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DE DOGON, EEN GESLAAGDE AANPASSING

Wouter van Beek

Aanpassing of adaptatie is een proces waardoor "organismen, door in
hun eigen staat, structuur of samenstelling te reageren en te veran-
deren zorgen voor homeostase in zichzelf en onder soortgelijke orga-
nismen, ondanks zowel schommelingen op korte termijn als verande-
ringen in de samenstelling of structuur van hun omgeving, op lange
termijn" (Rappaport 1971:60). Voor de adaptatie van een samenleving
dienen dus bestudeerd te worden interne organisatie, de karakteris-
tieken van de omgeving en vooral de wijze waarop cultuur en omgeving
aan elkaar zijn gerelateerd. Belangrijk daarbij is dat het begrip
adaptatie een synchronische zowel als diachronische element in zich
draagt, een stuk geschiedschrijving gekoppeld aan inzichten over het
functioneren van het adaptatie-systeem. Daarom zal ik bij de bespre-
king van de aanpassing van de Dogon ' van Centraal Mali beginnen met
een kort historisch overzicht, voor zover dat met de beperkte bronnen
die ons bij iedere tribale groep ter beschikking staan, mogelijk is.
Voor wat betreft het functioneren van het ecosysteem zal ik mij con-
centreren op de vraag met welk soort problemen de Dogcn-ecologie te
kampen heeft gehad, om tenslotte te belanden bij het vraagstuk van de
relatie tussen de gepercipieerde omgeving en wat wel de effectieve
omgeving (Vayda & McKay 1975) wordt genoemd.

Eeologisahe gesehiedenis van de Dogon

Voor de vele toeristen die het Dogon-gebied bezoeken is het niet alleen
een raadsel hoe de Dogon op die woeste puinhelling van de falaise van
Bandiagara kunnen wonen en leven, maar ook waarom zij zich daar über-
haupt gevestigd hebben. Voor de doorsnee bezoeker vormt het landschap
van de falaise met de karakteristieke Dogon-dorpen een schilderachti-
ge attractie, maar meestal is men wel zo verstandig om niet aan te ne-
men dat de Dogon daar wonen omdat het landschap zo mooi is. Twee fac-
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toren, één van historische en de ander van geografische aard, zijn
daarvoor wel van belang. Ten eerste zijn daar de slavenraids, die het
gebied van de Nigerbocht vanouds hebben geteisterd. Aangezien slaver-
nij ook in dit gedeelte van Afrika inheems is geweest, kan men vei-
lig aannemen dat al ruim voor de vijftiende eeuw - een mogelijke ves-
tigingsdatum van de Dogon aan de falaise - slavenjachten tot de droe-
ve realiteit van het Afrikaanse leven behoorden. Zeker is dat de Do-
gon niet altijd aan de falaise gewoond hebben, maar van elders zijn
gekomen. Mogelijk is hun migratie mede veroorzaakt door het uiteen-
vallen van één van de vele rijken die de Westafrikaanse savanne heeft
opgeleverd, zoals b.v. dat van Mali of Mandé. Hierover is echter geen
zekerheid te krijgen; ook de orale traditie zwijgt hierover; zij ver-
wijst slechts naar ruzie tussen een paar familiehoofden.

In elk geval hadden de Dogon een vestigingsplaats nodig waar zij
in leven konden blijven, d.w.z. waar zij konden verbouwen en zich
tegen de ruiterij van de slavenjagers (vooral de Mossi en later de
Fulani) konden verdedigen. De falaise voldeed in beide opzichten. De
steile puinhelling met de grote brokken zandsteen is en was niet
toegankelijk voor ruiterij. Bovendien verschaften de grotten in de
Steilwand een veilige schuilplaats in tijden van acute dreiging. Aan
de tweede eis, mogelijkheid tot landbouw, wordt ook voldaan. Op het
eerste gezicht lijkt het gebied weinig geschikt voor landbouw, maar
in de praktijk valt dat mee. Belangrijk is dat vlak onder de puin-
helling in de natte tijd een riviertje water verschaft; in de droge
tijd is daar makkelijker dan elders water al gravend te bereiken.
Verder van de falaise af, het duinengebied in tot aan Opper Volta,
is de toegang tot het water veel moeilijker. Deze twee gunstige ves-
tigingsvoorwaarden in combinatie verklaren niet alleen waarom de fa-
laise bewoond is, maar waarom zij vrij dicht bevolkt is.

Vestiging aan de falaise verschafte wel de mogelijkheid om zich
tegen slavenraids te verweren, maar betekende nog geen garantie tot
veiligheid. Tot aan de kolonisatie hebben Mossi en later Fulani te
paard de vlakte en de falaise uitgekamd naar slaven. De Dogon wisten
aan deze dreiging het hoofd te bieden door een aantal adaptaties op
sociaal niveau. Ten eerste bleef men met de landbouw zo dicht moge-
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lijk bij huis. Dat heeft, vermoedelijk al heel vroeg, geleid tot een
intensieve akkerbouw van de velden direct om het dorp heen, waarbij
bemesting werd toegepast. Gierst was toen het hoofdvoedsel, zoals
het dat nu nog is (Pennicetum). Andere aanvullende cerealen waren
toen schaars. Het fonio gras (Piq1tari a exil is) is als voedsel ver-
moedelijk al wel vroeg bekend; de belangrijke plaats van dit gewas
in de religie ondersteunt de gegevens uit de archeologie. Sorghum is,
afhankelijk van de regencyclus, op de velden vlak bij het dorp een
aanvulling op het dieet. Tijdens de pre-koloniale periode aan de fa-
laise werden uiteraard mais en tabak geïntroduceerd. In de droge tijd
zorgde de Dogon-versie van pot-irrigatie voor wat aanvulling op het
dieet en voor inkomsten aan kauri-schelpen, net lokale geld.

