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INDIVIDU EN GEMEENSCHAP
Trends in de ontwikkeling van het Kapsikihuis

Wouter E.A. van Beek

Het traditionele Kapsikihuis

Trots leidt Vandu Tsehe ons zijn huis rond, wijzend op zijn vele hutten voor
vrouwen, keukens en vooral graanschuren. Zijn rhè, huis, is groot en vol mensen:
wat kan een man meer verlangen. Hij brengt ons naar binnen door zijn derha,
de open, met stro afgedekte entree waar de gasten en bezoekers doorgaans ont-
vangen worden. Een smalle opening in àeyindlu, de muur die het eigenlijke huis
omringt, is extra hoog gebouwd; offersporen getuigen van het rituele belang ervan.
De eerste hut is weer een doorgangshut met zijn twee deuropeningen en wordt
vooral gebruikt in de natte tijd als kook- en verblijfplaats voor alle bewoners.
Binnen in het eigenlijke hart van de compound, staat het erf vol met grotere en
kleinere hutten. Twee vrouwen zijn bezig met eten, elk bij haar eigen hut en
keuken. Veel hutten staan leeg aangezien een aantal van Vandu's zoons en
vrouwen zijn vertrokken. Toch wonen er nog altijd 14 mensen in de rhè: Vandu,
zijn vader en diens vrouw (niet zijn moeder), Vandu's vier vrouwen en zeven
resterende kinderen. Daarmee is Vandu voor de Kapsiki een rijk man, gelept, rijk
in mensen die bij hem horen. Aan het einde van het huis is de duwe, de brouwerij,
tegen de muur aangebouwd, wat slordig overdekt met stromatten. De muur is
daar wat lager, en Vandu wijst fluisterend op het huis van zijn buurman Madu,
waar een kleine, lage muur een open erf met een paar hutten omringt. "Kijk, mijn
buurman 'drinkt de armoe', een paar hutten maar, al zijn vrouwen zijn bij hem
weg, en waar zijn zijn kinderen?" Vandu is trots op het feit dat zijn vrouwen (altans
vier) bij hem zijn gebleven; hij is een harde werker, wiens graanschuren altijd
vol zijn, gerespecteerd in het dorp. Hij verklaart het verschil tussen hem en Madu
vanuit zijn vermogen om mensen - vrouwen - aan zich te binden. Zijn eigen huis,
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met de vele mensen die ertoe behoren is iets om trots op te zijn, dat van zijn
buurman Madu is dat allerminst. Niet alleen is daar de armoe aanwezig, ze is
ook zichtbaar.
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Figuur 1: De rhè van Vandu. Figuur 2: De rhè van Madu.

De Kapsiki interpreteren het verschil in de behuizing allereerst als variërend
huwelijkssucces: de vaardigheden in social engineering, in het trouwen en be-
houden van vrouwen en verwekken en in leven houden van kinderen. Een
compound is het teken van iemands succes. Binnen de Kapsikimaatschappij is
dat des te belangrijker door de zeer grote huwelijkinstabiliteit. Kapsiki vrouwen
zijn gewend regelmatig van echtgenoot te wisselen op zoek naar eten, kinderen,
bescherming en emotionele banden (min of meer in deze volgorde). Na het eerste
huwelijk binnen het eigen dorp te hebben afgesloten - tevens een initiatieritueel -
gaan zij in de volgende huwelijken van dorp tot dorp bij elke volgende echtgenoot;
twee opeenvolgende echtgenoten mogen niet tot hetzelfde dorp behoren. Een
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doorsnee vrouw huwt zo tussen de drie en vijf echtgenoten in haar huwelijksleven,
een doorsnee man heeft (door de polygynie) tussen de zeven en tien echtgenotes.

Vandu, uit ons voorbeeld, heeft 13 vrouwen gehuwd, waarvan er 4 nog
aanwezig zijn. Van zijn vrouwen heeft er één hem als "meisje" (makwa) getrouwd;
al is ze sindsdien wel verschillende malen met een andere man gehuwd geweest.
Zij is telkens weer naar Vandu teruggekomen. Hetzelfde geldt voor de tweede
vrouw. De andere twee zijn vrouwen die bij andere echtgenoten zijn weggelopen,
beide uit een ander dorp. Voor hun is Vandu respectievelijk de derde en de vijfde
echtgenoot. Van de andere negen vrouwen waarmee hij ooit getrouwd is geweest,
hebben acht hem verlaten en is er één in het kraambed overleden (zie figuur 3).
Vandu's arme buur Madu heeft in zijn leven vijf vrouwen getrouwd, die allen
verdwenen zijn: één is overleden kort na de geboorte van haar eerste kind, één
is na veertig jaar - af en aan - huwelijk net vertrokken na een grote ruzie en de
andere drie liepen weg, volgens Madu, zonder enige reden (zie figuur 4).

Figuur 3: Huwelijksgeschiedenis Vandu. Figuur 4: Huwelijksgeschiedenis Madu.

Op de horizontale as de leeftijd van de echtgenoot; elke horizontale, soms onderbroken,
lijn geeft de huwelijksjaren van één echtgenote weer.

