cooperatie van taxieigenaren- en een aantal
grotere en kleinere winkels.
De noordelij ke en zuidelij ke helft worden met elkaar verbonden door een diagonaal, gevormd door enerzijds de wig en
anderzijds een rij bomen (zie afb.
79). De aanzet tot deze
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diagonaal is al in 1946-1952 terug te vinden in de vorm van
looppatronen.
Duidelijk is wel dat de geheel nieuwe indeling
van het stadscentrum een geplande ingreep is geweest.
De scheiding tussen de noordelijke en zuidelijke helft wordt
nog versterkt door de constructie van een nieuw blok aan de
westzijde van de markt waarin ook commerciele functies worden
gevestigd, onder andere een timmerwerkplaats en stoffenhandel
( zie afb. 80) •

Deze noord-zuid verdeling van het stadscentrum met de respectievelij ke onderverdeling in functies blijkt ook voor
1946
aanwezig te zij n geweest. Een kaart uit 1898 (zie afb.
78)
toont de bouwblokken die• <lit bewerkstelligen ( 22). De tweedeling is dus een traditioneel feit. Ze is even minder duidelijk aanwezig geweest maar in deze periode na de onafhanke. lijkheid weer hersteld, zij het met een totaal andere stedebouwkundige oplossing.

ite

Een volgende forse ingreep was het bebouwen van de voormalige
Franse schooltuinen ( zie afb. 81). Bij de verkaveling is
duidelijk uitgegaan van de toen aanwezige omheining rond het
hele gebied en zelfs van de looppaadjes tussen de diverse
perken en groentebedden. Het resultaat is een strak, geometrisch ve rkaveld
terein waarin op het grootste kavel de
maternite is geconstrueerd. Dit is op een identieke W1JZe
gebeurd als we zagen bij het postkantoor en het ziekenhuis
(zie afb. 82). Op het overgebleven gebied zijn voornamelijk
erfhuizen gebouwd (zie afb. 83) maar ook enkele binnenplaatshuizen werden aangetroffen.
We komen daar direct nog op
terug. De reeds in de vorige periode begonnen verkaveling ten
westen van dit nieuwe stadsdeel (zie afb.
84) werd in de
periode 1952-1971 voltooid. Ook hier treffen we voornamelijk
erfhuizen aan.
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plattegrond en gevels

verkaveling west-Oioboro
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binnenplaats
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een erfhuis in Dioboro
Het in de periode 1946-1952 voor het eerst geconstateerde
fenomeen van de randbebouwing is in deze periode sterk toegenomen (zie afb. 85). Een voorbeeld van deze randbebouwing
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treffen we aan aan de oostzijde van de stad (zie par.
1.11.5). Een groat verschil Cussen de huizen in de randbebouwing en de overige huistypen is dat de toegang tot deze
huizen vaak ook mogelijk is via een soort achterpoortje aan
de rand van de stad naast de oorspronkelijke enige toegangsmogelijkheid tot het huis, de entreeruimte. Duidelijk is dat
het hier huizen betreft van het erfhuistype, zij het dat de
beperkte ruimte van invloed is op de kavelvorm, zoals in de
vorige paragraaf is geconstateerd. In dit geval zijn de
kavels lang en smal gerekt.
Een vermoedelijk fysische oorzaak voor het ontstaan van dit
type uitbreiding is onder andere ten gevolge van de droogteperiodes, een daling van het hoogste waterniveau tijdens de
crue (overstroming binnendelta Niger) waardoor grand is vrijgekomen voor bebouwing die eerst niet voorhanden was.
Een laatste, en naar zal blijken, grootste uitbreiding op de
schaal van de stad bestond uit het toevoegen van een nieuwe
st rook aan de wij k Youbouca"ina en het verkavelen van het
gebied ten westen daarvan. Rand het moeras ontstond een
geheel nieuwe wijk met een eigen karakter:
Kanafa. Aangezien
de grootste bouwactiviteiten plaatsvonden in een volgende
periode (1971-1973 en verder) komen we daar in een volgende
paragraaf uitgebreid op terug.
Tenslotte vond er ook in deze periode een marginale groei
plaats in de wijken. Vooral Youboucalna werd verder opgevuld
en dijdde uit, Dioboro laat eenzelfde beeld zien terwijl de
randen van het stadscentrum vooral in het noorden verder
dichtgroeiden. Het betreft hier allerlei typen gebouwen, erfhuizen, binnenplaatshuizen en openbare gebouwen. Ook nu bleef
de oostelijke helft van de stad verschoond van enige uitbreiding,
Z1J
het dat waarschijnlijk wel enige huizen zijn vervangen of uitgebreid.
Concluderend kan worden gesteld dat de stad in deze periode
zijn grootste verandering heeft ondergaan. Vooral het stadscentrum kreeg een volledig ander patroon van stedelijke
structuren. Verder vinden er forse uitbreidingen plaats in de
vorm van nieuwe wijken als Kanfa en west-Dioboro. De randbebouwing nam flink toe. Kortom, Djenne heeft de aanzet tot
haar huidige gedaante gekregen.
Een gebouw <lat in deze periode is ontstaan in het gebied van
het voormalige Franse campement is het maison des jeunes.
1.5.2. maison des jeunes: een openbaar gebouw
1.5.2.1. fysische bouwvoorwaarden
-functie:
Het maison des jeunes heeft in Djenne' een functie die vergelijkbaar is met ooze jeugdhuizen, maar dan op stadsniveau
(zie afb. 86).
In het maison des jeunes -de naam zegt het in feite alworden voornamelijk activite.iten georganiseerd door een door
de staat aangestelde "animateur" voor de jeugd, <loch ook de
ouderen van Djenne zijn er regelmatig te vinden. Deze activiteiten varieren van repetities van de lokale popgroep tot
bals, filmvoorste llingen, amateu rtoneel en concerten. Er
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complex van maison des jeunes
wordt onderdak gegeven aan jeugdigen uit de omtrek, die de
stad bezoeken voor het deelnemen aan een sportief of cultureel evenement. Voor het maison des jeunes geldt dat dergelijke voorzieningen niet alleen in Djenne'voorkomen maar in
vrijwel het gehele land vanaf cercle-niveau aanwezig zijn.
Het maison des jeunes herbergt de volgende ruimtes: een
concertruimte met podium, filmwand en dansvloer, een balruimte met podium en dansvloer, beide in de open lucht, repetitieruimtes, gastenverblijven, magasins en een logement voor
de animateur.
.
Het is helaas onmogelijk gebleken de uitvoerende macon en het
bouwjaar te achterhalen.
-de stedebouwkundige situatie:
Evenals de twee andere onderzochte openbare gebouwen ligt het
maison des jeunes in het gebied "stadsplein" genaamd. Hier is
het terrein gesitueerd in een wat meer afgelegen hoek van <lit
gebied, verder verwijderd van het marktplein (zie afb. 87).
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situatie maison des jeunes
Via drie -wat bredere- zelfs pleinvormige straten -I,
II en
III- wordt het terrein ontsloten. Straat III doet dienst als
een soort voorruimte voor het maison des jeunes. Tijdens
voorstellingen en andere activiteiten worden hier snoep en
tabak verkocht, de kaartverkoop vindt er plaats en er wordt
nog wat gepraat voor of na de voorstelling. Op deze straat
zijn de drie ingangen van het maison des jeunes gesitueerd.
Aan de achterkant is het maison des jeunes ingebouwd in het
stedelijke weefsel, daarvan gescheiden door een smal straatje.
-de orientatie:
De hoofdingangen van het maison des jeunes liggen aan de
zuidzijde gericht op het centrum van het stadsplein, en meer
algemeen, op het centrum van de stad: de markt met de moskee.

Het maison des jeunes heeft geen soedangevel, de ingangen
gelegen in de zuid-ommuring van de concertruimte zijn niet of
nauwelijks beaccentueerd.
Het gehele complex is echter
slechts door deze ingangen te bereiken waardoor de oriente-
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ring van het maison des jeunes ten opzichte van de stad
voornamelijk door dit gegeven bepaald wordt.
In het complex zelf is het, gezien de op het oog onregelmatige opbouw en willekeurig gegroepeerde gebouwen en ruimtes,
moeilijk een overzicht te krijgen over de verschillende onderdelen en de bereikbaarheid ervan. In het maison des jeunes
is op zichzelf nauwelijks een orientatie te ontdekken.
Vanuit de straat komende op het concert terrein biedt dat de
aanblik van een onregelmatige ruimte, ingedeeld door middel
van hekken en verhogingen, begrensd door een grote witte
betonnen muur, het filmdoek en het hoofdgebouw, en ommuurd
met een onregelmatig verspringende omheining. Een onooglijk
poortje in die omheining geeft toegang tot de balruimte. De
gastenverblijven zijn slechts bereikbaar via de coulissen van
het podium in de concertruimte.
Gastenverblijven
en
het
hoofdgebouw
zijn
oost-west
georienteerd.
1.5.2.2. symbolische bouwvoorwaarden
-functie:
Het idee van een j eugdhuis in elke belangrij ke Malinese
nederzetting stamt uit de tijd van Mali's eerste president na
de onafhankelijkheid: Mobido Keita (1960-1969). Bedoeld als
centrum vanwaaruit de jeugd van de nog jonge Malinese republiek met een nieuw Afrikaans elan werd opgevoed tot toegewijd staatsburger door middel van sport, zang, dans en toneel
met een belerende ondertoon, is dit duidelijk Russisch-socialistische idee na de machtsovername in 1969 door Moussa
Traore, de huidige president, verlaten. Alhoewel de jeugdbeweging nog steeds bestaat, is het maison des jeunes, althans
in Djenne, meer verworden tot een soort schouwburg, bioscoop
of danszaal, dus dienende tot "leringh ende vermaek". Als
zodanig neemt het maison des jeunes een niet onbelangrijke
plaats in binnen de Djennenkese gemeenschap. Echter als wezenlijk onderdeel van een politieke gedachte, en dus belangrijk in het geheel van staats- en bestuursapparaten bestaat
het maison des jeunes niet meer.
Dit is merkbaar in het complex, waaruit het maison des jeunes
bestaat. Duidelijk opgezet als een belangrijk centrum van
"volksopvoeding" geeft het maison des jeunes nu een nogal
verlopen indruk: veel niet in gebruik zijnde ruimtes, vuil en
slecht onderhouden. Alhoewel de huidige bepaald niet rooskleurige economische positie van de Malinese staat hieraan
niet vreemd is, is ook de verouderde status van het maison
des jeunes een belangrijke factor hierin, getuige de goede
staat waarin sommige andere overheidsgebouwen verkeren (maison des hautes, palais de la justice).
Opmerkelijk is het felt, dat het maison des jeunes erg onDjennenkees aandoet. Plattegronden,
ruimteindeling, gevels,
alle zijn van een meer koloniaal gehalte, alhoewel hier en
daar Djennekese oplossingen zijn toegepast, zoals de toiletten van de appartementen, het materiaalgebruik en sommige
construct ies.
Een verklaring hiervoor is te vinden in de oorsprong van het
maison des jeunes, zoals we zagen het oude Franse campement.
-de stedebouwkundige situatie en de orientatie:
Zeker gezien zijn vroegere betekenis is het niet vreemd dat
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het maison des jeunes ligt op het "stadsplein". Als onderdeel
van het staatsapparaat paste het maison des jeunes in de
betekenis van het stadsplein.
De orientering op het centrum van de stad en het "stadsplein"
is een duidelijke gerichtheid op de belangrijkheid van deze
plek.
l.S.2.3. de bouwvormen en hun onderlinge relaties
Voor het maison des jeunes is het volgende
bouwvormen van toepassing:
- gevels (hoofdgebouw, appartementen)
---- logement animateur
- oefenruimtes
hoofdgebouw
- veranda's
- magasins
-----------------~
- appartementen
- veranda
gas tenverblij ven
- trappen
- toiletten
- magasin
- podium
balruimte
- dansvloer
- restruimte
- podium
----------------~
-

onderscheid

in

ruimtecellen

filmdoek
concertruimte
dansvloer
restruimte
----------------~
muren
muuropeningen
daken en vloeren

-de gevels:
Zowel de gevels van het hoofdgebouw als van de gastenverblijven zij n sober en functioneel van karakter.
De zuidgevel van de gastenverblijven kenmerkt zich door een
herhaling van openingen -afwisselend wel en niet voorzien van
een ballustrade van claustra's- en is aan beide uiteinden
begrensd door de trappen en de twee daarbijbehorende toiletten (zie afb. 88). Het geheel vormt een strak, bijna symme-
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gevel gastenverblijven
trisch geheel. De enige versiering bestaat uit het toepassen
van claustra's in de ballustrades. De opbouw doet sterk
denken aan een erfhuis. Dat klopt ook, de appartementen
kunnen immers als wel iswaar tijdelijke woningen worden beschouwd.
De gevels van het hoofdgebouw zijn puur functioneel met
uitzondering van de zuidgevel, die grenst aan de concertruimte. Drie grote openingen op de begane grond geven toegang tot
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twee gescheiden veranda's, overspannen met een boogconstructie. Door deze openingen heen is de achterwand van de veranda
te zien die door middel van claustrastenen licht doorlaat in
de daarachtergelegen repetitieruimte.
Op de eerste verdieping bevinden zich in de gevelwand drie
meer Marokkaans aandoende veranda-openingen. Als we de gevel
vergelijken met oude opnamen van het Franse campement valt de
overeenkomst direct op (zie afb. 89).
De gevel kan op de volgende manier worden ontleed (zie
afb. 90):
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foto
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schema gevel hoofdge

I

De combinatie van openingen, met de daarachterliggende veranda's doet dus postkoloniale invloeden vermoeden. Duidelijk is
dat het hoofdgebouw ook door middel van deze zuidgevel georienteerd is op de concertruimte en meer algemeen op
het
stadscentrum.
-de ruimtecellen:
Reeds eerder is opgemerkt dat het complex, waaruit het maison
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des jeunes bestaat, nogal willekeurig overkomt. Echter bij
een wat preciezere beschouwing is toch enige wetmatigheid te
ontdekken. Vergelijken we de huidige kavelindeling met die
ten tijde van de kolonisatie dan blijken beide vrijwel iden- .
tiek te zijn (zie afb. 91).

oude campement met situatie van het huidige maison de jeunes
Het terrein is in oost-west richting in ongeveer twee gelijke
helften opgedeeld (zie afb. 92).

II

I

De zuidelijke helft bestaat alleen uit de concertruimte. De
andere helft kan op zijn beurt weer -nu in noord-zuid richting- in tweeen worden gedeeld (zie afb. 93).

lib

Ila

I

Ruimte Ila is de balruimte, ruimte Ilb herbergt het hoofdge. .
bouw en de appartementen. Ruimte Ilb is daartoe, weer in
oost-west richting in tweeen opgedeeld (zie afb. 94).
Ruimte IIbl is het hoofdgebouw met aan de oostzijde een
ormnuurd binnenplaatsje dat toegang geeft tot ruimte IIb2,
waar zich de appartementen bevinden.
De onderlinge relaties kunnen nu op de volgende wijze worden
weergegeven, voorgesteld door middel van pijlen (zie afb.

9 5).
.J
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Ilb2

Ila
Ilb1
I

Duidelijk is dat elke ruimte met elke andere ruimte in verbinding is. Niet alle relaties zijn, zoals eerder gesteld,
even duidelijk. Met name de toch niet onbelangrijke verbinding tussen ruimte I en Ilb2 en I en Ila zijn ter plaatse
moeilijk te ontdekken.
In het ene geval dient men via de
coulissen een weg te vinden (zie afb. 96).

In het andere geval is er sprake van een onooglijk, door
zitbanken versperd poortje, hetgeen er op kan duiden dat de
balruimte niet meer als zodanig in gebruik is.
De gebouwen zijn op de volgende wijze in het bovengeschetst
patroon geplaatst (zie afb. 97).

2

1 s hoofdgebouw
21 gastenverblijven

3s magasin
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De volgende onderdelen van het complex "maison des j eunes"
worden
nu
beschreven:
concertruimte,
hoofdgebouw,
gastenverblijven, balruimte.

-In de concertruimte bevinden zich een podium met filmdoek en
dansvloer.
Het podium strekt zich over bijna de gehele
breedte van de concertruimte uit. Meer achterin gelegen bevindt zich de dansvloer. De ruimte zelf is onderverdeeld in
drie gebieden, die worden gescheiden door middel van hekwerk
en paaltjes, gecombineerd met verlagingen in de vloer. Hierdoor onstaan er eigenlijk twee ruimtes met een verschillende
functie, een om te dansen en een om naar concerten te luisteren of film te kijken. Het totale terrein wordt op deze
manier met behulp van een kruis in vieren gedeeld (zie
afb. 98).

1

2

Ruimte -2- wordt dan door middel van een hek onderverdeeld
waardoor een le en 2e rang ontstaat.
-Het hoofdgebouw bestaat ruwweg uit twee gedeeltes (zie
afb. 99).
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In het eerste gedeelte bevindt zich op de begane grand een
repetitieruimte, de kolommen in deze ruimte zijn voorzien van
afbeeldingen van muziekinstrumenten. Het tweede gedeelte is
opnieuw onderverdeeld in twee ruimtes die beide niet meer in
gebruik zijn. De toegang wordt verschaft door middel van een
veranda die als overgang dienst doet tussen de buitenruimte
-dit is de concertruimte- en de repetitieruimtes. In de hoek
bevindt zich de trap naar de eerste verdieping.
Op de eerste verdieping bevindt zich het logement van de
animateur. De woning bestaat uit drie kamers omgeven door een
veranda (zie afb. 100).
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eerste verdieping hoofdgebouw
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Ruimte -1- doet dienst als salon, de ruimtes -2- Z1Jn slaapkamers. Dit patroon wijkt af van de traditionele Djennenkese
maison-inde ling.
De veranda doet dienst als circulatieruimte, doch wordt ook
gebruikt als plek om thee te drinken of te converseren.
Aangezien een officieel geplande keuken ontbreekt, wordt er
in een uiterste hoek van de veranda gekookt en de vaat gedaan. De trap komt in de andere hoek uit en loopt door naar
het dak, eindigend in een typische Djennenkese trapbeeindiging.
Tenslotte bevindt zich op de eerste verdieping nog een terras, daar waar op de begane grond de repetitieruimte is
gesitueerd.
Het hoofdgebouw blijkt in alle opzichten een afwijking te
vertonen ten aanzien van de traditionele Djennekese bouwwijze. Vermoedelijk is dit gebouw dan ook een restant van een
gebouw op het oude Franse campement en heeft men op de oude
funderingen gedeeltelijk een nieuw gebouw gerealiseerd. Niet
meer vast te stellen is waar de scheiding tussen oud en nieuw
loo pt.
-Het gebouw van de gastenverblijven kenmerkt zich door een
optelling van in totaal zeven appartementen in oost-west
richting, verbonden door een lange veranda. De meest oostelijke ruimtes zijn in gebruik als woning van de gardien, de
bewaker van het complex (zie afb. 101).
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gastenverblijven plattegrond
Aan de twee uiteinden bevinden zich twee trappen die leiden
naar de twee toilet-douche ruimtes op het dak.
De toiletten zijn op traditionele wijze uitgevoerd in de vorm
van een njege. Dit gebouw vertoont duidelijke overeenkornsten
met het type erfhuis zoals vooral in de wijk Kanafa wordt
aangetroffen (zie 1.6.2.). De gastenverblijven zijn dan ook een
soort woning, de functie heeft geleid tot een gebruikelijke
oplossing.
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-De balruimte tenslotte bestaat uit een onregelmatig viervlak
waarin de diverse elementen een plaats hebben gekregen. De
volgende tekening maakt <lit duidelijk (zie afb. 102).

l: podium
2: dansvloer
3: ma gasin

-muren en muuropeningen, daken en plafonds:
In het algemeen geldt voor het hele complex -zowel voor de
omheining als voor de gebouwen- dat de muren zijn uitgevoerd
op traditionele wijze met banko.
Het hang- en sluitwerk bestaat uit een eenvoudig houten raamwerk met golfplaten. Een uitzondering vormt het hoofdgebouw,
waar de ramen en deuren zijn uitgevoerd in metaal.
De muren op de begane grond zijn zestig centimeter dik, op de
eerste verdieping veertig centimeter, een gebruikelijke constructieve oplossing in banko.
De plafondconstructie van de repetitieruimte is op een ongebruikelijke manier uitgevoerd. Orie kolommen dragen drie
balken waartussen weer balkjes ter afsluiting. Echter de twee
buitenste balken zijn van ronierhout, de binnenste is een
ijzeren 1-profiel. Penanten zorgen voor ondersteuning, c.q.
verkleining van de overspanningsmaat van de ronierbalken (zie
afb.
103). Het geheel maakt een chaotische indruk, hetgeen
nog versterkt wordt door de fors uit het lood staande kolommen en muren, vermoedelijk nog de oude van het oorspronkelijke gebouw
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De ruimtes in de open lucht hebben een zekere duurzaamheid
verkregen door de toepassing van cement bij de podia en
dansvloeren en de verwerking van carreaux in de vloer.

1.5.3. opmeting 25: een nieuw binnenplaatshuis
Gebleken is <lat in de vorige periode -1946-1952- naast het
erfhuistype een nieuw type zijn intrede deed, het nieuwe
binnenplaatshuis. Een voorbeeld van dit type, waarin alle
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belangrijke elementen Z1Jn terug te vinden die dit type
bepalen, kan worden gevonden in de tussen 1952 en 1971 verkavelde oude schooltuinen in de wijk west-Dioboro (zie afb.
81).

1.5.3.1. fysische bouwvoorwaarden
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gevels en plattegronden huis 25
-functie: Opmeting 25 toont een binnenplaatshuis (zie afb.
104) dat toebehoort aan een marabout, die aan het hoofd staat
van een uitgebreide familie.
Precieze gegevens omtrent het
aantal bewoners en hun onderlinge relaties ontbreken. Wel is
bekend dat in ieder geval naast het familiehoofd een aantal
van zijn vrouwen en getrouwde zonen in het huis wonen. Daarnaast is er in dit huis een koranschool gevestigd, waarvan
enkele leerlingen in dit huis slapen en eten.
Het familiehoofd zelf is, zoals gezegd, marabout en oefende
zijn beroep onder andere ook in dit huis uit. Teneinde al
deze activiteiten te herbergen waren de volgende ruimtes in
dit huis aanwezig: entree, acht maisons, veranda's, terrassen, douche en w.c. en een keuken.
-stedebouwkundige situatie en orientatie:
Het kavel is geometrisch van vorm en maakt onderdeel uit van
een blok van ongeveer acht consessies (zie afb. 105).

s ituatie huis 25

82

De verkaveling is, zoals in de vorige paragraaf is gebleken,
reeds in de periode 1946-1952 tot stand gekomen maar in 19521971 ingevuld met woningen. Alle kavels in dit gebied zijn
strak en geometrisch gevormd.
De ingang van huis 25 ligt op het westen en komt uit op een
lange,
rechte en smalle straat. De maisons zijn oost-west
georienteerd.
1.5.3.2. symbolische bouwvoorwaarden
-functie:
Aangezien in paragraaf 2.4.1.5. dieper op marabouts en maraboutage zal worden ingegaan beperken we ons hier tot een
aantal essentiele aspecten.
Een marabout kan in Djenne een belangrijke plaats innemen.
Als hulpverlener en bemiddelaar tussen god (Allah) en de
mensen is hij in de west-Afrikaanse samenleving een uitgesproken islamiet. De marabout die eigenaar is van huis 25
heeft met de uitoefening van zijn maraboutage veel succes
geoogst. Hij
staat bekend als een krachtige en betrouwbare
marabout die veel zaken tot een oplossing heeft gebracht en
goede grigri's (amuletten) maakt. Hij is dan ook een welvarend man die verschillende huizen bezit en een molen om graan
te malen. Tijdens ons verblijf in Djenne liet hij zelfs met
behulp van een bulldozer een terp buiten de stad opwerpen
voor het bouwen van een nieuw huis, een in Mali uiterst
kostbare zaak.
De status en eerbied die men voor deze persoon heeft wordt
onder meer tot uitdrukking gebracht door het achterlaten van
de schoenen voor men zelfs de veranda van zijn vetrek heeft
bereikt in plaats van voor de ingang van zijn maison, he tgeen
gebruikelijker is.
De leerlingen van zijn koranschool worden door hem van eten
voorzien, in tegenstelling tot het gebruikelijke bijeenbedelen van eten door koranschoolleerlingen.
Kortom, het betreft hier een man van aanzien die zijn welvaart tot uitdrukking brengt op verschillende manieren, onder
meer in zijn manier van wonen.
-stedebouwkundige situatie en orientie:
Het is moeilijk in symbolisch opzicht iets te zeggen over de
stedebouwkundige situatie. Deze is wein.i g bijzonder, de wijk
west-Dioboro geldt zelfs als een van de armere wijken in de
stad. Echter een object maakt de plek bij huis 25 tot iets
bij zonders.
Bij huis 25 werd namelijk een graftombe aangetroffen, zoals
ze ook voorkomen op het plateau van de moskee (zie afb. 106).
' Het betreft bier het graf van Memouni Soumani, waarvan wordt
gezegd: "Hij was een groot weldoener voor de mens en". Men
zegt <lat het graf zo'n tweehonderd jaar oud is, in zijn
huidige vorm is het echter op de foto uit 1946 niet terug te
vinden, in tegenstelling tot de tombes op het plateau van de
moskee. Dit geldt overigens ook voor het graf van Tapama, de
ingemetselde maagd, waarvan men toegeeft <lat het slechts
enkele tientallen jaren oud is. Over Tapama verhaalt de
legende <lat ze in de voormalige stadsmuur is begraven, hetzelf de is ook mogelijk bij Memouni Soumani. Diens graf ligt
eveneens aan de rand van de stad, daar waar vroeger de stadsmuren liepen (zie afb. 107).
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Een opvallend stedebouwkundig fenomeen betreft het convergeren van het stratenpatroon naar het graf van Tapama, hetgeen
ook in Dioboro -zij het op iets minder duidelijke wijze- kan
warden aaogetroffen (zie afb. 108) (23). Blijkbaar spelen
dergelijke plaatsen een belangrijke rol bij het verkavelen
van een gebied. In de vorige paragraaf bleek al dat bij de
verkaveling van west-Dioboro rekening was gehouden met bestaande looproutes en traditionele patronen.
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Het graf van Memouni Soumani doet dienst als of ferplek bij
bijvoorbeeld het uitblijven van regen of het mislukken van de
oogst. Men legt dan witte mille op de platte steen in het
graf.
Het gebruik is afkomstig uit noord-Afrika, waar berber-stammen onder invloed van het soefisme -een sekte-achtige stromi ng binnen de Islam- leermeesters van koranscholen en religieuze leidsmannen gaan beschouwen als een soort heiligen die
bepaalde bovennatuurlijke krachten bezitten. Na hun dood
werden deze mensen begraven waarna deze krachten alleen maar
toenamen. Hun graftombes werden dan ook bedevaartsoorden en
kunnen nog overal in de Maghreb worden aangetrof fen.
Aangezien de geschiedenis leert dat de Soedan reeds vroeg met
deze vorm van Islam te maken kreeg, is het mogelij k <lat een
graf als dat van Memouni Soumani een restant van dit gebruik
is.
Het graf wordt ook nu nog steeds als zodanig gebruikt, de
buurtbewoners onderhouden het en dragen zorg voor de jaarlijkse bepleistering.
1.5.3.3. bouwvormen en hun onderlinge relaties
-entree
-binnenplaats
-veranda
-maison
-mag as ins
-trappen
-keuken
-w.c. en wasplaats
-terr as
-gevels
-muren
-muuropeningen
-daken en vloeren

ruimtecellen

erfhuis zie
par. 1.4. 2.

-de entree (sifa):
De entree, zoals die in al haar facetten werd aangetroffen in
het erfhuis zien we terug in het nieuwe binnenplaatshuis. In
het voorbeeld van huis 25 zien we echter een afwijking aangezien hier twee ruimtes aan elkaar gekoppeld de entree vormen,
hetgeen we ook al zagen bij het oude binnenplaatshuis; de
sifaber en de sif akalna ( z ie afb. 109). De sifaber heeft in
dit huis een traditionele functie: onderdak voor de koranschool. De ruimte stond dan ook vol met ardoises -een houten

de sifa
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leitje waarop koranteksten en grigri 's kunnen worden geschreven- en in de muren bevonden zich nisjes voor het plaatsen
van olielampjes, die ook in de oude binnenplaatshuizen veel
werden aangetroffen.
De sifakalna vervult hier weer een doorloopfunctie. De trap
naar de eerste verdieping bevindt zich niet op de traditionele plaats -in de sifakalna- maar daar wel vlak bij: op de
cour. Van een strikte man-vrouw scheiding is dus, zoals in
het oude binnenplaatshuis, geen sprake.
De plaats van de sifa is in het nieuwe binnenplaatshuis
redetijk vast bepaald. Ze wordt namelijk overwegend niet
aangetroffen in het bouwblok waarin zich de maisons bevinden
maar in het bouwblok daar min of meer haaks op of tegenover
(zie afb. 110). Wel is het mogelijk dat bijvoorbeeld op de

entree

i

I

L entree

begane grond met entree

eerste verd.iep_ing met maison
relatie tussen sifa en maison op eerste verdieping
eerste verdieping boven de sifa een maison of maisons word en
gerealiseerd (zie afb. 111), een traditionele relatie die in
het oude binnenplaatshuis bestond tussen sifa en het mas ion
niet
van de man. In het nieuwe binnenplaatshuis is het
noodzakelijk dat een eventueel maison op de eerste verdieping
aan de man toebehoort, in ons voorbeeld van huis 25 is dat
echter gedeeltelijk wel het geval.
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We zien dus in een aantal voorbeelden van nieuwe binnenplaatshuizen dat er een overgang is tussen de vroegere strikte relaties en scheidingen tussen de diverse ruimtes en hun
functie -uitmondend in het ruimtelijk schema random de sifa,
hoofdzakelijk gebaseerd op man-vrouw verhoudingen- en de
huidige, meer puur functionele relaties tussen de ruimtecellen, zoals aangetroffen in het erfhuis. Ook bij de nieuwe
binnenplaatshuizen, gebouwd in een latere periode, blijken de
relaties steeds functioneler te warden, maar ook inventiever
en ruimtelijk interessanter, zoals we in par. 2.3.3. zullen
zien.
-de binnenplaats:
Een wezenlijk verschil met de binnenplaatsen in de erfhuizen
is, <lat in het nieuwe binnenplaatshuis de ruimte, ingenomen
door de cour, relatief klein is, een feit waarop het typologisch onderscheid tussen erf- en binnenplaatshuis onder andere is gebaseerd.
De binnenplaats wordt aan minstens twee zijden begrensd door
bouwmassa's, de rest wordt door een vaak hoge muur of door de
aanpalende bebouwing begrensd. De functie van de binnenplaats
is dezelfde als bij het erfhuis.
-veranda:
Evenals in het erfhuis is een veranda niet altijd in het
binnenplaatshuis aanwezig. Bij alle opgemeten binnenplaatshuizen waar dit het geval is, bleek het te gaan om nieuwe
huizen op een oude fundering van djenne-ferey, of om uitbreidingen van oude huizen. Voorzichtig gesteld, warden de plattegronden van dit soort nieuwe binnenplaatshuizen min of meer
gebaseerd op de voormalige plattegrond van het oude binnenplaatshuis. We zullen in par. 2.3.3. daar nog een voorbeeld
van zien.
Bij de volledig nieuw opgetrokken binnenplaatshuizen was dus
wel een veranda aanwezig. De functie is als bij de erfhuizen:
ve rbinding tussen de maisons en eventuele magasins onderlin&
en tussen maisons en de binnenplaats ( zie afb.
112).
De
veranda's op de eerste verdieping werden vaak precies boven

relatie tussen maisons en binnenplaats
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de veranda's op de begane grond aangetroffen. In het algemeen
kan trouwens gesteld worden dat de plattegronden van de
begane grond en de eerste verdieping vrijwel identiek zijn.
-magasins:
Met betrekking tot de magasins kan hetzelfde gezegd worden
In het voorbeeld van huis 25 betreft
als bij de erfhuizen.
het een als magasin in gebruik zijnd maison (zie afb. 113).

-maisons:
In het voorbeeld van huis 25 zijn maar liefst acht maisons te
vinden.
In principe zijn ook hier alle maisons op de begane
grond en op de eerste verdieping op een identieke wijze te
bereiken, een duidelijk verschil met het oude binnenplaatshuis, evenals het voorkomen van meer dan een maison, het
traditionele maison van de man op de eerste verdieping.
Daarnaast is al even aangestipt dat in huis 25 wel een speciaal maison voor de man aanwezig is (zie afb.
114). Het be-
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het maison van de man
treft hier een groot uitgevallen gallia, vol met meubels en
wandkleden, waar de marabout zijn werk doet, met een kleine
tassica, die vol staat met persoonlijke spullen.
De man
slaapt dus ook hier om beurten bij een van zijn vrouwen.
Alhoewel de bereikbaarheid in principe vrijwel identiek is
aan de overige maisons op de eerste verdieping is door middel
van een veranda met nauwe openingen toch een soort scheiding
met de rest van het huis gemaakt. We zagen dat de schoenen
dan ook hier dienen te worden uitgetrokken, waarna het gebied
van de man kan worden betreden.

88

De situatie van dit maison ten opzichte van de stedelijke
ruimte blijkt niet traditioneel te zijn, dat wil zeggen boven
de ingang van het huis gesitueerd, gericht op de straat met
kleine gluurgaatjes naar de cour. In huis 25 bevindt het
maison van de man zich ten opzichte van de straat achter in
een hoek op het kavel (zie afb. 115). Alle openingen van het
maison zijn -op een na- gericht op de veranda en dus -in
mindere mate- op de cour.
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In een zwakkere vorm dan we zagen bij het oude binnenplaatshuis, heeft ook dit nieuwe binnenplaatshuis een maison voor
de man. Er is in dit opzicht sprake van een overgangsvorm.
-de keuken-trap-w.c.-combinatie:
De keuken-trap-w.c.-combinatie, zoals we die aantroffen bij
·het erfhuis, is in het nieuwe binnenplaatshuis minder duidelijk aanwezig. Wel komen combinatie van twee uit de drie
ruimtecellen veelvuldig voor, in het voorbeeld van huis 25
vinden we de keuken en de toilet naast elkaar (zie afb. 116).

