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In fact, the sociologist and his “object” form a couple where each one is to be 

interpreted through the other, and where the relationship must itself be 

deciphered as a historical moment. 

-Sartre: Critique de la raison dialectique 
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1. Inleiding 

 

De keuze om rond de Dogon te werken voor de masterproef was snel gemaakt. Het is een 

logisch gevolg van mijn voorliefde voor Afrikaanse plastische kunst. Wat Afrikaanse 

materiële kunst interessant maakt voor mij persoonlijk is het feit dat het geen kunst an sich 

is. Bij elk masker of elk beeldhouwwerk hoort bijna altijd een geschiedenis, een mythe, 

een ritueel of een dans. Het zijn objecten die, zelfs wanneer ze uit hun context gehaald 

worden, een verhaal in zich meedragen. 

Iedere persoon die met Afrikaanse kunst bezig is heeft een kennis van de rijkdom aan 

maskers en beeldhouwwerken bij de Dogon. Bovendien is de Dogonkunst één van de 

meest bedocumenteerde Afrikaanse kunsttradities. Initieel was het mijn bedoeling om rond 

de kunst van de Dogon te werken. Een echte onderzoeksvraag had ik nog niet. Mijn 

promotor professor Wilfried Van Damme raadde mij de lectuur van enkele teksten aan. 

Eén van die teksten is geschreven door de Nederlandse antropoloog, Walter van Beek. Die 

stelt in zijn publicatie uit 1991 dat Griaule, die vooral bekendheid verwierf omwille van 

zijn uitgebreidde allesomvattende etnografie van de Dogonkosmologie, het niet bij het 

rechte eind had met zijn visie op de Dogoncultuur. Een mix van verschillende factoren 

hebben er volgens van Beek toe geleid dat Griaule in een etnografische val liep. 

De stelling dat de gerenomeerde Marcel Griaule zijn werk grotendeels „etnofictie‟ is leek 

overdreven. Zijn naam is onherroepelijk met de Dogon verbonden. Elke student of 

kunstliefhebber die zich over de Dogon buigt komt Griaule vroeg of laat tegen in zijn 

studie. Hij verrichte bijna dertig jaar lang onderzoek bij de Dogon en publiceerde tientallen 

stukken over hun kosmologie, hun kunst en hun samenleving. Bovendien ken ik Griaule uit 

de lessen antropologie waar ik hem onthouden had als één van de grondleggers van de 

Franse veldwerktraditie. Mijn onderzoeksvraag begon vorm te krijgen; hoe kan een 

gevestigde waarde in de Franse etnografische traditie, met dergelijk groot repertoire, zo 

radicaal fout zitten als van Beek beweert? 

Ondertussen las ik Le Renard Pâle, Griaule‟s laatste werk. De complexiteit en bijzonder 

gedetailleerde uitwerking van de Dogonkosmologie deden het besef groeien dat, om 

Griaule‟s complexe en uitgebreidde œuvre goed te begrijpen, een inzicht in de etnograaf 
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Griaule noodzakelijk is. Hoe meer ik over Griaule las, hoe controversiëler hij leek te 

worden. Ik besloot zelf een biografisch onderzoek te doen. 

Om de etnograaf Marcel Griaule te begrijpen ging ik de historische context, zijn 

academische en intellectuele achtergrond, en cruciale gebeurtenissen tijdens zijn leven 

uitdiepen. 

De biografische analyse maakte het mogelijk om de evolutie in Griaule‟s veldwerk en zijn 

etnografie te verklaren. Ze boodt echter geen antwoord op de vraag hoe ik Griaule‟s œuvre 

moest lezen en interpreteren. De ontbrekende stem in het verhaal was die van de Dogon 

zelf. Uitdieping van de etnografische context bracht inzicht in de totaliteit van het plaatje. 

In de eerste hoofdstukken behandel ik achtereenvolgens de academische context, de 

intellectuele achtergrond en invloed op Griaule en de historische context. Daarna ga ik 

over tot een analyse van de etnografische context en een beschrijving van de evolutie in 

Griaule‟s Dogonetnografie. Na een overzicht van het academisch debat rond Griaule 

formuleer ik een voorstel voor een juiste lezing van zijn werk.  
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2. De vroege Franse etnografie 

 

2.1. Voorgeschiedenis 

2.1.1. Het Sociocultureel Evolutionisme 

De opkomst van het sociocultureel evolutionisme is te situeren in de tweede helft van de 

negentiende eeuw. Dit wetenschappelijk paradigma ontstaat in een specifieke context van 

verandering en vooruitgang. Onder impuls van de Industriële Revolutie ondergaat de 

toenmalige maatschappij grondige veranderingen. Enerzijds is er vooruitgang, anderzijds 

gaan tradities en authenticiteit verloren. De tegenstelling „traditie - moderniteit‟ is in de 

tweede helft van de negentiende eeuw duidelijker dan voorheen. Het is ook de periode van 

het Europese imperialisme. De Westerse cultuur verspreidt zich vanuit de verschillende 

Europese grootmachten over de wereld. Hierdoor worden niet enkel de verschillen en de 

ongelijkheden binnen de Westerse samenlevingen duidelijk maar ook die tussen Europa en 

de rest van de wereld. De verschillen tussen samenlevingen worden niet alleen in ruimte 

duidelijker, maar ook in tijd. Aan de hand van archeologische en paleontologische 

vondsten opent de Oude wereld zich nu ook. De theorie van Charles Darwin over de 

oorsprong en evolutie van de mens worden door opgravingen gestaaft. Men mag 

sociocultureel evolutionisme echter niet verwarren met sociaal darwinisme. Die laatste 

hanteert de techniek van natuurlijke selectie op de socioculturele wereld en gaat ervan uit 

dat het idee van „survival of the fittest‟ ook toepasbaar is op samenlevingen en culturen. 

Het sociocultureel evolutionisme daarentegen neemt enkel de vraagstelling van Darwin 

over. Indien de mensheid zo oud is, hoe is de ontwikkeling van culturen dan verlopen? 

Welke stadia vallen er te onderscheiden?
1
 

De stadia in socioculturele evolutie, die de evolutionisten onderscheiden, zijn wilden 

(sauvage), barbaren (barbare) en beschaafden (civilisé). Elk van deze stadia wordt door de 

evolutionisten vervolgens in drie fasen onderverdeeld. Ook op religieus vlak wordt dit 

unilineair denken en onderverdelen doorgetrokken, van animistische samenlevingen, over 

polytheïstische naar monotheïstische samenlevingen. Deze onderverdeling is niet alleen 

unilineair maar ook teleologisch.
2
 Waarbij het eindpunt, beschaafde en monotheïstische 

                                                 
1
 Joseph Lopreato, "From Social Evolutionism to Biocultural Evolutionism," Sociological Forum 5, no. 2 

(1990). 
2
 Paul A. Erickson, A History of Anthropological Theory (Toronto: University of Toronto Press, 2008). 
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samenlevingen, terug te vinden is in het Westen. Afrikaanse, en andere niet-Westerse 

samenlevingen plaatsen de evolutionisten op de laagste trede. 