Bescherming en privacy

De verschillen tussen beide mannen in ons openingsvoorbeeld, door henzelf
teruggevoerd op huwelijkssucces, illustreren een aantal belangrijke karakteris-
tieken van het traditionele Kapsikihuis, die we hieronder zulllen belichten.

Wie als buitenstaander voor het eerst een Kapsikihuis ziet, herkent direct
het voornaamste karakter ervan: het is een fort, een plaats waar een gezin zich
heeft verschanst. Omringd door een manshoge muur, opgebouwd uit een dubbele
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rij granietblokken, is van de hutten slechts het strodak waar te nemen. Het pad
naar de derha, de open entrée, is vaak afgezet met Euphorbia, soms is de hele
rhè hiermee omzoomd. Het gebied waar de Kapsiki wonen, rond de centrale
hoogvlakte van de Mandarabergen in Noord-Kameroen - 300 km ten zuiden
van het Tchadmeer - is op zich een verschansing. De dorpen zijn gebouwd op
de hellingen van het gebergte en - vroeger vooral - op de outcroppings die het
golvende plateau sieren, de resten van oude vulkanen die het landschap haar opval-
lende karakteristiek verlenen. Op de hellingen en op het plateau verbouwen de
Kapsiki hun sorghum, gierst en maïs. Een toenemend aantal geiten, schapen en
runderen begraast de hoogvlakte.

Vóór de koloniale pacificatie diende men zich telkens teweer te stellen
tegen endemische oorlog, tegen overvallen van buurdorpen. Elk dorp stond op
voet van oorlog met bijna alle naburige dorpen, terwijl er binnen het dorp
regelmatig gewapende conflicten plaatsvonden. Wapengebruik escaleerde met
een toename van de sociale afstand tussen de combattanten: zo werd in gevechten
binnen het dorp geen gif gebruikt, daarbuiten wel. In deze gesegmenteerde
oorlogvoering was er geen relevante sociale eenheid boven het dorpsniveau; één
dorp verenigde zich tegen één ander dorp, als grootste mobilisatie-éénheid.
Afstammingsrelaties overschreden niet de dorpsgrenzen. Tussen deze autarkische
dorpen bewogen de vrouwen zich van echtgenoot tot echtgenoot. Hun mobiliteit
vormde vaak de aanleiding tot conflicten tussen de dorpen, maar zorgde tevens
voor matrilaterale verwantschapsrelaties tussen de autarkische eenheden (Van
Beek 1987).

Een demografisch aspect, nauw verbonden met deze mobiliteit van vrouwen,
is de hoge kindersterfte in het gebied: 55% van de kinderen sterft voor de leeftijd
van 5 jaar (Podlewski 1966). Hoewel het hier niet de plaats is om in te gaan op
de factoren die leiden tot deze hoge mortaliteit (Van Beek 1986a), is wel duidelijk
dat zij enerzijds leidt tot mobiliteit van de vrouwen en anderszijds een gevolg
is van de huwelijksinstabiliteit. Geen vrouw blijft in het dorp of bij de echtgenoot
waar haar kind sterft, maar wanneer vrouwen vertrekken verlaagt dit de over-
levingskans van de achterblijvende kinderen soms drastisch (kinderen worden soms
voordat zij gespeend zijn bij de vader achtergelaten).

Een derde factor in de vormgeving van traditionele Kapsiki behuizing is de
externe oorlogvoering. De Mandarabergen vormden een slavenareaal voor de
verschillende Moslim rijken die de regio gekend heeft: Bornu, Baghuirmi,

Het Kapsikihuis 81

Mandara en Adamawa (een deel van het rijk van Sokoto). Slavenra/ds door
bereden ruiterij vormden een constante bedreiging voor de Kapsiki, zoals ook
voor de vele andere groepen die de Mandarabergen bevolken. De Kapsiki
hebben zich op verschillende manieren teweer gesteld tegen deze dreiging, zowel
door het opwerpen van aarden wallen in sommige nauwe dalen als door het
bouwen van de huizen op moeilijk bereikbare plaatsen. Tenslotte vormde de
huismuur, de bovengenoemde yindlu, een laatste bescherming tegen de vijand.

De rhè is voor de Kapsiki niet alleen het complex van hutten, de gebouwde
eenheid, maar ook de groep mensen die daarin woont, de belangrijkste sociale
eenheid van de Kapsikimaatschappij. Doorgaans bestaat deze laatste uit, zoals
we in het openingsvoorbeeld hebben gezien, een al dan niet polygien gezin met
eventueel inwonende ouders. Tweederde van de huizen wordt bewoond door een
polygien of monogaam gezin, 17% met een inwonende ouder zoals Vandu, 10%
door een alleenstaande man zoals Madu. Uiteraard zijn deze gezinnen en
grootfamilies geen autonome eenheden, maar maken zij deel uit van een wijder
netwerk van groepen en bindingen.