Een vaak aangetroffen combinatie was die van de keuken met de
trap, wat weer terugvoert naar het oude binnenplaatshuis.
De w.c.'s zijn vaak inpandig (zie afb. 117) <loch ook met
betrekking tot <lit aspect is een overgangsvorm te zien bij
huis 27 waar de w.c.-koker gedeeltelijk tegen en in de gevel
is verwerkt (zie afb. 118). Dit huis is overigens ook in deze
periode geconstrueerd.
Een mooi voorbeeld van een inpandige w.c., waar extra veel
zorg is besteed aan het gebruik ervan en het probleem van de
scheiding tussen de urine en de faeces, is in huis 36 aangetroffen (zie afb. 119). Deze w.c. is duidelijk "ontworpen".
-terras:
Naast de gebruikelijke functies van het terras als rustplek,
wasdrogen en dergelijke zien we bij sommige binnenplaatshuizen het terras ook in gebruik als looproute, zoals in huis 25
te zien is.
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Met betrekking tot de ruimtecellen en hun onderlinge relaties
kan worden geconcludeerd <lat de diverse ruimtes in vergelijking met het oude binnenplaatshuis wel hun directe functies
hebbe n behouden -bijvoorbe eld: sifa=toegang tot het huis,
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maison=wonen- maar <lat vooral de onderlinge relatie evenals
de relaties tussen de diverse ruimtes en het openbare stedelijke gebied zijn veranderd, waarbij de traditionele verhoudingen tussen man en vrouw zoals ze in het oude binnenplaatshuis werden uitgedrukt, in belangrijkheid hebben afgenomen.
We zagen dat al bij de sifa, maar ook het verschil tussen
bijvoorbeeld het vrouwelijke en het mannelijke maison is
verdwenen.
-de gevels
Gekeken naar de gevels kan een modern binnenplaatshuis in
twee typen worden onderscheiden, met en zonder soedangevel.
De huizen zonder soedangevel hebben een uiterst sober karakter. Daar waar gaten en openingen nodig zijn
zijn deze
aangebracht, verder is alles geheel functioneel gehouden.
Sommige binnenplaatshuizen zijn zodanig geconstrueerd <lat het
onmogelijk is deze van een soedangevel te voorzien, zoals de
gevel van huis 25, omdat de gerealiseerde combinatie van
ingang, eerste verdieping, toilet en raamopeningen in een
gevelvlak er ongeschikt voor is.
Dit zal duidelijk zijn bij de bespreking van de moderne
soedangevel zoals onder andere is aangetroffen bij huis
39
(zie afb. 120).
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1.5.3.3.1. de moderne soedangevel
1.5.3.3.1.l. inleiding
De opbouw van een moderne soedangevel is aan een aantal
spelregels onderworpen. Alvorens daar dieper op in te gaan
dienen er eerst enkele onderdelen van de gevel te worden
benoemd (zie afb. 121).
A:sarafar-foula
B:saraf ar-har
C:boundou
D:sarafar-idye
E:sarafar-djoutoum
F:ganga
G:moussi boumo
H:pieds
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Sarafar kan worden opgesplitst in "sara", wat betekent
schoonheid, maar ook sperma, en "far", wat betekent vader of
meester. "Har" wordt in Djenne uitgelegd als man en "idye"
als vrouw. "Foula" betekent hoed, "djoutoum" betekent navel,
"ganga" betekent pieds en "moussi boumo" betekent tete du
chat -kattehoofd- (24). Dit laatste gevelonderdeel werd vaker
aangeduid met zijn Franse vertaling dan met zijn Djennenkese
equivalent. Al met al kan men uit deze benaming in enige mate
de symbolieke betekenis van de gevelonderdelen proeven.
Er schuilt echter gevaar wanneer men dergelijke symbolische
voorbeelden al te letterlijk neemt, of beter gezegd, als het
ware kortsluit met de maker of gebruiker ervan. Prussin (25) .
heeft geprobeerd aan te tonen dat de huidige vormen met hun
betekenis een lange onsta.ansgeschiedenis achter de rug hebben, de associaties of betekenissen zijn vaak niet meer
duidelijk of goed te achterhalen. Korts .1 uiten houdt dan in,
het overslaan van deze -historische- weg en het direkt confronteren van een symbool met de maker of gebruiker ervan.
Het volgende voorbeeld getuige hiervan:
"Op een dag vertelde ik Bere Yono, macon uit Djenne, terwijl
we over een door hem geconstrueerde soedangevel aan het
discuscieren waren, <lat wij in het Westen een bepaalde betekenis verbonden aan het gevelonderdeel tete du chat, namelijk die van fallussymbool, symbool van mannelijkheid: c'est
le signe d'un monsieur d'un garcon -het teken van een mannelijk lid-. Daarop barstte hij in lachen uit en vroeg of ik
serieus was. Na mijn bevestigend antwoord stelde hij <lat van
zoiets geen sprake was, het is gewoon een mooi onderdeel van
de gevel. De facade als geheel is niet meer en niet minder
dan een teken van welstand en aanzien van de eigenaar".
In het algemeen wordt dus tegenwoordig de gevel slechts
gezien als het symbool van de rijke man. Diegene die het zich
kan veroorloven een gevel te bouwen en te onderhouden dient
een zekere welvaart te hebben. Een slecht onderhouden gevel
brengt grote schandeover de eigenaar, het is dan immers
duidelijk dat hij geen geld meer heeft. Het komt dan ook
regelmatig voor dat om die reden een oude gevel wordt afgebroken (26).

1.5.3.3.l.2. het systeem (27)
De

nu volgende beschrijving van her systeem van

opbouw

van
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een gevel dient te worden beschouwd als een basistype, de
varianten worden in de volgende paragraaf behandeld.
De toegangsdeur (zie afb.
122) wordt, als het enigszins
mogelijk is, in het midden van de gevel uitgemeten. De deur
heeft een breedte van een meter. Aan weerszijden van de deur
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wordt op een afstand van vijftig centimeter een kolom gemetseld.
Daarnaast worden op een afstand van ieder twee meter
weer twee kolommen gemetseld. Deze vier kolommen -piedsvormen een geheel met de muur, ze worden gelijktijdig met de
muur in metselverband opgemetseld. Duidelijk is gebleken <lat
deze pieds geen relatie hebben met de daarachterliggende
plattegrond, soms vallen scheidingsmuren binnen samen met de
pieds buiten <loch <lit is meestal niet het geval.
De maat
tussen de twee buitenste pieds en de sarafar-har is verder
voor de gevelopbouw van geen belang en kan elke dimensie
aannemen naargelang de plattegrond dit vraagt (zie afb. 123).
Met de rest van de opbouw van de gevel wordt pas begonnen als
het gehele huis in zijn ruwbouwfase af is .
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Daartoe legt men op de vier pieds drie balken, zodanig, <lat
de pieds als het ware alle vier overspannen worden (zie afb.
124)). Deze balken hebben dus een maat van twee meter, <loch
dat kan uitlopen tot tweeeneenhalve meter, dit naargelang het
hout <lat beschikbaar is. Duidelijk is dan ook dat de afstand
tussen de vier pieds wordt aangepast, <lit dient al in een
vroege fase van de bouw, het opmetselen van de muren,
te
gebeuren. De gebruikte houtsoort is ronierhout.
De balken worden opgelegd op houten balkjes dwars op de
lengterichting van de grote balken, dit wordt later in de
crepisage beaccentueerd. De volgende stap is het plaatsen van
de stenen waartussen de boundou worden gelegd (zie afb. 125).
Het aantal boundou boven de vier pieds is gelijk aan het
aantal ganga en moussi boumo tesamen. Hiervoor wordt altijd
een oneven getal gebruikt. Als reden werd opgegeven: "Het
midden van de gevel is zo gemakkelijk te vinden". Het meest
gangbare aantal
is dertien e n wordt op de volgende manier
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gevonden. Boven elke pied wordt een ganga gemetseld. Tussen
deze vier ganga wordt in het midden weer een ganga gemetseld,
het totaal komt dan op zev~n ganga. Tenslotte komt er tussen
elke twee ganga een t~te du chat, met en totaal van zes.
hetgeen een totaal aan moussi boumo en ganga tesamen geef t
van dertien (zie afb.
126). Uitgaande van een afstand tussen

30

cm
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twee pieds van twee meter en dertig boundou wordt de af stand
tussen twee boundou ongeveer dertig centimeter. Dit wordt
afgemeten met een op maat gekapt ronierbalkje. Deze maat van
dertig centimeter wordt ook aangehouden voor de afstand tussen de resterende boundou's aan weerszijden van de twee
buitenste pieds. Hun aantal hangt af van de lengtemaat tussen
deze twee buitenste pieds en de sarafar-har. Het afmeten van
de juiste afstand tussen twee boundou's, vooral die boven de
vier pieds is van groot belang, de gehele opbouw van de rest
van de gevel hangt hier van af. Het balkje van dertig centimeter is dan ook in die zin de moduul, waarop de gevel is
gebaseerd, althans in horizontale richting. Het komt voor <lat
er fouten worden gemaakt bij het uitmeten. Dit kan resulteren
in een wat afwijkende vorm die niet onder de varieteiten
valt, zoals bijvoorbeeld twee ganga naast elkaar (zie afb.
15, de nieuwe gevel), <loch dit wordt niet gezien als een
onoverkomelijk bezwaar: "alleen een geoefend metselaar ziet
deze fout".
De boundou worden zodanig ingemetseld dat ze zestig centimeter naar buiten steken en dat tussen het uiteinde van de
boundou en de binnenwand zo'n tien centimeter overblijft. Dit
teneinde het doorsijpelen van regenwater langs de binnenmuur
te voorkomen, daar waar zich boundou bevinden. Bij muren van
zestig centimeter dikte worden de boundou dus gekapt bij een
lengte van een meter tien, bij muren van veertig centimeter
worden ze negentig centimeter lang (zie afb. 127). De boundou
,...___ 10 cm
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die boven de vier pieds ZlJn ingemetseld steken tesamen met
de twee boundou in de saraf ar-har iets verder uit dan de overige: "De afstand moet duidelijk zij n voor het oog". Een
praktische reden ' hiervoor zou kunnen zijn dat hierdoor de
boundou die terugwijken even stevig worden ingemetseld als de
overige, immers de muren daar ter plekke wijken ook iets
terug (zie afb.
128). De juiste uitsteekmaat wordt afgemeten
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door tussen de twee uiterste boundou, die in de sarafar-har,
een touwtje te spannen, waarna de resterende boundou correct
kunnen worden ingelegd. Boven op de boundou wordt een riJ
stenen (zie afb. 129 -1-) gemetseld waarna wordt begonnen met
de constructie van de ganga en de moussi-boumo.
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Boven elke boundou komt telkens om en om een ganga of moussiboumo. Tussen een ganga en een moussi-boumo wordt een gat
opengelaten -2-. Hiermee wordt echter pas begonnen na eerst
twee rijen te hebben gemetseld -3-. Het gat zelf krijgt
uiteindelijk een hoogte van vier rijen. De ganga worden
opgemetseld tot zes rijen hoog -4-, dus eindigen op gelijke
hoogte met het gat, de aanzet tot de moussi-boumo wordt vijf
rijen hoog opgemetseld -5-, daarboven wordt dus een opening
gelaten -6-.
De openingen tussen de ganga en de moussi-boumo worden afgelegd met ronierbalkjes -7-. De ganga worden afgedekt met een
platte steen -8-. Daarop komen in dwarsrichting kleine ronierbalkjes -9-,
zoals boven de pieds, waarop een balk wordt
gelegd die de afstand tussen twee ganga overbrugt -10-. De
spleetvormige openingen tussen de twee overspanningen, dus
die boven het gat en die tussen twee ganga worden opgevuld
met banko -11-. Het gat boven de aanzet tot de moussi-boumo
wordt afgesloten door dezelfde balk die de twee ganga verbindt. Het geheel heeft dus een hoogte van zes rijen, een
platte steen, de dikte van de korte dwarsbalkjes plus de
grotere ronierbalk. Als reden voor het toepassen van net deze
aantallen rijen stenen (twee, vijf en zes) wordt opgegeven:
"anders is het niet mooi", met andere woorden, dan is het
geheel uit verhouding.
Boven op de grotere ronierbalken worden de sarafar-idye gemetseld, een sarafar-idye boven steeds een ganga of een
moussi-boumo. Ze worden opgemetseld door telkens na een rij
een weinig te minderen zodat de typische puntvorm ontstaat.
De totale hoogte wordt ongeveer zeven rijen. Voor het metselen wordt banko gebruikt met veel rijstvlies -poudre du riz-.

97

Na de eerste rij wordt een rond houtje ingemetseld dat enigszins uitsteekt en later met banko wordt afgesmeerd, de zogenaamde sarafar-djoutoum (zie afb. 130 ).
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De aanzetten tot de moussi-boumo worden nu afgewerkt.
De
eerst nog vierkante kolorrnnen worden rond afgekapt en er
worden twee stenen gekapt voor de kop. Het geheel wordt
telkens een beetje aangesmeerd en bijgetikt tot de gewenste
vorm is ontstaan.
De sarafar-har worden op gewenste hoogte gemetseld en krijgen
een "muts", de sarafar-foula, die uit drie in hun vorm gekapte stenen bestaat, er zit geen aardewerk of hout in ter
versteviging. Het geheel wordt eveneens in zijn gewenste vorm
gekapt en gesmeerd en later afgesmeerd met cement.
De ballustrade tussen de twee uiterste ganga en de sarafarhar krijgt een ronde rug, de zogenaamde farka-banda -ezelsrug- (zie afb.
131). Tevens zijn hier al om en om boundou en
openingen aangebracht, op dezelfde hoogte en met dezelfde
tussenafstand als boven de vier pieds. De gevel in zijn ruwe
vorm is nu af.

l.S.3.3.1.3. de varianten
Met een variant wordt hier bedoeld een in ziJn verschijningsvorm afwijkende gevel of gevelonderdeel, die meerdere
malen in Djenne voorkomt.
tot
Een aantal variant.en komt
uiting in een afwijking van het aantal voorkomende gevelonderdelen.
Om te beginnen kan het aantal pieds varieren.
Het meest
gebruikelijk is dus vier pieds, echter twee en drie komt ook
voor, bijvoorbeeld bij het palais de la justice. Duidelijk is
dat bij drie pieds de deur niet meer in het midden kan worden
uitgemeten.
Een vaak voorkomende variant is die, waarbij in plaats van
het aansluiten van een sarafar-idye boven telkens een moussiboumo of een ganga,
tussen twee ganga,
twee sarafar-idye
worden geplaatst, dus twee sarafar-idye boven e en moussiboumo.
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De openingen boven de moussi-boumo kunnen worden weggelaten.
De ganga sluiten niet altijd aan op een pied. Het komt voor
dat een pied op een ganga aansluit en een pied op een moussiboumo. Gezien het asymmetrische karakter hiervan -symmetrie
is essentieel in een soedangevel- is deze constructie vermoedelijk te wijten aan meetfouten tijdens het uitzetten van
de gevel of plattegrond.
In het algemeen zij n er maatverschillen waarneembaar tussen
de diverse gevels, zowel in horizontale als in verticale
richting, die waarschijnlijk gebaseerd zijn op het beschikbare materiaal -met name het hout- en de eisen voortvloeiend
uit de situatie en de plattegrond.
De diverse versieringen in de uiteindelijke crepisage zijn
een uiting van de vrijheden van de individuele macon, evenals
het doortrekken van de sarafar-idye aan een kant of aan
weerszijden van de twee uiterste pieds. Ook dit laatste is
van een dermate incidenteel karakter <lat het niet meer als
een variant kan warden aangemerkt.
1.5.4. conclusie
Er is reeds geconstateerd dat de stad haar huidige aanzien
heeft gekregen: het volledig anders georganiseerde stadscentrum en de rechtverkavelde uitbreidingsgebieden. De architectuur van de huizen heeft zich schijnbaar aan de moderne tijd
aangepast. Gestoeld op de veranderende verhoudingen binnen de
familie en daarbuiten krijgen de ruimtes in het huis een
andere betekenis en worden daardoor ook anders in het huis
gesitueerd, de relaties zijn gewijzigd. Traditionele elementen -waarbij in deze context vooral aan de soedangevel moet
worden gedacht- blijven gehandhaafd, zij het ook hier met een
veranderende betekenis: van symbool van het rijke en machtige
Djennenkese familiehoofd en handelaar tot een statussymbool,
in principe toepasbaar door iedereen.
1.6. de periode 1971-1973 ·
1.6.1. de stedelijke groei
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1971
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1973
Deze -korte- periode wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door de
verkaveling van het gebied ten westen van de stad rondom het
moeras, waardoor de wijk Kanafa ontstaat (zie afb. 132).
Kanafa bestaat als wijk al lang, reeds op de tekening uit
1921 zagen we dat een beperkte groep woningblokken ten zuidwesten van Youboucalna de naam Kanafa draagt (zie afb. 133).
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Youboucaina

Kanafa

Kanafa betekent letterlijk "buitenstedelijke uitbreiding",
toendertijd een gebied buiten de stadsmuren. Kanafa blijkt
ook nu nog in elke zin een aparte wijk van Djenne te zijn. De
wijk en haar bewoners staan over het algemeen niet erg hoog
in aanzien bij de Djenneke. De bewoners komen vaak van buiten
de stad, de Djenneke zelf wonen er niet graag. De bouwwijze
is mede daardoor van een meer algemeen karakter. Het type
woning is het erfhuis.
Factoren als familie- en stamrelaties die vooral in het oude
stedelijke weefsel de verkaveling en bouwwijze bepalen, zijn
in Kanafa volledig afwezig. De diverse ethnieen en families
wonen door elkaar heen. Laten we eens bekijken hoe de verkaveling van de wijk heef t plaatsgevonden.

100

In 1964 werd dit gebied voornamelijk bepaald door een moeras
en een kleiner waterbekken (zie afb.
134). Opvallend is dat
alle nieuwere wijken die we tot nu toe zagen gerealiseerd
zijn op of rond een -oud- waterbekken.
De terp kon tot dan
toe blijkbaar de groei redelijk opvangen. Pas in de naoorlogse jaren nam de stad zo in omvang toe dat men z1Jn toevlucht moet zoeken tot de lager gelegen plekken: de waterbekkens en de randen.
DJEN NE
KANAfA

I•

+

Echelle

1/ 1000

Kanafa in 1964
Slechts een klein aantal menselijke ingrepen Z1Jn aanwezig in
Kanafa: de dispensaire, enkele voorzieningen ten behoeve van
de veterinaire dienst en een tweetal tuinen.
Het gebied rondom het moeras geldt als een onherbergzame
plek.
In het natte seizoen wordt het moeras gevuld met water
wat een enorme overlast veroorzaakt aan insekten en dergelijke.
Vanwege de drassigheid is het onmogelijk deze plek te
bereiken. Volgens de Djennenkese tradities huizen er dan ook
veel geesten en duivels in het moeras. Men is bang om daar
naast te wonen.
Dat dit gebied echter reeds in de koloniale tijd voorbestemd
was om de eventuele groei van de stad op te vangen,
blijkt
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uit een tekening uit 1951, waarop men op een nogal drastische
wij ze he t gebied heeft verkaveld (zie afb.
135). Zonder
rekening te houden met hoogtelijnen -men heeft ook de beide
natte plekken gedempt- zijn door middel van elkaar schijnbaar
willekeurig kruisende straten geometrische kavels ontstaan.
De ontsluiting van het gebied vindt plaats door een tweetal
brede straten en een soort boulevard aan de rand van de wijk
(zie afb. 136).
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verkaveling van Kanaf a in 1951

Het gebied daartussen is op een volgend
(zie afb. 137).

patroon

gebaseerd
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Kortom, een rationele, westerse aanpak, hetgeen niet heeft
belet <lat de werkelijke verkaveling van <lit gebied pas in
1971 -na de onafhankelijkheid- gestalte kreeg.
Zoals we zagen op de kaart uit 1964 was reeds een aantal
gebouwen en tuinen aanwezig. Het blijkt <lat bij de definitieve verkaveling wel rekening is gehouden met factoren als
afwatering en de aanwezigheid van natuurlijke en kunstmatige
elementen (zie afb.
138). Uitgaande van de dispensaire en de
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Kanafa nu
veterinaire dienst -1-, de twee tuinen -2- en de twee natte
plekken -3- met de daarbijbehorende hoogtelijnen heeft men
daartussen een grid geplaatst, waarbij de wat vreemde hoekverdraaiingen door deze factoren zijn bepaald.
Het grid zelf bestaat uit blokken van twee of vier kavels met
daartussen in noord-zuidrichting brede en in oost-west richting smallere straten. De kavels zelf zijn ongeveer vijftien
bij twintig meter groot (zie afb. 139).
I
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Dit type uitbreiding wordt overal in de na-oorlogse Afrikaanse steden aangetroffen. Een kaart van de zusterstad van
Djenne', Tombouctou, uit 1976 toont een zelfde uitbreidingstype (zie afb. 140).

1.6.2. varianten van het erfhuis

binnenplaats

magasin

maison

plattegrond huis 13
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We hebben al gezien dat het type woning in Kanafa het erfhuis
is.
In par.
1.4.2. is een bescbrijving van dit type opgenomen.
In Kanafa is op een duidelijke wijze te zien in welke
varianten dit type kan voorkomen. We zullen een aantal voorbeelden de revue laten passeren.
Opmeting 13 (zie afb.
141) toont ons een voorbeeld van het
erfhuis in zij n me est "pure" vorm. Bestaande uit een groot,
ommuurd kavel met daarop twee maisons, een w.c. op de begane
grond, een trap naar bet dakterras en een toegangspoort in de
muur, is elk erfhuis een uitbreiding met ruimtecellen van dit
voorbeeld.
Het huis werd gebuurd door een man uit Bourkina Fasso, bet
voormalige Opper-Volta, die in Djenn' koranlessen volgde en
wat klusjes opknapte om geld te verdienen voor zijn levensonderhoud, een werkstudent dus. Hij had geen status en was arm,
hetgeen aan zijn woning te zien was. Ook de situatie, vlak
tegen bet moeras, was niet de gunstigste.
Het volgende voorbeeld,
buis 2, is een uitbreiding van huis
13 met een sifa en een keuken (zie afb. 142).
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plattegrond 1
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Het huis wordt bewoond door een Bobo-familie: man, vrouw en
vijf kinderen.
De Bobo zijn een van de oorspronkelijk aanwezige ethnieen in de binnendelta van de Niger. Het zijn de
jagers van de Pondo en hebben, evenals bijvoorbeeld de Dogon,
altijd vastgehouden aan hun oorspronkelijke levenswijze.
Zij
zijn dan ook vaak niet islamitisch, hetgeen ze volledig
buitensluit in een bij uitstek islamitische stad als Djenne.
Het feit dat de Bobo alcohol drinken maar vooral varkensvlees
eten, vervult de rechtgeaarde Djennenkese moslim met grote
afschuw. Ook hier weerspiegelt de situatie van het huis -in
Kanafa- en d e staat ervan de positie van de bewoners in de
stad.
Het huis is overigens in een eerste fase in 1974 tot ongeveer
een meter hoogte opgemetseld waarna het in 1978 verder is
afgebouwd.
Dit was in het interieur van het huis nog duidelijk te zien.
Men deed dit omdat bij de toenmalige verdeling
van de grond als voorwaarde werd gesteld dat het uitgegeven
kavel na een bepaalde periode bebouwd moest zijn, anders
verviel het recht op de grond.
Vaak bouwde men daarop een
eerste aanzet tot het huis en wachtte men vervolgens betere
tijden af om het huis af te maken. Men was dan in ieder geval
verzekerd van de grond. Op de luchtfoto uit 1973 zijn diverse
van dit soort onafgemaakte huizen te zien. Ook nu nog wordt
het beeld van Kanafa mede hierdoor bepaald.
Huis 7 (zie afb.
143) toont op zijn beurt weer een uitbrei-
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'w.c.-

douche

binnenplaats

maison

ouders

kinderen

plattegrond huis 7
ding van huis 2. We zien dat er nu een veranda en een magasin
zijn toegevoegd.
Het koken vindt noodgedwongen plaats in de
sif a en kan als een verlengde worden beschouwd van de gewoonte om in de sifa huishoudelijk of ambachtelijk werk te verrichten, met dit verschil dat nu de sifa blijkbaar ook voor
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de vrouw een werkplek kan Z1Jn (zie oud binnenplaatshuis).
Een maison van dit huis heeft twee anti-chambre's, een vaker
voorkomende variant op het gewone chambre- antichambre maison.
De functie ervan is duidelijk, in een anti-chambre, die
met de mooiste goum (zie afb.
144), slapen de ouders, in de
ertegenoverliggende slapen de kinderen.
Het andere maison
doet dienst als magasin.

goum in maison huis 7
Hier zien we dus duidelijk de veranderde verhoudingen binnen
de familie, uigedrukt in het huis. Sliepen voorheen in het
algemeen de kinderen bij hun moeder en hadden man en vrouw
ieder hun strikt gescheiden ruimtes, nu is er sprake van een
meer "westerse" verhouding, uitgedrukt in een ouder- en kinderslaapkamer.

maison

. I

mnison

binnenplaats
maison

entree

w.c.

plattegrond huis l
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Huis 1 toont tenslotte, met uitzondering van de sifa (28) het
complete erfhuis. We treffen alle ruimtecellen in hun onderlinge relatie aan. De keuken-trap-w.c.-combinatie tesamen met
een douche op de begane grond: een wat uitzonderlijke combinatie. Haaks daarop twee maisons en een magasin aan een
veranda en weer haaks daarop een derde maison met een veranda
(zie afb. 145).
De eigenaar, een ambtenaar afkomstig uit de in het noorden
van Mali gelegen stad Gao, had twee vrouwen die elk een
maison hadden. Hij sliep om beurten bij een van hen aangezien
hij zelf geen maison had. Tevens woonde de zus van de man met
haar echtgenoot in het derde maison.
Een welgestelde familie
in een dienovereenkomstig huis.
Tot nu toe zagen we een volledige afwezigheid van enige
decoratie bij het type erfhuis, maar ook hierin gaat verandering optreden.
In het voorbeeld van huis 11 (zie afb.
146) zien we hiertoe

binnenplaats

maison·

en tree

I

I!"':
1)

j! •

!'

.

rniTi1
1,,,
;

,.

.,

'·

al een aanzet in de vorm van een gevel bedekt met carreaux.
De eigenaar stond er op om een foto van hem voor de gevel van
zijn huis te maken om naar zijn moeder op te steuren als
bewijs van zijn welslagen. Blijkbaar is ook de carreaux-gevel
een teken van welvaart en status. Bij dit huis is de toegang
tot het terras, c.q. toilet apart afsluitbaar met een deur.
Dit lijkt een restant van de gewoonte om bij het oude binnenplaatshuis de trap naar het dakterras te overkappen met een
dergelijk trapvormig bouwsel en met een deur afsluitbaar te
maken. Een andere opvallende ruimtecel is de vrijgezellenkamer, die oorspronkelijk ook in het oude binnenplaatshuis
voorkwam. Ze is bedoeld als min of meer vrije woonruimte voor
een jongen, bijvoorbeeld de zoon van de eigenaar. Huis 11 is
het enige erfhuis waar een dergelijke ruimte voor vrijgezellen werd aangetroffen (zie afb. 147).
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de vrijgezellenkamer van huis 11
Een volgende stap, het kon haast niet uitblijven, is een
erfhuis met een soedangevel.
Huis 10 is tot nu toe het enige voorbeeld in Djenne van een
erfhuis met soedangevel ( zie afb.
148): een uite rst v reemd
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gezicht. De gevel is helemaal compleet, zij het dat deze in
de hoogte ongeveer drie meter is ingekort .
Op de vr a ag aan de metselaar die deze gevel gebouwd heeft,
wat hij er van vond -<lit is immers ni et gebruikelijk- werd
het volgende antwoord gegeven : "De eigenaar vroeg erom, betaalde, dus heb ik het gedaan. Het hoort eigenlijk niet, het
is niet goed en ik vind het niet mooi, maar ja, als de
eigenaar het wil". Zijn jongere broer voegde daar nog aan
toe: "Het lijkt zo net een huis uit de brousse ( 29)".
De eigenaar, dezelfde als van huis 10, was, zoals is gebleken
geen Djennenke . Bij aankomst in de stad vond hij de architectuur van Djenne zo geweldig, <lat hij voor zichzelf ook een
soedangevel wenste, met bovengenoemd resultaat.
Duidelijk in dit voorbeeld is de huidige overgebleven betekenis van de gevel als statussymbool en symbool van het economische succes van de eigenaar. Maar er is met dit huis nog
meer aan de hand.
Gebleken is dat huis 10 gebouwd is in drie verschillende
f a sen -1979,
1980 en 1985- (zie afb. 149), waarbij de gevel
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in de laatste periode is gerealiseerd.
Het huis is daardoor
bijna een binnenplaatshuis over een verdieping geworden. Ook
de asymmetrie van de gevel is hierdoor verklaard.
"De sifa
zit niet in het midden omdat de eerste macon niet heef t
vooruitgedacht ( 30)".
Duidelijk is dat de gevel leterlijk
tegen de bestaande bebouwing is geplakt waardoor er geen
relatie is tussen de gevel en de daarachterliggende plattegrond, dit in tegenstelling tot andere typen huizen. De gevel
is geworden tot een soort sieraad, <lat naar believen rond
elke willekeurige nek kan warden gehangen. We zullen <lit
straks ook zien bij een antler gebouw in Djenn~: het palais de
la justice.
Het vreemde is nog, dat de gevel als statussymbool hier
helemaal niet werkt, gezien de bovenstaande opmerkingen van
de beide metselaars. De niet uit Djenn~ afkomstige eigenaar
heeft dus van dit architectuuronderdeel niet veel begrepen en
-althans in de ogen van de metselaars- een kat in de zak
gekocht.
1.6.3. conclusie
Uit de bovenstaande opeenvolging van varianten van het erfhuistype is duidelijk geworden dat er een genuanceerde relatie bestaat tussen de grootte, uitvoering en situatie van het
erfhuis en de status en rijkdom van de bewoner. Ook Kanafa,
met zijn tijdens de onafhankelijkheid gerealiseerde rationele
gridverkaveling, kent blijkbaar in haar architectuur een
subtiele uitdrukking van de mensen en hun achtergronden.
1.7. de periode 1973-1985
1.7.1. de stedelijke groei
Ondanks het feit dat er van de periode na 1973 geen luchtfotomateriaal voorhanden is, is het toch mogelijk om met behulp
van het opmeetmateriaal een aantal uitspraken te doen over
het stedelijke groeiproces in deze periode.
Twee punten zijn hierbij van belang. Allereerst wordt in het
gebied "stadsplein" een tweetal nieuwe overheidsgebouwen
gerealiseerd: het palais de la justice en het maison des
hautes. Daarnaast wordt het gebied ten oosten van de moskee
random de markt volgebouwd met typische "zakenwijkhuizen",
gebouwen waarin een aantal commerciele funkties zijn ondergebracht. We zullen daar straks een voorbeeld van zien, maar
allereerst wordt het "stadsplein" bekeken.
1.7.2. het palais de la justice: een openbaar gebouw
Een eerste uitbreiding van bestuurlijke f uncties in <lit gebied betreft het palais de la justice op het terrein van het
voormalige koloniale postkantoor (zie afb. 150).
1.7.2.1. fysische bouwvoorwaarden
-functie: Het palais de la justice vervult dezelfde functie
als in west-Europa een gerechtsgebouw. Gestoeld op de Franse
wetgeving wordt in dit gebouw recht gesproken door een rechter, bijgestaan door administratieve krachten als bijvoorbeeld een griffier. De rechter heett zijn woning in het
palais de la justice.