De werkwijze die typerend is voor de evolutionisten is de comparatieve methode. Dit 

houdt in dat etnografische bevindingen gebruikt worden om archeologische of historische 

schakels die ontbreken in te vullen. Concreet betekent dit dat de contemporaine „Anderen‟, 

uit de overzeese gebieden, het bewijs leverden voor de niet-gedocumenteerde „Anderen‟. 

Of met de woorden van historicus George Stocking: 

“To throw living savage races into the fossil gap.”
3
 

 

2.1.2. De sociologie van Émile Durkheim 

De invloed van Durkheim op het ontstaan van de moderne Franse antropologie valt niet te 

onderschatten. Hij wordt gezien als de grondlegger van de sociologie in Europa. Hij kwam 

uit een joodse familie maar verloor zijn geloof. Religie bleef hem echter altijd interesseren. 

Hij studeerde filosofie aan de gerenomeerde École Normale Supérieure in Parijs. Later, in 

1887, verhuisde hij naar Bordeaux om er te helpen het Franse onderwijs te hervormen. Hij 

ijverde voor de erkenning van sociologie al volwaardige afzonderlijke academische 

discipline. Hierin slaagde hij toen hij in 1913 de eerste professor sociologie in Europa 

werd.
4
 Durkheim zijn theoriën vonden hun neerslag in vier grote werken. Voor de 

erkenning van de sociologie als onafhankelijke wetenschap is vooral zijn methodologisch 

werk Les règles de la méthode sociologique (1895) belangrijk geweest. Hierin stelt hij dat 

sociale feiten moeten verklaard aan de hand van andere sociale feiten. Men moet een 

sociaal verschijnsel volgens Durkheim niet analyseren aan de hand van individuele 

gedragingen of als biologische of psychologische fenomenen. Voor Durkheim is een 

samenleving dus een realiteit sui generis, op zichzelf. Sociale feiten beschrijft hij als 

collectieve voorstellingen van het collectieve bewustzijn.
5
 

In zijn eerste boek De la division du travail social (1893) schrijft hij over sociale cohesie. 

Hij maakt er een onderscheid tussen de solidariteit in primitievere samenlevingen en 

solidariteit in meer geciviliseerde maatschappijen.
6
 Hoewel Durkheim niet als evolutionist 

                                                 
3
 George W. Stocking, Victorian Anthropology (New York: Free Press, 1987). 

4
 Erickson, A History of Anthropological Theory. 

5
 Ibid. 

6
 Roscoe C. Hinkle, "Durkheim's Evolutionary Conception of Social Change," The Sociological Quarterly 

17, no. 3 (1976). 
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gezien wordt, valt hier en ook in zijn andere werken op dat hij het sociocultureel 

evolutionistisch denken niet helemaal verlaat. Ook in Les formes élémentaires de la vie 

religieuse (1912), dat regelmatig als zijn meesterwerk bestempeld wordt, komt het 

evolutionistisch denken terug. De oorsprong van religie liggen volgens Durkheim in de 

impact van sociale rituelen op het individu. Hij maakt daarbij een duidelijke tegenstelling 

tussen het sacrale en het profane. Het sacrale is die specifieke ervaring die het individu bij 

gemeenschappelijke rituelen ervaart. Verder heeft religie als doel om de sociale cohesie en 

solidariteit te versterken. Ook rituele objecten spelen hierbij een grote rol. Ze herinneren de 

„primitieve mens‟ eraan dat er een andere realiteit bestaat, die enkel tot uiting komt in 

gemeenschappelijke rituelen.
7
 

 

2.2. Naar een Etnografisch Humanisme 

“A generation that had gone to school on a horse-drawn streetcar now stood under the open 

sky in a countryside in which nothing remained unchanged but the clouds, and beneath the 

clouds, in a field of force of destructive torrents and explosions, was the tiny, fragile 

human body.”
8
 

De Eerste Wereldoorlog zal een belangrijke invloed hebben op het gedachtengoed dat in de 

daaropvolgende jaren zal ontwikkeld worden. De na-oorlogse periode zal echter ook een 

nieuwe creativiteit en energie met zich meedragen, die belichaamt zal worden door de 

Parijse avant-garde. Het volgende citaat aan de hand van Marcel Mauss beschrijft het 

gevoel dat heerste na de Eerste Wereldoorlog. 

“The great tragedy of my scientific life was not the interruption of my work by the four-

and-a-half years of war, nor the year lost due to illness (1921-22), nor even my sense of 

complete despair at the premature deaths of Durkheim and Hubert [1917 and 1927]; it was 

the loss during those painful years of my best students and my best friends. One could say 

it was a loss for this branch of French science; but for me, it was catastrophe. Perhaps the 

best I had been able to give of myself disappeared with them. The renewed success of my 

teaching since the war, and the foundation and success of the Institut d‟Ethnologie (which 

                                                 
7
 Erickson, A History of Anthropological Theory. 

8
 Walter Benjamin, Illuminations (New York: Schocken Books, 1969). 
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is surely more than half owing to me), prove again what I can still do in this direction; but 

they do not replace what I lost.”
9
 

 

 

2.2.1. Marcel Mauss 

Marcel Mauss was afkomstig uit dezelfde joodse familie als Émile Durkheim, zijn nonkel. 

Hij studeerde filosofie in Bordeaux waar Durkheim toen doceerde. Nadat hij in Bordeaux 

afstudeerde in 1893 verhuisde hij naar Parijs om daar op de École Pratique des Hautes 

Études vergelijkende religiestudies en Sanskriet te studeren. Vanaf 1898 werkte hij mee 

aan het, door Émile Durkheim opgerichte, sociologisch blad L’Année Sociologique. In 

1901 begon hij het vak „histoire des religions des peuples non-civilisés‟ te doceren in 

Parijs. Samen met de andere medewerkers van L’Année Sociologique vormde Mauss een 

hechte groep gecentreerd rond Durkheim. Hij heeft zich zijn hele leven lang een adept van 

Durkheim blijven noemen.
10

  

Mauss heeft nooit iets geschreven in een echte boekvorm. Hij beperkte zich voornamelijk 

tot het schrijven van essays. Zijn Manuel d’Ethnographie (1947) is het enige werk van 

hem dat in de buurt van een boekvorm komt. Het merendeel van zijn tijd stak hij in het 

doceren op de Ècole Pratiques des Hautes Études. Zijn lessen waren orale lezingen. 