De Kapsikimaatschappij is in essentie een agglomeraat van min of meer autar-
kische dorpsgemeenschappen, elk met een eigen set van dorpsgebonden patriclans.
Het woonpatroon hangt nauw samen met de patronen van vestiging en de verhou-
dingen binnen de clans en lineages. Het patrilineaire systeem omvat gelocaliseerde
patriclans, gesegmenteerd op twee niveaus, waarbij de voor het woongedrag belang-
rijkste sublineage de afstammelingen van een VaVaVa verenigt. Binnen deze groep
valt de voornaamste keuze van de vestigingsplaats. Doorgaans verlaat een zoon
zijn vaders huis als hij zelf kinderen heeft, in elk geval wanneer hij meer dan één
vrouw heeft (polygynie komt relatief veel voor: 12% van de mannen heeft meer
dan één vrouw). Het nieuwe huis wordt niet gebouwd naast de vader, noch bij
een volle broer. Men blijft wel binnen de sublineage, en kiest een bevriende VaBr,
VaVaBrZo of VaVaVaBrZoZo (allen aangesproken als yita, vader) om naast
te gaan wonen. De jongste zoon blijft vaak in het huis van de vader wonen, lang
nadat zijn oudere broers naar andere delen van het dorp zijn vertrokken.

Aangezien het huwelijk een virilocale vestiging kent, is de keuze van de
man bepalend. De echtgenotes wonen alle in dezelfde compound, elk met eigen
hut en vaak met eigen keuken; ze delen soms een maalhut. Hun kleine kinderen
slapen bij hen in de hut; voor de oudere jongens wordt een aparte hut gebouwd
zodra zij de initiatie achter de rug hebben, ongeveer vanaf hun 16e levensjaar.
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De echtgenotes komen uit verschillende dorpen en zijn onderling niet verwant;
een man zal zich hoeden meer dan één vrouw te trouwen uit één clan, en
doorgaans ook niet uit één dorp. De relaties met de schoonfamilie zijn dermate
gevoelig dat men deze het liefste spreidt. Verder is de verhouding met de vorige
echtgenoot van de vrouw een zeer gevoelige, en wil men in één dorp niet teveel
"vijanden" hebben.

De spreiding in relaties is typerend voor de Kapsikisamenleving: een duidelijke
behoefte aan individuele autonomie en zelfs privacy doortrekt de sociale relaties,
hetgeen verrassend is in een Afrikaanse context. De bouw van het huis reflecteert
dit. De muur, afweer tegen vijanden, is ook een bescherming voor privacy, en
een Kapsikiman dient zichzelf en zijn gezin tegen ongewenste inmenging van
buitenaf te beschermen. Opvallend is bijvoorbeeld de afwezigheid van een term
voor "welkom" in het Kapsiki. De scheiding in het huis tussen binnen en buiten
de muur is geprononceerd en belangrijk. In het entree-vertrek, de derha loopt
men drempelloos binnen, maar niemand komt de muur door zonder duidelijk
uitgenodigd te zijn. Bijna alle interactie tussen bewoners en bezoekers vindt plaats
in de derha; slechts in de natte tijd dient de doorgangshut net binnen de muur
als sociaal vertrek.

Binnen en buiten: rhè en cognities

Een traditionele K&psikicompound heeft al met al een duidelijke structuur,
waarbij de opposities binnen/buiten, man/vrouw en in iets mindere mate
oud/jong van belang zijn (zie figuur 5).

De cirkel van de muur scheidt binnen van buiten. De verticale as lopend van
ingang tot brouwerij scheidt de mannenzijde (de buik van het huis) van de
vrouwenkant (de billen van het huis). Zo mogelijk loopt deze as' noord-zuid.
Verder is binnen de cirkel van het huis een oud-jong gradiënt herkenbaar: de
oudste vrouwen wonen dichtbij de opening, de jongere verder weg. De mannen-
zijde dient op iets hogere grond gebouwd te zijn, en wordt links van de ingang
gebouwd. De ingang zelf is het hoogste punt en het wezenlijk vaste punt van het
huis. Mocht men bij uitbreiding bijvoorbeeld een nieuwe muur bouwen, dan
blijft de oude ingang gehandhaafd, zelfs al verandert men de oriëntatie van het
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huis. Bij het verlaten van huizen neemt men hout en soms stenen mee, maar nooit
van de ingang.

volgorde van brandhout

jong

laag

Figuur 5: De structuur van een rhè.

In wezen zijn in het entree-vertrek, de derha, deze opposities terug te vinden:
langs de verticale as een mannen- en een vrouwenkant (aan dezelfde kant als
binnen de muur) corresponderend met de helling van het terrein (de mannenkant
iets hoger), en in afstand tot de opening een oud-jong gradiënt (weer conform
het terrein). Ook hier een cirkel van anciënniteit bij het stapelen van brandhout
per vrouw: de oudste vrouw het dichtste bij de mannenkant, de anderen er verder
vandaan. Volgens de Kapsiki is het niet correct wanneer een pas gehuwde vrouw
bij het laden van haar brandhout over de muur heen de hut van haar man zou
zien. Voor een vertrouwde echtgenote is dat geen probleem, maar in een nieuwe
relatie dient enige afstand bewaard te worden. Bij dit alles kan men de derha
zien als een mediëring tussen binnen en buiten, verdeeld door dezelfde criteria,
maar met enkele kenmerkende detailverschillen: de plaats van het vuur en de
plaats van de vrouwen (Van Beek 1986b: 155). Het is het vertrek waar het funda-
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mentele onderscheid tussen binnen en buiten wordt overbrugd (zie Nas en Prins
in deze bundel).