Een tweede aanpassing was het werken in grote groepen, die zich
konden verdedigen. Aangezien de slavenraids zelden werden opgezet
als grootscheepse expedities, maar steeds als "hit-and-run" overval-
len van een paar "cavaliers", volstond een groep van tien ä twintig
man voor de landbouw en verdediging. Hoe verderben de velden in
ging, hoe groter de groepen. Daarbij werden dan grote oppervlakten
ontgonnen en in cultuur gebracht. Voor een dergelijke opzet konden'
gezinnen niet de vereiste mankracht leveren, en de organisatievorm
die daarvoor wel geschikt bleek was er één van extended families,
waarvan de werkzaamheden door de ouden van de diverse families werden
gecoördineerd. De oude mannen overlegden samen over het werk van de
volgende dagen; telkens combineerden twee of drie extended families
zich tot werkeenheden, of men regelde het zo dat men op naburige vel-
den werkte. Voor arbeidsintensieve karweien, zoals de ontginning van
velden, beschikte men over een flexibele organisatie van leeftijds-
groepen. Anders dan in Oost-Afrika waren in de Westafrikaanse savan-
ne leeftijdsklassen niet primair militaire organisaties, maar dienen
gezien te worden als mechanismen voor arbeidsregeling. De leeftijds-
genoten bij de Dogon tenminste, kwamen bijeen als er of gewerkt of
gedronken werd (een jaarlijks offerfeest daargelaten) en beide ge-
legenheden vielen nogal eens samen. Dogon leeftijdsklassen waren ge-
baseerd op een quota-systeem, waarbij de leeftijdsklasse georgani-
seerd werd, zodra een voldoende aantal jongens de huwbare leeftijd

-35-

had bereikt. Deze groep, een 50-tal jongelui, werkte samen voor de
bruidsdienst van ieder, oogstte of ontgon gezamenlijk de grotere ak-
kers ver in de bush. Mocht de omvang van het werk het nodig maken,
dan voegde men zich met andere klassen samen, zoals b.v. voor het
graven van waterbekkens op de helling. De grootste arbeidseenheid
was dan de combinatie van alle klassen van jongeren (tot een leef-
tijd van 40 à 45 jaar), met de ouderen als opzichters. Dit alles van
één klein dorp of, zoals meestal het geval was, van één dorpshelft.
Een uitgesproken ideologie van communaliteit ondersteunde d'it alles.
Nog altijd kennen de Dogon vele soorten groepswerk bij tal van ge-
legenheden, en hechten zij groot belang aan gemeenschappelijke in-
spanningen. Het "sociabel" zijn was en is in de Dogon maatschappij
bijzonder belangrijk: ieder dient altijd aanspreekbaar te zijn voor
zijn dorpsgenoten en, zo nodig, bijstand in goed of dienst te verle-
nen. Het feit dat niet ieder aan die eisen kan voldoen, noch in het
heden noch in het verleden, doet aan de realiteit van die norm niets
af.

De coördinatie van het werk door de oude .mannen werd mede mogelijk
gemaakt door de l andverdeling: in hun systeem van bezits-rotatie had-
den de oude mannen zeggenschap over de velden, vooral over de beste
d.w.z. dichtsbijgelegen akkers, in het rivierdal en op de helling.
Voorts deden de ouden dienst als uitkijk naar vijandelijke ruiterij;
aan de huidige bezoeker van de falaise vallen onmiddellijk de mannen-
huizen op, toguna, die op fraaie uitzichtspunten in het dorp gelegen
zijn; niet om van het landschap te genieten, maar om bijtijds voor
vijandelijkheden te kunnen waarschuwen. Ging men, noodgedwongen ver-
der de brousse in, dan klommen enkele mannen tot boven op de hoog-
vlakte, om vandaar nog een beter uitzicht te hebben. Met trommen waar-
schuwde zij dan de werkers voor gevaar.

Over de demografische situatie is voor de komst van de kolonisator
weinig met zekerheid te zeggen. Ik ben geneigd aan te nemen dat de
Dogon niet afweken van het traditionele pre-transitie patroon: hoge
vruchtbaarheid, hoge sterfte en weinig of geen groei. Ondanks de na-
druk op oorlog en het belang van verdediging in de Dogon geschiedenis,
heb ik geen aanwijzingen kunnen vinden voor vrouwelijke infanticide,
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hetgeen immers in dergelijke situaties een veel voorkomend mechanis-
me voor bevolkingsregeling vormt (Harris 1977:20). Waarschijnlijk was
dat ook niet nodig. Ieder eventuele groei werd in toom gehouden door
een curieuze vorm van autoriteit van de moedersbroer, nl. het recht
tot verkoop in slavernij van zijn zustersdochter. In tijden van hon-
gersnood, zoals in 1914, kwam het voor dat de moedersbroer om de druk
te verlichten zijn zustersdochter verkocht; bij slavenraids kon een
gevangene soms losgekocht worden of geruild tegen een meisje, i.e.
een zustersdochter van iemand. Weinig mechanismen zijn zo efficiënt,
demografisch gezien, want die meisjes werden door de handelaars naar
verre streken verkocht.