Hierdoor zijn veel van zijn ideeën en bevindingen nooit opgeschreven geweest, hetzij later 

door één van zijn leerlingen. Ondanks dat hij zelf nooit veldwerk heeft gedaan, moedigde 

hij zijn studenten sterk aan om op het terrein onderzoek te verrichten. Nagenoeg elke 

Franse etnograaf tot aan de jaren vijftig, met uitzondering van Lévi-Strauss, is een student 

geweest van, en beinvloed door, Mauss.
11

 Vandaar dat hij vandaag de dag nog altijd wordt 

gezien als de vader van de Franse antropologie. 

Als volgeling (en opvolger) van Durkheim zal Mauss zich ook voornamelijk met totale 

sociale feiten bezighouden. De taak van de etnograaf is volgens hem een geheel 

reconstrueren waarin de interne samenhang van de bestudeerde samenleving duidelijk 

wordt. Voor Mauss is het belangrijk om de structuren van sociale cohesie te begrijpen. Die 

                                                 
9
 Marcel Mauss, "An Intellectual Self-Portrait," in Marcel Mauss: A Centenary Tribute, ed. Wendy James 

and N.J. Allen (New York: Berghahn Books, 1998). 
10

 Seth Leacock, "The Ethnological Theory of Marcel Mauss," American Anthropologist 56, no. 1 (1954). 
11

 James Clifford, "On Ethnographic Surrealism," Comparative Studies In Society and History 23, no. 4 

(1981). 
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sociale cohesie komt volgens hem tot uiting in series van mentale mechanismen of 

principes, die op hun beurt aan de grondslag liggen van een „fait social total‟.
12

 Zijn 

theorie over sociale cohesie, de onderliggende mentale principes en de „faits socials totals‟ 

zal ook de basis vormen voor zijn meest bekende werk, Essai sur le don (1923). Hierin 

stelt hij dat het geven van een gift een uitwisseling is. Deze uitwisseling werkt volgens een 

vast wederkerigheidsprincipe; geven, ontvangen en teruggeven. Hierbij is het principe van 

wederkerigheid het onderliggende mentale mechanisme van de gift. Deze structuur ligt 

mentaal vast bij alle mensen stelt Mauss. De code van de gift is dus een sociale wet die 

zegt dat je iets terugkrijgt van de ontvanger van de gift. Een gift geven levert krediet op en 

betekent een zekere schuld voor de ontvanger. De ontvanger is dan verplicht om een 

tegenprestatie te leveren. Deze principes en de onderliggende mentale structuren zorgen 

voor sociale cohesie. 

Verder van belang voor de invloed op latere generaties van Franse antropologen is het 

concept van „mana‟ dat Mauss introduceert in Esquisse d'une théorie générale de la magie 

(1904). Hij ontdekte dat er bij magische handelingen een bepaald concept aan de basis ligt 

van de kracht van magie. Het concept „mana„ is een soort van levenskracht, een energie die 

in elk voorwerp en elke persoon terug te vinden is.
13

 Bij sacrale gebeurtenissen, offers en 

magische handelingen, is er sprake van een uitwisseling van „mana‟. Het is een soort van 

wederkerige uitwisseling tussen de groep en de voorouders of de hogere krachten. Dit 

concept, „mana‟, zal door de adepten van Mauss nog gebruikt en uitgewerkt worden. Meer 

algemeen zullen tal van antropologen uit de vroege Franse etnografische school rond het 

sacrale en het rituele werken. 

 

 

2.2.2. L‟Institut d‟Ethnologie 

Opgericht in 1925 door Marcel Mauss, Lucien Lévy-Bruhl en Paul Rivet, is l’Institut 

d’Ethnologie een mooi voorbeeld van de toenmalige functie van de vroege Franse 

etnografie. De oprichting werd volledig betaald door het Ministère des Colonies. Het was 

                                                 
12

 Erickson, A History of Anthropological Theory. 
13

 Leacock, "The Ethnological Theory of Marcel Mauss." 
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dus niet enkel een academische vernieuwing. Het doel van het Insitut beschrijft Mauss, die 

de leiding had, in een verslag in Revue française de sociologie
14

, vier jaar na de oprichting. 

“Il est essentiellement un Institut de recherches et de publications. Il n‟est un organe 

d‟enseignement que dans la mesure nécessaire pour former des ethnographes capables de 

travailler sur le terrain, pour preparer les missionaires, fonctionnaires coloniaux, etc., à 

publier leurs travaux.” 

Het doel van deze instelling was dus niet enkel professionele veldwerkers opleiden, maar 

om missionarissen, koloniale beambten en iedereen die geïnteresseerd is in de kolonies en 

zijn inwoners voor te bereiden. Het Institut is zonder meer een bevestiging dat antropologie 

vanaf dat moment als volwaardige afzonderlijke wetenschappelijke discipline gezien 

wordt. Maar het is ook een bevestiging van de Franse koloniale imperialisme. Een 

belangrijke factor die hierbij aansluit is de bijzondere band met het Musée d’Ethnographie 

du Trocadéro. De vroege antropologische discipline was sterk verbonden met musea. Zo 

werd Paul Rivet, één van de oprichters en samen met Mauss de eerste professor aan het 

Institut d’Ethnologie, in 1928 directeur van het museum. De veldwerkers die opgeleid 

worden aan het Institut, zullen ook degenen zijn die de grote verzameling aan Afrikaanse 

en andere koloniale objecten in het museum verrijken. Eén van de andere doelen van zowel 

het Institut d’Ethnologie als van het Musée d’Ethnographie du Trocadéro was voorlichting 

over de kolonies. 

 

 

2.3. De vroege Franse etnografie als verhaal van twee musea 

De samenhang tussen kolonialisme, wetenschap en kunst vindt het best zijn neerslag in een 

museum. Het onstaan en de evolutie van de Franse antropologie kan dan verteld worden 

aan de hand van de geschiedenis van twee musea, het hierboven aangehaalde Musée 

d’Ethnographie du Trocadéro en het Musée de l’Homme. 