111

\_:;pement
~P.T.T

AJeGL

~~~r

palais de la justice

1985

1921

In Djenne bestaan er eigenlijk twee rechtssystemen parallel
aan elkaar: het traditionele islamitische recht en de Franse
wetgeving. Bij conflicten tussen tussen echtelieden, f amilieleden, gezinsleden, wijkgenoten etc. -men denke hierbij
aan eigendomsrecht, erfkwesties, huwelijksconflicten- wordt
veelal op traditionele wijze recht gesproken. Dit gebeurt
door een raad van ouderen. Naargelang de ernst van het conflict, of de onoplosbaarheid ervan, vindt dit plaats op wijkof stadsniveau. Komt men er niet uit, dan schakelt men de
rechter in. Een uitzondering hierop vormen onder andere echtscheidingen die altijd volgens de Malinese wet moeten worden
bekrachtigd. Men ziet dan ook vele aankondigingen van echtscheidingen aangeplakt op het palais de la justice. Echtscheid ingen komen veelvuldig voor in Djenne". Meestal is echter de eigenlijke procesgang en een eventuele schuldvraag al
op traditionele wijze opgelost.
In geval van een misdaad,
bijvoorbeeld diefstal of geweldpleging, is het wel de rechter
die in deze in eerste instantie een uitspraak doet.
Doch ook
hier kunnen dergelijke schendingen van de wet op traditionele
wiJze worden opgelost. Bekend is het niet alleen in Djenne
voorkomende verschijnsel dat dieven door omstanders worden
gegrepen en hardhandig afgestraft, in sommige gevallen zelfs
met dodelijke afloop. Ook kende Djenne' in 1984-1985 een per
wijk georganiseerde burgerwacht die de rust
handhaafde
s'nachts. Dat deze burgerwacht vaak door vaders werd ingeschakeld om dochters bij hun vriendjes vandaan te halen doet
aan de intentie ervan niets af.
Duidelijk is dat traditioneel- en staatsrecht regelmatig met elkaar in conflict
z ijn.
-stedebouwkundige situatie en orientatie:

stadsplein
visuele scheiding
mar kt
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Het kavel bevindt zich tussen de markt en het stadsplein in,
zodat het palais de la justice een visuele scheiding vormt
tussen deze twee (zie afb. 151). Het gebouw is met zijn gevel
georienteerd op het stadsplein.
1.7.2.2. symbolische bouwvoorwaarden
-functie:
Het palais de la justice neemt een belangrijke plaats in
binnen de Djennekese gemeenschap. Er wordt rechtgesproken en
er woont een belangrijk, respectabel persoon: de rechter. Dit
gegeven is dan ook duidelijk aan het gebouw af te lezen,
waarbij de soedangevel de belangrijkste factor is.
-stedebouwkundige situatie en orientatie:
Met betrekking tot dit aspect zijn de symbolische bouwvoorwaarden het meest duidelijk af te lezen. Op het stadsplein
neemt het palais de la justice een dominante positie in en
maakt onderdeel uit van die oude, nog steeds bestaande en
functionerende machtstructuur. De gevel is dan ook gericht op
dit gebied en niet bijvoorbeeld op de markt-moskee.

Het palais de la justice vormt ook, samen met de reeds aanwezige "wig" in het stadscentrum de afscheiding tussen enerzijds het religieus-commercieJe centrum en anderzijds het
bestuurlijke centrum, een scheiding die ook vlak na de komst
van de Fransen aanwezig was maar in 1946 weer geheel verdwenen was.
Als plaats, waar op een westerse, dus niet islamitische wijze
recht wordt gesproken keert het palais de la justice letterlijk zijn rug naar het religieuze centrum van de stad. Een
onbedoelde symboliek?
1.7.2.3. bouwvormen en hun onderlinge relaties
De volgende bouwvormen zijn in het palais de la justice
onderscheiden:

te
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-gevel
-kantoren
-rechtszaal
-veranda's
-magasins
-trappen
-w.c.-douche
-maison van de rechter
-twee gastenverblijven
-terr as
-muren
-plaf onds
-muuropeningen
-de soedangevel:

tesamen vormen zij de
ruimtecellen

~e soedangevel van het palais de la justice

Uitgaande van het prototype soedangevel zoals beschreven in
par.
1.5.3.3.1. is bij het palais de la justice sprake van
een afwijkende vorm. Het aantal pieds is gereduceerd tot
drie. Het aantal sarafar-idye is het meest gangbare -dertiendoordat er tussen twee ganga telkens twee in plaats van een
sarafar-idye is gemetseld (zie afb.
153). Boven de mousiboumo is de opening weggelaten. Maar er is echter meer aan de
hand.

basistype

de afwijkingen
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De gehele gevel oogt vreemd, wat voornamelijk veroorzaakt
wordt door de grote openingen met daarachter de veranda's:
een wat ongebruikelijke combinatie. Wanneer we echter een
foto van het oude postkantoor bekijken is te zien <lat dit
gebouw eenzelfde gevel heeft gehad als zijn opvolger. Het
palais de la justice is dus in dit opzicht een copie van een
koloniaal gebouw. Dit'aspect komt ook in de plattegrond naar
voren, zoals we straks zullen zien.

Een van de principes van een soedangevel is de symmetrie. Dit
klopt ook hier (zie afb. 154), de drie pieds zijn precies in
het midden van het gevelvlak, met uitzondering van het terras, uitgemeten. Maar de openingen in de gevel corresponderen
niet met dat s ymmetrisch uitgangspunt.
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de a symmetrie (tek. v.Rangelrooy)
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De veranda-openingen tussen de twee meest linkse pieds liggen
niet precies daartussen, maar meer naar rechts -I-. De overige twee identieke openingen rechts daarvan liggen niet
tussen de twee meest rechtse pieds maar daar geheel buiten
-II-. De afstand tussen de raamopeningen en de sarfar-har is
links groter dan rechts -III-.Tenslotte ligt het terras geheel rechts tegen de gevel. 'Kor tom de gedachte dringt zich op
dat de facade op een later tijdstip aan de constructie is
toegevoegd (zie afb.
155). Dit bleek b~ navraag te kloppen
wat correspondeert met het feit dat de eerste verdieping pas
later op verzoek van de rechter is geconstrueerd. De "later
geconstrueerde gevel" is een verschijnsel <lat we eerder zijn
tegengekomen (zie huis 10 par.
1.6.2.). Een traditioneel
gegeven <lat reeds bij het oude binnenplaatshuis aanwezig was,
met dit verschil, dat er toen reeds met de plaats van de
gevel rekening werd gehouden tijdens de constructie door
middel van de plaatsing van de openingen en de eventuele ,
pieds.

ao a

•
zo had de soedangevel van het palais de la justice
"moeten" zien

er

uit

--de ruimtecelten en hun onderlinge relaties:
We hebben al gezien dat de gevel van het palais de la justice
duidt op koloniale invloeden. Hetzelfde kan gezegd worden met
betrekking tot de plattegronden (zie afb. 156).

d L;; r ~ nsaire..
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pn.lais de la
justice
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m.:iterni t~
commandantuur

veranda's

gebruiksruimtes

plattegrondtypen van koloniale gebouwen
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Op de begane grond Z1Jn de volgende ruimtecellen te onderscheiden: kantoor,
rechtszaal, veranda, magasin,
trap en
w.c.-koker (zie afb. 157).
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begane grond
-Drie kantoren ziJn gelegen in het hart van de plattegrond.
Ze hebben elk dezelfde maat en liggen tegen elkaar aan.
In
het centrale kantoor bevindt zich de administratie, onder
meer fungerend als eerste opvang van de bezoekers. Aan weerszijden hiervan bevinden zich het kantoor van de rechter en
het kantoor van de griffier, ieder vanuit de administratie
toegankelijk met behulp van deuren die schuin tegenover elkaar liggen. Bezoekers kunnen dus eenvoudig worden doorverwezen. Het kantoor van de rechter bevindt zich tegen de rechtszaal, waarschijnlijk mede door <liens functie, maar is daar
niet rechtstreeks mee verbonden.
Het kantoor van de "jucesuplementair" -de onderrechter- bevindt zich aan het uiteinde
van de veranda aan de noordzijde. Gesitueerd in een uiterste

117

hoek van het gebouw geef t de werkplek van deze rechter aan
dat diens functie geen hoge is.
-De rechtzaal bevindt zich aan de oostzijde van het gebouw en
strekt zich uit over de gehele breedte. Voorin is een verhoging geconstrueerd met opstapje, waarop de rechter plaatsneemt tijdens een rechtszitting. Daarvoor staat het beklaagdenbankje.
De zaal is gevuld met stoelen, de griffier zit
a chterin aan een bureau.
Een dominante positie wordt ingenomen door een kolom, die
ongeveer midden in de rechtszaal staat. Ze is bedoeld
ter
ondersteuning van de plafondconstructie. De rechtszaal wordt
ontsloten door twee deuren die elk op een veranda uitkomen.
Tevens zijn er raamopeningen in zowel de oost- als de noordkant.
-Er bevinden zich twee veranda's: aan de noord- en zuidzijde.
De veranda aan de noordzijde biedt toegang tot de vier kantoren en de rechtszaal. Ze dient als overgangsgebied tussen de
openbare ruimte, het stadsplein, en het gerechtsgebouw. Dit
uit zich in functies als wachtruimte en looproutes. Vaak is
de rechter er,
tijdens vrije uren zittend in de schaduw van
de veranda en pratend met voorbijgangers, aan te treffen. De
toegang tot deze veranda wordt verleend door twee grote
poortvormige openingen.
De ve randa aan de zuidzijde behoort meer tot het prive-gebied
van de rechter en zijn personeel en kan alleen worden bereikt
door een poort in de onunuring. Naast de rechtszaal en de drie
kantoren verschaft de veranda ook toegang tot de eerste
verdieping door middel van een trap.
De rechter begeeft zich
naar de rechtzaal langs deze veranda. Vaak wordt hier thee
gedronken of gekaart door de rechter en zijn vrienden.
-Op de begane grond bevinden zich verder nog twee magasins
-een groot en een klein-, beide overigens bijna geheel leeg.
-De trap bevindt zich in een hoek van de zuid-veranda. Het is
dus mogelijk om zonder de andere dienstruimtes te passeren of
te doorlopen naar boven te gaan. Naast de trap in de uiterste
zuid-west hoek van het gebouw bevindt zich de w.c.-koker.
De
combinatie trap-w.c. is -zoals we hebben gezien- zeer gebruikelijk.
-De eerste verdieping (zie afb.
158) is de woning van de
rechter. Men kan hier de volgende ruimtes onderscheiden: het
mai s on van de rechter, twee zit-slaapkamers voor gasten, twee
veranda's, een douche-toilet ruimte en een terras. De eigenlijke woning van de rechter bevindt zich boven de rechtszaal
en heeft de zelfde maten. Deze ruimte is traditioneel onderverdeeld in een chambre en een anti-chambre.
Vooral de antichambre was rijkelijk gemeubileerd. Op de plaats waar beneden
zich drie kantoren bevinden, zijn boven op identieke wijze
drie ruimtes aanwezig, waarvan er twee dienst doen als gastenverblij f.
Van de andere ruimte is de functie niet bekend.
Er was nauwelijks sprake van enige meubilering of anderssoortige inrichting.
De veranda aan de noordzijde heeft naast het ontsluiten van
de anti-chambre van de rechter -uitzonderlijk!- en de d rie
centrale ruimtes, als functie het verlenen van toegang tot
het terras.
Op de veranda aan de zuidzijde komt de trap uit, die doorloopt naar het dakterras. Deze veranda is meer looproute en
verschaft in die zin de toegang tot het maison en de drie
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centrale ruimtes. Aan deze veranda ligt tevens de toiletdouche ruimte, uitgevoerd op traditionele wijze.
Concluderend kan worden gesteld <lat de plattegronden duidelij k een koloniale invloed verraden.
Een oost-west orientatie, functies in het midden, aan de zuid- en noordkant ingesloten door een veranda -<lit alles ter beheersing van het
binnenklimaat- duidt hierop. De enige traditionele elementen
zijn de toilet, de ligging van de trap en de chambre-antichambre indeling.
-muren:
Muren zijn opgemetseld met de vierkante steen -de brique-. Op
de begane grond is de muurdikte zestig centimeter met uitzondering van de trap, de w.c.-koker en het kleine magasin.
Op
de eerste verdieping wordt deze dikte van zestig centimeter
overwegend aangehouden,
een ongebruikelijke constructie.
Alleen de muren tussen de kantoren, de w.c. en het terras
zijn veertig centimeter dik.
-de plafonds:
In de drie centrale ruimtes op de begane grond en op de
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eerste verdieping is een fata-taki geconstrueerd, op een
uiterst fraaie wijze.
De kleinere ruimtes en de veranda's
zijn naargelang hun lengterichting overspannen met een veranda-plafond:
traditionele constructieve oplossingen in traditionele ruimtetypes.
Uitzonderingen hierop vormen de rechtszaal en het maison van
de rechter. Gezien de onorthodoxe maatvoering, voortvloeiend
uit het programma van eisen, is hier sprake van een combinatie van een traditionele en een moderne constructie. Achter
in de rechtszaal is op ongeveer een derde van de lengtericht ing een ronde kolom gemetseld, gezien zijn vorm op zich al
ongewoon. Alhoewel dergelijke kolommen meer worden aangetroffen hebben ze meestal een rechthoekige vorm. l.Dgisch, gezien
de vorm van de steen waarmee ze geconstrueerd worden.
Deze kolom ondersteunt een balk, uitgevoerd in ronierhout,
die de ruimte in de dwarsrichting overspant en het plafond in
een groter en kleiner vlak verdeelt. Het kleinere vlak wordt
gedicht met een ook hier fraai uitgevoerde fata-taki.
Het
groter vlak wordt in drie gelijke delen onderverdeeld door
twee ijzeren 1-profielen die de ruimte dwars overspannen. Het
plafond wordt verder gedicht door in dwarsrichting op de 1balken geplaaste ronierbalkjes (zie afb.
159). Het geheel is
met uitzondering van de 1-profielen bepleisterd en
derd.

geschil-

ban co
~-ronierbalk
.~~~~-1-profiel

-

- -bepleistering

doorsnede plafondconstructie
De maat van deze 1-profielen blee~ niet te Z1Jn berekend wat
ook duidelijk te zien was: ze bogen vervaarlijk door. Voor
het masion van de rechter was een zelfde constructie toegepast, alleen de kolom met de daaropsteunende balk kon worden
vervangen door de tussenmuur van de chambre en de antichambre.
Uit een en antler kan reeds iets vermoed worden over de werkwijze van de Djennenkese macon. Men bezit niet de vaardigheid
1-profielen te berekenen.
Uitgaande van eventuele kennis en
ervaring met <lit materiaal heeft men ze toegepast -een trial
and error methode-.
Zoals men op deze manier in de loop der
tijden kennis heeft verkregen over materialen als banco en
ronierhout, zo gebeurt <lat nu met moderne materialen als
ijzer en cement.
De wat rare combinatie van een fata-taki met 1-profielen
roept meer vragen op. Er zijn andere, meer voor de hand
liggende oplossingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld het gehele
plafond uitvoeren met 1-profielen, of drie fata-taki's naast
elkaar, ondersteund door twee kolommen. Echter, de eerste
verdieping is later aan het plan toegevoegd. De toen beschikbare I-profielen -vier in totaal- waren niet voldoende om
twee plafonds te d~chten.
Geldgebrek kan ertoe geleid hebben
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de reeds aanwezige I-profielen over de twee plafonds te
verdelen, aangevuld met twee fata-taki 's. Het is in Dj enne
zeer gebruikelijk dat financiele middelen en het materiaal
dat beschikbaar is op het moment van de constructie in hoge
mate de uiteindelijke bouwvorm van een gebouw bepalen in
materialisatie, constructie en decoratie.
-muuropeningen:
Indien in het palais de la justice de muuropeningen warden
gesloten, gebeurt dat op een tweetal verschillende manieren.
Naast het tegenwoordig algemeen toegepaste golf platen hangen sluitwerk (zie afb.
160) in de deur- en raamopeningen van
de binnenruimtes, warden de openingen in de veranda's min of
meer gesloten met behulp van claustra-stenen.
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De openingen zelf zijn op de begane grand eenvoudig r e chthoekig, overspannen door een ronierhouten latei. Op de eerste
verdieping loopt de bovenkant spits toe.
Dit is waarschijnlijk op de volgende manier gebeurd (zie afb. 161).
In deze openingen is een ballustrade gemetseld met claustrastenen.

cement
diverse boogconstructies

Een tweede uitbreiding in het stadsplein betreft het
de hautes.

maison

1.7.3. maison des hautes: een openbaar gebouw
1.7.3.1.fysische bouwvoorwaarden
-functie:
Het maison des hautes (31) is een in Mali veelvoorkomend
begrip. In bijna elke wat belangrijkere nederzetting
treft
men een maison des hautes aan.' Als voornaamste functie heeft
het maison des hautes het bieden van onderdak aan vo o r
kor-
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tere of langere tijd verblijvende staatsambtenaren. In Djenne
kunnen dit zijn de commandants de cercle, doch ook de president van de republiek. Tevens worden er van tijd tot tijd
belangrijke buitenlandse missies ontvangen of partijvergaderingen belegd.
In Djennl echter komt het ook voor dat de
appartementen in dit gebouw worden gebruikt voor vluchtige
ontmoetingen van paartjes en zelfs prostitutie.
Voor het eigenlij ke doel herbergt het maison des hautes
een
aantal appartementen, een conferentiezaal, een garage en een
residentie voor de echt "hoge" gasten.
De bouw is gestart in 1976 en heeft een jaar en zes maanden
geduurd. In totaal hebben vijf ma\ons en dertig arbeiders
-manouvres- aan dit gebouw gewerkt (32).
Het oorspronkelijke plan is ontworpen door een architect uit
Sevare, Tjam genaamd, doch dit plan was niet aangepast aan de
Djennekese traditie en was in cement gedacht. De twee uitvoerende metselaars, Moerji Salamantao en Komandodo Karantao,
beiden afkomstig uit Djenne, hebben de oorspronkelijke tekening (deze was helaas niet meer te achterhalen) aangepast aan
de architectonische en bouwkundige situatie van Djenne. Dit
blijkt vaak voor te komen in Djenne. De meestal van overheidswege geleverde plannen worden door de Djennenkese ma~ons
eerder gezien als een soort gevisualiseerd eisenpakket (zie
2.3.).
In het geval van het maison des hautes betekent dit:
acht appartementen met douche en toilet, een residentie,
garage, conferentiezaal met toilet en opslagruimtes. De macons interpreteren deze gegevens dan op een traditionele
W1Jze, in banko, met de -voorzover mogelijk- gebruikelijke
ornamenten en plattegrondindeling.
-de stedebouwkundige situatie:

de situatie
Ook het maison des hautes ligt in het midden van het gebied,
stadsplein (zie afb.
162) genaamd. Omringd door aan de westzijde het hotel campement -het voormalige Franse fort-, aan
de noordzijde het maison de jeunes en het kantoor van de
U.D.P.M., aan de oostzijde de gevangenis en aan de zuidzijde
het postkantoor, neemt het maison des jeunes een centrale
plaats in in het gebied waar oorspronkelijk en nu nog de
machtsstructuren zijn gevestigd. Het terrein is vrijwel vierkant van vorm en wordt met uitzondering van de zijde waar het
postkantoor staat, omringd door relatief brede straten
Tussen het hotel campement en het maison des hautes is zelf s
sprake van een plein -1-. Het steegj e -2- tussen het maison
des hautes en het postkantoor doet voornamelijk dienst als
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doorgangsroute en ligt dan ook vol afval. Soms slapen er
bedelaars.
-de orientatie:
Het maison des hautes is voornamelijk georienteerd op het
plein aan de westzijde. Daar bevindt zich dan ook de hoofdingang en de hoofdgevel. Ook de zuidzijde heeft een -zij het
minder decoratieve- soedangevel, maar daarover straks meer.
Ook de poort in de ommuring ligt aan het plein, rechts naast
de hoofdingang. De garage is bereikbaar aan de noordzijde. De
oost- en zuidzijde hebben geen toegangsmogelijkheden.
De acht appartementen liggen -verdeeld over de twee verdiepingen- oost-west georienteerd, waarschijnlijk ten behoeve
van een beter binnenklimaat.
1.7.3.2. symbolische bouwvoorwaarden
-functie:
De funktie van het maison des hautes is dermate belangrijk in
de stad -ontmoetingsplaats van wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders- dat het gebouw om speciale aandacht vroeg. De
status van deze hoogwaardigheidsbekleders moest tot uitdrukking worden gebracht. Het meest geeigende middel van een
moderne Djennekese macon om hieraan te voldoen is het bouwen
van een soedangevel. Het maison des hautes heeft er dus twee,
als e nig gebouw in Djenne.
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Maar er Z1Jn meer mogelijkheden om in de huid ige t ij d een
In het geval van
gebouw symbolisch van status te voorzien.
het maison des hautes lijkt het of de hele trucendoos van de
ma~on
hiervoor is toegepast.
De muren zijn op de cour bekleed met carreaux.
In de diverse
ruimtes is op de crepisage van banko rouge een verflaag
aangebracht.
De muuropeningen Z1Jn, vooral in de veranda op
zeer gevarieerde wijze uitgevoerd.
De vloeren binnen zijn
voorzien van een cementlaag, op de cour bedekt met carreaux.
De trapbeeindigingen (zie afb.
163) zijn uiterst zorgvuldig
afgewerkt en voorzien van claustra's en een verflaag. De
toegangspoort is uitgevoerd met een deur in zogenaamde Tombouctoustij l, evenals de garagedeur. Het hang en sluitwerk is
uitgevoerd in hout, in plaats van het meer gebruikelijke
golfplaat.
Kortom, het maison des hautes is uitgevoerd met een scala aan
tegenwoordig gebruikelijke versieringen en materialen, waarbij
duidelijk is -en waarschijnlijk ook duidelijk gemaakt
moest worden- dat geld geen rol heeft gespeeld.
-de stedebouwkundige situatie en orientatie:
Het is niet verwonderlijk <lat het maison des hautes, gezien
zij n betekenis, ligt op het stadsplein.
Beide facet ten -de
functie van het maison des hautes en de functie van het
stadsplein- passen, ook in symbolisch opzicht, bij elkaar. In
die zin is ook met beide rekening gehouden, wanneer de orientatie ter sprake komt.
De voorkant van het gebouw is georienteerd op stedebouwkundig
gezien de meest belangrijke plek, <lit is het plein voor het
hotel campement.
Het gegeven <lat <lit in de koloniale tijd de
plaats was van het Franse fort kan een rol hebben gespeeld.
Waarom nu twee gevels, met andere woorden, waarom is het
gebouw zowel op het hotel campement als op de markt -met de
moskee- gericht. Het antwoord is simpel en duidelijk: "Omdat
zowel het hotel-campement als de markt belangrijke plekken
zij n ( 33)". Er dient wel opgemerkt te worden dat de facade
aan de marktzijde moeilijk in zijn geheel is waar te nemen
omdat het postkantoor, <lat overigens eerder is gebouwd, ervoor staat.

1.7.3.3. de bouwvormen en hun onderlinge relaties
Bij het maison des hautes kunnen
worden onderscheiden:
-twee soedangevels
-8 appartementen
-residentie
-garage
-mag as ins
-veranda's/gangen
-trappen
-cour
-toilet
-muuropeningen
-muren
-daken en vloeren

de

volgende

bouwvormen

tesamen de
ruimtecellen

die vervolgens aan de orde zullen komen.
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-de soedangevels:
De beide soedangevels, zowel de westelijke als de zuidelijke,
Z1Jn in verschillend opzicht afwijkend van het basistype
soedangevel zoals beschreven in 1.5.3.3.1.
Wat betreft de hoofdgevel aan de westkant (zie afb.
164)

hoofdgevel (tek. v.Rangelrooy)

vallen deze afwijkingen zowel onder variaties als onder incidentele afwijkingen.
De variatie komt tot uiting in het aantal sarafar-idye.
Tussen telkens twee gangha zijn twee sarafar-idye gemetseld,
zodat het totale aantal op negentien komt. Tevens zijn de
openingen boven de moussi-boumo weggelaten.
Het incidentele karakter komt vooral tot uiting in de openingen en de als het ware naar voren geschoven bouwmassa van de
ingangsruimtes.
De hier toegepaste deuropeningen zijn, zowel naar de sifa als
naar het terras toe, veeleer gebruikelijk in de veranda. Ook
hier komt de uitdrukkingswil naar voren, evenals bij de
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veranda-openingen, Hoe meer vormen, hoe beter.
Zeer vreemd is de plaats van de ingangsruimtes tegen de
soedangevel. De soedangevel geeft traditioneel de overgang
weer tussen buiten en binnen, de ingangsruimtes (sifa) bevinden zich altijd achter de gevel, de gevel zelf is daardoor
altijd vlak. Hier is dus duidelijk daar van af geweken.
Alhoewel het patroon van de achterliggende soedangevel nog
enigszins herhaald wordt in het vooraanzicht van de ingangsruimtes -let op pieds, de symmetrie en de plaats van de
muuropeningen- staat <lit blok toch duidelijk los van het
daarachterliggende vlak. Blijkbaar heeft de traditionele
betekenis van de soedangevel, die van scheidingslijn tussen
binnen en buiten, man en vrouw, sterk aan waarde ingeboet.
Wat overblijft is zijn betekenis als statussymbool.
Dit blijkt eens te meer bij het bekijken van de soedangevel
aan de zuidzijde. Hier is namelijk niet eens een toegang tot
het gebouw terwijl een gedeelte van deze gevel wegvalt achter
de ommuring!

De traditionele geslotenheid van de gevel, ook dit ter afscheiding van binnen en buiten is hier verlaten, getuige de
vele raamopeningen.
Duidelijk te zien is ook het principe van de vrije maatvoering links en rechts van de buitenste twee pieds. De maat van
het "tableau" gedeelte staat in geen verhouding tot de rest
van de gehele gevel.
Ten aanzien van het basistype soedangevel kan nog worden
opgemerkt dat het aantal pieds afwijkt: drie in plaats van
vier.
De noord- en oostgevel zijn puur functioneel uitgevoerd, alleen de garagedeur met zijn Tombouctoudeur heeft enig cachet
gekregen.
-de ruimtecellen:
In het kort kan de opbouw van de plattegrond (zie afb.
165)
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1 entree
2 g0rarse
3 appartC'rnent
4 confcrentiezanl
5 binnenpla;its
6 reddentie
7 terras
begane grond en eerste verdieping
als volgt worden beschreven. De ingang -1- staat als het ware
los van de rest van het gebouw en biedt toegang tot de cour
-2-, Deze is gesitueerd in het midden en omgeven door een
veranda -3- die de daaraaan verbonden ruimtes ontsluit; de
appartementen -4- liggen in lengterichting naast elkaar, de
wat afwijkende gebruiksruimtes zoals de residentie -5- achteraan. De trappen -6-, over het algemeen in een hoek, geven
toegang tot de eerste verdieping, die vrijwel identiek is aan
de begane grond.
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Schematisch kan dit zo worden weergeven (zie afb. 166):

r
l

De ingang bestaat uit een voorportaal (sifa) met aan weerszijden twee magasins, beide toegankelijk vanaf de sifa.
Een
van deze magasins is in gebruik als logement voor de gardien
(34).
Zoals gebruikelijk in Djenne wordt ook hier direct
zicht vanaf de straat op de cour belemmerd, en wel door het
plaatsen van een kolom, precies in het midden (zie afb. 167):

De cour, rechthoekig van vorm, heeft naast het dienen als
transport-circulatieruimte nog een andere functie.
In tegenstelling tot andere openbare gebouwen, als het palais de la
justice, is het maison des hautes meer een woongebouw. Haar
funktie is immers het verlenen van onderdak. Het maison des
hautes is een huis, waarin een cour, gezien de Djennenkese
traditie, niet mag ontbreken. Een veranda dient daarbij als
overgangsgebied tussen de woonruimtes -de appartementen- en
de cour.
De appartementen zijn ten aanzien van het oorspronkelijke
plan aangepast aan de Djennekese traditie. Dit houdt concreet
in: de onderverdeling in chambre-antichambre. Het exclusieve
karakter van de gasten van het maison des hautes, en dus van
de appartementen, komt tot uiting in de aanwezigheid van een
aparte veranda of gang en toilet-doucheruimte per appartement.
Deze "badkamer" is bereikbaar via die gang en via de
veranda aan de cour. Apart vermeld dient te worden de inventieve oplossing die men heeft bedacht voor de afvalverwerking
van de toiletten. Hoe kan immers het afval, afkomstig van de
toiletten op de eerste verdieping weggewerkt worden? Traditioneel is de geeigende oplossing de toepassing van een
njege. Dit zou echter betekenen dat het maison des hau~es van
vijf van dergelijke toiletten voorzien zou moeten zijn. Men
heeft dit probleem op de volgende wijze opgelost (zie afb.
168):
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toilet
1e verdjeJ>inr,

tojlct
beg;::ne
grond

Het afval van de toilet op de eerste verdieping komt via een
koker die door de toiletruimte op de begane grond loopt
terecht in een verzamelcontainer onder de grand. Het toiletgat op de begane grond is hier rechtstreeks op aangesloten.
Op de begane grond, over de gehele breedte van het gebouw,
liggen aan de achterkant naast elkaar de garage, de salle de
conferance, een magasin en een toilet. Deze beide laatste
zijn een voorziening voor de salle de conferance • Tegen de
achterwand (oostzijde) loopt een gang --ook over de gehele
breedte van het gebouw- waarin een trap die leidt naar de
residence op de eerste verdieping. Gangen komen traditioneel
niet voor in het pakket ruimtecellen van een Djennenkees
huis, zodat hier waarschijnlijk het oorspronkelijke, getekende plan is uitgevoerd. Deze gang biedt toegang tot het magasin en de toilet.
Op de eerste verdieping bevindt zich boven de garage een
terras, boven de salle de conference de residentie en boven
het magasin c.q. toilet een douche-toilet eenheid ten behoeve
van de residentie. De gang is hier verworden tot een soort
prive-veranda -zoals bij de appartementen- met op het einde
een magasin.
De residentie is qua maatvoering beduidend forser dan de
appartementen,
ook hier is de onderverdeling
chambreantichambre aanwezig. Oak de badruimte is royaal uitgevoerd.
Via een voorportaal kan zowel de doucheruimte als de w.c.
warden betreden.
De residence is slechts bereikbaar vanaf een opening op de
veranda van de eerste verdieping (naast de trap naar het dak)
of vanuit de garage, c.q. de conferentiezaal, wat de aparte
status van dit maison onderstreept. Vreemd is dan ook het
feit dat de residence, gezien als de ruimte van de belangrijkste persoon in huis -de man-, achter in het gebouw
ligt in plaats van traditioneel midden vlak achter de soedangevel op de eerste verdieping. Het is daarom ook hier waarschijnlijk dat het oorspronkelijke plan is aangehouden.
Alle trappen, met uitzondering dus van de trap in de gang
naast de garage, liggen traditioneel gezien op een meer voor
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de hand liggende plek, in de hoek van een veranda. De trappen
op zich hebben een speciale behandeling gekregen. Vakkundig
uitgevoerd zijn ze voorzien van f raaie rondgevormde of geometrische, met cement vlak afgewerkte beeindigingen, voorzien
van claustra's (zie afb. 163).
-muren en muuropeningen:
Aan de dikte van de bankomuren op de begane grond kan men een
soort constructieschema aflezen, dat er als volgt uit zou
kunnen zien (zie afb. 169) •

r-· . -------

' ----

.

--

-~~- · - -- ·-·

- ·--·····

-- -

·---

---

-- ---· -

---- - -

'---

·--

-

·-

Over dit constructieskelet is een soort raster gelegd, waardoor de ruimtes verder zijn ingedeeld. Op de eerste verdieping wordt het skelet op de volgende manier voortgezet (zie
afb.
170). Het is natuurlijk de vraag of een dergelijk con-
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structieschema ook zo is uitgedacht. De toepassing van het
materiaal banko is constructief gezien in Djenne vrijwel
nooit problematisch geweest, waardoor het denken over constructie nooit in het aandachtsveld van een macon heeft
gelegen. Met andere woorden: banko constructies zijn door de
combinatie van gebruikservaring en materiaaleigenschappen
altijd overgedimensioneerd
(dit gaat overigens niet op voor
plaf ondcons true ties en dergelij ke).
De cour fungeert als een soort stijf lichaam, waartegen de
rest van het gebouw leunt.
De binnenwand van de cour is geheel met carreaux bekleed,
waardoor het verschil tussen binnen en buiten,
prive' en
openbaar nog eens extra wordt beaccentueerd.
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Zoals reeds eerder vermeld, zijn de muuropeningen voorzien
van het gebruikelijke houten hang en sluitwerk, inclusief de
Tombouctoudeuren van de ingang en de garage.
Met de openingen in de muur van de cour is echter iets
vreemds aan de hand. Op het eerste gezicht is er sprake van
een veelvoud aan vormen, waardoor haast elke opening er
anders uit ziet. Bij een nadere beschouwing blijkt er echter
een precieze regelmaat te zitten in de toepassing van de
diverse vormen en claustrastenen.
Allereerst worden er drie verschillende claustra's, opgemetseld tot ballustradehoogte, toegepast, type 1, 2 en 3 (zie
afb. 171). De openingen zelf tonen twee grondvormen, type A
en B.(zie afb. 172). Op de begane grond is nu het volgende
schema van toepassing (zie afb. 173).
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De op zich natuurlijk volstrekt willekeurige volgorde van
type muuropeningen en c.laustra's is gerangschikt volgens een
systeem van puntsy mmetrie. Deze manier van werken doet manieristisch aan.
Het karakter van stijf lichaam van deze wand wordt overigens
weer enigzins teniet gedaan door de vele openingen. De gedachte dringt zich dan ook op dat de dikte van 60 cm van de
wand over twee verdiepingen is doorgetrokken omdat dergelijke
versieringen een zo grote muurdikte vragen.

Over de
king dat
De vloer
voorzien
verwerkt

plafonds en daken kan worden volstaan met de opmermen op traditionele wijze de plafonds heeft gedic.ht.
van de cour is bedekt metcarreaux, de veranda vloer
van een cementlaag. De afwatering is op fraaie wijze