Een rhè is een variabele maar gestructureerde verzameling van een beperkt
aantal vaste elementen: hutten (cé), keukens en graanschuren. Aan de mannenkant
staan hutten voor de man en zijn oudere zoons, graanschuren en stallen. De
hutten zijn rond, met lemen muren en een strodak. De brouwhut (duwé) is ruim,
met een lage muur en een slordig afgewerkt dak. Een koeienstal is een simpele
lage muur binnen het erf; geiten- en schapenstallen zijn echte gebouwtjes en
bestaan uit wat de Kapsiki noemen een citlè: een laag (1,50 m) hutje met een
vlakke bovenkant. Deze dienen als opslagruimte of als stal. Erop staan de graan-
schuurtjes. De meest prestigieuze, de "echte mannelijke", is een van stro gevlochten
kegel met een opening bovenin. Een ander type heeft dezelfde vorm in leem.
Vrouwen hebben nog een kleinere graanschuur voor hun small crops.

Aan de vrouwenzijde zijn de slaaphutten soms aan de maalkeukens vast
gebouwd, zoals het geval is in onderstaand voorbeeld; de uitgang loopt dan via
de maalkeuken. Tussen haar hut en de muur is de wasplaats voor elke vrouw,
voorzien van een gootje dat door de muur heen het water afvoert. De ruimte tussen
hutten wordt soms overkapt door de zg. medzeketlewe, een los strodak. Een
volledige rhè ziet er daarmee uit als in figuur 6.
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Figuur 6: Een rhè m detail.
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De levenscyclus van een huis

Belangrijk bij onze interpretatie van de betekenis van Kapsiki woningen is de
nauwe correlatie tussen de morfologie van het huis en de sociale groep die er
in woont. Net als een grootfamilie een dotnestic cycle heeft, heeft het Kapsikihuis
dit ook. Wonen is, zoals Nas en Prins in deze bundel terecht opmerken een proces
en elk bestaand huis is slechts een momentopname in de levenscyclus van de rhè.
Volgen we een jonge man die bij zijn vader uittrekt met zijn vrouw en kinderen.
Hij zoekt een patrilineair verwant, regelt met hem en het wijkhoofd de bouwplaats,
geeft de cadeautjes die daarbij horen en start de bouw van enkele hutten met
behulp van zijn leeftijds- en initiatiegenoten. Hij start met de dabala, twee per-
soonlijke hutten en natuurlijk met de muur. Een graanschuur wordt toegevoegd,
en in een grote communale werkpartij wordt de derha gebouwd (zie figuur 7).
Als het hem en zijn vrouw goed gaat, als hun kinderen blijven leven en de vrouw
niet verdwijnt, komt zijn moeder vaak bij haar zoon inwonen. Meer hutten,
graanschuren, een stal en een brouwhut worden dan toegevoegd (zie figuur 8).

+5 t«

Figuur 7: Jong. Figuur 8: Groeiend. Figuur 9: Volwassen.
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De man is nu in de dertig en trouwt in deze periode vaak een aantal "wegloop-
vrouwen". Sommige vrouwen verdwijnen bij hem, waardoor hij een paar cè kwafawe
("hutten die niet luisteren") heeft. Blijft hij echter succesvol als Kapsiki - en in
deze periode van zijn leven gaan de verschillen tussen de mannen en hun huizen
duidelijk worden - dan stijgt het aantal vrouwen en de zoons beginnen te huwen
(zie figuur 10, Kwatebe). Tenslotte kan het uitgroeien tot het voorbeeld van Vandu,
waar we mee begonnen: een groot huis met veel hutten; de derha en de muur
zijn vergroot, het aantal hutten, graanschuren en keukens uitgebreid. Tegen de
vijftig is een Kapsikiman zo op zijn sociale hoogtepunt, een echte za (man) die
meetelt in het dorp, naar wie geluisterd wordt. Hij huwt bijna ieder jaar eenvrouw,
al verlaten de wat jongere bruiden hem doorgaans weer snel. Naast de vele volle
graanschuren bezit hij tevens een flinke kudde kleinvee en mogelijk runderen.

Daarna zet een neergang in. De dochters vertrekken in hun huwelijken, de
zoons wat later, één zoon blijft mogelijk achter. Zijn vrouwen vertrekken sneller
dan hij kan hertrouwen. Het grote huis wordt leeg; als de man geluk heeft, blijft
er één vrouw bij hem, meestal zoeken de vrouwen tegen deze tijd één van haar
zoons op om bij te wonen. Zonder zoons is de man minder goed af; voor de vrouw
is dat nog veel rampzaliger, omdat zij weinig anders heeft om op terug te vallen
en zeer zelden bij haar oude man zal willen blijven wonen. Woont zijn zoon bij
hem in, dan erft deze het huis na de dood van de man. Zo niet, dan kan een zoon
het grote huis betrekken, al doet men dat doorgaans niet. Het bouwhout en
vlechtwerk wordt gebruikt in andere huizen en men laat de rhè vervallen tot
een kwefi, een ruïne, met ingestorte hutten bij de twee "pilaren" van de muur-
opening.