Trocadéro werd in 1878 opgericht onder de naam Musée ethnographiques des missions 

scientifiques door het Ministère de l’Instruction Publique. Dit is de bloeiperiode van het 

sociocultureel evolutionisme, hetgeen merkbaar aan de aanpak van het museum. De 

toenmalige classificatie volgde het indelingsprincipe van culturen op basis van hun plaats 

                                                 
14

 Marcel Mauss, "Les Sciences Sociales À Paris Vues Par Marcel Mauss," Revue française de sociologie 26, 

no. 2 (1985). 
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op het raciale evolutionistisch schema. De objecten, zowel Europese als overzeese, werden 

gerangschikt en gegroepeert volgens een typologische classificatie op basis van functie en 

hun plaats in het evolutionistisch schema. De collecties en objecten werden er niet goed 

onderhouden. Het museum was meer een plaats waar men kwam om het exotische en 

vreemde te bekijken dan een plek van educatie.
15

 Het is ook daar dat Picasso zijn inspiratie 

opdeed voor zijn Afrikaanse periode. Hij bezocht het museum voor het eerst in 1908 en 

zijn eerste indruk zegt veel over het museum. 

“When I went for the first time, at Derain‟s urging to the Trocadéro Museum, the smell of 

dampness and rot there stuck in my throat. It depressed me so much I wanted to go out fast, 

but I stayed and studied.”
16

 

 In 1928 werd Paul Rivet de nieuwe directeur van het museum. De verandering in denken 

over andere culturen, van raciaal en evolutionistisch naar een vorm van humane etnografie 

met aandacht voor de universaliteit van de mens, volgens de ideeën van Mauss, vroeg naar 

een verandering op museologisch vlak. Rivet huurde daarvoor Georges-Henri Rivière in, 

een jonge student musicologie gespecialiseerd in jazz, die later de grootste etnografische 

museoloog van Frankrijk zal worden. 

De grote verandering kwam er na de wereldtentoonstelling in Parijs in 1937 met de 

oprichting van het Musée de l’Homme door Rivet en Rivière. Mauss‟ ideeën vonden hier 

hun institutionele en materiële neerslag. De bedoeling van de tentoongestelde objecten in 

het museum was om een overkoepelend wetenschappelijk beeld van universaliteit van „de 

mens‟ te brengen, zowel in zijn historische als geografische diversiteit. Niet enkel moest 

het museum de nieuwe visie op de mens vertegenwoordigen. Het moest een luik van 

voorlichting zijn, alsook een centrum van onderzoek. Bij het museum werden laboratoria 

ingericht voor onderzoek en conservatie van de stukken. Mauss zijn homme total kreeg een 

plaats in het Musée de l’Homme.
1718

 Zo werden Afrikaanse beelden regionaal 

tentoongesteld, samen met hun daarbij horende rituele objecten, zodat hun functie volledig 

duidelijk werd, naar Mauss‟ concept van le fait social total. 

 

                                                 
15

 Daniel J. Sherman, ""Peoples Ethnographic": Objects, Museums, and the Colonial Inheritance of French 

Ethnology," French Historical Studies 27, no. 3 (2004). 
16

 Francois Gilot, Life with Picasso (New York: McGraw hill, 1964). 
17

 Clifford, "On Ethnographic Surrealism." 
18

 Sherman, ""Peoples Ethnographic": Objects, Museums, and the Colonial Inheritance of French 

Ethnology." 
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3. Etnografie en Surrealisme 

Etnografie en surrealisme zijn twee zaken die op het eerste zicht geen enkel verband met 

elkaar hebben. Beiden zijn echter op ongeveer hetzelfde moment, de jaren twintig, in Parijs 

ontstaan. In de jaren daarna zullen ze mekaar beïnvloeden in hun evolutie. Het is James 

Clifford die in zijn paper On Ethnographic Surrealism als eerste duidelijk de verbanden 

tussen de etnografie en het surrealisme van de Parijse avant-garde aantoont.
19

 

 

3.1. De Surrealistische Beweging 

Het surrealisme is ontstaan als geestesstroming begin de jaren twintig, als reactie op de 

gruwelen en de teleurstelling in het rationalisme dat de Eerste Wereldoorlog met zich had 

meegebracht. André Breton stelt in 1924 het Eerste Surrealistisch Manifest op. Hierin uit 

hij zijn gedachten omtrent het surrealisme. Breton had als verpleger gewerkt tijdens de 

Eerste Wereldoorlog en heeft daar de psychologie van Freud toegepast op gewonde 

soldaten. Geïnspireerd door de theoriën van Freud beschrijft Breton het surrealisme in het 

Eerste Surrealistisch Manifest als “Automatisme psychique pur par lequel on se propose 

d‟exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement 

réel de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute 

préoccupation esthétique ou morale.”
20

 Het surrealisme is dus een gedachtengoed waarbij 

vrije associatie, automatisch schrijven of schilderen en droombeelden een belangrijke rol 

spelen. De technieken die de surrealisten daarvoor hanteren zijn onder meer collage, 

automatisch schrijven of schilderen en de associatie van zaken die op het eerste zicht niks 

met mekaar te maken hebben.
21

 

De groep rond Breton groeide in de jaren daarna. In 1929 stelt Breton zijn Tweede 

Surrealistisch Manifest op. Veel van de oorspronkelijke surrealisten kunnen zich echter 

niet vinden in het Tweede Manifest en verlaten de Surrealistische Beweging rond Breton. 

Het zijn surrealisten uit deze groep van dissidenten die belangrijk zullen zijn voor de band 

tussen het surrealisme en etnografie in Frankrijk. 
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3.2. Naar een Etnografisch Surrealisme 

Het begrip etnografisch surrealisme ontleen ik van James Clifford. In zijn werkstuk uit 

1981, On Ethnographic Surrealism, geeft Clifford een definitie van surrealisme zoals hij 

het in zijn analyse gebruikt. Deze definitie strookt niet volledig met de definitie van 

surrealisme zoals de Bretongroep het surrealisme definieert door middel van hun 

manifesten en regels. Het is door die verschillende manifesten en regels dat een deel van de 

surrealisten, die bij het ontstaan van de beweging erbij waren, zich bij het verschijnen van 

het Tweede Surrealistisch Manifest van de groep rond André Breton afscheiden. Het 

surrealisme dat door die groep van dissidenten nagestreeft wordt strookt beter met de 

definitie die Clifford geeft. 

“I am using the term surrealism in an obviously expanded sense, to circumscribe an 

esthetic that values fragments, curious collections, unexpected juxtapositions-that works to 

provoke the manifestation of extraordinary realities drawn from the domains of the erotic, 

the exotic, and the unconscious.”
22

 

 

 

3.2.1. Kenmerken van het Etnografisch Surrealistische 

Een eerste karakteristiek van een etnografisch surrealistische ingesteldheid is een concept 

dat rechtstreeks van de jonge moderne etnografische school is overgenomen: het besef dat 

cultuur, met zijn normen en waarden, artificiële constructies zijn. Hierdoor kan men de 

constructies analyseren en vergelijken met andere culturele constructies.  