in de verandavloer van de begane grond.

1.7.4. het "zakenhuis"
Een tweede belangrijk punt ten aanzien .van de groei van de
stad na 1973 is de bebouwing van het gebied rond de markt ten
oosten van de moskee (zie afb. 175).
De rieten s talletjes aan de zuidzijde van de wig
worden
vervangen door een nieuwe dagmarkt -1- en grote bouwblokken 2- met nieuwe binnenplaatshuizen,
voorzien van een soedange-
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vel.
In deze huizen Z1Jn allerlei commerciele activiteiten
ondergebracht zoals handel, verhuur van woonruimte, opslag
van goederen, werkplaatsen enz. Een goed voorbeeld van een
dergelijk "zakenhuis" is opmeting 39 (zie afb. 176).

atelier

winkel
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. terras

begane grond, eerste verdieping en gevel huis 39
Opvallend is dat het type binnenplaatshuis zoals is

be s chre-

ven niet is aangepast aan een dergelijke functie. Het huis is
alleen wat uitgebreid met extra ruimtes, maar sommige magasins bijvoorbeeld zijn in feite nog gewone maisons.
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1. 7. 5. conclusie
Een verrassende conclusie is dat ook in de huidige tijd
openbare gebouwen warden gerealiseerd, die duidelijk refereren aan de koloniale tijd en haar architectuur.
Het meest
duidelijk is dat te zien bij het palais de la justice, waar
morf ologie en ruimtelijke opbouw naar deze periode in de
Djennenkese geschiedenis verwijzen. Opvallend is <lat alle
opgemeten neokoloniale gebouwen door de cooperatie zijn getekend of uitgevoerd, de metselaarsorganisatie die vrijwel alle
overheidsopdrachten uitvoert en volgens westerse aannemersmethoden werkt.
In de moderne woningbouw zijn deze relaties minder duidelijk.
Wel hebben we gezien dat het woninggebruik en de daarmee in
verband staande bouwvormen invloeden hebben ondergaan van de
door de Fransen en later toeristen en anderszins geintroduceerde Europese cultuur. Een duidelijke uiting daarvan wordt
gevonden in de nieuwe "zakenhuizen" waarin op niet-traditionele wijze allerlei functies zijn ondergebracht.

1.8. conclusies ten aanzien van de stedelijke groei
In de groei van de stedelijke structuur is een aantal aan
elkaar gelieerde veranderingen te onderscheiden.
Een zeer belangrijke verandering die is opgetreden is de
verschuiving van de machtscentra in de stad. Waar oorspronkelijk de wereldlijke macht gevestigd was random het huis van
de chef de ville en het religieuze centrum van de stad in de
oude moskee· (zie afb.
177), na de komst van de Fransen werd
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de bestuurlijke macht overgeplaatst naar het Franse campement
waarna vervolgens aan de overkant van het grote waterbekken
in het centrum van de stad rand 1900 de nieuwe moskee wordt
gebouwd.
Beide machtsstructuren bestaan nog, waarbij na de
onafhankelijkheid het oude Franse campement zich ontwikkelde
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tot een gebied -stadsplein- waarin naast de oude bestuursfuncties nieuwe werden geintroduceerd in welke gebouwen neokolonialistische invloeden zijn te onderscheiden, tesamen met
een aantal Djennenkese architectuurtradities.
Ook zien we een verhuizing in de stad van vooral commerciele
functies. Waren deze vroeger ondergebracht in de bestaande
familiestructuur -extended family- waar aan het hoofd een
chef de famille stond die "resideerde" in een monumentaal oud
binnenplaatshuis, nu is een bundeling te zien van al deze
functies naar een gebied rondom de markt, gestoeld op een
meer westers model van winkels, magasins en kraampjes.
De
lokale buurtmarkten blijven slechts gedeeltelijk gehandhaafd.
De commerciele activiteiten rondom de markt krijgen gestalte
in een nieuw huistype -het moderne binnenplaatshuis- waarin
naast deze functies andere -zoal s verhuur en opslag- worden
gecombineerd.
Dit alles maakt dat het stadscentrum een compleet andere
organisatorische en dus stedelijke structuur heeft gekregen.
De groei van de stad in de quartiers heeft na de tweede
wereldoorlog een "explosief" karakter. Kan deze groei in
eerste instantie nog worden opgevangen door het oude stedelijke weefsel,
rond de vijftiger jaren is de beschikbare
ruimte niet voldoende en zien we een aantal eerste voorzicht ig planmatige uitbreidingen. De uitbreidingen vinden plaats
op een stedelijk gezien steeds grotere schaal. Pas rond en na
de onafhankelijkheid wordt de groei opgevangen met een aantal
forse uitbreidingswijken, waarvan de laatste -Kanafa- een
duidelijk planmatig karakter heeft: de gridverkaveling wordt
ook in Djenne toegepast, met daarin een uitgesproken woontype: het erfhuis.

1.9. conclusies ten aanzien van de typlogie van de gebouwen
In de stedelijke groei zijn een aantal typologieen te onderscheiden, genoemd zijn het oude- en nieuwe binnenplaatshuis,
de erfhuizen, de openbare gebouwen en de moskee.
In de eerst besproken periode blijkt, naast de openbare
gebouwen (het campement) en de moskee, een tweetal typen
aanwezig te zijn: het oude binnenplaatshuis en het erfhuis.
Ten aanzien van de oude binnenplaatshuizen blijkt zich een
verandering te voltrekken naar een nieuw type, het nieuwe
binnenplaatshuis, veroorzaakt door de overschakeling van de
Djenne-Ferrey naar de brique en de veranderende verhoudingen
tussen man-vrouw, openbaar-prive en binnen de familiestructuur. Het is dat in de eerste periode nog overgangsvormen te
zien Z1Jn, waarbij bijvoorbeeld huizen, gebouwd met briques,
een zelfde maatvoering hebben als de huizen gebouwd met de
Djenne-Ferrey. Dit geldt ook voor het erfhuis.
Daarnaast blijken er erfhuisachtige woningen voor te komen
die zijn te betitelen als een soort "arbeiderswoningen",
waarbij de relatie tussen status en inkomen van de bewoner
-zij het op een tegengestelde manier als bij het oude binnenplaatshuis- tot uitdrukking komt in de woning.
In de periode rood de onafhankelijkheid blijkt het nieuwe
binnenplaatshuis volledig tot ontwikkeling te zijn gekomen.
Tevens zien we een eerste openbaar gebouw gerealiseerd: het
masion des jeunes, waarbij duidelijk koloniale invloeden
aanwezig zijn. Het gebouwtype openbaar gebouw lijkt een uit
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de koloniale tijd afkomstig -dus niet traditioneel- gegeven,
waarbij na de onafhankelijkheid de koloniale architectuur
wordt verwerkt in de nieuw te construeren gebouwen. Het
latere maison des hautes en het palais de la justice laten
daarvan een voorbeeld zien.
In een laatste stadsuitbreiding -Kanafa- tenslotte, kan in de
variatie van het daarin gerealiseerde woningtype -het erfhuis- een uitdrukking van de status en welvaart worden waargenomen, waar voorheen in het oude binnenplaatshuis eerder de
positie van het familiehoofd in de familie en de wijk een
belangrijke factor was. Ook in het erfhuis blijken man-vrouw
en openbaar-prive tegenstellingen te zijn veranderd, waarbij
een meer westers georienteerde gezinsstructuur de indeling
van de diverse ruimtes aangeeft.
1.11. nieuwe bouwtechnische ontwikkelingen en hun relatie tot
.
,
het bouwen in DJenne
In Djenne is in de loop van de in deze context beschreven
periode (1924-1985) een aantal nieuwe bouwconstructies en
-materialen ingevoerd. Het is moeilijk gebleken de invoering
ervan in de tijd te traceren omdat bijvoorbeeld oudere huizen
van nieuw hang- en sluitwerk zijn voorzien of omdat de datering van een cementen vloer een toch wel onmogelijke zaak is.
Kortom, de ouderdom van de huizen hoeft niet dezelfde te zijn
als de ouderdom van de verschillende gebouwonderdelen.
Alleen met betrekking tot de invoering van de brique kan met
redelijke zekerheid vastgesteld worden dat deze heeft plaatsgevonden zo rond de jaren dertig (35).
Daarna sijpelen min of meer westers georienteerde bouwtechnische toepassingen de architectuur van Djenne binnen. Ze zijn
in drie hoofdgroepen onder te verdelen:
- de nieuwe constructiemiddelen toegepast in de ruwbouwfase
- de nieuwe constructiemiddelen toegepast in de afwerkfase
de nieuwe constructiemiddelen toegepast in de aankleding
van het huis
Onder de eerste groep vallen de volgende toepassingen:
- de nieuwe brique
- nieuwe plafondtoepassingen en -constructies
Laten we eens kijken wat hun invloed is geweest op de uiteindelij ke verschijningsvorm van een Djennenkees gebouw en op
het bouw- en arbeidsproces.
De invoering van de rechthoekige brique in plaats van de
totaal andere cilindrische djenne-ferey heeft toch wel de
meeste gevolgen gehad. Het feitelijke bouwproces is versneld
doordat het construeren met de djenne-ferey meer tijd vergde.
Men kon slechts een paar lagen metselen, waarna men moest
wachten tot de volgende dag om op de inmiddels opgedroogde
constructie verder te kunnen gaan. Ook het construeren zelf
vergde meer tijd: er waren meer djenne-ferey nodig per volume
muurconstructie en het metselen zelf was arbeidsintensiever.
Men zat op de muur en drukte -na het aanbrengen van de bancomortel met de handen- de cilindrische steen met de voeten
stevig aan, aangezien deze anders los zou laten, waarna -ook
weer met de handen- de overtollige banco werd verwijderd
(36).
Met het metselen van de brique kunnen moderne gereedschappen
en technieken worden gebruikt die minder arbeidsintensief
zij n.
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Ook is er door de invoering van de brique waarschijnlijk een
nieuw beroep ontstaan in Djenne: de stenenmaker of briquetier
( 37). Het blijken voornamelijk niet-Djennenke te zij n die
gedurende een bepaalde periode in Ojenne een inkomen willen
verwerven met het maken van stenen. Het zijn ofwel Bobo -die
dit beroep uitoefenen als kostwinning- of mensen van een
andere ethnie, die met de opbrengst hun koranstudie bekostigen.
Daarnaast worden ook door de Ojennenke stenen gemaakt,
maar dan uitsluitend voor eigen gebruik.
Dit beroep staat
niet erg hoog in aanzien. Het is daarom des te triester dat
men ten gevolge van de droogteperiode in het begin van de
jaren tachtig gerenommeerde metselaars aan de rand van de
stad stenen ziet maken teneinde toch hun familie te kunnen
onderhouden.
Naast de invloeden op het bouwproces heeft de invoering van
de brique ook directe gevolgen gehad voor de maatverhoudingen
van de woning.
De gevelopbouw en -maatverhouding veranderden
in enige mate. De binnenruimtes warden hoger. Het huis krijgt
een meer rechthoekig karakter. De muren en gevels hebben geen
conische vorm meer, raam- en deuropeningen zijn rechthoekig
afgewerkt.
Bij de toepassing van nieuwe plafondconstructies zijn twee
veranderingen opgetreden. Naast het feit dat er zowiezo geen
relatie meer bestaat tussen de functie van de ruimte en de er
in toegepaste plafondconstructie is er een nieuwe type ontstaan: het balkenplafond.
Dit type plafond kan eigenlijk in
elke ruimte worden toegepast die een wat grotere overspannings-constructie vraagt. Oat dit soms nog misgaat was duidelijk te zien in een huis waar men wegens instortingsgevaar
een kolom onder een dergelijke balk moest plaatsen. Men had
de techniek blijkbaar nog niet onder de knie.
Het vreemde is
-zoals we hebben gezien- dat ondanks de onbeperkte lengtemaat
van dit plafond -evenals trouwens bij
het verandaplafondtoch de ruimte die er mee wordt overspannen een min of meer
traditionele maatverhouding kent.
Naast deze plafondtypes van ronier-hout is ook een nieuw
constructiemateriaal ingevoerd:
het ijzeren I-profiel. Waarschijnlijk ten gevolge van de -vooral in openbare gebouwen
voorkomende- grote ruimtes, voldeed ronier-hout met zijn beperkte lengtemaat niet meer, waarvoor het I-profiel een oplossing kon bieden. Helaas blijken in de gebouwen waar men Iprofielen heeft toegepast dergelijke plafondconstructies niet
erg veilig te zijn. Daarentegen kan een zekere inventiviteit
ze niet ontzegd worden.
Onder de tweede groep nieuw toegepaste bouwtechnieken -tijdens de afwerkfase- vallen de volgende toepassingen:
- cementen vloeren
- schilder- of sauswerk
- crepisage met cement
- carreaux
Cementen vloeren worden voornamelijk toegepast in de nieuwere
gebouwen waarbij soms versieringen warden aangebracht. Het is
echter een relatief <lure toepassing -cement is kostbaar in
Mali- zodat alleen welgestelden er gebruik van kunnen maken.
De reden is duidelijk: een banco-vloer is door het vele lopen
en andere activiteiten aan grote slijtage onderhevig en veroorzaakt nogal wat stofoverlast.
Het schilderen van de binnenmuren van een gebouw is ook een
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nieuwe afwerktechniek, waarbij voorzichtig gesteld kan worden
dat ze in de plaats is gekomen van de traditionele versieringen in banco op de binnenmuren van vooral de sifa en de
geheimenkamer in het oude binnenplaatshuis.
De kleuren die worden toegepast zijn over het algemeen wit,
blauw of groen. Vaak wordt dan de onderste helft van de muren
tot ongeveer een meter hoogte wit geschilderd, de rest krijgt
dan tesamen met het plafond een andere kleur. De scheidingslijn tussen deze twee is vaak erg strak en zorgvuldig getrokken waarbij
rekening wordt gehouden met de muuropeningen.
Deze scheidingslijn wordt verkregen door een touwtje in de
verfpoeder te dopen, de twee uiteinden ieder in een hoek op
juiste hoogte vast te laten houden waarna het touw tegen de
muur wordt "geschoten" door deze als het ware als een elastiekje tussen duim en wijsvinger strak te trekken en te laten
los schieten (38).
Soms ziet men de opgedroogde verf overvloedig uit de diverse
raamopeningen naar beneden druipen. Dit gebeurt met opzet: zo
is het duidelijk dat men het huis heeft geschilderd en men
dus financieel wel vaart (39). Een statusverhogend gegeven,
dat echter bij de eerste regenbuien en de daaropvolgende
crepisage van de buitenmuren weer verdwijnt.
In een enkel geval is een huis aangetrof fen met een bepleistering van cement teneinde de steeds terugkerende kosten van
de jaarlijkse crepisage met banco te beperken. Het resultaat
is echter lelijk en van een slechte kwaliteit: grote scheuren
lopen over de gevel en de cement brokkelt af.
Een betere oplossing voor dit probleem wordt gevonden in de
toepassing van carreaux. We hebben uitvoerig gezien hoe naast
de functionele aspecten een carreaux-gevel zelfs in de betekenis van soedangevel kan worden gezien.
Ook hier blijken
status en financiele middelen direct aan elkaar gelieerd te
zijn.
Een laatste groep nieuwe toepassingen van bouwtechnieken en
-materialen wordt gevonden in het gebruik van modern hang- en
sluitwerk, de toepassing van claustrastenen in muuropeningen
en de afvoer van water: regen-, douche- en afwaswater.
Doordat in het moderne Djennekese huis -of dat nu een erf- of
binnenplaatshuis is- het aantal raam- en deuropeningen is
toegenomen, heeft daarmee ook dit facet van de bouwconstructie meer aandacht gekregen. Omdat vermoedelijk het traditionele hang- en sluitwerk: de houten deur of Tombouctoudeur,
het Marokkaanse grille-raam en het keramische raam te kostbaar of onpraktisch is geworden, heeft men toevlucht gezocht
tot goedkopere en meer praktische oplossingen. We hebben
gezien dat er drie soorten zijn ontstaan: het golfplaten-,
het houten- en het metalen hang- en sluitwerk. Overigens is
het opmerkelijk dat in Djenne met uitzondering van de koloniale en neokoloniale gebouwen, golfplaten alleen hiervoor
worden gebruikt. In Mali is de toepassing van golfplaten
dakconstructies een veel voorkomend fenomeen.
Claustrastenen zijn mede het beeld van vooral de binnenplaatsgevels gaan bepalen, waarbij de keuze van de verschillende vormen manieristisch aandoet. Een voorloper van de
claustrasteen wordt bij sommige oude binnenplaatshuizen aangetroffen in de vorm van een open metselconstructie in banco.
Tenslotte worden in de afwatering van sommige huizen kunststof materialen toegepast, een vreemde ontwikkeling gezien de
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nog steeds erg goedkope en uitstekend werkende uit aardewerk
bestaande afvoerpijpen en -buizen.
Al met al blijkt dat de toepassing van nieuwe bouwtechnieken
en -materialen soms een niet geringe invloed heeft op de
uiteindelijke architectuur. Dit kan "slechts" aan de buitenkant zichtbaar zijn maar ook doordringen tot in de aard van
de ruimtes.
1.11. de beperktheid van een typologie
1.11.1. inleiding
In dit hoofdstuk hebben we gezien hoe met behulp van het
gebruik van een type-typologie, de architectuur van Djenne
kan worden beschreven en vooral geclassificeerd. Wanneer
echter een willekeurig bouwblok nader wordt bekeken, blijkt
dat een aantal bouwkundige aspecten niet met behulp van deze
beschrijvingswijze kan worden ondergebracht in de in de vorige paragrafen besproken bredere context van stedelijke
groei, historie en de typologie van de gebouwen.
Een zekere
"logica" ontbreekt.
Een woningblok in Seimani toont dit aan (zie afb. 178). Reeds
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bij een oppervlakkige beschouwing is duidelijk dat hier "meer
aan de hand is". De gehanteerde methode is nu niet meer
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voldoende om bouwwijze en stedelijke groei aannemelijk te
maken. Dit komt al tot uiting in het feit dat een groot
aantal van de in dit blok voorkomende huizen eenvoudigweg
niet in een bepaald type huis is onder te brengen.
In de hierna vo lgende voorbeelden ( 40) zal worden getoond dat
andere factoren een belangrijke rol spelen in de totstandkoming van de uiteindelijke verschijningsvorm van de woning. Er
dienen ook hier echter een enkele beperkingen te worden
gemaakt. De behandelde voorbeelden zijn zeker niet te veralgemeniseren en dienen met de nodige voorzichtigheid te worden
geinterpreteerd. De beperktheid van factoren als ethniegebondenheid van de bewoners, specifieke eigenschappen van de
wijk en tijd zijn hieraan debet
Het gaat er hier dan ook alleen om, om met behulp van een
aantal -op zich willekeurig gekozen- voorbeelden te laten
zien dat de voorgaande architectuurbeschrijving zeker niet
volledig is en dat die architectuur sterk verweven is met
andere dan historische, stedebouwkundige en typologische
factoren.
De volgende aan elkaar gerelateerde aspecten zullen worden
behandeld: -statusverschil tot uitdrukking gebracht in het
huis
-restruimtes ten gevolge van ruimtegebrek
-aanleidingen tot verval
-erfrecht en bouwwijze
1.11.2. statusverschil tot uitdrukking gebracht in het huis:
De eigenaar van huis 54,
Baba Samsei (41), is oorspronkelijk
een captif van Moussa Samsei. Een captif kan worden gezien
als een soort slaaf, zij het dat het woord "slaaf" hier
anders dient te worden geinterpreteerd.
Er is veeleer sprake
van een knecht-meester verhouding waarbij de captif onder
meer naast zijn arbeid voor zijn meerdere tevens rituelen
tijdens bepaalde festiviteiten dient te verzorgen. Tekenend
voor deze verhouding is, dat het bijvoorbeeld in sommige
gevallen mogelijk was dat een teveel aan stokslagen door de
captif ontvangen, door hem aan z ij n meeste r we rd en "teruggegeven".
Op een gegeven moment is Baba vrij man geworden -noble- wat
onder meer tot uitdrukking komt in het feit dat hij dezelfde
naam heeft gekregen als zijn voormalige meester.
Bij de overerving van huis 54 na de dood van respectievelijk
Moussa en zijn zoon Sidi is het huis -volgens het geldend
recht- te koop aangeboden aan de bewoner ervan: Baba Samsei.
Er is hier dus sprake van twee Samsei's die aan elkaar gelieerd zijn. Er is echter een duidelijk statusverschil. De
ene was chef van de Bozo-gemeenschap, de andere zijn voormalige captif hetgeen resulteert in een duidelijk verschil in
de door hen bewoonde huizen.
1.11.3. restruimtes ten gevolge van ruimtegebrek:
In de wijk Seimani kan met enige voorzichtigheid de volgende
trend worden vastgesteld. In de 19e eeuw zijn de Bozo van
Sorogho -een plaats die ligt vlak bij de huidige commandantuur even buiten de stad- verhuisd naar Seimani.
Vormden zij in het begin een nog kleine gemeenschap en woonden ze voornamelijk in bij de in Seimani woonachtige smeden,
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na verloop van tijd trokken steeds meer Bozo naar Djenne en
bouwden er hun huizen. Seimani groeide vol.
De eerste huizen zijn het belangrijkst aangezien daar de
"chef de famille" -het hoofd van de uitgebreide familiewoonde: het huis van "la grande famille".
Vaak kon men na de dood van het familiehoofd het niet eens
worden over de verdeling van het ouderlijke huis zodat delen
van de uitgebreide familie -zonen met hun gezin- aparte woonruimte zochten.
Aangezien de wijk reeds volgegroeid was, werden de restruimtes in de wijk -kleine onregelmatige kavels, vaak in een wat
afgelegen hoekje- gebruikt om daar een aantal maisons te
bouwen.
Bijvoorbeeld aan de afmetingen en de vorm van de kavel en het
daarop gerealiseerde huis 58, is duidelijk te zien, dat het
hier om een dergelijk geval van ruimtegebrek en individualisering van de uitgebreide familie gaat.
1.11.4. aanleidingen tot verval:
In de beide hier te behandelen voorbeelden is sprake van een
tweetal aanleidingen tot verval: de ondeelbaarheid van de
woning en de onoplosbaarheid van een conflict.
-de ondeelbaarheid van de woning:
Mama Kourou was getrouwd met drie vrouwen en had in totaal
twaalf kinderen.
Hij bezat vier huizen waaronder huis 48. Na
zijn dood werden de huizen verdeeld onder zijn zonen waarbij
de zonen van zijn tweede vrquw huis 48 erfden. Zij woonde
daar in en werd -zoals gebruikelijk- onderhouden door haar
drie zonen. Tesamen vormden zij een economische eenheid en
hadden ook de wil om bij elkaar te wonen. Aangezien de cour
van huis 48 echter te klein was, bewoonden de zonen een ander
huis.
Na het overlijden van de moeder werd huis 48 verlaten omdat
het door de afmetingen van dit huis onmogelijk was het te
delen of er in te bouwen. Het huis zal dan ook na verloop van
tijd vervallen en instorten.
-de onoplosbaarheid van een conflict:
Huis 45 is eigendom van twee families: Maiga en Traore. Beide
familiehoofden bewoonden ieder de helft van dit huis.
Na hun
dood krijgen de kinderen ruzie over de verdeling van dit
huis. In de opeenvolging van rechtsprocedures zal blijken dat
dit conflict wel erg hardnekkig is. Hier is overigens te zien
hoe traditioneel en officieel recht elkaar opvolgen (zie par.
1.7.2.).
Twintig jaar geleden is men begonnen met aan de Bozo
te
vragen in het conflict te intervenieren. Deze bemiddeling is
door beide partijen niet geaccepteerd.
Nadat de zaak is voorgelegd aan achtereenvolgens de "chef de
ville" -het tr ad i t ionele hoofd van de stad-, de raad van
ouderen van Djenne en de commandant, wordt de justitie ingeschakeld. Men is het met de uitspraak niet eens en tekent
hoger beroep aan in vervolgens Mopti en Bamako, waarna uiteindelijk de zaak tercht komt bij het hoogste gerechtshof van
Mali, waar ze nog steeds ligt. Tengevolge van dit conflict
hebben beide families veel geld verloren en zal de ruzie
waarschijnlijk tot op de dood van de erfgenamen onopgelost
blijven.
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Het is daarom ook <lat huis 45 tot groot verval is geraakt.
Vooral het gedeelte <lat eigendom is van de -minder draagkrachtige- Traore is nu tot een rulne geworden.
1.11.5. erfrecht en bouwwijze:
Bij dit laatste aspect zal een drietal voorbeelden worden
besproken waarbij in het eerste voorbeeld duidelijk wordt <lat
zelfs voor de Djennenke de vaak gecompliceerde familierelaties met de daarbijbehorende erfkwesties tot problemen kunnen
leiden.
De twee laatste voorbeelden tonen op een meer harmonieuze wijze hoe woningen door erfrecht worden veranderd.
-erfrecht en bouwwijze I:
"Als een man na verloop van tijd nog geen kinderen heeft gaat
hij ten rade bij de marabouts die hem adviseren een vrouw te
nemen van een bepaald "ras", bijvoorbeeld een Barabara of
Bozo-captif.
In het geval van de familie Bia: de grootvader
van Bayere had tot rond zijn zestigste geen kinderen.
De
marabouts hebben hem aangeraden een captif als vrouw te nemen
(42)."
Oat werd een captif Bambara van de f amilie Keita.
Uit <lit
huwelijk zijn kinderen geboren waaronder de vader van Bayere.
De concessie van de vader van Bayere is echter ter beschikking gekomen via de vrouw captif, waardoor Keita er speciale
rechten heeft.
De vader van Bayere heeft er zijn hele leven
gewoond.
Weinig mensen in de wijk kennen de oorsprong van de familie
Bia omdat zij niet behoren tot de wijk Seimani. Het lijkt er
sterk op <lat ook Bayere althans in het begin niet op de
hoogte was van zijn precieze afstamming, maar de familie
Keita heeft de Bia's altijd op de consessie laten wonen omdat
Bia zelf nog vijf huizen in zijn bezit heeft.
Wat de situatie echter tot een conflict heeft gebracht is <lat
Bayere zonder Keita op de hoogte te stellen is begonnen met
het bouwen van een nieuwe concessie op de kavel van ziJn
vaderlijke huis.
Daar had hij geen recht op want de cour was
in principe van Keita.
Als onderkomen van de vrouw captif
blijft het huis namelijk in het bezit van Keita.
Keita heeft als reactie de entree van de concessie dichtgemaakt in de cour van het oorspronkelijke huis en een nieuwe
-uitkomend op huis 45a- gemaakt.
Ten tweede lijkt hij de
verdere bouw verboden te hebben. Uiteindelijk mag na ettelijke vernederingen -onder andere het publiek maken van de
afkomst van Bayere- hij
toch in het oorspronkelijke huis
blijven wonen. De aanpassingen blijven echter onveranderd.
-erfrecht en bouwwijze II:
Drie broers van dezelfde vader en dezelfde moeder -meme mere,
meme pere- vroegen in 1952 gezamenlijk een lapje grond aan gelegen aan de rand van de stad- bij de "chef de quartier".
Na verloop van tijd bouwden zij er huis 61. Een broer, Salif,
is toen verhuisd naar dit nieuwe huis, de andere broers
bleven in de woning die zij op dat moment huurden of in bezit
hadden.
Na de dood van de drie broers werd huis 61 opgesplitst in
twee gelijke delen en verdeeld over de zonen van twee broers,
Salif en Omar. De derde broer had geen kinderen.
Omar had slechts twee zonen zodat in hun deel van het huis
voldoende maisons aanwezig waren. Salif had echter drie zonen
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zodat ten behoeve van de jongste zoon een etage op de twee
oorspronkelijke maisons werd gebouwd (zie afb. 179, huis 61).
-erfrecht en bouwwij ze III:
Oorspronkelijk waren huis 62 en 63 (zie afb.
179) een concessie. Het familiehoofd had twee vrouwen. Zijn eerste vrouw
had drie zonen, zijn tweede vrouw slechts een.
Na de dood van de vader is de oorspronkelijke concessie
opgesplitst. Een van de zonen vertelde: "Ik en mijn broers,
die van dezelfde moeder zijn, zitten in 62. De zoon van mijn
tante -de tweede vrouw van mijn vader- zit in 63. Daarna
hebben we een muur tussen beide gedeeltes gezet. Dat was in
1965 (43)."

binnenplaats
huis 61
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- -huizen randbebouwing, begane grond en eerste verdieping (huis
61)

1.11.6. nawoord

We hebben gezien <lat statusverschil, individualisering van de
uitgebreide familie en ruimtegebrek, de ondeelbaarheid van de
woning, de onoplosbaarheid van een conflict en erfrecht een
rechtstreekse invloed hebben op de bouwwijze en gestalte van
de woning. Het is mogelijk <lat er meer factoren Z1Jn -te
denken valt bijvoorbeeld aan grondpolitiek- die een dergelijke nauwe band met de architectuur hebben. Daarom alleen al is
een uitgebreider cultureel-antropologisch onderzoek in samenhang met de architectuur noodzakelijk, om een meer volledig
begrijpen van de Djennenkese architectuur mogelijk te maken.
Een eerste poging daartoe , zij het op summiere wijze, zal in
het volgende hoofdstuk warden behandeld: de Djennenkese ma~on, waarin achtereenvolgens organisatie, opleiding, werkwijze en magisch-religieuze achtegronden aan bod zullen komen.
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HOOFDSTUK 2: DE DJENNENKESE MACON

2.1. de organisatie van de maconnerie
2.1.1. het gilde

,.

De organisatie van marrons zoals die in Djenne bestaat, is qua
organisatiestructuur en beroepsbescherming vergelijkbaar met
de gilden zoals wij die kennen uit onze middeleeuwen.
In Djenne kan elke cna~on of apprenti lid worden van het
gilde. Wil men in Djenne ook daadwerkelijk zijn beroep uitoefenen dan is het noodzakelijk lid te zijn.
Het gilde beheert een fonds -verkregen uit de entreegelden
bij het lid worden van het gilde, de jaarlijkse contributie
en incidentele collectes- dat is bestemd voor de volgende
akti vi teiten:
- het financieel ondersteunen van ma~ons die oud of invalide
geworden zijn en toch een familie hebben te onderhouden.
- het
financieel ondersteunen van een ma~on die zijn belasting niet kan betalen.
- donaties ter gelegenheid van een geboorte of huwelijk (1).
Aan het hoofd van het gilde staat de familie Traore. Tot voor
kort werden de Traore's vertegenwoordigd door Hassey "Barey"
Traore.
Deze is na zijn dood opgevolgd door zijn zoon Bamoy
Traore. Bamoy is echter, vreemd genoeg, kleermaker van beroep. Om dit euvel op te vangen heeft men aan Maman Kossinantao een zekere autorisatie gegeven als waarnemend gildehoofd.
Tesamen met de familie Nasire vormen de Kossinantao's en de
Traore's de groep metselaars die van oudsher bekend staan als
de beste en de sterkste -les plus forts- en dan ook de meeste
autoriteit bezitten. Er is verder sprake van een "chef" voor
de oudere macons en een voor de jongere. Voor het nemen van
snelle beslissingen wordt een vergadering bijeengeroepen voor
alleen de familiehoofden, die dan met goedkeuring van het
gehele gilde kunnen handelen. Op gezette tijden zijn er
vergaderingen waarbij het gehele gilde-voorzover
mogelijkaanwezig is (2).
In het algemeen kan gesteld worden dat het gilde als functie
heeft het "kanaliseren van relaties in de metselaarsgemeenschap ( 3)". Daartoe zijn regels opgesteld waaraan elke metselaar zich dient te houden zoals bijvoorbeeld:
- een ma~on mag het werk van een andere ma~on niet overnemen
zonder <liens toestemming
- een ma)-on mag geen opdrachten verwerven onder de clientele
van een andere maron. Deze band tussen de ma~on en zijn
opdrachtgever is vaak in het systeem van familierelaties
traditioneel bepaald.
Over het algemeen worden deze regels redelijk nageleefd.
Ook regelt het gilde het onderhoud van de moskee. Daartoe
wordt een speciale vergadering uitgeroepen. De "kouma" -slavenkaste- roept de familiehoofden op om de vergadering bij te
wonen. Daar worden de werkzaamheden besproken: welke ma~on
welke zijde van de moskee zal crepiseren en welke families
voor het eten zorgen (4).
Daarnaast wordt telkens op een bepaalde tijd het salaris
vastgesteld voor de marons, de apprentis en de manouvres.
Vroeger werd ook het beschikbare werk door het gildehoofd
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onder de metselaars verdeeld, doch dit is in onbruik geraakt.
Ter voorbereiding op de crepisage probeert iedere individule
macon zich te beschermen tegen vallen en probeert hij sneller
te kunnen gaan werken door het vinden van goede grigri's. De
wat oudere metselaars willen daarbij nog wel eens helpen.
Zijzelf blijven tijens de crepisage op de grond zitten om de
macons op de gevel aanwijzingen en morele kracht te geven en
wie weet ook magische kracht. De strijd om welke gevel het
eerste klaar is is zo hevig dat zelfs wordt geduwd op de
ladders, hetgeen in het verleden tot ongelukken heeft geleid.
Op de gevelwand van de moskee zijn gevaarlijke plekken bekend, waar de macon door weinig ondersteuning van de balken
evenwichtsstoornissen ondervindt. De angst om deze plekken
toch te moeten crepiseren wordt geuit in de verklaring dat er
duivels huizen die dus met grigri's zijn te bestrijden (5).
2.1.2. de cooperatie
Er is in Djenne ook een overheidscooperatie van metselaars,
die voornamelijk overheidsopdrachten uitvoert. Zij kent een
andere organisatie en werkaanpak. Aangezien de laatste jaren
en de opdrachten verminderd zijn en er sprake is van corruptie en slecht management, is de positie van deze cooperatie
en de bereidbaarheid van de ma~ons lid te worden sterk verminderd.
2.2. de opleiding: apprentissage
2.2.1. inleiding
De apprent.issage van een Dj ennekese mac;on kan worden beschouwd als de leerperiode, waarin de nog jonge, aankomende
metselaar wordt opgeleid tot mac;on, met alle vakkennis, sociale status -zowel in het metselaarsgilde als daarbuiten- en
kennis van koran en grigri's die daarbij hoort.
Zowel de duur van deze leerperiode -van drie tot twaalf jaar
en soms zelfs langer- als de aanvangsleeftijd -van tien tot
vijfentwintig jaar- kan sterk varieren. Wel is gebleken dat
over het algemeen de metselaars jonger dan vijftig jaar
korter apprenti Zl.J n geweest dan de metselaars ouder dan
vijftig jaar. Met enige voorzichtigheid kan men hier dus
stellen dat in de loop der jaren de duur van de apprentissage
is teruggelopen.
De gemiddelde leeftijd waarop de apprentissage aanvangt is zestien jaar met een gemiddelde tijdsduur
van zeseneenhalf jaar. Hoe jonger de apprenti, hoe langer de
apprentissage. Bijna 45% van de metselaars heeft een of meerdere apprentis, met een maximum van vijf (6). In het algemeen