In deze situatie kwam verandering door de kolonisatie aan het ein-
de van de negentiende eeuw. De Pax Gal!i ca maakte korte metten met de
slavenjachten en de onderlinge schermutselingen tussen de Dogon dor-
pen. In een toenemend tempo zwermden de Dogon de nu vrijgekomen vlak-
te in, het eerst op grote afstand van de falaise, waar tegen de grens
met het latere Opper Volta de water- en bodemsituatie de beste waren.
Daar bevonden zich al oudere vestigingskernen waar men door een effec-
tievere militaire organisatie de druk van de moslim ruiterij het hoofd
had kunnen bieden. Geleidelijk aan vulde het tussenliggende gebied
zich op met grotere en vooral kleinere dorpen. Aan de falaise zelf
betekende dit een vermindering van de druk op het land en tegelijk
een vergroting van het landbouw areaal. Intensivering van de markten
droeg bij tot groter belang van de verbouw van uien en tabak in de
droge tijd. De irrigatie hiervan, een bijzonder arbeidsintensief kar-
wei, werd lonender na invoering van een aantal nieuwe tuinbouwgewas-
sen, zoals de tegenwoordig verbouwde uiensoorten.

Sociaal gezien werd deze vroeg-koloniale periode, die ruwweg tot
de tweede wereldoorlog duurde, gekenmerkt door fragmentatie: de ge-
zinnen werden als productie-eenheden belangrijker door de intensie-
vere tuinbouw, individueel bezit nam een grotere plaats in doordat
tal van nieuwe goederen op de markt kwamen en de invloed van de oude
mannen nam af. Een zeker tegenwicht vormde de recrutering voor heren-
diensten en oorlogsinspanningen van de kolonisator; immers de exten-
ded fami ly was beter in staat aan de arbeidsproblemen die deze met
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zich mee brachten, het hoofd te bieden.
De overgang naar de laat- en neokoloniale tijd viel ongeveer in de

eerste vijf jaar na WO-II. Naast de migratie naar de vlakte die gelei-
delijk wat in intensiteit afnam, kwam er trekarbeid naar Ivoorkust
en naar enkele andere gebieden in zuidelijk West-Afrika. Dogon kwamen
meer en meer in trek als arbeidskrachten en verwierven zich al spoe-
dig de reputatie ijverige werkers te zijn. Ondanks de trekarbeid ging
de bevolkingsgroei door, de meeste Dogon kwamen ook na enkele jaren
arbeid elders weer in het eigen dorp terug, of in een dochterdorp op
de vlakte. De vlakte begon langzamerhand vol te raken, en onder de
druk van de nu duidelijk groeiende bevolking ging men zich vestigen
in het duinengebied. Deels ging het daarbij om nieuwe, meestal zeer
kleine dorpen, deels om individuele vestiging op het eigen dorpster-
ritoor. De duinenstrook direct aangrenzend aan de riviervallei begon
overbebouwd te raken, dit gebied met zijn fragiele vegetatie had een
onvoldoende "carrying capacity" voor de toegenemen bevolking. Verkor-
ting van de "shlfting" cyclus en de toenemende houtkap putten de
hulpbronnen uit. Zo werden de .Dogon verder de velden in gedwongen, en
begon de afstand van dorp tot akkers een rol van betekenis te spelen.
Oogstactiviteiten werden de meest tijdrovende werkzaamheden. Bij ge-
volg begon men zich in de verre velden van het dorp, op een 10 ä 15
km. afstand van de falaise, te vestigen. De landbouw kreeg nu twee
zwaartepunten: de verder gelegen duinengebieden waar het merendeel
van de gierstbouw plaatsvond in shifting cultivation, en de rivier-
vallei direct aangrenzend aan de falaise waar door bemesting perma-
nent verbouwd kon worden. In dit laatste gebied ging de verbouw van
uien en tabak in de droge tijd een steeds belangrijker bron van in-
komsten betekenen.

De sociale adaptaties bij deze veranderingen betekenden dat de flexi
biliteit van de familiestructuur werd benadrukt. In de eerste plaats
werd het belang van de extended family weer wat groter doordat op
deze wijze de arbeidsfluctuatie door de trekarbeid goed kon worden
opgevangen. Niet langer echter werd deze eenheid als een ondeelbare
gezien; geleid door een autocratische oude man. Veeleer werd het
een belangengemeenschap van verwante gezinnen. Een gedeelte van het
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jaar leefde men in de grotere eenheid, en wel in de natte tijd wan-
neer de gierstbouw in de vlakte grotere werkeenheden vereiste, ter-
wijl in de droge tijd de gezinnen de intensieve irrigatie verzorgden.
Vaak ook behoorde een gezin dat zich permanent in het veld had geves-
tigd tot de bedrijfseenheid. Deze vorm van m et-samenwonende extended
families gaf een flexibele werkorganisatie waardoor men optimaal ge-
bruik kon maken van de omgevingsresources. Voorts gaf het toegenomen
werk in de uienvelden aanleiding tot nieuwe samenwerkingsverbanden;
sommige belangengroepen, die niet zoals vroeger strict gerecruteerd
waren op basis van leeftijd, verrichten gezamenlijk werk. Zo groeven
de verbouwers van uien gezamenlijk de waterputten én verwerkten zij
in grote werkgroepen de uienoogst. Doordat het totaal van deze belan-
gengroepen, b.v. alle uienverbouwers van het dorp, wel weer samenviel
met een aantal leeftijdsklassen, bleven deze z.g. kadaga ook functio-
neren, zij het op een wat lager plan dan vroeger.

Tenslotte de oude mannen. Zij hadden al met al duidelijk gezag
ingeboet vergeleken met de pre-koloniale situatie, maar toch minder
dan men misschien zou verwachten. Het voortduren van de extended
famil^, en het feit dat communaal werk, met zijn noodzaak tot coördi-
natie, van betekenis is gebleven, zijn daarvoor vermoedelijk verant-
woordelijk. Nog altijd zijn de intensief bebouwde velden onder hun
zeggenschap. Kortom, zij hebben in de nieuwe ontwikkelingen een eigen
plaats behouden.