Dat is de huiscyclus van het succes. Niet iedereen is zo gelukkig om "het
leven te binden". Het huis van een sociale verliezer, een "drinker van armoe",
blijft in de eerste of tweede fase steken, zoals Madu in ons openingsvoorbeeld.
Uiteraard zijn vele tussenvormen als uiteindelijk huis mogelijk. Belangrijk is echter
de wijze waarop de woonstijl hier concreet tot uiting komt, zowel op collectief

als op individueel gebied.
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Trends in de ontwikkeling van het huis

Hierboven is het traditionele huis beschreven, alsmede de eigen dynamiek van
haar relaties met de sociale organisatie en politieke situatie. De term "traditioneel"
impliceert geen onveranderlijkheid of het volgen van een cognitieve orthodoxie.
Ook in de traditionele woonvorm zijn veranderingstendensen waar te nemen; ze
zijn echter minder ingrijpend dan de veranderingen na de kolonisatie. Wij zullen
eerst de trends bezien die vanaf de eerste koloniale bezetting van het gebied
kunnen worden getraceerd, om daarna in te gaan op de veranderingen sinds de
dekolonisatie.

De recente geschiedenis van het gebied kan ruwweg in vijf periodes worden
ingedeeld (Van Beek 1989). Tot aan de komst van de blanken rond 1900 waren
de bergen een vluchtgebied, die een redelijke veiligheid boden tegen slavenjagende
Moslim emiraten. De periode vanaf het begin van deze eeuw (de eerste exploratie
van het gebied viel in 1905) tot het begin van de jaren dertig kenmerkte zich
door een intensivering van de onveiligheid. Door indirect bestuur genoten de
traditionele vijanden van de Kapsiki de steun van de kolonisator, waardoor hun
militaire superioriteit absoluut werd, terwijl de mogelijkheid om slaven te
verhandelen niet verminderde. Van de jaren dertig tot vlak vóór de onaf-
hankelijkheid in 1960 werden de Mandarabergen geleidelijk gepacificeerd.
Slavenraüfr van buitenaf behoorden tot het verleden en de interne oorlogen
werden steeds zeldzamer, om na 1955 praktisch geheel te verdwijnen. De eerste
decennia van het onafhankelijke Kameroen betekenden voor de Kapsiki een
toenemende incorporatie in de staat door de ontwikkeling van de markten, door
scholing, kerstening of islamisering en door toerisme. Daarbij werden zij van een
geïsoleerde groep een marginale groep (Van Beek 1986e). Het laatste decennium
geeft echter weer wat andere tendensen te zien. De positie van de Kapsiki aan
beide zijden van de grens met Nigeria (zij zijn in Nigeria talrijker) gaf en geeft
hen een makkelijke kans op handel: smokkelroutes tussen Nigeria en Kameroen
lopen door het Kapsikigebied. Deze ontwikkeling begon tijdens de Biafra-oorlog,
toen Nigeria voor het eerst een belangrijke markt voor voedsel en drank werd.
Belangrijker nog werden de smokkelroutes door de devaluatie van de Nigeriaanse
naira, waar de door de Franse franc gegarandeerde CFA stabiel bleef. De Kapsiki
werden niet alleen de handelaren tussen de staten, maar ontwikkelden zich ook
als handelaren binnen Noord-Kameroen. Geholpen door de wat geatomiseerde
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structuur van hun samenleving (Van Beek 1989) kwam een stand van rijke
handelaren op binnen de Kapsikidorpen.

Huis en welvaart

Het woonpatroon en de behuizing reflecteert bovengenoemde ontwikkelingen.
Het vluchtkarakter van de bewoning met de nadruk op bescherming tegen
externe vijanden, veranderde pas in de laat-koloniale fase. Vanaf de jaren dertig
werden de Nigeriaanse vlakte en de hoogvlakte in Kameroen veilig bewoonbaar.
Niet gebonden door stringente vestigingsregels binnen het dorp, bouwde men de
huizen nu bij de akkers: het dorp verspreidde zich min of meer over het territoor.
De introductie van pinda's als handelsgewas versterkte deze trend. Tegen deze
centrifugale tendens in, trachtte de centrale overheid - ook in de post-koloniale
situatie - de bewoning te concentreren op de makkelijk toegankelijke gebieden,
langs de wegen. Dat was slechts interessant voor die Kapsiki die nieuwe econo-
mische kansen wilden benutten, zoals handel en smokkel, maar leidde er toch
toe dat iets van de woonkern van dorpen gehandhaafd bleef.