zijn er twee soorten apprentis te onderscheiden (7).
In het ene geval wordt de apprenti als het ware beschouwd als
de zoon van de mafon die hem opleidt, hij wordt lid van diens
familie. De apprenti slaapt en eet er. Zijn baas zoekt zelfs
een vrouw voor hem uit.
De andere vorm van apprentissage is die, waarbij de apprenti
alleen maar voor de maron werkt. Hij woont en leeft dan bij
zijn eigen familie en heeft ook een eigen salaris, waarvan
hij echter meestal een gedeelte moet afstaan aan zijn familie. De eerste vorm van apprentissage komt steeds minder voor
wat ook een verklaring kan zijn voor de afname van de duur
van de apprentissage.
Immers, de apprenti maakt geen onder-
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deel meer uit van het huishouden van de mayon, waardoor hij
voor de maron ook geen inkomstenbron meer vormt (8).
Het hangt van de apprenti af welke keuze hij maakt alhoewel
familieomstandigheden ook hierin zeker een rol zullen spelen.
Ook voor de macon is er in principe geen verschil, het hangt
eenvoudigweg van iemands kwaliteiten af of hij ma~on wordt of
niet.

2.2.2. hoe verloopt de apprentissage (9)
Over het algemeen begint iemand met de apprentissage, als hij
is toegetreden tot de koranschool. Zijn dagschema ziet er dan
als volgt uit: om zeven uur koranles tot half negen, eten,
waarna er wordt gewerkt tot drie uur s'middags, vervolgens
weer koranles, eten en s'avonds vrij. Vaak echter worden de
avonduren gebruikt voor studie van het metselaarsvak zoals we
zullen zien.
De apprentissage begint met het zich eigen maken van de technieken van het metselen. Alhoewel de volgorde van het aanleren van de verschillende handelingen per mayon kan verschillen is er toch sprake van een zekere opbouw in complexiteit.
De apprenti's beginnen met het aandragen van gereedschap,
waardoor kennis over deze gereedschappen wordt verkregen, en
het doen van boodschappen voor de ma)on.
Dan mag hij banko aan gaan geven. De ma~on toont hem hoe dat
mo~t gebeuren (zie afb. 1).
goed

fout

Ook het aarunaken van banko komt hierbij aan de orde. Als hij
<lit onder de knie heeft, mag hij gaan pleisteren -het
crepiseren- (zie afb. 2).
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Vervolgens komt het crepiseren van de plafonds aan de beurt.
Ook hier geeft de ma~on aanwijzingen zoals bijvoorbeeld het
goed nadrukken met de muis van de hand.
Een volgende fase is het aangeven van de stenen. Essentieel
hierbij is, dat de apprenti observeert hoe de mason de stenen
plaatst tegen het koord, hoe de steen eenvoudig waterpas kan
worden gelegd (zie afb.
3) en hoe in metselverband moet
worden gewerkt.
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Als dit alles duidelijk is wordt getoond bepaalde gereedschappen als troffel en schietlood moeten worden gehanteerd
(zie afb. 4). Kortom, de apprenti maakt zich de technieken en
handvaardigheden van het metselen eigen.

fout

goed

De volgende stap is dan ook het metselen zelf. Het aanleren
zou op een volgende manier kunnen gaan. De ma~on doet voor
hoe de hoeken worden gemetseld waarbij hij aan de apprenti
vraagt: "Heb ik het zo goed gedaan?" Als de apprenti de goede
oplossing geeft krijgt hij als antwoord: "Doe altijd zo in
het vervolg, laat dat niet meer los." Als de apprenti echter
een fout antwoord geeft moet hij het van de macon zelf maar
eens proberen. Maakt de apprenti daarbij geen fouten is er
niets aan de hand. Gaat het echter mis dan wordt er een
andere apprenti bijgehaald waarvan de macon weet dat hij het
wel kan. Deze doet het op de juiste manier voor en mag diegene die het niet begreep een afstraffing geven. Een harde,
maar vast en zeker doeltreffende leerschool.
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Een volgende fase in de apprentissage is het zich eigen maken
van de constructieve aspecten van het metselen. s'Avonds, na
het werk wordt er door de ma~on lesgegeven in de diverse
constructies. De mas.on stelt vragen als: "Hoe ZOU jij een
dergelijke muur repareren." Ook in deze fase van de apprentissage is een opbouw van de complexiteit van de behandelde
"stof" waarneembaar.
De ma~on legt uit hoe een boog kan worden gemetseld (zie
afb. 5):

5
2

- eerst pieds construeren -1- balk plaatsen -2- koord spannen -3- muur in vorm van boog metselen -4- boog metselen -5- muur af breken
of hoe met behulp van het aantal vingers de afstand van de
mindering per metsellaag kan worden afgemeten (zie afb. 6) of
hoe het hout in de muur dient te worden gemetseld (zie afb.
7).

vingers
max.

4-6

=fout

goed

Aan bod komen de plafond- en trapconstructies. Dit alles
wordt bij de ma~on thuis uitgelegd en verklaard met tekeningen in het zand of op een leitje. Vragen worden gesteld als:
"Hoeveel hout gaat er in dit plafond" of "Hoeveel stenen gaan
er in deze muur". Over het algemeen kan worden gesteld dat
datgene waar men op de bouwplaats -santier- mee bezig is,
s'avonds wordt behandeld en uitgelegd.
Als de facade aan bod komt, wordt daags voor de aanvang van
de constructie hiervan door de ma~on het principe uitgelegd
en getekend (zie 1.5.3.3.1.). Op de <lag van de bouw zelf
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bouwen de apprenti's de facade-onderdelen. De mayon houdt
toezicht en haalt die apprenti 's die fouten maken naar beneden om ze te vervangen door anderen.
Uiteindelijk is de apprenti toe aan het maken van ontwerpen.
De maron geeft als het ware een ontwerpopdracht bijvoorbeeld
op de volgende manier: "Op deze plek moeten 4 maisons, een
keuken, een w.c. en een magasin komen, hoe zou jij dat doen?"
De opgave wordt dus gesteld door het benodigde aantal vaste
ruimtetypes in relatie tot de situatie te noemen.
Uitgaande
van de onderling vaste relaties van die ruimtetypes wordt dan
een ontwerp gemaakt. Iedereen werkt de opgave thuis uit en de
volgende dag bespreekt de maion de oplossingen en geeft
aanwijzingen. Als op een nieuwe bouwplaats een huis moet
worden uitgezet dienen de apprenti's goed op te letten hoe
dat gebeurt. Ook wordt van hen verwacht dat er vragen worden
gesteld als: "Ik heb dat en dat gebouw daar gezien, hoe is
dat gedaan." Kortom, van een meer technische scholing is de
apprentissage geworden tot een echte bouwkundeopleiding,
inclusief projectwerk.
Op een gegeven moment mag de apprenti alleen naar de bouwplaats om te werken.
Bij moeilijkheden gaat hij om hulp
vragen bij de mayon, die daar zijn eigen werk voor in de
steek laat. Van de apprenti wordt verwacht dat hij wacht met
verder werken tot de ma~on is g earrive~rd.
Uiteindelijk is de apprenti geree d om metselaar te worden.
Zijn familie schaft voor hem zijn gereedschap aan en ten
overstaan van zijn vader en moeder wordt er door de mafon
· gebeden. Bij de maion thuis krijgt de apprenti een aantal van
diens grigri's mee en de apprenti is nu ma~on geworden. Ook
kunnen de andere leden van het me tselaarsgilde de apprenti
inwijden in sommige geheimen van het vak.
Wanneer hij precies de gildevergaderingen bij gaat wonen is
onduidelijk. Wel zal hij tijdens die bijeenkomsten steeds
naast zijn oude baas -"papa"- gaan zitten. Deze volgt zijn
voormalige apprenti gedurende zijn gehele verdere leven wat
betref t het bouwen.
In sommige gevallen is het zelf s hij die
de grigri's uitspreekt bij de aanvang van het werk in plaats
van de voormalige apprenti, die n u chef de santier is.
Kort samengevat kunnen in de apprentissage de volgende f asen
warden onderscheiden:
- aanleren gereedschap en mat e riaal
- aanleren metseltechniek
- aanleren constructies
- aanleren ontwerpen
- "initiatie"
Deze fases zullen in de prakt ij k niet strikt van elkaar
gescheiden zijn maar elkaar in sommige gevallen overlappen.
2.3.

het onstaan van een plan;
Djennenkese ma~on

het ontwerpproces

van

een

2.3.1. inleiding
In deze paragraaf zal een paging worden ondernomen inzicht te
krijgen in het proces van het totstandkomen van een plan in
de Djennenkese bouwtraditie.
Een groot aantal faktoren speelt daarin een rol, bijvoorbeeld
de situatie, de eigenaar me t zijn specifieke wensen en finan-
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ciele middelen, de creativiteit van de macon en de traditionele relaties en ruimtetypes, samenhangend met het woninggebruik, in het Djennekese huis. Vooral het creatieve proces
van de ontwerpende ma~on zelf is een moeilijk te onderzoeken
factor.
In een poging daarin enig inzicht te krijgen is een
tweetal maquettes gerealiseerd in samenwerking met twee teams
van metselaars. In het eerste gedeelte van deze paragraaf zal
uit de doeken worden gedaan hoe het ontwerp- en bouwproces
bij deze maquettes is verlopen.
Daarna zullen de andere,
hierboven genoemde factoren aan bod komen om zo een volledig
mogelijk beeld te scheppen van de Djennenkese ontwerper aan
het werk.
2.3.2. de maquettes
2.3.2.1. de maquette van het ziekenhuis
De eerste maquette die is gerealiseerd is een model van het
ziekenhuis, schaal 1:10 (zie bijlage). Belangrijk uitgangspunt bij dit experiment was te zien in hoeverre de informatie, opgesloten in de tekeningen door de masons werd overgebracht op het model. Ter voorbereiding werd met de twee
uitvoerende marons, Bere Yono en Souleiman Yono, twee broers,
het plan besproken op eventuele tekortkomingen in constructief, materiaalkundig of ruimtelijk organisatorisch opzicht.
Verrassend was dat het lezen van de tekeningen totaal geen
problemen leek op te leveren, gezien het feit dat de Djennenkese macon in principe nooit met tekeningen werkt.
Zelfs de
doorsnedes en arceringen werden direct volledig begrepen.
Er
ontstond dan ook een volwaardige discussie over het plan, die
zich voornamelijk toespitste op de gebruikte materialen en de
constructie. Met betrekking tot de ruimtelijke organisatie
waren er geen problemen.
De prijs van de maquette werd vantevoren vastgesteld en
bepaald op dertigduizend C.F.A., ongeveer tweehonderdvijfentwintig gulden. Opmerkelijk, gezien het feit dat voorcalculatie en totale kostenberekening vooraf, voor een Djennenkese
ma~on onbekend zijn, men betaalt op onregelmatige tijdstippen
tijdens de bouw wanneer het geld voorhanden is.
Belangrijk bij deze maquette was tevens dat het model zo
nauwkeurig mogelijk op schaal werd gerealiseerd. Hij werd
gebouwd op een tafel met, op ons verzoek, steentjes van
banco.
De beide metselaars stelden voor steentjes te maken van
twintig bij tien bij vijf centimeter. Dit leverde de eerste
confrontatie op met het probleem schaal.
De muren van het
ziekenhuis ziJn namelijk zestig of veertig centimeter dik,
bij schaal 1:10 dus zes en vier centimeter, hetgeen met de
door de Yono's voorgestelde maat van de steentjes niet mogelijk was. Ons voorstel om steentjes te maken van vier bij
twee bij een centimeter om zodoende ook de brique's op schaal
te krijgen werd van de hand gewezen omdat ze zo klein eenvoudigweg niet te maken zijn. Uiteindelijk werd besloten om
stenen te maken van twintig bij zes bij vier centimeter om zo
en muren van zes en muren van vier centimeter dikte te kunnen
construeren. Ze werden tegelijk met een andere partij stenen
aangemaakt en naar de werkplaats getransporteerd.
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Teneinde de maquette zelf tegen weersinvloeden en dergelijke
te beschermen, is een voor dit doel speciaal ateliertj e
geconstrueerd. Het werk kon een aanvang nemen.
In veel gevallen is er nog steeds een relatie tussen de
metselaar en zijn vroegere patron, bij wie de ma~on zijn
apprentissage heeft gehad. De ma~on "volgt" zijn oude baas
met metselen, maar ook vissen en landbouw warden samen gedaan. -Omgekeerd houdt de patron een oogje in het zeil bij elk
bouwproject dat zijn vroegere leerling aanneemt. Als er een
conferentie is van het metselaarsgilde gaat de ma~on naast
zijn oude patron zitten (zie ook 2.2.).
De groep van oud metselaars heeft binnen het gilde een eigen
organisa t i e met een voorzitter en leden. De hierarchie is
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sterk bepaald, iedereen weet precies zijn plaats in het
geheel. Tijdens de jaarlijkse crepisage van de moskee spelen
deze oud-macons een actieve rol.
Zij houden een voorbespreking van het werk dat moet worden gedaan, verdelen het werk
onder de metselaars en "beschermen" hen tijdens de vaak gevaarlij ke toeren op de gevel van de moskee tijdens de crepisage met grigri's (zie ook 2.1.l.).
Op deze foto is de patron te zien van Bere Yono. Voor de
aanvang van de constructie van de maquette was hij het, die
de grigri's uitsprak over een aantal stukjes banco, waarna ze
in de vier hoeken werden ingemetseld (zie par.
2.4.l. grigri's.). Tevens hield hij de werkplaats netjes tijdens het
werk en gaf hij aanwijzingen. Na een paar dagen,
toen bleek
dat alles goed ging, kwam hij niet meer.
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Deze foto toont het uitmeten van het plan op de tafel; het
"uitzetten" van het gebouw. Het grootste gedeelte van het
plan was reeds door ons op schaal getekend op de tafel,
iets
waar Souleiman Yono, links op de foto, zich enigszins kwaad
over maakte, dat was immers zijn taak!

De eigenlijke constructie
"fundering" van banco.
De volgende gereedschappen
maquette gebruikt: troffel,
winkelhaak en diverse bijlen

van de maquette

begon

met

een

werden tijdens de bouw van de
waterpas, schietlood, bouwdraad,
voor het kappen van het hout.
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Het metselen van de muren werd begonnen met het precies
plaatsen van de stenen in de hoeken. Dit gebeurde met behulp
van een winkelhaak en zelfs al vanaf de eerste rij stenen met
een waterpas. Daarna spande men de bouwdraad om vervolgens de
rij af te metselen.

De dunnere tussenwanden worden gemetseld waarbij de stenen in
vergelijking met de dikkere buitenmuren nu op hun kant worden
gezet, hetgeen op deze foto goed te zien is.

Een apart probleem leverde de constructie van de veranda op.
Het verschil in materialen en de maatvoering van deze veranda
in het ontwerp was in de maquette met behulp van het hier
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beschikbare materiaal niet uit te voeren. Na diverse voorstellen onzerzijds, die blijkbaar de toets der kritiek niet
konden doorstaan, werd door de ma~ons een oplossing gevonden
in het in gewenste vorm kappen van de stenen en die naar
boven toe te meerderen.
Aan een wat verder gevorderde apprenti werd voorgedaan hoe
dat moest gebeuren waarna hij het karwei mocht klaren en een
prima veranda maakte.
De veranda bleek overigens ook moeilijkheden op te leveren
met betrekking tot het lezen van de tekeningen. Men dacht dat
OOk de veranda moest Worden VOOrzien van een dubbele dakconstructie hetgeen niet het geval was. Tijdens de discussie
hierover bleek dat Sere Yono, een traditionele ma~on die
uitsluitend met banco werkt, toch aanzienlijk meer moeite had
met het lezen van de tekeningen dan zijn jongere broer Souleiman, die in cooperatieverband had meegewerkt aan diverse
overheidsgebouwen zoals het postkantoor.

Ook het w.c.-blok leverde in verband met de schaalverkleining
moeilijkheden op. In het ontwerp waren de muren van de w.c.
uitgevoerd in cement met een dikte van twintig centimeter. Na
diverse vergeef se pogingen om de maquette-steentjes door
midden te kappen om zo een dikte van twee centimeter te
verkrijgen werd eensgezind besloten een traditionele njege te
bouwen met een omloop naar boven.
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Het keukenblok is bijna af. In plaats van lateien van hout,
zoals aangegeven stond op de tekening, werd, gezien de
schaal, besloten om deze met banco-steentjes te construeren.
De hoogte waarop deze lateien werden aangebracht werd
op onze aanwijzingen bepaald.

Alvoreus aan de plafonds te beginnen worden eerst de balkjes
op maat gekapt.
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Er wordt begonnen met het dak van de keuken.
Eerst wordt de
hoo f dbalk aangebracht waarna de maat wordt vastgesteld van de
balkjes ter afdichting. Opvallend is dat hier duidelijk te
zien is d at in he t werk wordt gemeten in plaats van naar de
tekening en te kijken. We zagen al eerder bij het bepalen van
de maten van de muuropeningen en de hoogte van de muur dat
dit gebruikelijk is.

Vervolgens worden de muren bedekt met een laagje banco waarin
de kleine balkjes komen te rusten.
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Het plafond wordt dan gedicht door de kleine balkjes zo dicht
mogelijk tegen elkaar aan te leggen.

'·

De constructie vao} het , plafond staat volgep~ qe werkwijze van
de Djennekese ma~on volkomen los van de constructie van de
daaronderstaande muur. De hoofdbalk kan evengoed op een pilaar als op een latei rusten en dan niet eens in het midden.
Dit komt omdat de plaats waar de balken op de muur komen te
liggen wordt bepaald door de lengtemaat van de te overspannen
ruimte naargelang nodig precies in tweeen of in drieen te
delen en op die punten de balken te leggen,
zonder dus rekening te houden met wel of geen kolom of latei.
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Een eventuele verklaring hiervoor zou kunnen worden gevonden
in de materiaaleigenschappen en het type constructie.
Banco
muren en houten plafonds zijn vaak overgedimensioneerd, de
plafondconstructie is ontstaan uit de beschikbare houtlengte
in relatie tot een min of meer economisch gebruik ervan. Hout
was en is schaars. Banco is echter in de omgeving van Djenne
volop aanwezig.
Een eventueel zoeken naar gebruik van banco
op een economische manier was niet nodig hetgeen uiteindelijk
heeft geleid tot een dermate muurconstructie, dat die altijd
wel in staat is plafond en dak te dragen. Je zou je kunnen
voorstellen dat wanneer in het verleden enkele dramatische
ongelukken waren gebeurd met ingestorte muren of plafonds,
zodat dit wel in het aandachtsveld van de metseltraditie was
gekomen, we nu een heel antler constructieprincipe zouden
zien.
De dakconstructie van de ziekenzalen leverde gezien het bovenbeschreven constructieprincipe problemen op aangezien de
balken volgens de tekening precies boven de kolommen uitkomen.
Daardoor zijn de maten tussen de balken verschillend
hetgeen nogal wat bevreemding bij de masons opleverde.
In een eerdere fase waren zij echter nog anders te werk
gegaan.
In eerste instantie werd slechts een hoofdbalk geplaatst. De ruimte van de ziekenzaal in de maquette kon zo
immers toch makkelijk worden overspannen. Er moest worden
duidelijk gemaakt dat het hier een schaalmodel betrof en een
dergelijke constructie het op ware grootte niet zou houden,
waarna door ons de punten waarop de balken moesten komen te
liggen, werden aangegeven. Op de foto is dit te zien.
Hier botste dus duidelijk onze westerse aanpak van een bouwproces met die in de Djennekese bouwkundige traditie.

De eerste laag banco wordt op de houten constructie aangebracht. Deze is altijd nat en van eenzelfde samenstelling als
de metselbanco.
Normaal gesproken wordt er als het dak eenmaal zo gedicht is een soort kleine ballustrade -ezelsrug
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genoemd- gemetseld met daarin de spuwers voor de regenwaterafvoer, waarna er nog een pakket nu droge banco op komt. Dan
pas wordt gezorgd voor een afschot.
Na de eerste regenbuien
worden de nog voorkomende lekken gedicht waarna door inklinking van de banco door het regenwater na verloop van tijd een
waterdicht pakket ontstaat.
In het ontwerp van het ziekenhuis echter werd volstaan met
een eerste laag banco, omdat immers nog golfplaten ter bescherming worden aangebracht.

De njege wordt nu afgemetseld.
w.c.-koker zelf.

Eerst wordt begonnen met

de

De eigenlijke toiletruimte op de eerste verdieping van de
njege nadert zijn voltooiing. Ook hier is het cementen dak in
de maquette vervangen door banco.
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De toiletkoker is nu af. De trap dient van de deur op de
eerste verdieping beneden naar de cour te lopen.
Alleen de hoogtematen en de totale omtrek van de njege Z1Jn
uiteindelijk terug te vinden in het ontwerp. De verdere
lndeling is overgelaten aan het inzicht van de mac;ons •:..
Er wordt begonnen met de trap, het grootste struikelblok van
de hele maquette, zoals we zullen zien.

De trap wordt in eerste instantie niet met een meetlint
uitgemeten, maar met een houtje. Naar de tekeningen wordt nu
totaal niet meer omgekeken. Uiteindelijk komen de beide Yono's tot de ontdekking dat de trap te hoog zal uitkomen en
hij wordt weer afgebroken.
Een nieuwe poging wordt ondernomen. Door ons is de maat van
de trap, afgeleid uit de tekeningen, met behulp van een
spijker in de w.c.-koker gekrast, maar daar trekken de beide
ma~ons zich niets van aan.
Er worden nu treden gemetseld van
zes centimeter hoogte. Nadat is uitgelegd dat ze eigenlijk
treden van zestig cemtimeter hebben gemetseld, schrikken ze
echt. De trap wordt voor een tweede keer afgebroken.

163

De maat van de trap wordt nu uitgeprobeerd door middel van
het stapelen van losse steentjes.
Bere Yono verzucht:
"Aujourd'hui c'est mon examin". Er Komt uiteindelijk toch nog
een meetlint aan te pas. Na wat pogingen de hoek van negentig
graden in de trap op verschillende manieren op te lossen
teneinde de juiste hoogte te kunnen bereiken is, uiteindelijk
alles redelijk op maat en wordt de trap als een massieve
leemmassa omhoog gemetseld.

De trapleuning wordt gelijk met de trap opgetrokken maar komt
boven wel erg laag uit. Dit is echter maar zo gelaten.
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Het resultaat

,Qe muren van zestig centimeterdikte warden nu verder opgetrokken teneinde straks het golfplaten dak te ondersteunen.
Door de ventilatie-openingen
vlak boven de banco-afdeklaag, kan de warme lucht die zich
tussen de golfplaten en de banco bevindt worden afgevoerd.
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Op onze aanwiJzing wordt begonnen met de crepisage omdat bij
de gebruikelijke crepisage achteraf de pilaren op de cour in
de weg zouden staan. Hiervoor wordt banco van een andere
samenstelling gebruikt. Alle onreinheden worden uit de banco
gehaald en hij is veel natter.
De crepisage gebeurt natuurlijk met de hand,
zij het met een aan de schaal aangepaste
techniek.

Evenals de veranda-openingen en de w.c.-eenheid worden ook de
kolommen op de cour aangepast aan de schaal, waarvoor de
ma~ons deze oplossing hebben bedacht.
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De houten kolom dient de balken op te vangen die de
ten dragen.

golfpla-

Ten behoeve van de balken wordt een gat in de bancomuur
gekapt waar ze
worden ingelegd. Dit is zeer
gebruikelijk, het materiaal banco heeft zodanige eigenschappen dat het later inkappen van gaten geen problemen oplevert.
Ook het achteraf dichtsmeren, bijkappen en crepiseren wordt
vaak gedaan. Macons geven overigens grif toe dat met banco
veel fouten in de constructie kunnen worden weggewerkt.
De balken ter ondersteuning van het golfplaten dak ZlJn
geplaatst. Het wat onlogische dikteverschil tussen de onder- ·
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steunende kolom met de daaropliggende balk is niet meer
gecorrigeerd. De golfplaten zijn achterwege gelaten, de maquette is nu af.

Het uitvoerende team, links Souleiman, rechts Bere Yono met
de twee apprenti's. De wat oudere apprenti deed volwaardig
mee aan het construeren van de maquette in metseltechnische
zin, de jongere apprenti mocht alleen nog maar de banco
aanmaken en stenen aangeven (zie ook par.2.2. apprentissage).
2.3.2.2. conclusie
Welke conclusies ten aanzien van de werkwijze van de Djennenke se mac; o n kunnen voor lo pig ui t di t experiment worden get rokken.
Gebleken is dat de informatie, opgesloten in bouwtekeningen,
in een eerste indruk goed worden begrepen door de ma~on, maar
dat tijdens het uiteindelijke bouwproces de tekening meer
gaat fungeren als een soort gevisualiseerd programma van
eisen.
Duidelijk is welke ruimtes waar moeten komen maar de
oplossingen met betrekking tot de maatvoering, constructie en
materiaalgebruik worden ter plekke bedacht zonder te refereren aan het oorspronkelijke plan. "C'est tout dans mon tete"
wordt een buitenstaander regelmatig te verstaan gegeven,
waarmee wordt aangegeven dat deze oplossingen terugverwijzen
naar het traditionele scala aan bouwkundige aspecten zoals
die door de ma~on tijdens zijn apprentissage zijn aangeleerd.
Gebleken is dat sommige ma~ons toch bouwtekeningen maken
-vooral door de cooperatie in het geval van overheidsgebouwen- maar een voorbeeld hiervan (zie afb.
8) toont dat het
gebruik van deze tekening zal zijn zoals hierboven beschreven. We zullen dit aspect van de werkwijze van de ma~on bij
de woningbouw op een zelfde manier terug zien.
Ook bij
andere overheidsgebouwen zoals het palais de la
justice en het maison des hautes is gebleken dat hier een
getekend ontwerp aan ten grondslag heeft gelegen. De metse-

168

D

=~

ontwerptekening voor een medisch centrum annex dokterswoning
laars van het maison des hautes hebben letterlijk gezegd: "We
hebben het plan aangepast aan de Djennekese bouwgewoonte".
Uit de beschrijving van dit gebouw is gebleken <lat deze
interpretatiewijze
van een bouwtekening niet alleen resulteert in een afwijkende maatvoering,
constructie of materiaalkeuze, maar ook doordringt tot de aard van de ruimte.
Zo
zagen we bij
het maison des hautes <lat waarschijnlijk in
afwijking van het plan maisons waren gerealiseerd en een min
of meer traditionele toilet was geconstrueerd in plaats van
de westerse closetpot.
Ook het palais de la justice toont de flexibiliteit van deze
werkwijze, er werd later een complete verdieping op gebouwd
en de noord-zijde werd voorzien van een soedangevel die
ondanks zijn "tekortkomingen" voor de Djennenke heel acceptabel is.
Hulpmiddelen,
zoals die in het westen tijdens de ontwerp- en
bouwfase worden gebruikt, zoals tekeningen en maquettes, zijn
in de Djennekese traditie over het algemeen dus ongebruikelijk. Het tijdens de maquettebouw steeds terugkerende schaalprobleem bij de maatvoering, de plafondconstructie en de trap
getuige hiervan. Schaal is in Djenne een onbekend begrip.
Modellen worden wel traditioneel gemaakt, het gaat dan echter
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om het beeld <lat wordt gecreeerd, niet om een juiste fotografische weergave. We zullen <lit direct bij de maquette van de
moskee duidelijk tegenkomen. Oak de trap in de maquette van
het ziekenhuis getuigt hiervan. Het ging er om <lat duidelijk
was <lat het h i er een trap betrof, niet of de trap nu op
schaal was.
De maquette werd door de macons gezien als een reeel gebouw
en er werd op een enthousiaste en autenthieke wiJze aan
gewerkt.
Zo is het gebruikelijk <lat pas na de ruwbouw overto llige bouwmater i alen en gereedschap warden opgeruimd. We
zagen <lit terug bij de maquette, waar men op een gegeven
moment een waterpas in een van de ziekenzal e n had
l a ten
liggen <lat er slechts met veel moeite uitgehaald kon warden.
Het resultaat stemde echter ieder tot grate tevr e denheid.
2.3.2.3. de maquette van de moskee
Het uitgangspunt bij deze maquette was geheel ander s dan bij
de maquette van het ziekenhuis. De beide ma5ons, in dit geval
Boubakar en Maman Kouroumanse, zijn gevraagd een model te
maken van de moskee van Djenne, geheel naar eigen inzicht.
Begrippen als schaal en een te respecteren constructie waren
hier niet van toepassing. Onze bemoeienissen hebben zich
beperkt tot een enkele opmerking.
Oak de constructiewijze is geheel anders dan we zagen bij de
maquette van het ziekenhuis. De maquette van de moskee is als
het ware geboetseerd met banco in plaats van opgemetseld uit
-kleine- steentjes .
De banko had een speciale samenstelling
en werd gemengd met stro, rijstvliesjes, schapenmest en kapotgeslagen carreaux. Eventuele scheuren door inkrimping bij
het drogen en brosse constructies konden zo warden voorkomen.
Het gereedschap bestond eigenlijk alleen uit de handen en een
mes.
Als basement werd een aantal planken tot een plaat
getimmerd.
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t e kening v a n moskeegevel door macon
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Toch lag ook aan deze maquette een tekening ten grondslag.
Maman had een aantal dagen tevoren de moskee van Djenne
bekeken en de plattegrond en de oost-gevel getekend.
Helaas
is de plattegrond verloren gegaan maar de tekening van de
oost-gevel is bewaard gebleven (zie afb. 9). We zullen zien
hoe deze tekeningen in de maquette gebruikt gaan worden.
Waarschijnlijk waren de tekeningen bedoeld als geheugensteuntje tijdens de maquettebouw, gezien de ruimtelijke complexiteit van de moskee.
De geveltekening van de moskee toont
duidelijk afwijkingen met het origineel, er is dus, zoals we
eerder zagen,
sprake van een gevisualiseerd programma van
eisen.

Het uitzetten van de moskee op de plank, met behulp van de te
van te voren gemaakte plattegrond. De tekening week al af van
het orgineel -bijvoorbeeld het aantal pilaren in de gebedsruimte was ingeperkt- tijdens het overzetten van de tekening
op de plank waren er weer verschillen te zien. Het uitzetten
van de moskee is als volgt gegaan.
Het centreren gebeurde met behulp van een touwtje, nadat dit
eerst met een meetlint was geprobeerd (wat is het midden van
drieenzestig centimeter?). Bij het uitzetten op de plank werd
automatisch rekening gehouden met een orientatie naar Mekka,
het oosten.
Het plateau wordt, met de trappen, eerst uitgezet. Dan is de
moskee zelf aan de beurt. De omtrek wordt aangegeven, met de
vier hoekkolornmen, die niet gelijk zijn. Vervolgens worden de
kleinere kolommen aan de voorkant getekend, tesamen met de
mirabs (10).
De muurdikte wordt aangegeven, evenals de rij
kolornmen en de deuropeningen, waarbij er een rij
kolommen
minder wordt uitgemeten dan op het plan is aangegeven.
De
vrouwengalerij is aan de beurt met daarna de zijgalerijen. Er
wordt nu een rij kolommen uitgegumd omdat de cour anders te
klein wordt. De trap is aan de beurt en tenslotte het magasin
voor het begrafenismateriaal.
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Het resultaat, de bovenkant is de oostzijde.

Alvorens met de constructie werd begonnen is tegen een viertal stukjes banco een grigri uitgesproken die ieder in een
hoek werden verwerkt.
De muren worden met stukjes banco
aaneengekneed.
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Met behulp van een mesje wordt in de middelste en grootste
mirab een nis uitgesneden.
In tegenstelling tot een normaal
bouwproces wordt alles direct zo goed mogelijk afgewerkt.
Er
is dus geen sprake van eerst een ruwbouw- en dan een afwerkfase. Dit werd gedaan omdat anders door het snelle drogen van
de banco deze niet meer bewerkbaar zou zijn.

Zodoende warden ook de openingen aan de binnenzijde van de
oostelijke muur (de gibla) direct aangebracht. Te zien zijn
de nissen in de drie mirabs -let op de minuscule trapjes- en
een nisje, bedoeld voor een olielampje. Deze komen ook in de
echte moskee voor.
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Ook de boundou, hier bestaande uit bundeltjes riet, worden
direct in de nog natte muur gestoken. Dit gebeur t op het
oog, er k omt geen meetlint of ander hulpmiddel aan te pas.
Het is blijkbaar geen probleem dat bijvoorbeeld de rechtermirab niet helemaal recht is. Na een opmerking daarover wordt
hij weliswaar bijgewerkt maar blijft scheef. De kleinere kolommen lopen parallel aan deze onregelmatigheid.

De muren worden gewapend met stukjes ijzerdraad. De trap in
deze zuidgevel is vergeten en behoort ongeveer halverwege de
muur te zitten.
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Na ontdekking van deze fout wordt ze hersteld.
wordt eigenlijk alleen de omtrek aangegeven,
massief geheel.

Van de trap
het is een

Als de zuidgevel ZlJn volle lengte heeft bereikt, blijkt dat
er te weinig plaats is voor de cour. Deze zou nu een breedte
hebben ter grootte van de nis in de zuidmuur, die op de foto
te zien is.
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De trap wordt daarop naar links opgeschoven waardoor er
meer ruimte ontstaat (zie afb. 10).
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Al met al blijkt dat het werken met een plan zodanige moeilijkheden oplevert dat de tekening op de plank maar wordt
bedekt met een laag banco. De beide ma~ons gaan nu verder
zonder plan, ook de tekening op papier wordt niet meer bekeken. Wel zal Maman vanaf nu af en toe gaan kijken naar de
echte moskee om "te zien hoe het ook al weer was".
Op de middelste mirab is een kleine cannerie (11) te zien,
di e een gat afdekt dat een verbinding vormt tussen de nis in
de middelste mirab en de ruimte in deze mirab op het dak.

De noordgevel heeft zijn uiteindelijke lengte
deze gevel bevinden zich achtereenvolgens van
rechts: een kolom, de hoofdingang van de moskee,
trap en een muur met daarachter de cour en de
Het bleek dat de verhoudingen in deze gevel
echte noord
vel laat

In