Knelpunten en problemen in de Dogon ecologie

Als proces kan adaptatie het best bestudeerd worden aan de hand van
de problemen die in een ecosysteem op te lossen zijn. Deze proble-
men zijn van tweeërlei aard. Ten eerste zijn daar de omgevingsver-
anderingen zoals door Laughlin en Brady geschetst, onderverdeeld in
progressieve, recursieve en catastrophai e (Laughlin en Brady 1978:20-
21), d.w.z. de problemen door de omgeving gesteld, die van buiten de
eigenlijke cultuur komen. Het tweede soort problemen zijn de interne
problemen van een ecosysteem, de conflicten, in de terminologie van
Cohen (Cohen 1976:58). Ieder ecosysteem vormt een functionerend ge-
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heel dat te maken heeft met zijn omgeving, operationeel en gepercipi-
eerd, met inbegrip van de gevolgen van eigen reactie daarop; immers
de oplossing van één probleem kan een struikelblok worden in een an-
der verband.

Externe knelpunten

De externe problemen, veranderingen in de omgeving zijn met name voor
de Dogon van grote betekenis geweest. Zo heb ik aandacht besteed aan
de invloed van de slavenjacht op de Dogonsamenleving, de gevolgen
van de pax colonial is, en de aanwezigheid van steden met de mogelijk-
heid tot arbeidsmigratie. Dit is wat men het grote, progressieve pa-
troon van verandering zou kunnen noemen: een voortdurende schaalver-
groting en intensivering van de relaties van de Dogon-samenleving
met de omringende culturen en rijken. Daarbij dient gesteld dat de
Dogon nimmer een geheel geïsoleerde gemeenschap hebben gevormd. Mi-
gratie van de hele samenleving is immers één van de fundamentele
mythen, zoal niet de Voornaamste mythe van de Dogon. De daarin over-
brugde afstanden zijn zeker groot te noemen: het klassieke Mande,
mythische oorsprong van de Dogon (en vele andere Westafrikaanse stam-
men) ligt ruim 1000 km. van hun huidige woonplaats. De toenmalige
rijken, zoals die van Mali, Ghana of Sonrai, deden in omvang niet on-
der voor de huidige Afrikaanse staten. Toch wil ik hier van een
schaalvergroting spreken. De relaties met Mandé, of welk rijk dan
ook, zijn allerminst duidelijk. Waarschijnlijk ging het om een zeer
vluchtige relatie, die van schatplichtige aan een patroon of vorst,
waarbij de relatie slechts tussen enkele individuen liep en zich
zeer gedeeltelijk met de samenleving verstrengelde. Vergeleken hier-
bij vormen de koloniale situatie en de huidige integratie van de na-
tionale staat plus de trekarbeid in de traditionele structuur, twee
volgende stappen op weg naar een integratie van de - overigens nog
zeer traditionele - dorpssamenleving in de grotere politiek-econo-
mische kaders van West-Afrika.

Recursieve problemen zijn tot dusver niet zo duidelijk aan bod ge-
komen. Natuurlijk is de jaarlijkse cyclus van lange droge en korte
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regentijd van bijzonder groot belang in de Dogon-overleving. De land-
bouwcyclus domineert het leven. Dagindeling, sociale contacten, fees-
ten en rituelen, alles loopt in de pas met de landbouw.

Bij het begin van de regens, zaaien de mannen de gereedgemaakte
velden in; jongelui sjouwen manden geitenmest naar de velden in de
buurt, kleine kinderen slaan op houten spleettrommen om de vogels te
verjagen. Wat later, als de regens tenminste wat doorzetten, lezen
mannen en vrouwen samen het zaaisel, zaaien wat bij, en beginnen met
het wieden. De verschillende gewassen, gierst, fonio, maïs, pinda's,
bonen, sesam, hibiscus en kweek worden in een vaste volgorde gezaaid,
in drie of vierslagsystemen.

Hartje regentijd, juli en augustus, is de tijd van het wieden.
Arbeidsintensief en vermoeiend en dat in een periode waarin de voor-
raden van sommige gezinnen bedenkelijk laag beginnen te worden. De
vrouwen hebben al lang geen tijd meer gehad om brandhout te halen, en
men dient op zijn voorraden te leven. I.n september komt de eerste op-
luchting: de oogst van de fonio. Collectief geoogst,, onder veel ge-
zang en groot vermaak, dé ontspanning van het dorp, na de kritieke

*

tijd van de regen. De regen hoort dan te stoppen, want teveel water
tast de Pennicetum aan. Van oktober tot en met december worden gelei-
delijk aan alle andere voedselgewassen geoogst. De gierst, vaak ver
in het veld verbouwd, vergt de meeste tijd. Transport is hier het voor-
naamste probleem, aangezien men aan de aar oogst en opslaat. Lange
rijen vrouwen verlaten 's ochtends in alle vroegte het dorp om samen
een veld van één hunner mannen te oogsten, om dan in de middag de
aren, in de klassieke Dogon manden op het hoofd, naar de graanschuren
van betrokkene te brengen.'Daar wacht hen bier en eten, en later ui-
teraard, de wederdienst van anderen bij hun oogst.

Januari, februari en maart, de periode van de koele droge tijd
zijn voor de uienteelt. Na het aanleggen van de bedden - vooral op
de hoogvlakte hoogstandjes van werklust - en het planten van de zaai-
lingen, moeten de tuinen drie maanden lang elke dag water hebben. In
kalebassen of kruiken worden iedere dag vele kubieke meters water
naar de tuinen gesjouwd en erop uitgegoten. Regelmatige bemesting,
bij de tabak beschaduwing, moeten daarbij ook aandacht krijgen. Elke

vijf dagen dienen de putten te worden uitgegraven, want het water
zakt. In de falaise-dorpen zijn het vooral de jongere mannen die dit
zware werk verrichten, in sommige streken van de hoogvlakte irrigeren
de vrouwen voor een aanzienlijk deel.