Wanneer we volgend citaat van Marcel Mauss uit zijn bekendste werk Essai sur le don 

(1923) bekijken is duidelijk dat deze visie op cultuur erg gelijklopend is met de 

etnografisch surrealistische opvatting. 

“La définition de la culture se fait par opposition fondamentale à la nature. La culture est 

ce que les hommes ont secrété d‟absolument original et qui d‟ailleurs les a inscrits dans 

leur historicité, dans ce fait que non seulement ils ont une histoire, mais qu‟ils sont même 

leur histoire : ils changent et demeurent les mêmes. On peut dire que la culture est 

l‟ensemble des significations qui ont été reçues des générations précédentes, consciemment 
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ou inconsciemment, et qui servent de repères pour agir et penser. La transmission est 

l‟essence de la culture.”
23

 

Een tweede element in de etnografisch surrealistische attitude breekt, net als het eerste 

kenmerk, met de visie op cultuur zoals die gezien werd voor de Eerste Wereldoorlog. Toen 

werden culturen en samenlevingen ingedeeld op basis van hun plaats op de 

evolutionistische schema‟s. De etnografie en het surrealisme zullen de Andere
24

 nu als 

menselijk alternatief bestuderen. Hierdoor wordt die Andere een belangrijk onderwerp 

voor modern onderzoek. Tijdens het exotisme van de negentiende eeuw fungeerde de 

Andere als venster op het verleden. Door de Andere als volwaardig cultureel alternatief te 

beschouwen kan men aan interculturele vergelijking doen. 

Een derde aspect is datgene dat Clifford “a continuous play of the familiar and the strange” 

noemt. Daar waar een etnograaf ernaar streeft om het vreemde familiair en begrijpbaar te 

maken, zullen surrealisten het familiaire vervreemden. Dit proces van vervreemden en 

ontvreemden is typisch voor de culturele situatie in Parijs in de jaren twintig en dertig. 

Samengevat zijn de kenmerken van het etnografisch surrealisme het besef dat cultuur een 

artificiële constructie is, waarbij de Andere (cultuur) nu wordt gezien als volwaardig 

menselijk alternatief. Hieruit volgt dat er kan vergeleken worden tussen het vreemde en het 

familiaire. 

Een vierde kenmerk dat niet expliciet door Clifford wordt aangehaald maar dat toch een 

zeer prominente rol speelt bij zowel de surrealisten, de etnografen als de etnografische 

surrealisten, is de grote fascinatie voor het sacrale. Bij Mauss zagen we dat hij over magie 

en rituelen sprak en die als handelingen voor sociale cohesie zag.
25

 De etnografische 

surrealistsche fascinatie voor het sacrale vloeit voort uit het feit dat ze cultuur als een 

tegengestelde, gecontesteerde realiteit beschouwen. De ultieme tegenstelling is sinds het 

bestaan van de mens de tegenstelling tussen natuur en cultuur, en het is binnen het sacrale 

domein van rituelen en offers dat deze tegenstelling gemedieerd wordt.
26

 

De taak voor de etnografische surrealist is om een semiotische decodering op cultuur toe te 

passen met als doel te de-authentificeren door te spelen met de gangbare culturele 
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categoriën.
27

 De technieken die de etnografische surrealisten hanteren zijn voornamelijk 

collage, het shiften en ridiculiseren van de gangbare culturele orde of normen, 

fragmentatie, tegenstellingen en paradoxen. 

 

 

3.2.2. Georges Bataille en Documents 

Deze schrijver, filosoof en pornograaf zal een belangrijke invloed uitoefenen op 

verschillende vlakken in de Franse artistieke en academische wereld vanaf de jaren twintig. 

Hij werd geboren in een atheïstisch gezin, maar op jonge leeftijd denkt hij er toch aan om 

in het seminarie te stappen. Dit idee laat Bataille echter varen nadat hij tijdens de Eerste 

Wereldoorlog van dichtbij met de dood geconfronteerd wordt door het verlies van zijn 

vader en enkele vrienden. Op twintigjarige leeftijd, in 1917, begint hij aan de studie om 

archivaris te worden. In het jaar dat hij afstudeert, is Bataille getuige van een gebeurtenis 

die hem voor de rest van zijn leven zou tekenen. Op 17 mei 1922 was Bataille getuige van 

de dood in de arena van de twintigjarige stierenvechter Manolo Granero.
28

 Hij beschrijft 

zijn eerste ervaring met de dood en verminking in l’Histoire de l’oeil (1928). 

“Granero was thrown back by the bull and wedged against the balustrade, the horns struck 

the balustrade three times at full speed. At the third blow, one horn plunged into the right 

eye and through the head.”
29

 

Deze situatie waarbij de conventionele orde -- de stier die gedood wordt door de 

stierenvechter -- omgedraaid wordt en de daarbijhorende stilte en emoties die ze teweeg 

brengt in de arena, zal Bataille ontzettend blijven fascineren. Twee jaar later maakt Bataille 

deel uit van de oprichters van de Surrealistische Beweging rond Breton. In 1929, bij het 

uitkomen van het Tweede Surrealistisch Manifest, distantieert hij zich samen met enkele 

anderen van de Beweging. Hij zal daarna ook de surrealisten rond Breton nog zwaar 

bekritiseren. Bataille verwijt Breton onder meer een te negativistische ingesteldheid en een 

tekort aan sociaal engagement. De dissidenten zullen zich daarna samen groeperen en het 

blad Documents oprichten, onder leiding van Bataille en zijn vriend en collega Michel 

Leiris. Het bekendst is Bataille ongetwijfeld geworden door zijn erotisch, vaak 

pornografisch, getinte werken zoals zijn bekende boek L’Erotisme (1957). Maar het is de 
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Bataille uit de periode voor de Tweede Wereldoorlog die interessant is in het licht van de 

band tussen etnografie en surrealisme. 