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Dit gebeurt met behulp van een plak banco.
De orginele constructiewijze wordt niet aang ehouden, hetgeen op deze schaal
overigens erg moeilijk zou worden.

Oe mirabs worden verder voltooid.
De oost-gevel is hoger
uitgevallen dan de beide ma~ons gedacht hadden.
Het beeld van de gevel lijkt erg veel op afbeeldingen van de
moskee, zoals die kunnen worden aangetroffen op lokaal vervaardigde batiks.
·
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het resultaat: de oost- en zuidgevel
2.3.2.4. conclusie
Een aantal aspecten, zoals we die aantroffen bij de maquette
van het ziekenhuis, zien we op een duidelijke manier terugkomen in de bouw van de maquette van de moskee.
De poging, om in eerste instantie een tekening als basis te
gebruiken,
strandt al gauw op moeilijkheden en wordt dan ook
snel verlaten. Toch zagen we in de periode waarin de tekening
werd gebruikt, deze inderdaad fungeren als een soort programma van eisen.
Niet de maten of aantallen waren belangrijk,
alleen wat waar ongeveer stond werd overgebracht op het
model. Maar ook met betrekking tot dit aspect gaven de tekeningen niet alle informatie. Alleen de plattegrond e n de
oost-gevel stonden immers op papier, bij de constructie van
de toch ook complexe noord- en zuidgevel en de andere gebouwonderdelen werd als referentiekader de traditionele kennis
van de gilde-metselaar aangesproken.
Nadat de tekening letterlijk is verdwenen wordt via een trial-error methode met
ter plekke bedachte oplossingen de traditionele kennis met
betrekking tot de vorm en de plaats der gebouwelementen
volledig benut om de maquette af te maken.
Het proces is te vergelijken met iemand die een tekening
maakt van een menselijke figuur. Alle lichaamsdelen en hun
plaats zijn bekend: hoofd, romp en ledematen. Als blijkt dat
na het tekenen van hoofd en romp te weinig plaats is voor de
benen wordt dit telkens gecorrigeerd totdat voor iedereen
duidelijk is dat een menselijke figuur wordt voorgesteld.
Zo ook bij de maquette. Ondanks het feit dat het uiteindelijke resultaat qua maat en verhouding duidelijk afweek van het
orgineel, waren alle gebouwelementen aanwezig en op hun
plaats. De vele bezoekers zeiden dan ook zonder aarzeling:
"Oat is onze moskee!". Het be eld klopte.
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2.3.3. de werkwijze van de

ma~on

in de woningbouw.

Zonder direct in te gaan op factoren als traditionele relaties tussen opdrachtgevers en metselaarsfamilies, grondpolitiek etc. is in deze context het volgende van belang met
betrekkking tot de ontwerppraktijk van de Djennenkese ma)on.
De communicatie tussen opdrachtgever en metselaar vindt
plaats op basis van mondelinge afspraken, zoals in elke
cultuur, die zich baseert op een orale vorm van informatie-overdracht.
Dit is mogelijk doordat een huis in Djenne opgebouwd is uit ruimtetypen en gebouwelementen die duidelijk in
de lokale bouwtraditie omschreven liggen: het maison, de
veranda, de njege, de soedangevel etc. Elk element of ruimtetype heeft een woord, waarin de materiele en symbolische
aspecten vastliggen en als zodanig door geen van de beide
partijen misverstaan kan worden.
Na voorbereidingen betreffende bouwmaterialen, arbeidskrachten en bouwplaatsbepaling, wordt, met als randvoorwaarden de
eisen van de principaal -meestal verstrekt in de vonn van het
aantal maisons en de wenselijkheid van bijvoorbeeld een keuken of sifa- en de mogelijkheden geboden door het beschikbare
terrein en de bouwmaterialen, de toekomstige situatie aan de
principaal voorgeschetst in het zand of anderszins uitgelegd.
Na overeenstemming kan worden aangevangen met de bouw.
We hebben gezien dat, ondanks het uitgangspunt van steeds
dezelfde ruimtetypen en gebouwelementen -soms uitgebreid met
een nieuw type ruimtecel- verschillende typen woningen zijn
ontstaan.
In de ontwikkeling naar die verschillende typen
woningen toe is gebleken dat vooral met betrekking tot de
onderlinge relaties van de diverse ruimtecellen veranderingen
zijn opgetreden, waardoor deze mede het type woning zijn gaan
bepalen. Toch liggen ook deze relaties, eenmaal geadopteerd,
relati e f redelijk vast. Gebleken is dat weliswaar de manvrouw scheiding ten aanzien van de maisons is verdwenen maar
dat bijvoorbeeld bij het erfhuis de maisons altijd in lengterichting aan elkaar gekoppeld, soms gelegen aan een veranda,
voorkomen in een gebouwblok. Zo is een aantal bouwblokken
onstaan, genoemd zijn het maison-blok en de keuken-trap-w.c.combinati e .
De creativiteit en de ontwerpvaardigheid van de individuele
macon kan zich daarom gaan uiten op de volgende aspecten van
een woning.
Uitgaande van alle bovengenoemde "randvoorwaarden"; de eisen van de eigenaar, het terrein, de bouwmaterialen (=financiele middelen van eigenaar) de vastvoorkomende
ruimtece ll e n en hun onderlinge relaties,
zijn de oplossingen
voor d e r e laties tussen de verschillende bouwblokken in een
huis en de dekoraties de niet vastliggende fenomenen.
Toch is e r met betrekking tot de relaties tussen de diverse
gebouwblokken een drietal soorten te ontdekken:
I:de verbindingen tussen de maisons en de keuken-trap-w.c.combinatie
II:de verbindingen tussen de diverse maison-blokken
III:de vebindingen tussen de begane grond en de overige verdieping(en)
I:
In de verbindingen tussen de maisons en de keuken-trapw.c.-combinatie toont huis twaalf een voorbeeld van een eerste aanzet hiertoe (zie afb.
11). Via de trap kan naast de
w.c. ook het dakterras boven het maison-blok worden bereikt.
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Men dient hiertoe het dak van de keuken over te steken.
Maisons en keuken-trap-w.c.-combinatie liggen nog tegen elkaar aan.
Door een slimme situering zijn beide via een trap
te bereiken.

loopbruggetje

I

keuken-trap-~.c.

combinatie met

maisonblok

ma~asin

Het volgende voorbeeld, huis een (zie afb. 12), toont ons dat
de keuken-trap-w.c.-combinatie tesamen met een magasin ziJn
gescheiden van het bouwblok met maisons. De woning wordt door
de hier uitgespaarde ruimte betreden. Teneinde het
terras
boven de maisons en de w.c. met een trap te kunnen bereiken
is een loopbruggetje geconstrueerd dat beiden verbindt. Tevens is hierdoor weer min of meer een entree-ruimte ontstaan.
Huis vier (zie afb.
13) heeft een trap die direct uitkomt op
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het daktecras.
Een loopbruggetje maakt het mogelijk vandaaruit de w.c.-ruimte te bereiken. De trap loopt daarbij onder
de loopbrug door, een cuimtelijk erg fraaie oplossing.
Dit huis is duidelijk bedoeld voor verhuur aan meerdere
families tegelijk. Via een trap kan men slechts de daarbijbehorende toilet bereiken, de andere njege dient per se via de
andere trap te worden gebruikt. Beide trappen liggen zo
beschut en zo ver mogelijk van elkaar.
Een laatste voorbeeld (huis vierendertig zie afb.
14) laat
een variant zien, waarbij de trap direkt uitkomt op de loopbrug.
Links biedt een voorportaal toegang tot het mais?n van
de man, rechtsaf zijn douche en toilet te bereiken.
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maisonblok

binnenplaa ts

w.c.douche

II: Ook bij de verbindingen tussen de verschillende maisonblokken wordt een inventief gebruik van loopbruggen en trappen getoond.
In huis drieentwintig (zie afb.
15) woonden twee gescheiden
vrouwen met hun kinderen, die ieder apart een maison tot hun
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beschikking hadden.
Deze twee maisons lagen recht tegenover
elkaar en werden via een loopbrug met elkaar verbonden. Ook
hier liep de trap onder de loopbrug door naar boven.
In de
door de trap uitgespaarde en door de loopbrug overspannen
ruimte bevond zich -traditioneel- de keuken.

/

maisonblok

binnenplaat s

maisonblok

Een tweede voorbeeld (huis achtendertig zie afb.
16) laat
zien hoe met behulp van een combinatie van trap, veranda en
loopbrug op hele compacte wijze toch het dakterras en de
eerste verdieping kunnen worden bereikt en met elkaar verbonden. Het schuin plaatsen van de loopbrug beperkt het overdekte gedeelte van de cour waardoor op deze zeer kleine cour
toch voldoende licht valt.

maisonblok
1e verdieping

binnen-

terr as

plaats

Huis zesentwintig (zie afb. 17) is een voorbeeld waarin beide
soorten relaties tot een worden gecombineerd. De twee ma~ons
die dit huis construeerden vertelden <lat de eigenaar als eis
stelde <lat er op het beschikbare terrein drie maisons, een
keuken, een magasin en een entree gerealiseerd dienden te
worden, een welhaast onmogelijke opgaaf. Alle traditonele
relaties Z1Jn aanwezig: de maisons met veranda, een maison
boven de sifa en de keuken-trap-w.c.-combinatie. Op vernuftige wijze zi]n alle bouwblokken met elkaar in relatie gebracht, waarbij een schitterend gedecoreerde loopbrug naar
het maison boven de sifa een dominante positie inneemt. Je
kunt hier terecht spreken van een "high-tech" banco-constructie.
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III: Ook met betrekking tot de trappenhuizen worden vaak
goede ruimtelijke oplossingen aangetroffen.
Op eenvoudige wijze is dat te zien in huis negenenvijftig
(zie afb. 18) waar de trap als het ware dwars door de voorgevel van het beteffende bouwblok breekt,
teneinde voldoende
ruimte op de cour te bewaren. Douche-w.c. en het maison op de
eerste verdieping zijn nu eenvoudig te bereiken •

. binnenplaats ·

Een echt trappenhuis is te zien in huis negenendertig (zie
afb. 176, hoofdstuk 1), vanwaaruit twee maison-blokken en een
dakterras gelijktijdig kunnen worden betreden.
Het laatste voorbeeld, huis tweeendertig (zie afb. 19), toont
ons een trapconstructie, waarbij de trap naar de eerste
verdieping en de trap van de eerste verdieping naar het
dakterras haaks boven elkaar staan.
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De in vrijwel alle voorbeelden overeenkomstige factor is het
ruimtegebrek, ontstaan door de relatief kleine kavel in vergelijking tot de gevraagde hoeveelheid ruimtecellen,
een
welhaast traditioneel probleem in Djenne. Wanneer <lit ruimtegebrek achterwege blijft, zoals in het voorbeeld van huis zes
(zi e afb.
20) zien we dergelijke ingenieuze ruimtelijke op-
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lossingen zoals hierboven beschreven niet meer terug. Ze zij n
dan doodeenvoudig niet nodig. Ruimtegebrek: een misschien
onderschatte factor bij de totstandkoming van de Djennenkese
architectuurtraditie.
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Opvallend is dat een ma~on ook genoodzaakt is dergelijke
bijzondere constructies te bedenken indien er sprake is van
een combinatie van oude en nieuwe gebouwelementen. Dit nog
niet eerder besproken fenomeen -ook dit is niet typegebondenmanifesteert zich op een tweetal manieren. Ofwel men heeft op
de funderingen van een ingestort of afgebroken huis van
djenne-ferrey een nieuw huis -vaak binnenplaatshuis- geconstrueerd, ofwel men heeft een oud, bestaand huis uitgebreid
met een nieuw gedeelte. Dit laatste is precies tegengesteld
aan wat we eerder zagen, een overschot aan maisons teneinde
een eventuele familie-uitbreiding op te vangen.
Een mogelijke verklaring voor overbruggingsconstructies zou
kunnen zijn dat de betreffende kavels van deze verdwenen oude
binnenplaatshuizen meestal in het oude stedelijke weefsel
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liggen en vaak erg compact Z1Jn, waardoor weer wordt terugverwezen naar de eerder geconstateerde relatie tussen de
compactheid van de kavel en het voorkomen van dergelijke
constructies. Om diezelfde redenen zijn het vaak binnenplaatshuizen, die de oude woning vervangen.
Huis vierendertig is wat betreft de eerst genoemde oud-nieuw
combinatie een goed voorbeeld. De foto's tonen duidelijk de
resten van een oud binnenplaatshuis van djenne-ferrey, waarop
met behulp van de resterende fundering een modern binnenplaathuis is geconstrueerd. Het is overigens meestal onmogelijk de scheiding tussen oud en nieuw te traceren, de crepisage bedekt alles.

Huis achtend~rtig (zie afb.
21) is een voorbeeld van de
tweede soort oud-nieuw combinatie. De bouwmassa is later
uitgebreid met een nieuw bouwblok <lat direkt met het oude is
verbonden.
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Als regel liggen geen bouwtekeningen ten grondslag aan een
woning. Toch werden ons soms tekeningen van woningen getoond,
doch ook deze tekeningen waren, zoals we eerder in dit hoofds tuk zagen, slechts bedoeld als een gevisualiseerd programma
van eisen. Ook is ons een aantal keren gevraagd tekeningen te
maken voor een nog te bouwen INoning: "Dan kan de eigenaar
zien wat het wordt".
Daarbij werden nooit vorm en maat opgegeven van het betreffende kavel. Het ging daarbij inderdaad
slechts om het aantal en de plaats van de gebouwelementen.
Het "ontwerp" zou dan later wel aan de kavel worden aangepast.
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In de decoratie van een woning of gebouw kent elke ma)on een
min of meer individuele aanpak. Vooral bij de crepisage van
de gevel en in het gebruik van claustra-stenen komt <lit tot
uiting.
In <lit opzicht getuigt het resultaat van een nogal
manieristische aanpak. Zo laat het gebruik van claustra's in
het maison des hautes zien, dat een volstrekt willekeurig
gekozen systeem van het combineren van de verschillende openingen met de verschillende claustra's punctueel wordt uitgevoerd. Ook zagen we in een tegelvloer dezelfde hoekverdraaiing terug als de desbetreffende wijk kent.
In feite zou
je het systeem van de soedan-gevel decoratie ook onder de
noemer manieristisch kunnen beschouwen.
Bovendien kunnen ten aanzien van het uitzetten van een gebouw
met de daaruit voortvloeiende hoekverdraaiingen en en de
hoekoplossingen een aantal standaardoplossingen worden teruggevonden. Laten we eens een aantal voorbeelden gaan bekijken.
Bij het uitzetten van een gebouw wordt als belangrijkste
referentie de kavelgrens gehanteerd. We hebben gezien <lat
-vooral bij de erfhuizen- gebouwblokken tegen de kavelgrens
worden geschoven. Bij een onregelmatige kavelvorm worden de
muren haaks op of parallel aan de grenzen geconstrueerd, dit
gebeurt op een vrij willekeurige manier. Afb. 22 toont hier-

kavelgreJiB - - - - -- - /
van een voorbeeld. Muur I staat haaks op de voorgevel, muur
II haaks op gevel B enz. De binnenruimtes krijgen hie rdoor
vaak een onregelmatige vorm die soms een direkte afspiegeling
is van de vorm van de kavel. Dit principe werkt door in de
hoekoplossingen. Afb. 23 laat zien hoe dat gebeurt. Muur I is
parallel aan muur II, die evenwijdig aan de kavelgrens loopt.
Muur Ill en IV staan daar weer haaks op. Vaak lopen alle
muren parallel aan de kavelgrenzen, waardoor het stedelijke
weefsel wordt uitgedrukt tot in de ruimtecellen.
Dit is het
meest duidelijk in de wijk Kanafa.
Indien een veranda aanwezig is kan die op twee verschillende manieren in een dergelijke hoek worden ingepast (zie afb. 24).
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2.3.4. conclusies ten aanzien van de werkwijze van de ma5on
We hebben gezien -dat is ook gebleken in het eerste hoofdstuk-, dat de uiteindelijke verschijningsvorm van een gebouw
onder andere bepaald wordt door het voorkomen van een aantal
ruimtetypen en gebouwelementen, die vast liggen in de traditi e .
Techniek, maat, decoratie en materiaal zijn min of meer
bepaald.
Tijdens d e eerste fase in een ontwerproces worden deze vastgelegde gebouwonderdelen gebruikt om met de opdrachtgever een
ruimtelijk schema van het huis vast te stellen, waarna met
het uitzetten van het gebouw op de kavel wordt begonnen.
Daarbij
hanteert de mafon vaste referentiekaders als kavelgrens,
verschillende typen hoekverdraaiingen van muren en
hoekoplossingen en een wel of niet bestaand gebouw.
De relaties tussen de verschillende ruimtecellen en gebouwonderdelen zijn in de loop der tijd minder vast komen te liggen, waardoor de ma~on meer vrijheid heeft gekregen in het
oplossen hiervan. Mogelijk is dit de basis voor een meer
creatieve en inventieve aanpak, hetgeen te zien is in de
diverse oplossingen voor de verbindingen tussen gebouwblokke n. Toch blijkt het ook hier mogelijk, een aantal verschill e nd e typen relaties te onderscheiden.
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Gebleken is, <lat de ma~on het gehele plan niet vastlegt door
middel van een tekening of maquette, maar <lat alles "in zijn
hoofd zit". Daarbij reflecteert hij steeds aan zijn traditionele vakkennis, opgedaan tijdens de apprentissage.
Tijdens het bouwen getuigt de werkaanpak van een zekere
flexibiliteit.
Gebouwonderdelen kunnen zonder moeite worden
uitgebreid, vervangen, verplaatst of toegevoegd. Er is sprake
van een trial-error methode: eerst proberen, dan kijken of
het goed is. Worden er toch tekeningen gebruikt dan gelden
deze alleen maar als een gevisualiseerd programma van eisen,
waarbij de relaties min of meer vast liggen.
Bij
het
uiteindelijke resultaat
is
de
beeldvorming
belangrijk. Vooral met
betrekking tot de soedangevel en
andere decoratievormen is dit het geval. Het beeld van een
dergelijk gebouwonderdeel moet passen in de bij de Ojennenke
aangewezige "gestalte" daarvan. Is de herkenning daar, dan is
het feit <lat bijvoorbeeld bepaalde onderdelen afwijken van
het standaardtype of dat de maatvoering verschillend is niet
mee r be 1 a ug ri j k •
2.4. magische en religieuze achtergronden
2.4.1. grigri's
2.4.l.l. inleiding (12)
In de samenleving van Djenn{ nemen grigri's een zeer belangrijke plaats in. Grigri's, meestal in de vorm van een op een
stukje papier geschreven tekst, lichaamsdelen van dieren,
brouwseltjes en dergelijke, zijn er voor bijna elk denkbaar
doel. Iedere Djennenke kent er een aantal, voor huis-tuin-enkeuken-gebruik.
Voor meer specifieke en gecompliceerde opgaven wordt de kennis van een marabout
(zie even verderop)
geraadpleegd.
Bij
problemen van uiteenlopende aard, -van liefdesproblemen,
piroque-races tot handelsconcurrentie- velt een marabout zijn
oordeel en biedt daarbij een oplossing aan, vaak in de vorm
van een grigri. Hiertoe dient, naargelang de gecompliceerdheid en/of belangrijkheid van het probleem geld te worden
betaald aan de mar about. Bedragen van 100.000 CFA (ongeveer
f800,-) zijn geen uitzondering. Er is dus sprake van een niet
onaanzienlijke geldstroom als het ware onder de oppervlakte
van de Djennenkese samenleving. Dit eco nomische aspect be staat erg lang, reeds in de tiende eeuw wordt een dergelijk
verband tussen magische teksten en geld positief beoordeeld
in het kader van de islamitische praktijk (13). Het geven van
geld voor een amulet of iets dergeliiks kan gerelateerd zijn
aan de islamitische zakat, het geven van aalmoezen.
De inhoud van de koran zelf duidt op een mogelijke relatie
tussen de diverse verzen en het gebruik ervan als grigri.
"Kenmerkend voor de taal en stijl van de koran is naast een
uiterst gevarieerd dictie,
bedoeld om dezelfde gedachte tot
in den treure te herhalen, het feit dat vele uitspraken meer
op de waarheid doelen dan dat zij direct helder formuleren.
Zij
behoeven steeds commentaar dat dan ook in de loop der
eeuwen niet is uitgebleven, maar wellicht zijn zij ook meer
bedoeld als magische spreuken en formules (14)". Vers 88 uit
Sura 17 zegt het volgende over het nabootsen of manipuleren
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van de koran: "Zeg: indien het mensen- en djinngeslacht zich
verenigden om iets te brengen, dat gelijk is aan deze Oplezing, dan zouden zij toch niet iets daaraan gelijks kunnen
brengen, ook zal zouden zij elkander bijstaan ( 15)". We
zullen zien dat duivels -djinn- een belangrijke rol spelen in
het sys teem van grigri 's in Djen ne.
Iedere Dj ennenke, van commandant tot s tenenmake r, heef t te
maken met grigri's. Hij gebruikt ze zelf of ze worden tegen
hem gebruikt.
Het vaak grote wantrouwen tussen de Djennenke
wordt hierdoor mede verklaard. Vragen als: "heeft hij
grigri s op mij toegepast en welke, hoe kan ik zijn krachten
onschadelijk maken?",
leveren een soort angst op, die steeds
zijn uiting heeft in dit soort duistere praktijken en misschien daardoor ook wel binnen de perken blijft. Opgehoopte
frustraties, woede en liefdegevoelens krijgen via de marabout
en zijn maraboutage een uitlaatklep. Conflicten worden via
maraboutage opgelost.
Noodzakelijk hierbij is dat er sprake is van een groot lotsbesef. Een grigri wordt namelijk gezien als een hulpmiddel of
werktuig van een hogere macht en omgekeerd, als communicatiemiddel naar die hogere macht toe. De grigri als medium dus
tussen God en de mensen.
Een rotsvast geloof in deze God en
datgene wat Hij met de mens voorheeft is onontbeerlijk.
Bijvoorbeeld in de zin van:" God heeft besloten <lat zij miJn
vrouw niet wordt. Het zij zo". Of ondanks het feit dat er via
grigri's gevraagd is om regen is die uitgebleven. God heeft
ondanks het tot hem gerichte woord anders besloten en het zij
zo. Dat de gebruikte grigri "toevallig" niet gewerkt heeft is
clan niet meer belangrijk.
Iemand die rijk is,
Grigri's hebben ook met macht te maken.
of een hoge positie bekleedt, kent in de ogen van de Djennenke veel sterke grigri's, of heeft een goede, en dus <lure
mar about.
Vanuit deze optiek is ook de positie van de blanke ten opzichte van de grigri's te verklaren. De blanke is rijk, heeft
altijd en veel te eten, heeft wonderbaarlijke uitvindingen
gedaan, dus kent hij in de ogen van de Djennenke de beste
grigri 's. Uit het contact met Bere Gauzo Nasire (Bere=
grote), marabout in Djenne', bleek dit ook. Hij had hiervoor
de volgende verklaring:" In het leven zijn vier boeken die
door Allah aan de mensen zijn geschonken. Drie ervan zijn
door god gegeven aan de blanken. Dit zijn: taoereta -gegeven
aan Moussa (Mozes)- sjaboero- gegeven aan David- en l'insjida
-gegeven aan Jezus-. De zwarte mensen kregen slechts een
boek, <lit is al forkan -de koran- geschonken aan Mohammed.
( Dat de Arabieren blanken zijn doet blijkbaar niet ter zake,
P.M.) Alle welvaart en geluk hebben de blanken gekregen via
de grigri/s die in deze boeken staan. Deze kennis is geheim
en niet toegankelijk voor de zwarte mens". Volgens Bere Gauzo
werd bijvoorbeeld de auto als volgt uitgevonden: "Een zeer
geleerde blanke, die veel kennis bezat van deze drie boeken
besloot in meditatie te gaan. Via grigri's, gevonden in die
drie boeken vroeg, hij aan God hem een geheim te openbaren.
Als ik j ou Pierre aanspreek met bijvoorbeeld Boubakar zul j e
niet reageren, maar als ik je aanspreek met Pierre zul je je
hoofd in mijn richting wenden. Zo werken ook jullie grigri's.
Jullie weten de woorden, waardoor God naar jullie luistert.
God vertelde aan de man in een droom h oe een auto werkte en
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gaf zijn geheimen pr1JS, waarna de man door zijn apprenti's
een auto liet bouwen".
In mijn paging om uit te leggen hoe een auto in werkelijkheid
ls uitgevonden, strandde ik op een rotsvast geloof in Allah
en grigri's. Op Bere Gauzo's vraag of ik hem ook een paar van
onze grigri's wilde priJsgeven, kostte het me moeite om uit
te leggen dat ik er echt geen kende en dat wij blanken niet
met grigri's werken maar via studie en kennisoverdracht tot
uitvindingen als auto's komen. Bere Gauzo"s conclusie was dat
ik nog te jong was en mijn leraren mij nog niet hadden ingewijd in de geheimen van de blanken.
Grigri's Z1Jn dus een onmisbare schakel tussen God en de
mensen, een praktisch middel om de wil van God te kennen of
om God bepaalde gunsten te vragen. De vergelijking dringt
zich dan ook op met onze Westerse katholieke relikwieen en
heiligenverering.
Bere Gauzo hanteert een onderscheid tussen zwarte en blanke
grigri's, de grigri noir en de grigri blanc. Eenzelfde onderscheid wordt ook gemaakt door J.Spencer Trimingham (16), met
de opmerking dat het onderscheid hier gebaseerd is op goede
en slechte grigri's, dus werken met God of de duivel. Dit
onderscheid is hier echter niet gekozen.

2.4.1.2. de grigri-blanc
De

grigri-blanc

is over het algemeen afgeleid van een

stuk

korantekst of een islamitisch gebed,
al dan niet gewijzigd.
Het. is geschreven op een stukje papier of op een leitje of
wordt simpelweg opgezegd.
Volgens Bere Gauzo worden grigriblancs nog steeds gemaakt. Iemand krijgt, meestal in een
droom (17) een idee om een bepaalde korantekst te bewerken
voor een bepaald doel. Als tijdens het uitproberen blijkt dat
de grigri werkt, wordt het idee bewaard. Nu varieren grigriblancs van zuiver islamitische gebeden of koranteksten tot
min of meer gedeformeerde koranteksten.
Dit laatste is gevaar lij k.
Immers, je kunt het woord van God niet veranderen,
en het is daarom alleen mogelijk met medewerking van duivels,
waarvan er oak weer goede en slechte Z1Jn.
Djenne kent vele duivels.
In elk donker steegje, geheimkamer
of in de brouche, hulzen er wel enkelen. Onverklaarbare
dingen -bijvoorbeeld lichten aan de horizon s'nachts- warden
toegeschreven aan duivels (18).
In de koran wordt gesproken
over twee wezenssoorten, de mensen en de djinn.
Sura 55:14:
"Hij heeft de mens geschapen van vormklei, als aardewerk".
Vers
15: "En hij heeft de djinn-wezens geschapen van een
baaierd van vuur".
Vers 31: "Wij zullen Ons wel met u bezighouden, o gij beide wezenssoorten" Onder de djinn en de
mensen bevinden zich ook duivels (sura 6, vers 112). Ook in
de koran warden lichtflitsen aan de horizon toegeschreven aan
duivels (sat ans), sura 37, vers 10: "Tenzij wie terluiks iets
wegrukt, waarop hem volgt een doordringende flits".
Bedoeld
wordt het afluisteren van gesprekken van engelen.
Een voorbeeld van een grigri blanc, waarvan de tekst letterlijk uit de koran komt en wel op twee verschillende manieren.
Met de zinsnede "bsimilai, araham arahim" -In naam van Allah,
de barmhartige Erbarmer- wordt elke sura in de koran aangeheven, met uitzondering van sura 9. Daarnaast komt het gedeelte: "de barmhartige Erbarmer" voor in de beroemde sura 1, de
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Openende of al-Fariha als vers 3 en in sura 41, vers 1. AlFariha maakr een vast onderdeel uit van het ritueel van de
salat (19) -dir is de dagelijkse gebedencyclus- en wordt dus
meerdere malen per dag door iedere moslim uirgesproken. Dus
niet de woorden als formule zijn geheim, maar de berekenis en
mogelijke toepassing als grigri. Deze grigri is bedoeld om
geld of enig ander voorwerp te krijgen. Om geld re krij gen
moet het volgende gedaan worden: de rekst "bsimilai , arahaman, arahim" dient 787 maal opgelezen te worden met behulp
van een islamitische rozenkrans en ziedaar het gevraagde.
Her veelvuldig oplezen van een bepaalde tekst komt vaak
voor en wint daardoor blijkbaar aan kracht
(Zie ook even
terug met berrekking tot het reciterende karakter van de
koran).
Om een bepaald voorwerp te krijgen kan dezelfde tekst gebruikt worden maar we zullen zien <lat er nu reeds in lichee
mate wordt gefoezeld met de originele korantekst (zie afb.
2 5).

I

I
grigri met open poortjes
De korantekst is nu opgetekend in een bepaalde figuur, naast
een Arabische kalligrafische traditie ook een architectonische: het gebruik van schoonschrifr en patronen als ornament
en versiering in gebouwen (20). De ene ruimte omsluit de
andere ruimte, <loch beide ruirntes hebben nog een opening. Op
de plaars van (*) dient nu opgeschreven re worden, welk
voorwerp gewenst is. Daarna dienen de poortjes te worden
gesloten (zie afb. 26).

I

grigri met gesloten poortjes
Dir ritueel wordt veertien keer uitgevoerd op een ardoise.
Vervolgens dient men dit leitje te wassen in water waarna met
dir water her lichaam wordt gewassen. Ook dit wassen met
water van een beschreven lei komr erg veel voor. In de islam
heeft water een symbolische, reinigende functie. Door water
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nu als bet ware te wijden krijgt het ziJn speciale kracht,
die door middel van opdrinken en wassen overgaat op de gebruiker.
De tekst van deze grigri in normaal Arabisch
schrift ziet er als volgt uit: (zie afb. 27)

I

I

Een volgend voorbeeld laat zien hoe de op zich ongewijzigde
orginele islamtekst op een fantasievolle manier wordt gebruikt. Deze grigri is bedoeld om een in het slop geraakte
relatie weer wat op te vijzelen.
Een stukje papier dient met
de volgende tekening helemaal te worden opgevuld: (zie afb.

28).
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Op de plaats van (*) dient de naam van het meisje of vrouw
komen te staan.
In tekst -1- staat o.a. :"Goede God, geef mijn liefde aan het
hout van mijn vrouw" In tekst -2- staat onder andere:
"Als
men weer bij elkaar komt is het goed". Als het papiertj e vol
staat dient dit opgevouwen in een stukje hout te warden
gestoken van de soort "kangare" en onder het bed van het
paar te warden bevestigd (zie afb. 29).
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Islamteksten warden ook met eieren begraven.
Zolang bet ei
heel is, werkt de grigri. Of verstopt in een termietenheuvel,
zolang het papiertje daar blijft, werkt de grigri. Ook worden
papiertjes gebruikt die onder een lap stof op straat verborgen door iemand gevonden moeten warden en geopend waarna de
grigri werkt en ga zo maar door. De uiteindelijke manieren
waarop de tekst gebruikt kan warden zijn legio.
Duidelijk
is <lat de manieren waarop de tekst wordt opgeschreven een symbolische betekenis heeft. Zo zagen we als het
ware het opsluiten van het gewenste voorwerp of naam van een
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meisje met een korantekst. De volgende grigri laat dit heel
duidelijk zien. Doel is; het zoeken van een vrouw (zie afb.
30).
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naam van j ongen, ondersteboven geschreven
naam van meisje
naam van duivel
islamtekst met de betekenis: "Oh miJn God, bid
Mohammed, bid voor de familie van Mohammed".

voor

De betekenis van de omlijning met woorden is, dat zo de
duivel van de vrouw wordt vastgehouden en daardoor de vrouw
zelf.
De
hele figuur wordt boven en onder ingesloten door
tekst -4-. Ook deze tekst maakt onderdeel uit van de salat.
Om precies te zijn, na de laatste rak'a -buiging-, worden de
zogenaamde gebeden van Abraham -al salaouat al ibrahimiyyahopgezegd (21). Het eerste gedeelte van dit gebed is tekst -4De gebeden van Abraham zijn als het ware een soort afsluiting
van het gebedsritueel hetgeen we ook gedeeltelijk in de
grigri terug zien. Ook hier blijkt dat de woorden op zich
niet geheim zijn maar wel een mogelijke toepassing als grigri. De gebeden van Abraham zijn overigens niet in de koran
te vinden, evenmin als de precieze beschrijving van het
complete gebedsritueel. Wel de tijdstippen waarop de salat
noodzakelijk is worden in de koran aangeduid.
Een volgende type grigri-blanc is die, waarbij de oorspronkelijke korantekst is gedeformeerd, bijvoorbeeld door het weglaten van een aantal puntjes en streepjes
en dergelijke,
waardoor de tekst bijna onleesbaar wordt. De volgende grigri
is hiervan een voorbeeld. Het is een slechte grigri, bedoeld
om ruzie te zaaien tussen twee mensen. Vaak blijken <lit soort
slechte grigri's vervormde koranteksten te zijn. Zo zijn er
bijvoorbeeld ook grigri's die bewerkstelligen dat iemand
blijft slapen bij binnenkomst, een "true" die vermoedelijk
vaak door inbrekers zal worden gebruikt. Het vervormen van
koranteksten wordt beschouwd als werken met de duivel (zie
afb. 31).
Uit deze korte schets blijkt dat de grigri-blanc een grote
verscheidenheid kent. Gebaseerd op een islamtekst kan de
uiteindelijke grigri vele vormen aannemen. De toepassingsmogelijkheden zijn legio.
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2.4.1.3. de grigri-noir
Datgene wat wij in het Westen kennen als het donkere Afrika
komt met betrekking tot de grigri's het meest tot uiting in
de grigri-noir. Het grote verschil met de grigri blanc is dat
de grigri-noir gesreld is in de inheemse taal, vaak is overgeleverd van vader op zoon en daardoor welhaast niet meer te
vertalen (22). De taal is te oud of de woorden zijn door
overlevering te veel gedeformeerd. Over het algemeen wordt in
Djenne gesteld dat de grigri-noir minder sterk is dan de
grigri-blanc. De wil om tot de islamitische gemeenschap te
horen, om islamiet te zijn, kan hierbij een rol spelen.
Illustratief is hierbij <lat het bijvoorbeeld mogelijk is om
alle zwarte grigri's die tegen een persoon gebruikt Z1Jn
onschadelijk te maken door een bepaalde passage uit de koran
letterlijk voor te lezen.
Gesteld wordt dat de grigri-noir geschikt is voor een kortdurig maar hevig resultaat, terwijl de grigri-blanc meer op de
langere duur werkt, maar toch ook veel krachtiger.
Een grigri-noir wordt ook nooit opgeschreven maar alleen
opgezegd. Logisch, gezien de orale samenlevingsvorm die Djenne kent, voorzover het de lokale talen betreft.
Het volgend voorbeeld toont een grigri-noir, gesteld in het
Bambara (23), bedoeld om iets bij iemand gedaan te krijgen.
De tekst:
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"toe bi similaj
njin kalfa allamah
allajin kalfa allakerama
allakerajin kalfa
djoeboeri loema
djoeboeri loewije
ahama fila datoegoe dala"
dient drie maal opgezegd te warden, gevolgd door een islamitisch kruisteken.
Dit is de vlakke hand met de palm naar
binnen voor het hoofd naar beneden bewegen, gevolgd door het
tuffen in de handpalm.
Duidelijk is dat er Arabische elementen aanwezig Z1Jn. De
tekst is gedeeltelijk Arabisch, zoals ook het noodzakelijke
islamitische kruisteken. Dit blijkt vaak het geval te Z1Jn
bij de grigri-noir.
Niet zo verwonderlijk, gezien het feit
dat Mali reeds ongeveer duizend jaar is geislamitiseerd.
Ook
uit de betekenis van de tekst wordt dit islamitisch aspect
duidelijk:
"Ik wil beginnen met de naam van God
God zal me geven aan Mohammed
die zal me hoeden
Mohammed zal me hoeden
Mohammed zal me omvleugelen
een engel zal boodschapper zijn
tussen God en j ou"
In een tweede en laatste voorbeeld van een grigri-noir zijn
de woorden blijkbaar zo misvormd dat de herkomst van de
gebruikte taal niet meer te achterhalen viel. Wel zijn er
weer duidelijk Arabische woorden in te ontdekken. Deze grigri
voor het veroveren van een vrouw toont weer een orginele
manier van toepassen, namelijk de tekst drie keer oplezen
tegen een muntje of bankbiljet, dan hierop tuffen en dit
vervolgens aan het desbetreffende meisje of vrouw geven.
de tekst:
"toebisimilaj oho forahan
cho foerahan
nahawan nahawan
nabij oe la hi
yoesoefa* kanahoena
al jakoedoe walamaralfanoe"

*Yoesoefa is Arabisch
Jozef

voor

In het verhaal van Jozef, zoals opgetekend in de koran (sura
12, Jusuf) wordt onder andere verhaald hoe groot de aantrekkingskracht was van Jozef, niet alleen op de vrouw van de
overste -Potiphar- van een stad, maar ook op haar vriendinnen.
Hij wordt
ten gevolge van deze affaire dan ook een
tijdje gevangen gezet (24). De relatie tussen Jozef als
aantrekkelijk man voor vrouwen en het voorkomen van zijn naam
in deze grigri ter verovering van een vrouw is duidelijk.
In
dit opzicht is ook het gebruik van Mozes' naam in een grigri
tegen vijanden logisch, gezien de krachtige manier waarop
Mozes in de koran afrekent met zijn vijanden, de farao's.
Volgens Bere Gauzo zijn de grigri-noirs op de volgende wijze
ontstaan: "Vroeger woonden de mensen en de duivels samen. Ze
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konden met elkaar praten en er ZlJn zelfs kinderen bekend van
duivels en mensen.
Deze duivels kenden veel geheimen die ze
ook aan de mensen doorgaven: de grigri's. Tot op zekere dag
God, op verzoek van de duivels, het licht afsneed tussen de
mensen en de duivels. De duivels konden nu wel de mensen
zien, maar de mensen nier de duivels.
De duivels gaven ook
geen geheimen meer prijs".

2.4.1.4. grigri's voor de

ma~onnerie

Nu duidelijk is geworden wat grigri's ZlJn en welke betekenis
ze hebben in de Djennenkese samenleving, is het mogelijk een
zeer speciale toepassing van grigri's te bespreken: de grigr1 s, toegepast in de bouw. Er zijn er die zowel tot de
grigri-blanc als tot de grigri-noir behoren. Allereerst enkele die tot de eerste categorie behoren.
Het eerste 'voorbeeld is een grigri waarvan de tekst weer
letterlijk uit de koran is genomen. Wat echter speciaal is,
is de wijze waarop de tekst gelezen moet worden, hetgeen
karakteristiek is voor bijna elke maconnerie-grigri.
De tekst:
"wallatadi dalla
minkoem dibilan
kassilam affalam takoem
taha!"
dient gelezen re worden regen de vier hoekstenen van de
fundering. Dus: vier stenen pakken, tekst lezen, erop tuffen
en dan in de vier hoeken inmetselen.
De grigri kent een aantal "zekerheidsclausules" namelijk:
1) Niemand kan zonder de toestemming van de ma~on het gebouw
afbreken anders wordt dit zijn dood.
2) Als de macon de tekst rijdens het werk in zichzelf blijft
murmelen zal hij zeer geliefd zijn bij zijn collega's en
zal hem ook geen ongeluk overkomen.
Als extraatje is het mogelijk te onderzoeken of een gebouw op
ins torten staat • Er dient een steentje te worden gezocht, de
grigri wordt driemaal tegen het steentje gelezen waarna het
steentje in een gat in de muur wordt gestopt. Als het steentje op een gegeven moment er uitvalt, zal het huis instorten.
Het volgende voorbeeld is gesteld in een -naar zeggen- oude
Arabische taal ( 25). De tekst komt echter niet uit de koran.
De manier van oplezen is identiek aan het vorige voorbeeld,
terwijl uit de betekenis van de tekst duidelijk wordt waar de
grigri voor dient:
"allahoema jadari
la tanadijoe, wohoermatj
ibarahima, boen nadihama"
De betekenis luidt:
"goede God, het huis
laat het niet vallen
in goede naam van ibrahim
zoon van nadihama (26)"
Ibrahim -Abraham- neemt in de koran een belangrijke plaats in
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als profeet en vooral als bouwer van de ka'ab in Mekka, "het
huis der huizen", in de koran vaak aangeduidt met "het Ruis".
Daarnaast heeft het huis nog twee betekenissen in de koran:
als woning en als geslacht.
Deze grigri heeft de kracht om hen die het werk op enigerlei
wijze verstoren te doden of ziek te maken.
Het laatste voorbeeld bet re ft een grigri-noir, gesteld in de
oude bozo taal. De bozo is vanouds de ethnie, waarin de
metselaars het meest vertegenwoordigd zijn. De hele procedure
is identiek aan de voorgaande voorbeelden. Echter de woorden
hebben ontegenzeglijk een onheilspellende, mystieke klank:
"toebisimilaj jigoe torosoegoega
toemaja boegiga
joegigoe ontorosoegoega
toemaja boegiga
toema torosoegoega
allah kajima ontorosoegoega
boegijatate fo allaf
fo akirah
onkimoe toegoe mohamadoe"
Ook hier
wijzen.

zijn weer duidelijk islamitische elementen aan

te

2.4.1.5. conclusie
Concluderend kan worden gesteld dat de grigri's voor de
het volgende inhouden: de wijding van vier hoekpunten van een kavel voordat met de bouw wordt begonnen ( 27).
De mason wordt door grigri's beschermd tegen zijn concurenten
en het werk zal in alle opzichten goed moeten verlopen.
De macon blijkt uit hoofde van zijn broep vaak veel kennis
van grigri's en maraboutage te bezitten . Niet zelden blijken
oud ma)-Ons nu marabout te zijn. De bevolking van Djenne heeft
duidelijk respect voor de mas-on, als ambachtsman, soms marabout en niet in de laats re plaats vanwege zij n kennis van
vele geheime "true jes". Er was zelfs sprake van een duidelijke angst voor een oude mason, van wie men wist dat hij veel
geheimen kende: "Pas op, daar loopt de oude Yena, raak hem
niet aan want hij kan muren doen omvallen".
Eenzelfde houding is waarneembaar tegenover andere beroepen
zoals jagers en vissers. De overeenkomstige factor hierbij is
<lat ze niet zonder gevaar zijn ( 28). Opgemerkt dient te
worden <lat het gehele maraboutage- en "zwarte magie" circuit
veel uitgebreider is als hierboven beschreven. Alleen al op
marktdag ziJn
de diverse dierenkoppen. pot.en en vellen,
alsmede kruiden , drankjes etc. overvloedig te koop. Een
marabout kent vele technieken, waavan de grigri's er slechts
een is, zij het een veelomvattende en relevante factor, zeker
met betrekking tot de ma~onerie.
De rol van de marabout (29) (geestelijke, religieuze) in het
islamitische Afrika is dus erg groot. Vermoedelijk ontstaan
in Marokko onder invloed van het soefisme en de heiligencultus manifesteerde de marabout in de Soedangordel zich op
velerlei wijzen
(het woord marabout is afkomstig uit het
Perzisch).
Een opsomming: vredestichter, scheidsrechter in conflicten,
ma~onnerie
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beschermer van vervolgden, handelsbevorderaar, zorg voor
armen en ouden van dagen,
zorgdrager voor de eenheid van de
gemeenschap en bewaarder van de eigen cultuur. Ook nu vindt
men in Djenne marabouts die zich onder andere tot taak hebben
gesteld oude verhalen en legenden te
verzamelen over de
stad, een soort geschiedschrijving dus.
In de praktijk worden genoemde taken niet door een en de
zelfde marabout uitgeoefend. Er zijn verschillende onderdelen
van het totale pakket aan werkzaamheden waarin een marabout
zich min of meer kan specialiseren:
- verzoeken om regen, ziektegenezing, voorkomen misdaad
- leiden van feesten als doop, huwelijk etc.
- vervaardigen van grigri's (voor geld)
- toekomst voorspellen
- magie
- lesgeven (koranscholen)
Grigri's zijn altijd al een dagelijks onderdeel van de Arabische moslimpraktijk geweest. Reeds in de lOe eeuw wordt dit
gebruik gerechtvaardigd geacht: "Zij geven het hart de nodige
rust, de islam zuivert de grigri's en verbindt de naam van
God eraan (30)".
Natuurlijk is het, gezien het meestal toch wel gemakkelijke
en lucratieve bestaan, niet verwonderlijk dat er onder de
marabouts charlatans en bedriegers voorkomen.
In het gebruik van grigri's is duidelijk de bijzondere synthese te zien tussen de islam en de traditioneel Afrikaanse
gewoontes. Een duidelijk voorbeeld is de eerste in dit hoofdstuk behandelde grigri. De tekst is duidelijk islamitisch en
maakt zelf s deel uit van de dagelijkse praktijk van de moslim. Echter de toepassing is een Afrikaanse, namelijk het
gebruik ervan als toverformule. De betekenis van de tekst
wordt veranderd, met andere woorden: de verpakking blij ft
hetzelfde, de inhoud verandert.
Het is niet mogelijk de grigri te beschrijven als bestaande
uit islamitische en Afrikaanse elementen omdat dan en het
islamitische, en het Afrikaanse element te kort worden gedaan, evenals de synthese. Immers, in de islam is de betekenis en het gebruik van de tekst anders en in de traditioneel
Afrikaanse samenleving hebben grigri's een andere vorm en
inhoud.
Uit beide elementen is iets ontstaan, dat nieuw is, of meer
dan de afzonderlijke elementen bij elkaar gevoegd (31).
Nu gebleken is dat met betrekking tot de grigri's de islam
een belangrijke factor speelt, is het zinvol, de islam en
haar relatie tot Djenne wat nader onder de loep te nemen.

2.5. Islam in west-Afrika, Djenne's positie
2.5.1. invloed van de islam op Afrika (32)
In deze paragraaf wordt een korte kenschets gegeven van de
geschiedenis van de islamitisatie en de invloed van de islam
op het sociale, culturele en natuurlijk religieuze leven op
het Afrikaanse continent.
In het algemeen kan worden gesteld dat islam in Afrika niet
of nauwelijks de civilisatie beinvloedde, waaron<ler wordt
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verstaan de landbouw, urbanisatie,
techniek etc. Wel had de
islam, en nog, een grate invloed op de cultuur waarmee hij in
Afrika in aanraking kwam.
Belangrijk hierbij is dat de islam
echter nooit in zijn totaal is geaccepteerd. Vooral het
Afrika ten zuiden van de Sahara is altijd een randgebied van
de islam gebleven, doordat de Sahara als een barriere fungeerde. Een andere reden voor deze slechts gedeeltelijke
acceptatie is simpelweg <lat bepaalde aspecten van de islam,
waarbij vooral gedacht moet worden aan: theologie, filosofie,
literatuur en artistieke waarden, nooit aan de Afrikanen zijn
gepresenteerd.
Het islamitische gedeelte van Afrika kan in zeven culturele
zones worden ingedeeld, elk met hun eigen karakteristieken en
geschiedenis. Egypte, vanaf het prille begin van de islam al
volledig geislamitiseerd, heeft nooit veel culturele invloed
gehad op de rest van Afrika.
In de Maghreb (Marokko,
Algerije, Tunesie) zijn vooral de berbers beinvloed door de
islam.
Zij accepteerden echter pas de islam, nadat deze los
werd gezien van de Arabieren en niet raciaal gebonden meer
was, een proces van enkele eeuwen. De school van Malik -een
islamitische stroming met betrekking tot de wetgeving- werd
het. meest belangrijk. Onder invloed van het. soefisme ontwikkelden de berbers een godsdienst van religieuze ordes en
marabout.s (in <lit geval heiligen).
De geschiedenis van west-Soedan (Senegal, Mali, Bourkina
Fasso) kenmerkt zich door een opeenvolging van machtige riJken (Ghana-rijk,
Songhai-rijk) met een gecentraliseerde
machtsstructuur,
relatief hoge welvaart en uitgebreide handelsconnecties. Islamitisatie vond plaats door machtsovername
van de berbers, zij waren genoodzaakt zich naar het. zuiden
uit t.e breiden. Via handelsrout.es kwam men in contact met de
negerbevolking. De berbers vest.igden zich in st.eden langs die
handelsroutes of men stichtte zelf st.eden. Dit alles speelde
zich af rond 1100 n.chr., de periode waarin vermoedelijk het.
huid ige Dj enne is ges tic ht. De isl am wordt overgenomen door
de elite van de diverse ethnieen (zoals Soninke, Toucouleur,
Songhai). Dit blij ft,
met uitzondering van de stedelijke
nederzettingen (waaronder Djenne),
zo tot aan de 18e eeuw,
waarin door een nieuwe, meer radicale en militante golf van
islamitisatie de islam ook een volksgodsdienst wordt.
Culturele zones die men verder nog kan onderscheiden Z1Jn:
centraal-Soedan (Tjaad,
Nigeria), oost-Soedan(Soedan) de
Ethiopische zone en oost-Afrika (het Swahili-gebied: Mozambique, Tanzania, Kenia).
In het proces van religieuze en culturele verandering kan men
in Afrika vier historische fasen in de islamitisering vaststellen, waaruit vier verschillende types van islam voortkomen.
De eerste fase is de inval van de Arabieren vanuit Egypte
langs de Middellandse Zee tot aan Marokko, gevolgd door de
tweede fase,
het invoeren van de islam in de Soedangordel
door handelaren en islamitische "geestelijken ( 33)".
Zoals
gezegd blijft de islam klasse-gebonden en heeft dus geen
grote inpact. Het religieuze leven kenmerkt zich door vormen
van aanpassing,
parallelisme van oud en nieuw, maar ook
dualisme. Het harmonie idee van de Afrikaanse samenleving familie- en stamrelaties- hield echter stand boven de islamitische exclusiviteit van iemand die moslim was.
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De derde fase vindt plaats vanaf 1750 in welke periode de
geestelijken zich meer intolerant, militant en exclusief
gingen opstellen, waardoor een aantal theocratische staten
ontstaan. De islam wordt nu onderdeel van het gewone leven.
De vierde en laatste fase van de islamitisatie van Afrika
vindt plaats tijdens de periode van kolonisatie door westEuropa. Paradoxaal genoeg is het in deze periode in vergelijking met de hele geschiedenis van Af rika, dat de islam zijn
grootste uitbreiding ondergaat. Factoren die hierbij een rol
speelden zijn de nieuwe communicatiemogelijkheden, de veiligheid van de handelsroutes, de groei van de steden en de
politieke houding van de kolonisator (34). De vier fases
leidden tot vier verschillende types islam. Tijdens de eerste
fases is in de twee culturele zones Egypte en de Maghreb
volledig geintegreerd in elk aspect van het leven. De traditionele Soedan-islam kenmerkt zich door
vele graden van
aanpassing,
religieus dualisme en tolerantie. De nieuwe Soedan-islam vloeit voort uit de theocratische fase.
De islamitische wetgeving wordt ingevoerd in het sociale leven. Kenmerken zijn intolerantie en parallellisme. In de laatste fase
ontstaat een secularisatie van de islam in de neo-islamitische samenleving door de penetratie van de islam en de Westerse cultuur tegelijk.
Hoe ziet nu de islam in de Afrikaanse samenleving er uit?
Allereerst een paar algemene opmerkingen.
De adoptie van de islam in Afrika kan men met een volgend
eenvoudig schema verduidelijken (35):
islam-----· Afrikaanse cultuur
interactie
volledige
synthese
In de Afrikaanse islam samenleving zijn er twee culturele
sferen in interactie, de lokale Afrikaanse cultuur en de
is lam-cul tuur. "Alhoewel het mogelij k is pre-islami tische
elementen te onderscheiden, neigt een dergelijke analyse tot
kunstmatigheid omdat in een geintegreerde 1islamitische samenleving de elementen van het pre-islamitische verleden niet
autonoom zijn (36)".
Dit geldt niet voor de Westerse cultuur
in vergelijking met islamitisch Afrika.
In de interactie Cussen islam en Afrikaanse cultuur treden er
graduele veranderingen op in de psychologische houding ten
aanzien van sociale instituties.
In tijd evolueert de islam
de innerlij ke mens. Het is daarbij niet terecht te stellen
<lat bijvoorbeeld dorpsbewoners geen echte moslims zijn omdat
ze aan geesten offeren. Hee is voldoende dat ze claimen
moslim te zijn en als zodanig willen worden geaccepteerd.
De religie van de Afrikaanse moslim speelt zich af in drie
sferen van geloof: de pure islam, het animisme -waarbij de
mens in rituelen communiceert met geesten (voorouderverering,
lokale geestenverering, mysterieuze cultussen)- en magie of
tovenarij -amuletten, toekomstvoorspellen, grigri's-.
Deze
leven alle naast elkaar voort, elkaar wederzijds beinvloedend.
De islam verandert niet de psychologische houding ten
opzichte van tovenarij en geesten maar exploiteert die.
De
beoefenaars van deze praktijken worden "moslim-geestelijke"
-marabouts bijvoorbeeld-. Men gebruikt koranteksten, namen
van engelen en duivels, nummers, symbolen. Alhoewel de praktijk van de witte en zwarte magie is onderscheiden, worden ze
door een persoon uitgeoefend. Dit onderscheid is een moreel
onderscheid, geen praktisch of symbolisch.
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De islam beinvloedde de Afrikaanse samenleving ook op de
volgende punten.
Ten aanzien van de relatie tussen het bovennatuurlijke en de
mens voerde de islam het begrip in van een hogere god in
plaats van voorouders of geesten.
Islam introduceerde de
antithese tussen goede en slechte geesten met de mogelijkheid
van degeneratie van oude traditionele geesten tot slechte
geesten.
Islamitische magische eleme nten en methoden van
toekomstvoorspellen warden geintroduceerd parallel aan de
traditionele methoden.
Islamitische instituties, training e n organisatie van een
staatsapparaat, de koranschool, de islamitisache kalender
warden geleidelijk geaccepteerd. Ten aanzien van de oorspronkelijke sociale structuur wordt de "extented family" teruggebracht tot gezinshuishoudens. We zien dit in Djenni vooral
gemanifesteerd in de erfhuizen. Plichten tussen man en vrouw
veranderen, huwelijksrelaties en erfrecht worden aangepast
aan de islam. De staat krijgt een theocratische bestuursvorm
met sharia's -islamitische gerechtshoven- en hun administratie. Ten aanzien van bepaalde levensrites als doop huwelijk
en dood warden islamitische regels ingevoerd.
Welke factoren hebben nu de islamitisatie beinvloed, zowel
positief als negatief?
Deze factoren kunnen in tweeen warden opgesplitst: namelijk
de historische condities en het eig en karakter van de oorspronkelijke samenleving.
Ten aanzien van de historische condities is reeds eerder
opgemerkt dat handelsrelaties, immigratie en stammenbeweging,
politiek en de mate van culturele as s imilatie belangrijk
waren, waarbij vooral de nomaden en de handelar e n een grate
rol speelden.
Het eigen karakter van de samenleving kwam ten a a nzien van de
islamitisatie vooral tot uiting in de volgende factoren.
In
geval van identiteitsverlies van familie of e thnische groep
-bijvoorbeeld ten gevolge van oorlog of emigratie- was de
islam welkom als stabiliserende factor en daard o or van groot
nut bij het herstellen van een eigen nieuwe basis of identiteit. Bovendien: islam gaf status, men werd "iemand van de
nieuwe wereld".
Een volgende factor is dat de islam de tijd he e ft "gekregen"
om langzaam te infiltreren in de Afrikaanse samenleving,
waarbij de islam een aanvulling was op oude waa rden en daar
niet recht tegenover stand.
Tenslotte had de religie zelf, als expressie van het uiterste
bestaansrecht van de mens, een grote aa ntrekking skracht op de
afrikaanse samenleving.
De islamitisering van bepaalde ethnieen of uitg ebreide families speelt zich af over drie fases uitgesmeerd, waarbij
de
verandering vaak binnen drie generaties is voltooid.
In de eerste fase adopteren bepaalde handelaren en bestuurders, de elite of een andere belangrijke persoon in de groep
-stamhoofd- bepaalde materiele aspecten van de islam zoals
kleren en amulet ten. Het oorspronkelij ke religieuze sys teem
wordt nog niet aangetast. Vervolgens worden de echte elementen aangenomen als bidden en het islamitische rec ht. Tenslotte wordt het oude religieuze systeem afgewezen. Echter, medicijnmannen, offergaven aan natuurlijke geesten en wat dies
meer zij blijven naast de islam voortbestaan (parallellisme).
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Kort samengevat is er sprake van een eenheid in geloof,
ritueel en bepaalde instituties wat door het volgend schema
kan worden weergegeven (37):
is lam
als theologische
expressie

als rituele
expressie

als expressie van
manier van leven
(moreel gedrag)

eenheid van
god
( tawhid)

eenheid door
de aanbiddingsrites (salat)

eenheid van
de gelovigen
( Umma)

Daarnaast, en als onderdeel hiervan, worden de eenmakende
uitingen van de islam op de volgende wijze gehanteerd:
-wet en haar praktisatie
-vij f zui.len
-kalender
-taboes
-een minimum aan islamitische elementen bij naamgeving,
huwelijk en dergelijke
-magie en toekomstvoorspelling
-eventueel heiligenaanbidding
2.5.2. de geschiedenis van de islamitisatie van Djenne (38)
De basis van de islamitisering van Afrika ten zuiden van de
Sahara, de Soedangordel, werd eigenlijk gelegd tijdens de
adoptie van de Islam door de Berberstammen in de Maghrib.
In
het begin reageerden de Berbers ten gevolge van gevoelens,
opgeroepen door de raciale superioriteit van de Arabieren,
defensief. Na vele onderlinge stamoorlogen, verliezen en
overwinningen van de Arabieren, kwam in de lle eeuw de Maghrib volledig onder de controle van de Arabieren en binnen
300 jaar vloeiden de culturen van de Arabieren en de Berbers
samen. De invoering van de kameel als lastdier in de Sahara
betekende een revolutionaire ommekeer.
De bevolking van
Noord-Afrika kreeg een grote mobiliteit. De aanzet van de
islamitisatie van de negerbevolking kan dan ook volledig
warden toegeschreven aan de berberhandelaren. Men ging vreedzaam met elkaar om, berberhandelaren vestigden zich vaak in
de quartiers in de toenmalige steden van de soedangordel.
De
geschiedenis van West-Soedan kent een opeenvolging van een
aantal grote rijken.
De Soedan-staatssystemen werden gekenmerkt door een niet ethnie-gebonden bepaling van de geografische grenzen.
Veeleer is sprake van invloedsferen waarin
bepaalde staatjes of steden belastingplichtig waren aan de
leider of koning. Deze kwamen voort uit leidende families,
handelaren of nobles, edelen van een bepaalde ethnie. Deze
rijken waren niet territoriaal gericht en hadden dan ook een
weinig militaristisch karakter.
Adoptie van de islam tastte niet de mythische basis aan van
de chef of koning en veroorzaakte dus ook geen wig tussen hem
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en de bevolking. Een koning zou nooit de islam opleggen.
Duidelijk is wel <lat de islam doordat ze lang greep kreeg op
de !eiders en de stedelijken een klasse-religie was. De
plattelandsbevolking bleef bij haar oude geloof. Islam betekende veeleer een introductie van nieuwe elementen in de
uitgewerkte, gedetailleerde ceremonieen die de autoriteit van
de heersers manifesteerden.
In de geschiedenis van he t islamit ische Dj enne neemt het
Mali-rijk (1238-1468) een belangrijke plaats in. In 1339
verschijnt Mali voor het eerst op een Europese kaart doordat
een koning, Mansa Musa (1312-1337), beroemd werd in de Arabische wereld door een fantastische, extravagante en met rijkdommen en geschenken overladen pelgrimage naar Mekka. Deze
koning bracht bij terugkeer een aantal Arabische en Berberavonturiers mee, die mogelijk de toen heersende architectuur
hebben beinvloed onder andere met bet.rekking tot de introduktie van st.enen in plaats van gestampt.e leem. In de lit.eratuur
zegt. men:"een meer ont.wikkeld karakt.er hebben gegeven ( 39)".
Vermoedelijk is de Soedan-stijl afkomstig uit vroege medit.erane beschavingen, zuid-Marokko en zuid-Arabie. Mansa Musa
gaf Mali zekere karakt.erist.ieken mee van een moslimstaat,
door het. bouwen van moskeeen en het. inst.ellen van het vriJdaggebed. Echter, zodra de islam doordrong in de gebieden
waar goud werd geproduceerd werd de propaganda teruggedraaid.
Uit ervaring bleek namelijk dat islamitisatie van de autocht.one bevolking gepaard ging met de vermindering van de goudproduktie.
Magie was wijd verbreid en werd door iedereen gebruikt. Het
bleek dat veel islamitische wet.ten onbekend waren. Mansa Musa
hoorde pas in Ca"iro -t.ijdens zijn pelgrimst.ocht- <lat een
mohammedaan maximaal vier vrouwen mag huwen.
Rond de 12e eeuw trad de leider van Djenne toe tot de islam,
hetgeen spoedig door alle inwoners van de st.ad werd opgevolgd. Mogelijk is Djenne gesticht. rond 800, toen Nono en
Soninke de Bozo-vissers gingen overheersen. Echter een datum
tussen 1100 en 1200 lijkt. meer waarschijnlijk. Het bleek <lat
de islam reeds goed was ingeburgerd door de handelscont.acten
-handelsst.eden waren nat.uurlijk aantrekkelijk voor de geislamitiseerde Berber-handelaren, dus ook Djenne- voordat. het
door de toenmalige leider werd geaccept.eerd.
As Sa'di, imam van Djenne gedurende de periode 1627-1637,
verwoordt de traditie op de volgende wijze: "De bevolking van
Djenne bekeerde zich tot de islam tegen het einde van de 6e
eeuw (1200 n.Chr.). De sultan Kunburu (=Kan'bara, het.geen een
Mandike naam of tit.el is) was de eerst.e leider die de islam
adopt.eerde en de mensen volgden zijn voorbeeld. Toen hij deze
stap nam, gaf hij het. bevel dat alle moslims uit. de streek
bijeen moesten worden geroepen. Hun aant.al kwam op 4200. In
hun aanwezigheid verklaarde hij zijn bekering tot de islam en
beval hen, god om drie gunsten te smeken:
1) dat iedereen die vanuit <liens vaderland naar Djenne kwam
in staat van armoede en wanhoop, dit veranderd zag in
overvloed en welzijn
2) <lat de vreemden die de stad bewoonden grater in aantal
zouden warden dan de inheemsen
3) dat God mag zorgen voor geduld bij hen die kwamen voor
handel zodat zij, vervuld met zorg, hun goederen voor de
laagste prijs verkopen, zodat de bewoners er de vruchten
van plukken.
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Zij
baden voor deze drie gunsten die,
zoals iedereen met
eigen ogen kan constateren, werden geaccepteerd.
Nadat de
koning tot de islam was toegtreden vernietigde hij
Z1Jn
paleis en verving het door een moskee ter ere van God almachtig".
Zoals in al <lit soort staatjes, werd de islam in Djenne een
koninklijke cultus, zoal het ook was voor de handelsgemeenschap. Het gewone volk bleef echter bij zijn oude religies. Deze werden in Djenne gepraktiseerd tot aan de 16e
eeuw, toen een fanaticus,
Fode Muhammed Sani -een Wankarihet heilige bos van Djenne vernietigde.
Djenne betaalde een jaarlijkse bijdrage aan Mali en werd een
van de grootste moslim-metropolen in west-Soedan. Djenne
bleef gedurende het bestaan van het Mali-rijk bijna volledig
onhafhankelijk. Het Mali-rijk ging tenslotte ten onder aan
onderlinge clan-strubelingen.
Ondertussen echter was Si'Ali (1464-1492) begonnen met het
stichten van een nieuw rijk rondom het huidige Gao,
toen Kaw
Kaw geheten: het Songhai-rijk. Na de verovering van Tombouctou was in 1473 Djenne aan de beurt. Si'Ali behandelde de
stad goed en liet de heersende koning de controle uitoefenen
over een jaarlijks aan hem te betalen contributie. De inlijving in het Songhai-rijk en de veiligheid van de handelsroutes bevorderden de welvaart van Djenne'. As Sa'°di, een
kroniekschrijver schreef: " Het is een van de grootste markten in de moslimwereld. Men komt er handelaren tegen met zout
uit de mijnen van Taghaza (ten noorden van tombouctou,
P.M.)
en anderen met goud uit de mijnen van Tibu ••••• Het is vanuit
deze gezegende stad dat karavanen naar Tombouctou vertrekken
en verder naar alle uithoeken". Hij schrijft ook over het
aantal en de welvarendheid van de landbouwdorpen in de staat
Djenne. Ten gevolge van de handel kreeg de stad een naam als
neger-islamitisch centrum, in tegenstelling tot Tombouctou,
dat voornamelijk Moors -Berber, Touareg- was. De welvaart van
Djenne duurde voort tot de stad in 1591 door de Marokkanen
werd veroverd. Het Songhai-rijk kwam ten val, de handelaren
vertrokken door uitzuiging en wanbeleid.
Djenne's vooraanstaande positie was voorgoed verloren.
Tijdens de 17e en 18e eeuw, na de Marokkaanse invasie, stagneerde de islamitisatie. De soedan verviel weer in het patroon van kleine, onafhankelijke, elkaar beconcurerende staatjes. De islam nam af ten gunste van de plaatselijke religies.
De handelsroutes werden weer onveilig, het land werd geteisterd door honger en de pest. Echter in Djenne had de islam
zich voorgoed genesteld.
Aan het einde van de 18e eeuw kende Afrika een opmerkelijke
islamitiasche renaissance. Als reactie van de berbers op de
Arabische overheersing ontstond onder invloed van het soefisme en de heiligencultus die daar uit voortsprong een militante stroming die zich keerde tegen de verdraagzaamheid van de
islam in de Soedan en het traditionele geloof. Vele geestelijke leiders stichtten theocratische staten. Djenne viel na
een korte Bambara-overheersing onder het rijk van Shaikh
Hamadu, de staat Masina. De Djennenke, als fervente moslims,
waren blij met de nieuwe overheersing. Masina werd de meest
echte islam-staat die West-Afrika ooi t gezien heeft.
De Bozo
en de Somono, evenals enkele Barabara werden geislamitiseerd.
Evenals voor de andere theocratische staten, gold ook voor
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Masina dat de islam volledig anders werd benaderd. Tot nu toe
was Afrika onaangetast door de universele concepten van de
islam. De islam had overleefd door aanpassingen aan de Afrikaanse manier van denken en gewoonten. Moslimgroepen werden
ingepast in de sociale structuur van de Afrikaanse familie.
De islamitische renaissance luidde een revolutie in op religieus, politiek en sociaal terein. Het accent werd gelegd op
het universele karakter- van de islam. Het werd onmogelijk om
binnen de islam de oude cultussen te bedrijven. De religie
werd opgedrongen aan alle gemeenschappen.
Islam werd een
geloof van de massa. Daar-naast kenmerkte deze per-iode zich
door vele onderlinge veldslagen en opeenvolgingen van leider-schap, waaraan een einde kwam met de invasie van de Fransen
eind l 9e eeuw.
2.6. conclusie
We hebben gezien <lat de islam een grote invloed heeft op het
dagelijkse leven in west-Afrika. Uit de geschiedenis van de
islamitisatie valt af te lezen dat uiteindelijk alle lagen
van de bevolking met de islam in aanraking zijn gekomen. De
islam maakt vast onderdeel uit van het dagelijkse leven,
waarbij vooral de uiterlijkheden van de islam worden getoond.
Uit de manier waarop de islam haar intr-ede heeft gedaan in
Afrika blijkt dat door zowel het karakter van de islam als
van de Afrikaanse samenleving een interactie op gang werd
gebr-acht die een volledige synthese tot gevolg heeft gekr-egen.
In de manier waar-op dit geloof wordt beleden -de pur-e islam
naast het anisme en magie- blijkt dat deze synthese ook hier
te zien is. In de voor-gaande paragrafen met betr-ekking tot de
grigri's is dit aangetoond. Islamitische en Afrikaanse elementen vormen samen een nieuw geheel.
In het kader van de grigr-i's kan worden gesteld <lat uit de
relaties tussen magische en islamitische elementen en de
betekenis van de islam en dus ook de grigri's in het dagelijkse leven, valt op te maken dat ook in de ar-chitectuur de
daarin toegepaste magie een belangrijke rol speelt. De grigri
zor-gt voor- een bevestiging van de macon. Het maakt hem zekerder en houdt tevens een verbondenheid in van het huis of
gebouw met de religie van de makers en bewoners of gebruikers
er-van.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
1. conclusies
Alvorens een aanal uitspraken te kunnen doen over de Djennenkese architectuur en de mogelijke ontwikkelingen in de toekomst: een beknopte weergave van alle voorgaande conclusies.
In de stedelijke groei hebben we gezien <lat een belangrijke
verandering is opgetreden in de verschuiving van de diverse
machtscentra. Was oorspronkelijk de wereldlijke macht gevestigd rond het huis van het traditionele "stadshoofd" -het
beroemde huis van Monteil- en het religieuze centrum in de
oude moskee, na de kolonisatie door de Fransen zijn beide
machtscentra verplaatst naar respectievelijk het campement en
de plaats waar de huidige moskee staat.
De plaats waar het
Franse campement zich bevond is na de onafhankelijkheid geworden tot een bestuurscentrum, waar verschillende koloniale
en neo-koloniale gebouwen met hun functie een taak hebben.
De structuur van het centrum verandert daardoor volledig,
waarbij
het gegeven van de beide machtscentra heeft geleid
tot een andere indeling, waar met behulp van een diagonaal en
een blok gebouwen zowel een verbinding als een visuele scheiding wordt gerealiseerd.
De veranderende familiestructuur veroorzaakt dat de voorheen
traditionele realties tussen familiehoofd,
uitgebreide familie en wijk ombuigen naar meer individualistische eenheden:
het gezin. Vooral met betrekking tot de commerciele activiteiten van een voorheen uitgebreide familie is dit te zien.
Deze functies hebben zich verplaatst naar het gebied rond de