Eind maart, begin april worden tabak en -uien geoogst. Uiloof en
bollen worden tot pulp geslagen, in bolletjes gedroogd en verhandeld.
In heel Mali kent men tegenwoordig de Dogon-uien. De resterende tijd
april en mei, zijn heet. Tijd voor sommige grote rituelen zoals de
dama of maskerfeest. Het jaar sluit, en het volgende jaar opent met
het buro-feest, een dagenlang durend festijn in eind mei, waarin het
hele dorp met alle belangrijke relaties ritueel wordt vernieuwd, of-
fers gepleegd op de talloze altaren, de schoonouders gedankt voor het
afstaan van hun dochters, de jongelui worden bedankt door de ouderen,
de mannen door de vrouwen, en waarin - soms - het zaaigoed wordt ge-
zegend als start voor het nieuwe landbouwseizoen. Daarmee is de cir-
kel rond, en wacht men op de regen.

Deze cyclus heeft een aantal ingebouwde knelpunten. Als eerste uiter-
aard de regen. Goede regen voldoet aan drie eisen: hij komt op tijd,
zet door na het eerste begin en stopt op tijd. Komt de regen te laat
dan wordt het groeiseizoen voor vele gewassen te kort. Daar in het
begin de regens erg gespreid komen, riskeert men zijn zaaigoed te ver-
liezen mocht de eerste regen niet snel door een volgende gesteund
worden. Regent het te kort, dan rijpen de mais en de sorghum niet,
regent het te lang dan rot de pennicetum weg. Om deze problemen het
hoofd te bieden zijn een aantal processen gaande. Ten eerste zijn de
Dogon voortdurend bezig met het spreiden van het risico, door de in-
voering van nieuwe voedselgewassen. De op zich nog onvolledige opsom-
ming van gewassen geeft al aan dat zij voor een spreiding van voedsel-
gewassen opteren. Echter, de spreiding is vooral in de ondersteunende
gewassen. Gierst (pennicetum) blijft nummer één. Lukt de gierst niet,
dan is er honger. De reden voor deze keus is vermoedelijk dat deze
gierstsoort beter dan alle andere gewassen geadapteerd is aan de om-
geving. De gierstoogst mislukt minder snel dan die van andere gewas-
sen; bij gevolg is het ook ernstiger wanneer het gebeurt. Men zou dus
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kunnen spreken van een "calculated imbalance".
Het tweede knelpunt in de cyclus is arbeid en tijd. De wiedperiode

is de kritiekperiode; dan zijn alle handen welkom, dan is iedereen
nodig op de velden. Wat men kan wieden, oogst men ook. Daarom moet
men een beroep op de jongelui die naar de grote steden zijn gegaan
om geld te verdienen. Tegen de eerste regens komen deze in groten
getale terug om te helpen met de landbouw. Na de regens keren ze zich
vaak weer tot hun lucratiever bezigheden. Een andere arbeidsreserve
zijn vrouwen en kinderen. Nu houden deze zich doorgaans met elkaar
bezig, maar in de natte tijd schakelt men zoveel mogelijk de vrouwen
in. De Dogon doen voor het wieden minder een beroep op jongere kinde-
ren dan bij andere Afrikaanse groepen wel het geval is. Reden hiervoor
is dat zij vinden dat landbouw geen kinderwerk is, en ook dat veel
kinderen toch wel belangrijk ondersteunend werk doen buiten de direc-
te landbouw: het hoeden van geiten en koeien, door kleine resp. gro-
tere jongens, het verjagen van vogels en apen uit de velden en derge-
lijke. Opmerkelijk bij de Dogon is de hoeveelheid tijd die zij aan
hun maaltijd besteden. Het stampen van de aren, het wannen van de
gierst en het fijnstampen van de korrels, uren werk kost dat alles.
In de natte tijd probeert men dit te beperken door van tevoren te
dorsen en te wannen, en door soms de korrels te malen of gierstepap
in plaats van gierstebrij te koken. Echter het dagelijks maal wint
in de koude tijd met zijn vele werk nog aan belangrijkheid, dus veel
tijdwinst kan men daar niet op maken.

Tot zover het korte recursieve patroon. Langere cycli zijn ook te on-
derscheiden. De belangrijkste daarvan is de met enige regelmaat te-
rugkerende droogteperiode. De laatste viel begin 1970, de voorlaatste
grote droogteperiode in 1914/15. De reactie van de Dogon hierop il-
lustreert Laughlin's "accordeon-effect" (Laughlin 1978:83); d.w.z.
het eerst aanhalen en in een latere fase doen verslappen van ver-
wantschapsbanden en -verplichtingen; het duidelijkst is dit wanneer
we de recente droogte nemen als een - voor de Dogon - beperkte droog-
te, en die van 1914 als een extreem geval. De reactie op de meest re-
cente droogte was er een van sociale cohesie. De banden van de Dogon
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met hun moederdorp, van de langzamerhand zelfstandig geworden vesti-
gingen in de vlakte met hun dorp van afstamming, en van de jongeren
met de ouderen werden verstevigd. De ouden consulteerden elkaar va-
ker, de jongelui werkten meer collectief nog dan anders, de plichten
om te geven en het recht om te vragen werden in toespraak na toe-
spraak in het mannenhuis benadrukt. Men deed vrij gemakkelijk afstand
van de betrekkelijke luxe van de koeien, een kwetsbaar deel trouwens
van de adaptatie, ten gunste van de akkers. Teruggeworpen op wat de
basis van het voortbestaan was, de gierst, werd er meer gierst ver-
bouwd dan anders, ten koste van andere gewassen, m.u.v. fom'o. De
laatste paarden lieten het leven, de ezel stand daalde en de geiten
werden strenger bewaakt (en sneller gegeten) dan in andere jaren.