Een cultuur of samenleving is voor Bataille zonder meer een gecontesteerde realiteit. Hij 

gebruikt in zijn schrijven constant binaire tegenstellingen; “le sentiment social repose ainsi 

sur la transformation d‟un sentiment primitivement hostile en un attachement positif”. Met 

andere woorden zegt Bataille hier dat het negatieve noodzakelijk is om het positieve te 

manifesteren. Concreet zegt hij bijvoorbeeld over de dood dat het idee van verlies dat kan 

worden ervaren bij (menselijke) offers, als fundamentele basis dient voor het scheppen van 

een sociale band en het ervaren van menselijke continuïteit.
30

 De dood wordt hier een 

bevestiging van de menselijke verderzetting. De invloeden van zijn goede vriend Marcel 

Mauss, naar wiens lezingen hij regelmatig ging, zijn vaak duidelijk terug te vinden. Het 

idee van taboes en het doorbreken ervan is rechtstreeks terug te leiden tot een gekende 

uitspraak van Mauss: “L‟interdit est là pour être violé.”. Voor Bataille is cultuur een 

ambivalente structuur, het houdt zowel de regel als de overtreding in. Hij hecht dan ook 

veel waarde aan de emoties die iemand ertoe brengen om regels te overtreden. Deze 

fascinatie voor de dood, sociale orde, taboes en de overtreding ervan zorgen voor de 

appreciatie die hij heeft voor het sacrale gebeuren bij „primitieve‟
31

 samenlevingen. Want 

de rituelen bij „primitieve‟ religies gaan uit van een collectief geloof in een kracht waarbij 

het ritueel een hoger doel nastreeft ten behoeve van de groep. Anders dan de meeste 

surrealisten zal Bataille trachten een uitgewerkte theorie over culturele orde op te stellen, 

gebaseerd op de dubbele logica van „verbieden‟.
32

 

 

Het duidelijkst komt de relatie tussen surrealisme en etnografie tot zijn recht in het in 1929 

opgerichte tijdschrift Documents. Nadat Bataille samen met enkele andere surrealisten de 

Surrealistische Beweging heeft verlaten begint hij samen met Michel Leiris Documents. 

Het zal als gemeenschappelijk forum fungeren voor de dissidenten. Maar niet enkel 

surrealisten droegen bij tot het blad. Regelmatig publiceerden ook etnografen zoals Marcel 

Griaule, André Schaeffner, Maurice Leenhardt, Paul Rivet en Marcel Mauss in Documents. 

Anderzijds werkten ook plastische surrealistische kunstenaars, waaronder Salvador Dali, 

Juan Miró en Pablo Picasso mee. Vandaag is het nagenoeg onmogelijk om in te beelden 
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dat antropologische veldwerkverslagen naast interpretaties en besprekingen van 

kunstenaars, schrijvers en dichters in hetzelfde tijdschrift terug te vinden zijn. Maar in de 

jaren twintig en dertig in Frankrijk fungeerde Documents als forum voor zowel 

surrealistische kunstenaars als etnografen. Documents heeft twee jaar bestaan en er zijn 

vijftien edities verschenen. Het blad werd gesponsord door de rijke en invloedrijke Parijse 

kunsthandelaar Georges Wildenstein.  

Zoals gezegd ziet de etnografische surrealist cultuur als een systeem van morale en 

esthetische lagen, waarbij het zijn taak is om middels semiotische decodering die artificiële 

codes bloot te leggen en daarna de gangbare categoriën te de-authentificeren.
33

 En zowel 

de etnografen als de surrealisten maakten geen onderscheid tussen „hoge‟ en „lage‟ 

culturen, of gradaties van „civilisatie‟. Hierdoor konden ze aan interculturele vergelijking 

doen. Cultuur werd iets om te verzamelen zoals de naam Documents al laat uitschijnen. 

Het tijdschrift functioneerde als het ware als een modern overkoepelend museum van al het 

culturele, een museum dat verzamelt en herclassificieert. De methode die Documents 

daarvoor hanteerde was de surrealistische techniek van de tegenstelling en collage. Zo is 

een bespreking van de schilderijen die Picasso maakte in 1929 te vinden naast een artikel 

over Afrikaanse maskers en een bespreking over Igor Stravinsky naast een reeks 

uitvergrootte foto‟s van verminkte dikke tenen.
34

 Een onderdeel in het tijdschrift dat in elke 

oplage te vinden is, is de rubriek „Dictionnaire‟. Hierin verklaren de medewerkers enkele 

woorden, dit doen ze op een ironische manier door het woord volledig buiten zijn gangbare 

opvatting te verklaren. In de vierde editie wordt het woord homme, mens, als volgt 

verklaard: 

“La graisse du corps d‟un homme normalement constitué suffirait pour fabriquer 7 

morceaux de savonnette. On trouve dans l‟organisme assez de fer pour fabriquer un clou 

de grosseur moyenne et du sucre pour sucrer une tasse de café. Le phosphore donnerait 

2200 allumettes. Le magnésium fournirait de quoi prendre une photographie. Ces 

différentes matières premières, évalués aux cours actuels, représentant environ une somme 

de 25francs.”
35

 

De mens, als favoriet object van „orde‟, wordt hier ontleed tot basiselementen van de 

chemie en vervolgens kleeft men er de prijs van vijfentwintig francs op. Etnografen en 
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surrealisten werken ook samen in het herschikken van de gangbare culturele orde. Zo 

beschrijven Marcel Griaule en Michel Leiris in de zevende uitgave, in de rubriek 

Dictionnaire, het concept „crachat‟; speeksel of meer bepaald spuug of fluim. Griaule 

vindt in etnografische verslagen over Afrikaanse en Islamitische samenlevingen bewijzen 

dat speeksel geassocieerd wordt met de ziel en met zowel goede als kwade geesten. Bij ons 

is op iemand spuwen een beleding. In West-Afrikaanse culturen, zo schrijft Griaule, 

spuuwt de grootvader enkele dagen na de geboorte van een kleinkind in zijn mond om hem 

te zegenen en wordt er op deuren die lang gesloten geweest zijn gespuugd om kwade 

geesten te verdrijven. Speeksel kan dus volgens Griaule werken als balsem en als 

belediging.
36

 Michel Leiris neemt deze definitie van Griaule en gaat daarna nog verder in 

zijn  analyse van speeksel. Hij vergelijkt spuug met sperma. In het Westen wordt de mond 

geassocieerd met intelligentie en spraak. In deze nieuwe definitie staat spreken gelijk met 

ejaculeren. Vertrekkende van etnografische observaties werken de etnograaf en de 

surrealist hier samen om het concept „spuwen‟ te decoderen en vervolgens te 

herclassificeren. 

Na vijftien uitgaves was Documents minder en minder een tijdschrift dat kunst besprak 

geworden en daarom besloot de belangrijkste geldschieter om zich terug te trekken. Dit 

betekende het einde van Documents in 1930.
37

 Wat echter nog niet het einde betekende van 

de samenwerking tussen etnografen en surrealisten. 