Voor het huis zelf betekende deze eerste openlegging van de nieuwe
landbouwgronden, dat men met behoud van het traditionele patroon ruimer
ging bouwen. De huizen werden groter, zowel de hutten zelf als de erven. De
techniek van het maken van het dak veranderde. Vanouds werd het strodak
verstevigd met een spiraal van twijgen waaraan het gras werd vastgenaaid. Nu
de hutten groter werden en door en brousse te wonen meer bouwhout ter
beschikking was, maakte men een basisconstructie van palen, waarop het gras
kwam te rusten, soms gesteund door een middenpaal. Deze trend was waarschijnlijk
ook verantwoordelijk voor het verdwijnen van de dubbele vrouwenhut: de
aaneengebouwde keuken en slaaphut. Zoals uit de schetsplattegronden al bleek,
werden al spoedig slaaphut en keuken gescheiden gebouwd. Om soortgelijke
redenen zien we een vermindering van het aantal tarne, gevlochten graanschuren.
Dit type graanschuur, dat hoog in aanzien stond en staat, vereist zowel een grote
vaardigheid in het strovlechten als de mogelijkheid om een grote werkpartij te
organiseren. De verspreiding van de huizen maakte dit lastiger. Tenslotte een
sprekend detail: één van de eerste geïmporteerde voorwerpen was het hangslot.
Juist de op hun privacy gestelde Kapsiki, met hun sterke afkeer van inbraak en
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diefstal (Van Beek 1989) maakten snel gebruik van dit middel om bezit on-
toegankelijk te maken voor anderen.

Een tweede tendens, die wat later in de tijd van betekenis werd, is een
verhoging in welvaartspeil. De vergroting van het landbouwareaal door het
openen van nieuwe gronden en de vermarkting van voedsel, vooral door het
verbouwen van pinda's, deed de beschikbare hoeveelheid geld toenemen. Voor
een deel werd dit belegd in vee, de traditionele vorm van rijkdom bij de Kapsiki
(Van Beek, ter perse), voor een deel in conspicuous ownership. De gevolgen
hiervan zijn ten eerste de bouw van runderstallen binnen de huizen, vroeger een
zeldzaamheid, en ten tweede een begin van bouwen met tôle ondulée, golfplaat,
als dakbedekking.

Beide ontwikkelingen zetten sterk door in de laatste decenniën. Vooral de
handel zorgt voor een - zij het ongelijk verdeelde - welvaart. De runderkudden
verdubbelen, de landbouw extensiveert. Een gevolg hiervan is dat er geen grassen
meer zijn om de daken te bedekken: dakgras wordt duurder dan golfplaat. In de
laatste periode heeft het golfplaatdak de grasdaken voor een groot deel verdrongen,
vooral voor de huizen binnen of bij de dorpscentra. Deze trend betekent een
belangrijke omslag voor het woonhuis. Het wordt nu mogelijk meerdere vertrekken
onder één dak onder te brengen, wat in de oude bouwstijl niet kon. Dat betekent
vooral een wijziging in bouwvan de persoonlijke hutten; de graanschuren, en vaak
de maalkeukens, worden op de traditionele wijze gebouwd. Daardoor is de
verandering minder ingrijpend dan zij lijkt; de basisstructuur van het Kapsiki-
huis blijft ermee intact. Als voorbeeld geldt het huis van Demu Kwafashé
opgenomen in figuur 10.

Figuur 10: Een moderniserende rhè.
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Het succes van de persoon blijft zich afspiegelen in zijn huis. Waar dat vroeger
te zien was aan het aantal hutten op zijn erf, krijgt dat nu wat andere aspecten.
Het oude onderscheid van de Kapsiki, tussen rijkdom in mensen (gelepï) en
rijkdom in goederen (ncélu) wordt steeds relevanter. De tegenhanger, armoede,
kende vroeger slechts één term (titikwu), aangezien de afwezigheid van mensen
betekende dat men ook geen opbrengst had. Die samenhang wordt steeds zwakker:
men kan nu arm zijn aan mensen, maar rijk aan goederen, of omgekeerd. Vooral
wanneer het inkomen niet meer afhangt van de landbouw, zoals bij handelaars
en fonctionaires, is dat het geval. Hun huizen weerspiegelen materieel succes
dat onafhankelijk is van het aantal mensen dat zij "commanderen", een voorbeeld
van het groeiende belang van economische factoren voor woonpatronen. Als
voorbeeld geldt het huis van een handelaar, die beide vormen van succes, mensen
en geld, wist te combineren. Echter, soortgelijke huizen zijn te vinden bij rijke
Kapsiki die minder succesvol zijn in het behouden van vrouwen en genereren van
kinderen. Zij houden steeds rekening met de mogelijke uitbreiding van hun
wooneenheid. De nieuwe vorm van bouwen, alle hutten of kamers gevat binnen
één vierkant, houdt in dat meer dan vroeger op de toekomst gepland moet worden

(zie figuur 11).
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Figuur 11: De rhè van een handelaar.
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Ook hier bestaat een categorie verliezers, uiteraard. Sommigen proberen in
hun onderhoud te voorzien buiten de landbouw, maar slagen daar maar gedeeltelijk
in. Hun huis ademt de ambivalentie die hun sociale positie kenmerkt. Wel een
golfplaatdak, maar geen graanschuren; een ingestorte ingangshut, alleen een keuken
als apart gebouwtje en geen muur (zie figuur 12).

vervallen muur

\

/ \
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Figuur 12: Een ambivalente rhè.