Tot zover dus het aanhalen van de banden. De grote hongersnood van
'14 heeft andere andere reacties opgeroepen. Gegevens hierover zijn
door de afstand in tijd uiteraard veel schaarser. Duidelijk is dat er
altans voor de Dogon, een "ieder voor zich" mentaliteit was: wie
voedsel had liep het risico beroofd te worden, men at per gezin en
probeerde individueel aan eten te komen en de ouden stierven het
eerste. Toch gaven de problemen reden tot innovatie: men at gewassen
die men voordien (en nadien) niet meer eetbaar achtte (het "bloembol
len-en-suikerbieten-syndroom").

Curieus genoeg heeft het grote sigi-feest ongeveer dezelfde fre-
quentie als de hongersnoden: de laatste twee keren vielen beide zelfs
samen. Men zou kunnen veronderstellen dat dit sigi-ntueel deze
hongersnoden begeleidt, een opvatting die gesteund wordt door twee
aspecten van de rite. Ten eerste is er een vage associatie met honger
ten tweede vraagt men overgeving voor de zonden der kinderen jegens
de ouders.

Interne knelpunten

Zoals iedere cultuur kent de Dogon-ecologie haar eigen inherente con-
flicten, gevolg van de wijze waarop men vroeger problemen heeft opge-
lost. Zo is er traditioneel een conflict tussen het belang van pro-
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ductieve arbeid en respect voor leeftijd. Voorzover mensen actief in
het productieproces kunnen deelnemen, zij het als landbouwer, herder
of "coördinator", hebben zij een belangrijke plaats in de samenleving.
Wanneer iemand echter te oud wordt voor deze taken, verandert dat.
Heel oude mannen beheren officieel nog wel belangrijke stukken land-
bouwgrond, en hebben ook in het ritueel een belangrijke taak, dat
weerhoudt hun nazaten niet om hun oude vader als een vanzelfsprekend
meubelstuk in huis te beschouwen en hen dat te laten merken ook.

De belangrijkste interne conflicten binnen de Dogon-adaptatie be-
treffen echter de demografie. In de pre-koloniale situatie was het
zinvol voor de Dogon om een hoog geboortecijfer te hebben; op die
wijze kon men zowel aan de hoge sterfte het hoofd bieden als een vol-
doende arbeidsreserve hebben. De bevolkingsgroei werd dan wel in toom
gehouden door de slavernij en de "export" van huwbare meisjes die
daar het directe of indirecte gevolg van was. Bij de opening van de
"resources" door het wegvallen van de slavernij was een groeiende
bevolking nog steeds zinvol. Het relatief grote aantal jonge jongens
vormt een zeer welkome arbeidsreserve voor de landbouw die door kolo-
nisator of stad in de rest van de tijd bezig gehouden wordt, ten guns-
te van de ouden. Een groter aantal meisjes betekent dat de bevolking
daadwerkelijk en snel groeit (3 à 4%), maar zo lang er onontgonnen
gebieden zijn in de vlakte en de mogelijkheid tot intensivering van
de cultures op de hoogvlakte, is dat functioneel. Echter de situatie
verandert als de nieuwe gebieden vol raken. Dan is bevolkingsgroei
niet langer adaptief: de zandvlakte raakt vol, de uientelers op de
hoogvlakte worden steeds afhankelijker van kunstmest doordat hun cul-
tures niet meer als verlengstuk van de gierstbouw kunnen worden opge-
zet, en de kapzônes van de verschillende dorpen naderen elkaar.

Gepercipieerde en effectieve omgeving

Bij ieder conflict, iedere "bottle neck" of elke "adaptive stress" is
de reactie van de bevolking mede afhankelijk van de wijze waarop zij
haar problemen waarneemt, dus van de gepercipieerde omgeving, de
"autecology" (Anderson 1975). Nu heb ik de Dogon beschreven als een
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geslaagde adaptatie; de Dogon zijn zonder meer te typeren als goede
boeren, harde werkers die door noeste arbeid en ingenieuze technie-
ken hun bestaan aan de falaise hebben geoptimaliseerd. In de laatste
paragraaf echter signaleerde ik dreigende problemen die boven hun
ecologische horizon opdoemen. Voor een visie daarop is de wijze waar-
op de Dogon hun directe omgeving bezien van grote betekenis.

Voor de Dogon is er onderscheid te maken tussen dat deel van de
omgeving dat "maakbaar" is, en dat deel dat onveranderbaar is. Dat
laatste deel is veel kleiner dan men op het eerste gezicht zou den-
ken. Natuurlijk, de falaise, imposante achtergrond van al het maat-
schappelijk gebeuren, is een gegevenheid, ook voor de Dogon. Op de
hoogvlakte de rotspartijen, en de duinen en zandvlakten van de Gondo-
vallei idem dito. Maar binnen die grote vaste feiten is er nog een
hoop voor de mens te doen. De Dogon zijn niet van plan afhankelijk
te zijn van de natuur voor bijvoorbeeld opgangen op de klif. Ze maken
die zelf. Met eigen fabricaat buskruit blazen zij stukken rots op en
forceren zo hun weg naar boven. Voorts wordt op de puinhelling ge-
bouwd: huizen, graanschuren, mannenhuizen, enzovoorts. Een rotsblok
van vele tonnen is geen gegevenheid, maar een mogelijkheid tot bou-
wen: men kan er op bouwen, als het een beetje vlak l igt.of er onder,
een geitenstal bijvoorbeeld. Ligt het te hellend dan blaast men het
op en slaat men het aan stukken, om met de brokken een hut te bouwen.
Arbeid telt hierbij niet, moeite is van geen belang. Water loopt in
de natte tijd snel van de helling af. Soms vangen natuurlijke poe-
len wat op onderweg; waar die ontbreken graaft men ze zelf, uiter-
aard in grote werkpartijen. Water onderaan de helling is snel verdwe-
nen, maar gravend kan men het volgen om zo water voor de irrigatie
te houden. Onze buurman vroeg eens om advies over water in de vlakte.
Hij had veel koeien en wilde een put graven. Op onze mededeling dat
hij dan een put van zeker 60 meter moest graven, reageerde hij lako-
niek: o goed, dat is dan twee maanden werk (één meter per dag). Waar
moet ik dan graven? Bemesting is op de velden te brengen, hout voor
de bouw is te vinden. Als men zich maar inspant, dan zijn de proble-
men oplosbaar!