 

 

3.2.3. Michel Leiris en L‟Afrique Fantôme 

Michel Leiris is, naast Documents, misschien wel het beste voorbeeld van de 

samenwerking en de raakvlakken tussen het vroege surrealisme en de vroege Franse 

etnografie. Leiris is afkomstig uit een aristocratisch gezin uit Parijs. Hij begint, onder 

invloed van zijn familie, chemie te studeren maar stapt snel over naar filosofie, waarin hij 

een bacheloraat zal behalen aan de École des Hautes Études. In 1924 ontmoet hij de 

schilder André Masson met wie hij een lange vriendschap opbouwt. Een jaar later stapt hij 

samen met Masson en Bataille in de Surrealistische Beweging.
38

 Vier jaar later verlaten ze 

de Beweging en start Leiris samen met Bataille het hierboven besproken tijdschrift 
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Documents. Het is ook in die periode, na het verlaten van de Beweging, dat Michel Leiris 

een stevige band met de etnografie en de menswetenschappen in het algemeen begint te 

ontwikkelen. Zijn vriendenkring telt niet alleen belangrijke Franse etnografen en 

museologen zoals Griaule, Leenhardt, Mauss, Rivet en Rivière, hij woonde ook regelmatig 

de lezingen op het Institut d’Ethnologie bij. Zijn werk beslaat zowel surrealistische 

gedichten, etnografische werken en recensies over plastische kunstenaars en hun werken. 

Het bekendst is Leiris geworden omwille van zijn autobiografische werken, met als 

hoogtepunt L’Age d’Homme (1939). Hierin beschrijft hij zijn psychologische problemen en 

seksuele obsessies. In 1929 heeft hij een zenuwinzinking en ondergaat, op aanraden van 

Bataille, een psychoanalytische therapie “as a way of responding to his increasingly 

desperate feelings of genital en intellectual impotence”.
39

 Deze psychologische problemen 

zullen bijdragen tot de beslissing van Leiris om deel te nemen, op uitnodiging van Marcel 

Griaule, aan de expeditie Mission Dakar-Djibouti. Hij zou er de rol van secretaris-

archivaris vervullen tijdens de expeditie die het Afrikaanse continent zou oversteken van 

Dakar naar Djibouti. Leiris beschrijft hoe zijn problemen en obsessies in verband staan met 

zijn keuze om deel te nemen aan de expeditie: 

“Diverses choses m‟apparaissaient. Une grande partie de ma névrose tient à l‟habitude que 

j‟ai de coïts incomplets, inachevés, à cause d‟un malthusianisme exacerbé. L‟horreur que 

j‟ai de la pharmacopée amoureuse et la crainte, par ailleurs, que j‟éprouverais à pousser 

une femme à se faire avorter m‟emprisonnent dans un imbécile dilemme. [. . .] Je ne me 

sens pas un homme; je suis comme châtré. Et voilà peut-être, au fond, tout mon problème. 

Pourquoi je voyage, pourquoi je m‟ennuie.”
40

 

 

Leiris, die zichzelf in de voorwoord van L’Afrique Fantôme een “Occidental mal dans sa 

peau” noemt, vertrekt dus voor een twee jaar durende tocht naar Afrika op zoek naar zijn 

ware (of een nieuwe) identiteit en een antwoord op zijn seksuele obsessie bij de Afrikaanse 

„Andere‟. Hier komen meteen belangrijke etnografisch surrealistische kenmerken naar 

voor. Leiris beschouwt de Afrikaanse Andere als een evenwaardig cultureel alternatief 

aangezien hij er een nieuwe identiteit hoopt te vinden. L’Afrique Fantôme kan vandaag dan 

ook niet als objectief veldwerkdagboek gehanteerd en gelezen worden. Het is een 

subjectief verslag dat bol staat van Leiris‟ persoonlijke opvattingen over etnografie, 

rituelen, mensen, objecten en gevoelens. In het beschrijven en verklaren van de bezochte 
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sites, en van de rituelen en de objecten die ze tegenkomen, komen zijn obsessies telkens 

opnieuw naar boven. Hij beschrijft rituele altaren als vulva‟s en andere gebeeldhouwde 

objecten als fallussymbolen, terwijl hij in dezelfde paragrafen zijn eigen seksuele fantasie, 

het beledigen van een deftige vrouw om zo haar seksuele lust op te wekken, in zijn 

veldverslag verwerkt.
41

 Een ander duidelijk voorbeeld van Leiris‟ fascinatie met geweld en 

het seksuele valt op wanneer hij zijn interpretatie geeft van een verhaal dat één van hun 

gidsen vertelde tijdens de expeditie.  

“Mamadou Vad, très lancé, raconte de belles histoires sur les Dyola de Casamance et sur 

les Bobo, qu‟il qualifie de “sauvages.” Le marriage Bobo, selon lui, s‟accomplit de la 

manière suivante: durant le tamtam, quand tout le monde est bien excité, le jeune homme 

qui brigue la main d‟une jeune fille se jette sur elle, devant tout le monde. S‟il ne la pénètre 

pas d‟un seul coup, il est considéré comme inapte et le mariage n‟a pas lieu.”
42

 De 

gewelddadige seksuele handeling, “S‟il ne la pénètre pas d‟un seul coup”, maken dit 

verhaal voor Leiris een “belle histoire”. Hij herkent er zijn eigen seksuele frustratie en 

tekortkomingen in.  

Net als Bataille streefde Leiris naar een herwaardering van „het sacrale‟ in de Westerse 

samenlevingen. Het sacrale is voor Leiris het domein bij uitstek waar hij zijn obsessies en 

zijn identiteit meent in te kunnen terugvinden.  

De veldwerkmethode, waarbij de etnograaf een afstand bewaard tussen hem en de 

geobserveerde cultuur, verwerpt Leiris. In tegenstelling tot Griaule zal Leiris zelf 

deelnemen aan rituelen en sacrale handelingen. L’Afrique Fantôme is geen eenduidig 

antropologisch veldverslag, noch is het een zuivere autobiografie. Het werk valt het best te 

beschrijven door wat Clifford „auto-etnografie‟ noemt, “[…]a form of self-fashioning, in 

which the ethnographer comes to inscribe a doubleness within the ethnographic text, that 

of the Self and the Other”.
43

  Leiris schrijft L’Afrique Fantôme volledig in de eerste 

persoon enkelvoud. In zijn voorwoord legitimeert hij zijn gebruik van de ik-verteller: 

“Thèse: c‟est par la subjectivité (portée à son paroxysme) qu‟on touche à l‟objectivité. Plus 

simplement: écrivant subjectivement j‟augmente la valeur de mon témoignage.”
44
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L’Afrique Fantôme levert geen zuiver veldwerkverslag, maar kan voor de hedendaagse 

lezer een inzicht geven in enerzijds de relatie tussen het surrealisme en etnografie, en 

anderzijds werpt het boek een licht op de werkwijze van de vroege veldwerkers. Leiris 

beschrijft meer dan eens hoe hij, Griaule, en de andere participanten van de expeditie op 

imperialistische, autoritaire en soms ronduit schandalige wijze objecten verzamelden om 

terug mee te nemen naar Frankrijk. Op de werkwijze en de motieven van de koloniale 

antropologen zal ik, aan de hand van Mission Dakar-Djibouti, in een volgend hoofdstuk 

dieper ingaan. 