Diversificatie en etniciteit

Zoals Seignobos (1982) in zijn overzichtswerk over de huizen van het Noord-
Kameroenese berggebied laat zien, hebben de traditionele huisvormen sterke
etnische verschillen vertoond. Men kon - en kan nog voor een deel - de etnische
affiliatie makkelijker bepalen aan de hand van het huis, dan aan enig ander
zichtbaar aspect. Sterker nog, binnen de architectuur waren het de graanschuren
die als "gidsfossiel" van etnisch toebehoren fungeerden. Men kon aan het type
graanschuur vast stellen om welke groep het ging. Daarbij dient wel te worden
aangetekend dat deze etnische bepaaldheid van bewoning niet inhoudt dat de
groep daarmee een homogeen geheel is; evenmin behoeft men zich één te voelen.
Bij de Kapsiki was dat zeker niet het geval; zij hebben als etnische groep nimmer
een gevoel van eenheid gehad dat het dorpsniveau oversteeg. Toch was er sprake
van een gedeelde traditie (al was die wat minder eenduidig dan Seignobos het
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afspiegelt). Ook nu nog wijzen de Kapsiki met enige trots op hetgeen zij zelf
beschouwen als de belangrijke elementen van hun bouw: de gevlochten graan-
schuur, de derha met de muuringang en de grootte van hun hutten. Zo kunnen
zij zich onder elkaar vrolijk maken over de kleine, smalle hutten van de Mafa,
waar men volgens hun zeggen geen ruimte heeft om languit te liggen; kennen
zij de Mafa huizen goed, dan verbazen zij zich over de wijze waarop de
graanschuren zijn ingebouwd in de slaaphuizen, hetgeen zij interpreteren als een
samenleving die uit is op diefstal van granen.

De veranderingen in de huizen, als boven geschetst, betekenen een verlies
aan etnische herkenbaarheid. Blijven bij de landbouwers de graanschuren als
herkenbare fenomenen over, bij handelaars enfonctionaires is dat niet meer het
geval. Dergelijke huizen verschillen weinig van de huizen die men bij andere
groepen ziet, of in de steden. Zij vertegenwoordigen in feite een stuk verstede-
lijking van het Afrikaanse platteland. De komst van electriciteit naar sommige
dorpen, het toenemende vervoer langs de enige weg die het Kapsikigebied rijk
is, en het sterk gegroeide scholingsniveau maken deel uit van dit proces.

Belangrijk bij deze ontwikkeling is dat het, in eerste instantie altans, geen
transformatie van de Kapsikicultuur is, maar een omschakeling naar een andere
cultuur. Zeker tot 1984, in de periode dat Ahidjo in Kameroen aan de macht was,
betekende ontwikkeling islamisering, en wel de overname van een stedelijke Fulani
cultuur. Men schakelde over van Kapsikigebruiken, kleding, voedsel en drinken
en zelfs taal, naar die van de Fulani. Zo betekende modernisering een verandering
in etnische affiliatie, een proces dat in Noord-Kameroen fulbélisation wordt
genoemd (Schultz 1984). De Fulani hebben hun militaire dominantie uit het
verleden om weten te zetten tot een politieke en culturele dominantie in het heden.
Wie in het moderne Kameroen vooruit wilde, nam hun cultuur aan. In de huizen
weerspiegelde zich dat duidelijk. In plaats van de derha, het vertrek tussen binnen
en buiten, komt nu de djuleru (een Fulfuldé term), een ingangshut die in de muur
is gebouwd. Hoewel het vertrek in structuur lijkt op de dabala, de oude ingangshut
binnen de muur, wordt het niet langer als kookplaats gebruikt. Conform de mobili-
teitsrestrictie aan vrouwen door de Islam, koken de vrouwen nu geheel binnen
de muur, buiten het zicht van niet-verwante mannen. Ook de gekerstende Kapsiki
volgen dit patroon. In tegenstelling tot islamisering betekent kerstening geen
noodzakelijke omschakeling in cultuur. Wel neemt men afstand van de oude
cultuur in veel meer opzichten dan alleen de religieuze; bij gebrek aan een
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ander cultureel model wordt door de christenen toch weer gegrepen naar het
Fulanimodel van woningbouw.