Heel anders staan de Dogon tegenover de indirecte gevolgen van



-46-

hun eigen handelen. Hout bijvoorbeeld, is duidelijk schaarser gewor-
den. Iedereen is het er over eens dat er vroeger meer bomen waren.
Het verdwijnen hiervan zien zij als een onvermijdelijkheid: vrouwen
kappen veel, en terecht: mensen hebben hout nodig voor de daken en
voor allerlei voorwerpen, dat is nu eenmaal zo. Komen er meer mensen
dan verdwijnen de bomen. Aanplanten is een zeldzaamheid: oude mannen
planten zo nu en dan een jonge boom over uit de bush naar het dorp.
Met name baobabs worden nog wel eens neergezet, maar veel zoden zet
dat niet aan de dijk. De uitdunning van de vegetatie kan wel eens
spanningen geven tussen mannen en vrouwen, waarbij de mannen dan de
vrouwen beschuldigen vruchtbomen te kappen voor brandhout. Het ver-
weer van de vrouwen dat alle andere bomen al gekapt zijn wordt dan
niet aanvaard, en de maskers worden geroepen om door een z.g. puro
de vrouwen weer in het gareel te brengen. Maar dat verandert niets
aan de situatie. Vrouwen gaan nog steeds om hout, mannen hebben nog
steeds hout nodig. Het bomenbestand is niet "maakbaar", de vraag
naar bomen niet beïnvloedbaar.

Een ander .voorbeeld is de duinenzone die direct aan de riviervlak-
te grenst. Momenteel is deze grond niet voor landbouw geschikt. Voor
de Dogon is dit een stuk slechte grond, gewoon onnut vanuit zichzelf,
waar men daarom zo gauw mogelijk van verbouw heeft afgezien. Het ge-
brek aan vruchtbaarheid zien zij als een natuurlijk gegeven. Voor
een buitenstaander is deze slechte bodem een gevolg van menselijke
ingreep, nl. van overbebouwing en overkap, beide verricht in die da-
gen dat dit de enige veilige grond was waar men even buiten het dorp
zich nog durfde te wagen. Na ruim een generatie braak gelegen te heb-
ben is deze grond nog maar weinig geregenereerd. Toch zal hij binnen-
kort in gebruik genomen worden, omdat men grond tekort begint te ko-
men.

In deze twee gevallen blijkt dat voor de Dogon de natuurlijke omge-
ving alleen in grote trekken een onveranderlijk gegeven is, maar in
detail "maakbaar". Wie werkt, kan deze naar zijn wil plooien. Onver-
anderlijk daarentegen zijn de sociale verhoudingen, daarin kan vol-
gens Dogon niets veranderen. In hun ogen is hun cultuur meer een na-
tuurlijk gegeven dan het fysieke milieu, zijn de eisen van het huis-
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houden harder dan de zandsteen van de helling. Vermoedelijk is dit
het gevolg van een lang succes. De Dogon-adaptatie, succesvol in het
verleden zal zich juist daarom moeilijker aan definitieve verande-
ring aanpassen. Zo lang de omgeving "maakbaar" is maar de cultuur
een "gegeven", zo lang wordt de fragiliteit van het hele ecosysteem
niet onder ogen gezien. De Dogon aanpassing aan de problemen is hun
eigen klassieke oplossing: uitbreiding, migratie, schaalvergroting
en organisatie van transport, mechanismen die in de lijn liggen van
Harris' ideeën over intensivering en uitputting (Harris 1974, 1977,
1979). Bij een andere perceptie zouden pogingen tot bevolkingsbeper-
king en initiatieven om de "carrying capacity" van onvruchtbaar land
weer op peil te krijgen, voor de hand liggen. In dit perceptie-sy-
steem past een grote kennis van<'de omgeving. Het fysieke milieu wordt
uitermate nauwkeurig ingedeeld. Zo kennen de Dogon meer dan 30 ver-
schillende termen voor soorten stenen, keien of stukken rots. Hier-
bij kijken ze naar samenstelling, kleur, grootte, oppervlakte en
kenmerkend genoeg ook de hèllingshoek: een grote vlakke steen die
horizontaal ligt, heeft een nadere term dan êën die schuin ligt. Im-
mers, men kan er iets anders mee doen. Hetzelfde geldt voor de dui-
nen, de zandhellingen, kleine depressies in het duingebied en der-
gelijke. Doorgaans zijn de onderscheidingen nauw gekoppeld aan het
gebruik. Een kleine ronde depressie in het zandgebied wordt met een
aparte term aangeduid, anders dan een langwerpig duindal. Men kan
nl. in het diepste punt van de kom een kruik ingraven, die dan door
regenwater wordt gevuld. In de natte tijd is dat een handige manier
om tijdens de landbouw water ter beschikking te hebben, want in het
duinengebied zijn geen putten. Een laatste voorbeeld van terminolo-
gisch gebruiksonderscheid: alle velden vlak om het dorp heen hebben
dezelfde naam (Lara). Immers al die velden worden bemest doordat men-
sen er hun behoeften op doen. Andere velden, waar bemesting indirect
moet geschieden, worden daarvan onderscheiden, en op hun beurt ook
weer van alle velden die tever weg liggen om te bemesten.