markt, waar winkels, magasins en marktstalletjes aan een meer
westers model beantwoorden.
In de groei van de wijken is, door het explosieve karakter
daarvan, een verandering te zien van een meer kleinschalige
uitbreiding naar volledig nieuwe wijken, waar een rationele
verkaveling wordt gehanteerd.
Deze groei kan dan ook niet
meer worden opgevangen door de nog beschikbare ruimtes, zodat
men een toevlucht zoekt tot de lager gelegen gebieden van de
stad: de oude spaarbekkens en het moeras.
In deze stedelijke groei blijken de gebouwtypen een min of
meer vaste plaats te hebben.
Ten aanzien van de openbare gebouwen is deze relatie het
meest duidelijk. De tijdens de koloniale tijd gerealiseerde
openbare gebouwen: het ziekenhuis, de maternite en het campement, lijken willekeurig over de stad te zijn gesitueerd. Na
de onafhankelijkheid zijn alle openbare gebouwen, met uitzondering van de commandantuur, op of rond het terrein van het
voormalige Franse campement gevestigd, waardoor het nieuwe
machtscentrum "het stadsplein" ontstaat.
In de typologie van
deze gebouwen blijkt een duidelijke koloniale invloed aanwezig te zijn. In de gevel- en plattegrondopbouw wordt verwezen
naar de ooit op dezelfde plaats gerealiseerde koloniale gebouwen.
Bij de huistypes is de relatie tussen stedelijke groei en de
typlogie van de gebouwen wat minder nadrukkelijk. Toch zijn
de volgende aspecten te onderscheiden.
Het oude binnenplaatshuis, als residentie van het familiehoofd, had haar plaats in het oude stedelijke weefsel, waar
het overigens nu nag te vinden is. Vaak was door middel van
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een openbaar-stedelijke voorruimte de status van een dergelij ke plaats en de bewoner ervan aangegeven.
In de oude
binnenplaatshuizen waren ruimtecellen en gebouwonderdelen als
het maison van de man en van de vrouw en de soedangevel door
de toen geldende man-vrouw en openbaar-prive verhoudingen
vast bepaald in het ruimtelijke schema. De veranderende verhoudingen in deze blijken ook in het oude binnenplaatshuuis
aanwezig. Vaak worden bijvoorbeeld boven- en onderverdieping
apart verhuurd.
Via overgangsvormen -we zagen huizen met eenzelfde maatverhouding als de oude binnenplaatshuizen maar uitgevoerd met de
moderne metselsteen- ontwikkelt het oude binnenplaatshuis
zich naar een nieuw type: het nieuwe binnenplaatshuis.
De
situatie van dit nieuwe huistype is in de groei van het
stedelijke weefsel niet vast bepaald. Ze worden zowel in het
oude stedelijke weef sel aangetrof fen -vaak geconstrueerd op
de funderingen van een oud binnenplaatshuis- als in de nieuwe
uitbreidingswijken met hun rechthoekige verkavelingspatronen.
Alhoewel het gegeven van de vorm van de kavel een invloed
heeft op de morfologie van de huizen, blijken beide vormen
van het nieuwe binnenplaatshuis -gebouwd op oude funderingen
of volledig nieuw- onder een typologische noemer te kunnen
worden ingedeeld.
In de opbouw van het nieuwe binnenplaatshuis Z1Jn de veranderingen in de familieverhoudingen, de man-vrouw relaties en de
relatie tussen openbaar-prive volledig tot ontwikkeling gekomen. De relaties tussen de diverse ruimtecellen hebben op een
meer rationele manier gestalte gekregen, waarbij
status- en
sexe-verschil niet meer zijn te onderscheiden. Wel is nog
een verband te ontdekken met wat eens was,
zij het dat de
betekenis ervan nu niet meer wordt ingevuld.
Een eventueel aanwezige soedangevel laat dit duidelijk zien.
Van een aanduiding van de status en invloed van het f amiliehoofd en zijn positie in de gemeenschap en als aanduiding van
de plaats waar deze woonde -op de eerste verdieping achter
het ene aanwezige raam- en hoe het huis kan worden betreden,
is de soedangevel geworden tot een aanduiding van het economische succes -en daardoor ook de status- van de eigenaar.
Het laatste huistype tenslotte: het erfhuis, heeft een wat
meer duidelijke relatie met de stedelijke groei. Ze worden
voornamelijk aangetroffen in de uitbreidingswijken, waar ze
volgens een rationele gridverkaveling worden gesitueerd.
Ook op de erfhuizen blijken de hierboven beschreven veranderingen van relaties tussen familieleden en omgeving van toepassing. Toch hebben we gezien <lat in de woning een subtiele
uitdrukking wordt gegeven van de aard van de bewoners. Ook nu
zijn factoren als: situatie, kavelgrootte, het aantal ruimtecellen, de staat van onderhoud en een eventueel aanwezige
soedangevel bepalend hiervoor.
In al deze geconstateerde veranderingen en groeiprocessen van
de stedelijke structuur met de gebouwen daarin, neemt de
macon, als de maker ervan, een centrale plaats in.
In de werkwijze van de ma~on is te zien, hoe hij door middel
van een ontwerp- en werkaanpak komt tot het uiteindelijke
gebouwde resultaat. Met behulp van allerlei referentiekaders
als kavelgrens, standaard hoekoplossingen, de eisen van de
opdrachtgever en een eventuele aanwezigheid van een gebouw op
die plaats, moet hij een oplossing voor het ontwerp-probleem
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zien te vinden. Hierbij wordt door de hierboven beschreven
minder duidelijk aanwezige relaties tussen de diverse gebouwonderdelen en de plaats en orientering op de kavel de opgave
er niet eenvoudiger op.
De traditie van zijn vak ligt nog vast verankerd in het
verleden. De organisatie en opleiding van de masonnerie in
Djenne bieden hem een kader waarin de ma~on deze complexere
bouwopgave in de moderne tijd aan kan.
Zijn religieuze en
magische achtergronden zijn daarbij onontbeerlijk en zorgen
in de zin van zekerheid en geloof in zijn vak -voorzover nu
is vast te stellen- voor een relatie tussen architectuur en
religie, die zich daardoor verder uitstrekt dan alleen maar
het toepassen van enkele "trucjes".
In de ~ennenkese architectuur vindt een verschuiving plaats
van waarden, waarbij oude elementen plaatsmaken voor nieuwe.
De invloed van de tijdens de kolonisatie ingezette stroom van
westerse cultuur met alle daarbijbehorende aspecten op technisch en economisch vlak, is hierbij bepalend. In de gebouwtypen is dit merkbaar gebleken. Ruimtelijke organisatie, maar
ook bouwtechniek en materialisatie, zijn op meer westerse
leest geschoeid. Toch blijven allerlei traditionele apecten
behouden, ondanks de niet geringe tegenstroom van die westerse cultuur. We zien die verwerkt in de nieuwe binnenplaatshuizen en erfhuizen en in de opbouw van het stedelijke weefsel.
Het is daardoor gerechtvaardigd, zich af te vragen of er
sprake is van een nieuwe synthese -als vervanger van de oude
tussen de islamitische en traditioneel Afrikaanse cultuur-,
namelijk die Cussen de westerse cultuur en dat wat tot voor
de kolonisatie in Afrika aanwezig was.
De vraag is of
deze
ontwikkeling als negatief is te bestempelen.
Dat de maJon, in dynamische wisselwerking met de bevolking en
zijn behoefte aan westerse cultuur, toch zijn eigen identiteit behoudt, is tekenend. Zijn activiteiten verleggen zich
naar het oplossen van de complexere ontwerp-opgave en het
zich eigen maken van westerse bouwtechnieken. Dat de tot nu
toe gerealiseerde gebouwen en oplossingen op stedebouwkundig
niveau hun kwaliteit behouden, stemt hoopvol voor de toekomst.

2. aanbevelingen
Reeds in de voorgaande hoofdstukken is gewezen op de beperktheid van een onderzoek, zoals tot nu toe is gedaan.
Kunnen
weliswaar verbanden tussen de typologie van de gebouwen, de
stedelijke groei en haar historie worden vastgelegd, de logica ervan is vaak niet te ontdekken.
De vraag "waarom?" zal
dan ook vermoedelijk tijdens het lezen van dit verhaal vele
malen gesteld zijn.
De noodzaak van een architectuuronderzoek in samenhang met
andere disciplines is duidelijk. De mogelijkheden van een
architectuur onderzoek in samenhang met een cultureel-antropologische, sociaal-geografische en-economische benadering is
nog onvoldoende onderzocht, waardoor de vele leemten oningevuld blij ven.
In ieder geval wordt eens te meer duidelijk dat architectuur
en samenleving, onlosmakelijk met elkaar verbonden, geen
gescheiden onderzoeksaanpak dulden.
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NO TEN
hoofdstuk 1:
(1): zie Panerai: Typlogieen, een middel tot inzicht in de
logica van ruimtelijke patronen, Wonen TA/BK 2/'81
(2): nummers van gebruikte luchtfoto's:
1946: C.D.P.258
5002.GA l/33.M29BKO
1952: 52/AOF 015 /500; Ech, :env 1/50.000
19 22; Foe. 125; Alt 6250-mer6650
Cliche no 456; 30/01/1952 vers 16hl0
1971: 71/A0891 /500; Ech, :env 1/50.000
24 24; foe. 88,46; Alt 4450-mer4750
Cliche no 292; 10/01/ 1971 vers 10h30
1973: 73/MAL 015/200; Ech, :env 1/20.000
24 24; foe, 152,700; Alt 3040-mer3250
Cliche no 367; du 25/02/1973 a 13hll
(3): van Rangelrooy: Toubabou ca va
bl z. 7 4 e. v. dee 1 I
·
( 4): De bebouwingsfactor is de verhouding bebouwd oppervlak
tot onbebouwd oppervlak.
(5): naar: C.Norberg-Schulz: architectuur, een logisch systeem
(6): blz. 15 e.v. deel II
(7): bron: O.Kontao
(8): Zie voor uitgebreide verhandeling: A.v.Rangelrooy en
L.Prussin
(9): De nu volgende gegevens omtrend het oude binnenplaatshuis zijn ontleend aan v. Rangelrooy; hoofdBtuk 2 deel II,
gegevens omtrend Kon tao en de Bozo: P.de Bruin
(10): zie huis 42, 59
(11): v.Rangelrooy blz. 88 e.v.
(12): zie v.Rangelrooy
( 13): idem, blz. 49 deel II
(14): idem
(15): idem
( 16): idem, blz. 56 deel I
(17): zie voor ontstaanslegende en graftombes v.Rangelrooy
(18): v.Rangelrooy, blz. 112 deel II, noot 50: bron marabout
Bia Bia
(19): bron: B.Yono en B.Kouroumans~
(20): bron: S.Yono
(21): zie ook v. Rangelrooy blz 35 deel II
(22): idem, blz 16 deel II
(23): Dit graf is gevonden nadat deze convergentie in Dioboro
ons was opgevallen, waarna we zijn gaan zoeken en inderdaad
een graf vonden.
(24): naar L.Prussin, the architecture of Djenne'
( 25): idem
(26): bron: B.Yono
( 27): idem
( 28): Geen enkel voorbeeld voldoet volledig aan het standaardtype, wat tevens ook de beperktheid van een typologie
laat zien.
(29): gebied buiten de stad, platteland
(30): bron: S.Yono

212

(31): letterlijk: huis der hogen
(32): bron: M. Salamantao en K.Karantao
( 33): idem
(34): een soort bewaker die 24 uur per <lag op een gebouw of
terrein past
(35): Huis 42 was volgens de zoon van de eerste eigenaar een
van de laatste huizen gebouwd met Djenne-ferrey. Het bouwjaar
was 1933.
(36): bron: B.Yono
(37): zie: Investigation socio-economique de la ville de
Djenne et ses environs, blz 86 e.v.
(38): bron: B.Kouroumanse
(39): bron: S.Yono
(40): bron: diverse informanten van P.de Bruin
(41): Alle nu volgende namen zijn fictief.
(42): informant P.de Bruin
(43): idem
hoofdstuk 2:
(1): investigation socio-economique de la ville de Djenne et
ses environs, blz 76 e.v.
(2): met betrekking tot de hele voorgaande alinea: B.Yono en
Kossinantao
(3): zie investigation etc.
(4): bron: B.Yono
( 5) : bron: M. Kouroumanse,...
(6): zie investigation etc. blz 82
(7): bron: B.Yono
(8): zie investigation etc.
(9): bron: B. Yono
( 10): Een "Soedan moskee" heeft maximaal drie mirabs, torenachtige constructies in de oost-muur, waarvan de belangrijkste de ruimte voor de imam, de gebedsvoorganger, aangeeft.
(11): pot van aardewerk
(12): bron: diverse informanten (met uitzondering van de
overige noten)
(13): J.S.Trimingham, Islam in west-Africa
(14): de Koran, inleiding, blz XVII
(15): De nu volgende koranfragmenten zijn van J.Kramer, de
Koran.
(16):The influence of Islam upon Africa, J.S.Trimingham. Zie
ook Bravmann, voor een onderverdeling in een islamitische en
een Afrikaanse component van de grigri, een beschrij vingswijze
die tegengesteld is aan wat tijdens de
conclusie
(2.4.1.5.) zal worden beweerd.
(17): Een typisch islamitisch gegeven: inspiratie in een
droom als teken van God. Zie ook de verhalen van Jozef,
Abraham en de droom van Mohammed in de Koran.
(18): bron: B. Kouroumanse
(19): zie: Comment faire la priere
(20): zie R. Bravmann, African Islam
(21): zie: Comment faire la priere
(22): bron: G. Nasire en B. Kouroumanse
(23): de taal van de ethnie Barabara, de grootste bevolkingsgroep in Mali
(24): vergelijk het Oude Testament-verhaal van Jozef in Egypte

(25): bron: informant
(26):
De vader van Abraham is Terach, zijn grootvader heet
Nachor of Nahor.
De moeder van Abraham is niet bekend.
Vermoedelijk is Nadihama afgeleid van Nahor,
blz. 270 en 290
Bijbels namenboek.
(27): Een dergelijk principe wordt overigens ook aangehouden
als onderdeel van de initiatie van jongens bij de Songhai.
Tijdens dit ritueel worden in de vier hoekpunten van het huis
amuletten gelegd.
(28): de macon=vallen, instorten, de jager=groot wild, de
visser=krokrodellen, nijlpaarden
(29): naar: V.Monteil, l'Islam Noir
(30): zie V.Moteil, blz 33
(31):
zie met betrekking tot de synthese:
J.S.Trimingham,
Influence of Islam upon Africa en L.Prussin, the Architecture
of Djenne
(32): naar: J.S.Trimingham, the Influence of Islam upon Africa
(33): Het woord geestelijke is eigenlijk een foutieve aanduiding.
De islam kent geen priesterambt zoals het katholieke
geloof. Bedoeld worden dan ook de gebedsvoorgangers, korangeleerden, leraren, rechters etc., functies die in principe
voor iedereen openstaan.
(34): Men was immers in ieder geval bekend met de islam,
hetgeen niet gold voor de vele en diverse regionaal gebonden
Afrikaanse natuurgodsdiensten en hun culturele basis.
(35): zie: Influence of Islam etc.
(36): idem
( 37): idem
(38): naar: History of Islam in west-Africa, J.S.Trimingham
(39): zie Bravmann
bijlage:
Bouw nr 11-12,
1981, Mali behoeft betere materialen en
technologieen voor de bouw
(2): Het gaat hier om het plan, voltooid in aug. 1984, vlak
voor ons vertrek naar Mali. De financiering lag in handen van
het SNV. Tijdens ons verblijf in Djenne is deze overgegaan
naar de Federation Equipement des Nations Unies, waardoor een
veelvoud aan financiele middelen ter beschikking kwam.
De
bouw is daardoor uitgesteld tot medio
1986. Hiervoor ziJn
aangepaste plannen gemaakt die niet in deze context zullen
warden meegenomen aangezien ik daar niet aan heb kunnen
bijdragen.
( 3):
De gegevens zijn ontleend aan:
toelichting bij
het
voorlopig ontwerp voor de uitbreiding van het ziekenhuis
te
Djenn~, EHV/WS/MS/augustus '84, T.H.Eindhoven
(1):
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BIJLAGE:

EEN

ONTWERP

AANGEPAST

DJENNENKESE

ARCHITECTUUR
l. inleiding
/

In deze bijlage zullen de architectuur van Djenne en een
westers ontwerp in relatie tot e lkaar worden bekeken. De
vraag is: waarom?
Met betrekking tot de gehanteerde westerse ontwerptradities,
toegepast in een situatie in de Derde Wereld -bijvoorbeeld in
het kader van een ontwikkelingshulpproject- kunnen problemen
naar voren komen. Factoren die hieraan ten grondslag liggen
kunnen als volgt worden omschreven.
Doordat de westerse ontwerpe r met zijn culturele achtergrond
en technische bagage ver af staat van de mens in de Derde
Wereld en door de idealisering van die westerse tecbnologie
aldaar, wordt in cultureel, tecbnologisch, economisch en
ecologisch opzicht vaak zeer onaangepast gebouwd. Uit de tot
nu toe gewenste resultaten kan worden afgeleid dat er een
aantal randvoorwaarden of uitgangspunten dient te worden
geformuleerd voor de ontwerppraktijk in de derde wereld.
Ir.C.Groot ( 1) merkt bierover op: "Bezinning, onderzoek en
experimenten op het gebied van aan de omstandigheden aangepast bouwen zijn ze e r noodzakelijk. Van wezenlijk belang
wordt bierbij ver ondersteld, <lat deze activiteiten niet blijven steken in het papierstadium, maar dat ze leiden tot
concrete realisering die als toetssteen kan dienen".
Een mogelijkbeid hiertoe is om aangepast aan de situatie een
ontwerp te maken en t e reali s eren. Uit een nadere evaluatie
van ontwerp, ontwe rpuitgangspunten en de architecturale context waarin bet ontwerp wordt gerealiseerd, zou mogelijk een
aantal conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van de
ontwerppraktijk in de Derde We r e ld.
Daarom zal in deze bijlage, na de presentatie van de casestudy in de vorm van bet pl a n voor een nieuw ziekenhuis in
Djenne~ bet plan worden getoetst aan de architecturale context van Djenne, zoals die in het eerste gedeelte van deze
scriptie naar voren i s gebracht.
2. ontwerp voor een ziekenhuis in Djenne (2)
2.1. uitgangspunten
In 1982 heeft de plaatselijke arts ons een verzoek gedaan om
een plan en financiel e middelen te vinden voor de uitbreiding
van het bestaande ziekenhui s in Djenne. Als reden voor deze
uitbreiding werd gegeven:
-De huidige gebouwe n war e n te klein, waardoor een behandeling
te snel moest word e n afgebroken.
-Malinese artsen vertrekken over het algemeen sneller naar de
grotere stedelijke ziekenhuizen of naar het buitenland vanwege een gebrek aan equipement, aanzien en salaris.
-Een aangepast gebouw zou de drempelvrees van de bevolking
ten aanzien van de huidige dispensaire verlagen.
Toendertijd werden de gehanteerde werkwijze of uitgangspunten
als volgt geformuleerd: "De tot nu toe gebanteerde werkwij ze
is, om met bebulp van de daar aanwezige bouwtecbnieken en
-materialen te komen tot een verbeterd bouwtechnisch en bouw-
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fysisch on twerp. Hiermee bedoelen we "ve rbeterd" ten opzichte
van de nu ter plaatse gebruikte bouwmethoden en -materialen
(bijvoorbeeld door middel van verduurzaming van de banco),
alsook ten opzichte van hygiene en binnenklimaat.
Daarnaast
is gepoogd in te spelen op de sociale en culturele gegevens
van die streek. Het ontwerp moet in ieder geval van <lien aard
zijn dat het door de plaatselijke bouwers gerealiseerd kan
worden".
Na een korte missie van zes weken in Djenne (1984)
is in
samenwerking met het minlsterie van gezondheidszorg in Bamako, de dienstdoende hoofdarts en zijn adjunct een programma
van eisen opgesteld voo r een dispensaire, die een totale
capaciteit van honderdtwintl g bedden zal gaan krijgen.
2.2. programma van eisen
1.

LE PROGRAMME DES
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De gedachte was, dat de nieuwbouw in fasen zou moeten worden
gerealiseerd, waarbij er in de eerste fase een opnamemogelijkheid tot tweeendertig zieken zou komen.
De tekening (zie
afb.
1) geeft een gedeelte van een functionele analyse van
het oppervlak <lat de nieuwbouw en de vernieuwde indeling van
de oude gebouwen in totaal zouden moeten gaan beslaan.
2.3. het plan (3)
-bestaande toestand: (afb. 2)
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Op de tekening staat de afmetingen van het terrein met de
daarop aanwezige dispensaire-gebouwen aangegeven.
Bouwtechnisch verkeren deze gebouwen nog in een redelijke
staat. Kortgeleden hebben ze intern een gedeeltelijke opknapbeurt gehad. Op dat moment zijn ook de voorzieningen getroffen voor de aansluiting van een electrische v e rlichting.
De ruimtelijke indeling en inrichting op de tekeningen geeft
de bestaande toestand weer met een capaciteit van dertien
bedden.
Als gevolg van het nieuwe programma van eisen zal deze indeling in de toekomst een verandering moeten ondergaan. Op dit
moment zijn slechts beperkte verbeteringen aan bestaande
gebouwen noodzakelijk.
-de nieuwe situatie: (zie afb. 3)
Als bouwterrein wordt gekozen het beschikbare terrein tussen
de bestaande gebouwen van de dispensaire en het complex van
de veterinaire dienst. Het terrein ten noorden hiervan zou
mogelijk bestemd kunnen worden voor een nieuwe mat e rnite,
terwijl in zuidelijke richting de dispensaire ruim voldoende
uitbreidingsmogelijkheden behoudt.
De hoofdingang bevindt zich, komend vanuit het stadscentrum,
aan de oostzijde van het terrein. Aan de noordzijde is een
toegang gepland die de verbinding met de eventuele maternite
moet gaan vormen. Bomen zijn een belangrijk onderdeel van de
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inrichting van het terrein. De bestaande exemplaren worden in
de nieuwe bebouwing geintegreerd en waar mogelijk aangevuld
met nieuwe aanplant.

een gedeelte van het nieuwe complex
Bij de opzet van het voorontwerp is uitgegaan van een mogelijke realisering in vier fasen, hetgeen inhoudt:
-eerste fase: nieuwbouw van:
-beddenhuis ten behoeve van tweeendertig zieken annex
keukens en sanitair
- ruimte voor de hoofdarts annex laboratorium en ruimte ten
behoeve van de radioscopie
-tweede fase: herindeling en verbetering van de bestaande
gebouwen tot:
-dispensaire
-chirurgie
-derde fase: nieuwbouw van:
--entree annex secretariaat etc.
-multifunctionele ontmoetingsruimte
-algemene opslagruimte
-beheerderswoning
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-mo rt ua rium
-vierde fase: nieuwbouw van:
-nog eens drie beddenhuizen voor elk tweeendertig zieken
annex keukens en sanitair
-Het is zeer wenselijk om ook een ommuring van het terrein
te realiseren.
Daartoe worden alle nieuwe bouwblocs
geplaatst tegen de grens van het terrein en kunnen de
muren als een opvulling daartussen worden aangebracht.
De achterliggende gedachte bij deze opbouw in fasen is <lat zo
de gezondheidszorg met betrekking tot de personeelskosten en
equipement
mee kan groeien met het gebouw. Ons grootste
bezwaar tegen de huidige door het FENU gefinancierde plannen
is dan ook dat het ziekenhuis in een keer zal worden gerealiseerd, waarbij het nog maar de vraag is of een dergelijke
grote uitbreiding noodzakelijk is.
-het ontwerp voor het beddenhuis: (zie afb. 4)
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De eerste fase houdt de opzet in van een beddenhuis -hospitalisation- ten behoeve van tweeendertig zieken.
Daarbij worden acht vierbedskamers gegroepeerd rond twee
binnenhoven zodat ook een scheiding tussen mannen en vrouwen
mogelij k wordt.
Elk binnenhof moet voorzien zijn van een keuken, bergingen en
een sanitaire ruimte die gelijkenis toont met het traditio nele Djennenkese toilet. Voorts is voorzien in de nodige
verandaruimte mede ten behoeve van de familieleden va n de
zi e ken.
-de constructieve opzet: (zie afb.5)
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een gedeelte van de constructieve opzet

Het gebouw bestaat uit een lokale traditionele constructie
die op verschillende plaatsen verbetering e n en aanvullingen
heeft ondergaan, hoofdzakelijk met het oog o p de vermindering
van het onderhoud van de gebouwen en gekoppeld aan ee n beperkt gebruik van cement tijdens de bouw.
De fundering wo rdt
samengesteld uit betonstenen vanaf 50 cm - peil tot 30 cm +
peil (briques beton 40 bij 20 bij 10 cm). Daa rop wo rd e n de
mure n opgemetseld uit leemtichel s (briques b a nco) me t
een
dikte van 60 cm voor de buitenmuren en een dikte v a n 40 c m
voor de binnenmuren.
Ter stabilisering worden deze muren aan de buitenzijd e be zet
met gebakken tegels (carreaux, 15 bij 20 bij 4 cm) di e plaatselijk worden vervaardigd. Ze worden met e en l eemspeci e t eg en
de gemetselde wand gezet en met een cementspe cie gevoegd.
De dakconstructie wordt volgens de lokale bouwwijze s a me ngesteld uit moerbinten van palmhout (ronier), een plafond van
rondhout en een dakbedekking van leem. Daar overheen komt een
licht geconstrueerd en van onderen geventileerd dak van metalen golfplaat ter bescherming tegen hitte en regen.
-globaal overzicht van materialen en afwerking:
-vloeren:
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-vloeren in stampbeton (10 a
20 cm dikte):
op een
grondverbetering en met een afwerklaag van 3 cm. Toe te
passen in de 4 bedskamers, de keuken, de bergingen, de veranda's en het sanitair.
-vloeren in gewapend beton (10 cm dikte): trap en vloer van
de eerste etage en het dak van de sanitaire ruimten.
-vloeren in leem: alle dakvloeren van de kamers, bergingen
en keukens.
-metselwerk:
-metselwerk in betonsteen (40 bij 20 bij 10 cm): alle funderingen 50- peil tot 30+ peil, de muren van de sanitaire
ruimten,
20 centimeter dik, de kolommen ter ondersteuning
van de dakconstructie, de versterkingen rond de muuropeningen.
-metselwerk in leemtichels (40 bij 20 bij 10 cm): alle buitenmuren, 60 cm dik, alle binnenmuren en de buitenmuren
van de keuken, 40 cm dik.
-tegelwerk en voegwerk:
-Alle buitenmuren van 60 cm dikte en de wanden van de keukens, evenals de dakrandafwerking, de aansluiting aan het
golfplaatdak en afwerkingen van de kleine muuropeningen
worden
betegeld met gebakken tegels (carreaux)
met
afmetingen 15 bij 20 bij 4,4 centimeter en gevoegd met
cementspecie.
-Alle
binnenmuren in de vierbedskamers
krijgen
een
dergelijke betegeling tot een hoogte van 1,00 meter.
-timmerwerk en dakdekkerswerk:
-voor de platte daken: samengestelde moerbinten uit palmhout, twee in de vierbedskamers en een in de keukens en
magasins. Plafonds worden gemaakt van rondhout.
-voor het metalen golfplaatdak: ondersteuningsconstructie
uit hardhout met afmetingen 5 bij 7 cm en 7.5 bij 12.5 cm.
Lichtmetalen golplaten met bevestigingsmiddelen.
-boven de muuropeningen: samengestelde lateien uit palmhout
-deuren en ramen:
-in alle vierbedskamers: metalen ventilerende deuren en
ramen (portes et fenetres persiennees). Bovendien: metalen
deuren en ramen voorzien van een hor (portes et fenetres
vi trees).
-in de bergingen en sanitaire ruimten: slechts metalen
ventilerende deuren. (portes persiennees)
-de kleine ventilatieopeningen worden voorzien van luikjes.
-stucadoor- en schilderwerk:
-Alle
binnenmuren en plafonds van de vierbedskamers,
evenals
de
buitenmuren grenzend aan
de
veranda's
stucadoren met leemspecie. (banco-rouge)
-plafonds en muren in de vierbedskamers en van de sanitaire
ruimten voorzien van sauswerk.
-De metalen deuren en ramen roestwerend behandelen en
schilderen.
-De installaties en inrichtingen blijven in <lit kader
buiten beschouwing.
Tot zover de presentatie van het ontwerp
ziekenhuis in Ojenne.

voor

een

nieuw
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3. vergelijking van plan met architectuur van Djenne"
De opname in een ziekenhuis in Mali is geheel verschillend
van die in Nederland. Worden de patienten in Mali weliswaar
medisch verzorgd, de overige verzo rging -eten, wassen, sanitair- dient door de familie te gebeuren.
Deze komt dan ook
mee naar het ziekenhuis en blijft daar gednrende de opname
van de patient. Er wordt gekookt en gewassen, alle huiselijke
activiteiten vinden er plaats.
Daarom kan een ziekenhuis in
die zin beschouwd worden als een -weliswaar tijdelijke- woning.
Maar een ziekenhuis is ook een openbaar gebouw. Beheerd door
een staatsapparaat, bemand met personeel en toegankelijk voor
iedereen valt het duidelijk onder die categorie. Een probleem
is dat in Djenne een gebouw met een dergelijke functie niet
voorkomt.
Wel is gebleken dat Djenne een voorbeeld kent waarin beide
fenomenen -de openbare en de huiselijke- verenigd ZlJn: het
maison des hautes. Duidelijk is dat <lit gebouw in ruimtelijkorganisatorisch en morfologisch opzicht dicht in de buurt van
het type modern binnenplaatshuis komt.
In het ziekenhuis ligt dit alles echter wat moeilijker.
Gezien de funkties die in een ziekenhuis moeten worden ondergebracht is naast een huiselijke ook duidelijk een openbare
component te onderscheiden. Dit in tegenstelling tot het
maison des hautes dat in principe slechts dienst doet als
onderdak voor passerende ambtenaren.
Het is dus zaak, deze
componenten te scheiden in ruimtelijk opzicht.
In het plan blijkt dit het geval te zijn. Er doet zich nu een
aantal opties voor. Ten aanzien van de huiselijke- of woningcomponent in een ziekenhuis is het mogelijk deze in typologisch opzicht aan te laten sluiten bij dat wat de architectuur van de woningen in Djenne laat zien: het binnenplaatshuis of het erfhuis.
De situatie van het nieuwe plan -in de
wijk Kanafa- leidt dan tot de keuze van een erfhuishuistypologie. Tot zover wat de architectuur van Djenne ons heeft
geleerd.
Kijken we naar dat gedeelte van het plan waar de ziekenzalen
zijn gerealiseerd, blijkt dat hier is gepoogd een aansluiting
te vinden bij het type erfhuis. Dit zou inhouden: een keukentrap-w.c.-combinatie haaks op een of meerdere maisonblokken,
de maisons zijn dan met elkaar verbonden door middel van een
veranda. De gebouwblokken zijn geplaatst aan de rand van de
kavel en vormen samen met een eventuele muur de afscheiding.
Een ziekenzalencomplex bestaat uit een tweetal blokken met
ziekenzalen welke laatste gekoppeld zijn door middel van een
veranda.
De w.c-trap en de keuken staan daar haaks op, daar
waar ook de ingang zich bevindt.
Dit ruimtelijk-organisatorisch beeld klopt dus redelijk.
"Ideaal" zou ZlJn:
een zestiental maisons -het complex herbergt zestien bedden- ondergebracht in een aantal blocs met
haaks daarop de keuken-trap-w.c.-combinatie en een eventuele
sifa.
Duidelijk is <lat in een ziekenhuis om hygienische
redenen een keuken wordt gescheiden van een w.c. Evenals <lat
het toepassen van ziekenzalen in plaats van aparte maisons om
financiele, organisatorische en medische redenen is gebeurd.
Kortom, de ziekenzalen zullen voor de Djennenke in bovengenoemd opzicht alleszins acceptabel zijn.
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Anders gesteld is dat met de voorgevel van een ziekenzalencomplex, dat du id el ij k verwantschap vertoont met een verandagevel op de cour van een huis. 'Het ziekenzalencomplex is dus
als het ware binnenstebuiten gekeerd. We komen hier direct
nog op terug.
De andere -openbare- component is zoals we eerder constateerden gescheiden van de hier boven beschreven woningcomponent.
Bij het probleem van een eventuele aansluiting bij een bestaande typologie biedt de architectuur van Djenne ook hier
een oplossing. Zowel bij het maison des jeunes als bij het
palais de la justice zagen we vooral in ruimtelijk-organisatorisch opzicht koloniale en neo-koloniale invloeden. De
expliciet openbare functies in het ziekenhuis zoals: de consultatieruimtes, het leslokaal, de administratie etc. kunnen
volgens de typeplattegronden behorende bij deze groep gebouwen ( zie par. 1. 7.) op een dergelij ke manier worden ondergebracht.
Kijken we nu naar het ontwerp, dan blijkt dat hier de erfhuisachtige opbouw is voortgezet in de openbare functies,
althans wat betref t het nieuw te bouwen gedeelte. Welke
consequenties dit heeft ten aanzien van het gebruik, de
orientatie, de duidelijkheid etc. laat zich moeilijk raden.
Het nieuwe ziekenhuis is gelegen in Kanafa, zoals we hebben
gezien de laatste uitbreidingswijk van Djenne. Het gridkarakter van deze wijk wordt door het ontwerp gerespecteerd,
evenals het patroon van looproutes en wegen.
Echter, Kanafa is, zoals is gebleken, een afgezonderd stadsdeel. De situatie ten opzichte van Djenne" is niet gunstig,
niet alleen vanwege de afstand maar ook vanwege het imago van
de wijk als een plaats waar buitenstaanders -niet Djennenkewonen. Het ziekenhuis zal dus waarschijnlijk niet direkt
onderdeel uit gaan maken van het stedelijke leven.
Wel gunstig is de ligging ten opzichte van de regio. Gelegen
aan diverse toegangswegen tot de stad is het ziekenhuis voor
de mensen uit de dorpen makkelijk te bereiken.
De hoofdingang van het terrein komt uit op een belangrijke
route naar de stad, kleinere ingangen verschaffen toegang
vanuit Kanafa of vanuit de brouche.
De gebouwenblokken zijn op het terrein tegen de rand van de
kavel gesitueerd, met uitzondering van de twee bestaande
gebouwen, die hun autonome positie behouden. Bij de ziekenzalen krijgt men daardoor weer de indruk van een -nu wel erg
groot- erfhuis, hetgeen de zo even geconstateerde verschijningsvorm van de veranda-openingen in de voorgevel van een
ziekenzalencomplex verklaart: het dilemma van een dergelijk
grootschalig programma van eisen in relatie tot de noodzaak
van een zo intiem mogelijk ziekenzalenunit. De in het erfhuis
voorkomende identieke bereikbaarheid van elk maison apart
maakt het met betrekking tot de bereikbaarheid van de ziekenzalen gelukkig weer wat eenvoudiger. Overigens, het beeld dat
de gevels aan de buitenzijde opleveren kan exact in de woonwij k Kanafa worden teruggevonden.
Het ziekenhuisgedeelte met de openbare functies heeft, dankZ1J
de centrale positie van de bestaande gebouwen niet de
ruimtelijke opbouw die een erfhuis benadert, in tegenstelling
tot de aparte gebouwblokken zoals we zagen. In Djenn~ zien we
bij een aantal openbare gebouwen een dergelijke indeling van
de kavel. Het maison des jeunes en het -niet opgemeten- hotel
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campement kennen een dergelijke ruimtelijke opbouw met een of
meerdere centrale gebouwen. Het verschil tussen de woning- en
de openbare component komt in deze zin wel tot uiting.

4. conclusies
Concluderend kan worden gesteld dat het gedeelte met de
ziekenzalen -gezi e n in het licht van, naast een medische, een
tijdelijk e woonfunktie- past in de architectuurtraditie van
Dj enn{. Gesitueerd in de wij k Kanafa met haar erfhuizen
benadert zij dit hui s type. Anders gesteld is dit bij
het
openbare ziekenhuisgedeelte.
Is weliswaar de ruimtelijke
organisatie van de bouwblokken op de kavel duidelijk van een
openbaar karakter, de ruimtelijke organistie in elk afzonderlijk bouwblok is dit juist niet.
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