Eén opvallend kenmerk is gebleven: de muur. De scheiding tussen binnen
en buiten blijft relevant. Al hebben christenen wat meer de neiging om het huis
te openen voor de blikken van voorbijgangers, de muur blijft een wezenlijk
onderdeel van de nieuwe architectuur. Zeker bij de toegenomen verschillen in
rijkdom tussen Kapsiki onderling wordt de yindlu cultureel geëlaboreerd. Waar
rijke Kapsiki momenteel niet langer in leem bouwen maar en dur, is de muur
navenant hoger geworden. Bezet met gebroken glas, is het nu niet langer een
verdediging tegen slavenjagers, noch een rem op het inkijken in het erf, maar
vormt het een absolute barrière voor communicatie tussen binnen en buiten: hoe
rijker, hoe hoger de muur. Juist in een maatschappij waar rijkdom toch uiterlijk
getoond dient te worden, is dat opmerkelijk. Tevens wordt de muur steeds langer.
Bij de huizen van fonctionaires omvat de muur behalve het huis een flinke lap
grond, soms zo groot dat wat tuinbouw op eigen erf mogelijk wordt. De tendens
tot familiale autarkie, een steeds weerklinkend thema in de Kapsikicultuur, krijgt
hier een nieuwe vorm. In deze gevallen is het echter wel opmerkelijk dat de
betreffende functionarissen inderdaad een huis bouwen in hun dorp. Vaak gaat
het om mensen die het merendeel van hun leven elders in Kameroen doorbrengen.
Waar in de vroegere periode van onafhankelijkheid een groot deel van deze
évolués wegtrok naar de stad, bestaat nu de tendens om juist in het eigen dorp
een zeer groot en "sterk" huis te bouwen. De binding aan het Kapsikigebied lijkt
sterker te worden, niet zwakker.

In het licht van deze ontwikkeling en van de toename van etniciteit in het
Kapsikigebied is het eerder vermeld verlies aan etnische specificiteit van de
woningen opmerkelijk, al weerspiegelt deze trend de algemene tendens tot
uniformiteit en universaliteit in woonstijlen die Nas en Prins elders in deze bundel
ook signaleren. Zoals gesteld hebben de Kapsiki in het pre-koloniale verleden
nooit een etnische eenheid gekend; wat er aan eenheid is, is geschapen in het
proces van kolonisatie en dekolonisatie (Van Beek 1986e). Dat daarbij niet één
maar twee etnische groepen zijn gegenereerd (de Kapsiki in Kameroen en de
Higi in Nigeria) is een stukje ironie van de geschiedenis. Dat het groeiend besef
van etnische identiteit tevens een gevoel van marginaliteit en machteloosheid
teweeg bracht, was een onvermijdelijk gevolg van hun positie binnen Kameroen
en Nigeria. Toch is door de gecombineerde factoren van gezamenlijke ge-
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schiedenis, koloniaal beheer, toerisme en specifieke geografische positie wel een
etnische identiteit ontstaan. De zelfdefinitie als "Kapsiki" betekent nu iets, al wordt
het misschien niet altijd positief beoordeeld door de persoon in kwestie (er is
een duidelijke zelfdepreciatie waar te nemen). Deze trend tot etnisering blijkt
op verschillende wijzen. Zo groeit het /«-feest, het jaarlijkse feest na de oogst,
elk jaar gestaag in deelnemers en toeschouwers. Hetzelfde geldt voor de initiatie
van jongens en meisjes in een aan het jaarfeest gekoppeld ritueel dat vlak vóór
de natte tijd valt. Andere elementen uit de traditionele religie, daarentegen, worden
achterwege gelaten. Kennelijk worden de grote overgangsriten gebruikt als definitie
van identiteit. Er vindt daardoor een zekere culturele homogenisering plaats tussen
de dorpen. Zo nemen dorpen die vanouds nooit een te-feest kenden, die van hun
buren over. Het zijn de rituelen die de groepsidentiteit benadrukken en als sleutels
tot een collectieve etnische identiteit geëlaboreerd worden.

Deze etnisering, met haar karakteristieke re-traditionalisering, uit zich ook
in de huizenbouw. Waar de afgelopen decenniën geen "moderne" Kapsiki een
derha bouwde, worden tegenwoordig weer nieuwe huis-entrées gebouwd. Vooral
de welvarende, gevestigde mannen gaan hiertoe over. Zij beschouwen, met enig
recht, de derha als een essentieel karakteristiek van het Kapsikihuis. Verder biedt
eenderAa een sociaal voordeel die het Fulani-type huis ontbeert: de mogelijkheid
om een groep om zich heen te verzamelen met inachtneming van sociale
verschillen. Het bouwen ervan is eveneens, als collectief gebeuren, een mogelijkheid
om zich politiek te profileren. Hetzelfde geldt voor een toename in het aantal
gevlochten graanschuren, de tarne. Waar het maken ervan in de jaren zeventig
een zeldzaamheid was geworden, ziet men de constructie van deze ingewikkelde
vlechtwerken steeds vaker. Het is een uiting van welvaart - goede oogsten vragen
om dit type opslag - en tegelijkertijd van sociale ambitie: deze graanschuur is nauw
geassocieerd met rijkdom in vee (Van Beek 1978: 354). Op deze wijze ontstaat
langzamerhand een nieuw type Kapsikihuis, één dat de ontwikkelingen van de
laatste decenniën getrouw reflecteert. Een grote rechthoekige derha, aansluitend
op een ruime, rechthoekige muur; binnenshuis een mengeling van hutten met
golfplaten daken en strobedekte graanschuren. De rijkdom wordt aangegeven door
de golfplaat, de runderstal en de tarne. Zo definieert de eigenaar zich als Kapsiki
en wel als een rijke, door die elementen uit de traditionele cultuur te elaboreren
die zowel zijn identiteit als zijn rijkdom accentueren.
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