Natuurlijk zijn niet alle onderscheidingen zo direct op het ge-
bruik terug te brengen. Bijvoorbeeld de volgende: wat de oriëntatie
betreft loopt voor hun gevoel de falaise oost-west, waar ikzelf om
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een mij nog onduidelijke reden meer de neiging had om de richting
met noord-zuid te associëren (de waarheid ligt precies in het mid-
den, noordoost-zuidwest, zie kaart). Hun cognitieve kaart is verder
opgebouwd uit lijnen: dorpen liggen in een waaiervorm om Tireli heen,
het volgende dorp netjes achter het eerste op de doorgaande routes.
Op zich is dit laatste natuurlijk bijzonder functioneel, daar men
op die wijze bestemming en reisroute nauw associeert.

Een opmerkelijk geval waarin hun visie afwijkt van de objectief
waarneembare werkelijkheid is hun relatie met de Tellern. Deze groep
is archeologisch en antropobiologisch onderzocht, en blijkt fysiek
een duidelijk andere constitutie te hebben dan de Dogon. Kortom, het
zijn geen Dogon. Dat zeggen de Dogon zelf ook, maar zij gebruiken het
woord Tellern veel wijder nog: alles dat voor hun tijd is, pre-koloni-
aalJ is Tellern. Beelden worden Tellern genoemd die duidelijk niet uit
die cultuur kunnen stammen. Nu is dat bijzonder functioneel, omdat
Tellem-beelden bij de toeristen het drievoudige opbrengen van wat
Dogon-beelden opleveren, maar ook buiten de toeristische context is
deze visie relevant. De Dogon hebben over het algemeen niet zo veel
belangstelling voor hun verleden. Funderingsmythen spelen in het ver-
re verleden, en daarbij is het van betekenis wie het eerste zich in
het dorp vestigde. Dat is nu nog steeds van belang. De tussenperiode
echter, van de oorspronkelijke vestiging tot de komst van de blanken,
is een grijs gebied, niet interessant, anders dan nu, kortom "Tellern"
(hetgeen letterlijk ook betekent "wij hebben hen gevonden").

Samenvattend zou men kunnen zeggen dat de perceptie van de Dogon van
hun omgeving voor alles een gebruiksperceptie is: de omgeving wordt
gezien en ingedeeld al naar gelang en voorzover hij bruikbaar en
"maakbaar" is. Misschien is het in hun voetspoor dat ik geen onder-
scheid heb gemaakt tussen de fysieke en sociale omgeving (zoals b.v.
de slavenjagers) voor" de Dogon situatie is dat onderscheid ook wei-
nig relevant: beide hebben hun stress, beide geven deprivatie. Het
onderscheid tussen effectieve en gepercipieerde omgeving, en voor de
Dogon zelf in "maakbare" en onveranderlijke omgeving is veel rele-
vanter. De irrelevantie van het onderscheid sociale- en fysieke omge-
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ving roept vragen op bij vele ecologische benaderingen (vgl. Hardes-
ty 1977, Alland 1975). Deze gepercipieerde omgeving heeft nog steeds
een aanzienlijke overlap met de operationele omgeving, zo komt de
Dogon-indeling van hun landbouw terreinen en hun morfologie van het
fysieke milieu zeer nauw overeen met de indeling die een westers
geograaf daarvan maakt; praktisch een 1:1 verhouding. Waar afwij-
kingen zijn, zij het onder- of overdifferentiatie, daar zijn die
terug te voeren op het gebruik. Echter, de Dogon adaptatie gaat mank
aan haar eigen succes. Met de "unremitting deprivation" waar men nu
aan bloot gaat staan, door met name de blijvende bevolkingsgroei,
zal het systeem vermoedelijk gebrek aan soepelheid te zien geven.
Waar al verandering is blijkt de "fi t" tussen perceptie en effectieve
omgeving te zijn verminderd, en wel ten detrimente van de aanpassing.
De maatschappij is onveranderlijk, maar de omgeving voor de Dogon on-
gelimiteerd exploiteerbaar. Grond wordt schaars, maar in hun visie is
er "genoeg grond". Een voorbeeld van involutie misschien, hoewel daar-
voor te weinig gespecialiseerd is op een enkel gewas. Duidelijk is
wel dat de problemen voor de Dogon in de toekomst vooral op ecolo-
gisch terrein zullen liggen, en dat hun visie op de omgeving zich zal
moeten wijzigen willen zij het succes van hun adaptatie in de verdere
toekomst handhaven.

Noten

1) De gegevens over de Dogon, waarop dit paper berust, zijn verzameld
in een veldonderzoek in het academisch jaar 1979-1980 met een sub-
sidie van de Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de
Tropen (WOTRO), nr. W52-246.

2) De Dogon konden trouwens deze voordelen in de praktijk aanschouwen.
De falaise was nl. al bewoond voor hun aankomst ter plekke, en wel
door een groep die er vermoedelijk een sterk gelijkende adaptatie
op na hield als de Dogon zouden ontwikkelen, de Tellern. Hoe en
waarom de Tellern na aankomst van de Dogon zijn vertrokken is niet
duidelijk. Een redelijke suggestie lijkt dat door de nieuw aange-
komenen de druk op de omgevingshulpbronnen teveel toenam, waardoor
spanningen tussen en binnen de ethnische eenheden ontstonden. Mi-
gratie was dan een beproefde oplossing. Misschien ook zijn de Tel-
lern in de nieuwe bevolking opgegaan, mogelijk als een van de spe-
cial i stengroepen (leerbewerkers, smeden of zangers).
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