 

 

3.3. De etnografische film: Jean Rouch 

 

“For me cinema, making a film, is like Surrealist painting: the use of the most real 

processes of reproduction, the most photographic, but at the service of the unreal, of the 

bringing into being of elements of the irrational (as in Margritte, Dalí). The postcard at the 

service of the imaginary.”
45

 

 

Deze woorden van Jean Rouch, een van de meest gerenomeerde en succesvolle 

etnografische filmmakers, geven ons een indicatie van de positie van de etnografische film 

in het spanningsveld tussen surrealisme en etnografie. Rouch zag zichzelf als een 

volwaardig etnograaf maar steekt niet onder stoelen of banken dat ook hij beïnvloed is 

door de surrealisten. Niet alleen maken zij uitspraken dat expliciet duidelijk; ook impliciet 

verwerkt hij zijn liefde voor het surrealistisch gedachtengoed in zijn werk. Zo is de titel 

van zijn film La Pyramide humaine (1961) afkomstig van het gelijknamig gedicht van 

Éluard. Rouch traceert zijn passie voor etnografie en surrealisme terug naar een moment 

uit zijn jeugd dat een invloed zou hebben tot aan zijn dood. Op zestienjarige leeftijd valt 

zijn oog op twee edities van het tijdschrift Minotaure. Dit tijdschrift is de opvolger van 

Documents, maar zou zich na verloop van tijd voornamelijk met kunst bezighouden. In het 

begin fungeert het echter wel als forum voor zowel archeologie, etnologie als kunst. De 

twee edities die de jonge Rouch voor hem zag liggen waren het tweede en het vijfde 

volume. In het tweede volume stond een verslag van de twee jaar durende expeditie 
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Mission Dakar-Djibouti, met foto‟s van gemaskerde Dogondansers getrokken door Marcel 

Griaule. Het vijfde volume toonde een kleurenfoto van het schilderij Les mannequins de la 

tour rose van Giorgio de Chirico waarop twee mannequins zonder armen staan afgebeeld. 

Wat Rouch opviel en aantrok bij het zien van deze twee artikels was een visuele gelijkenis 

tussen de foto‟s en het schilderij. Vooral frapant voor Rouch was het besef dat de twee 

reeksen van foto‟s een toegang gaven tot “the marvelous that lies behind the everyday”
46

. 

Hoewel Rouch aanvankelijk voor stedenbouwkundig ingenieur studeert, blijft zijn hij zijn 

passie voor de Afrikaanse „Andere‟ behouden en schrijft hij zich in 1940 in voor een 

inleidende cursus Beschrijvende Etnografie. Deze cursus werd gedoceerd door Marcel 

Griaule in het Musée de l’Homme. Via Griaule zou Rouch de methodologie van Mauss 

overnemen. Dit houdt in dat de fase van etnografische beschrijving gescheiden gehouden 

wordt van de theoretische verklaring van de geobserveerde gegevens. Tijdens de 

beschrijvende fase bestaat de taak van de etnograaf uit het aanleggen van een zo groot 

mogelijk corpus aan informatie.
47

 Mauss noemde dit corpus aan verzamelde data 

“documents”.
48

 De theorie valt dus tot bij Marcel Mauss terug te leiden. De praktische 

toepassing van de beschrijvende fase, het veldwerk, zou Rouch op het terrein van Griaule 

zelf aangeleerd krijgen. Meermaals werkte Rouch samen met Griaule en zijn naaste 

medewerkster Germaine Dieterlen in Mali bij de Dogon. De veldwerkmethode van Griaule 

bestaat erin om met een multidisciplinair team van veldwerkers meermaals gedurende 

lange periodes onderzoek te doen. Hierbij werkt hij vooral samen met een kleine groep van 

informanten die altijd bij hem in de buurt waren. De techniek die Griaule gebruikte voor 

het winnen van informatie bestond uit het actief en intensief interviewen van de selecte 

groep informanten. Griaule was daarbij niet in het alledaagse leven of het private 

huishouden geïnteresseerd maar vooral in de “publieke culturele retoriek van een 

samenleving”
49

 waarmee hij voornamelijk publieke ceremonies en rituelen bedoelt. Rouch 

gebruikt in zijn films nagenoeg nooit interviews, maar zoals Clifford opmerkt is er een 

grote continuïteit tussen de dialogische methode van Griaule en het idee van Rouch dat een 

camera kan fungeren als catalysator om de geobserveerde personen of samenleving 

informatie te laten onthullen.
50

 Dit parallel tussen de Franse veldwerktechniek en de Franse 

etnografische film kan doorgetrokken worden Anglo-Saksische varianten. De Anglo-
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Saksische antropologie promoot een „participant-observer‟methode voor veldwerk, in 

tegenstelling tot de dialogische methode van Griaule en de Franse traditie. De Anglo-

Saksische etnografische filmvariant heeft het veelzeggend label „observationele film‟ 

gekregen.
51

 Rouch zal nooit zomaar zijn camera verborgen en onopvallend opstellen bij het 

filmen van rituelen of ceremonies. Hierin zit het surrealistische element van de 

etnografische film bij Rouch vervat. Ook Leiris maakt liever deel uit van een ritueel dan 

een passieve kijker te zijn. In een vaak geciteerde uitspraak van Rouch komen enkele 

surrealistische kenmerken naar boven.  

“[T]here are those rare moments when the spectator can suddenly understand an unknown 

language without the gimmick of subtitles, moments where he can participate in strange 

ceremonies, move through a village, and cross places he has never seen before but 

nonetheless recognizes perfectly well. Only the cinema can produce this miracle, but no 

particular aesthetic gives it the means to do so, and no special technique uniquely provokes 

it. Neither the learned counterpoint of a cut nor the use of stereophonic cinerama can cause 

such a wonder. Often this mysterious contact is established in the middle of the most banal 

film, in the savage mincemeat of a current events newsreel, or in the meanderings of 

amateur cinema. Perhaps it is the close-up of an African smile, a Mexican winking his eye 

for the camera, or a European gesture so common that nobody would imagine filming it; 

things like these force a bewildering view of reality on us. It is as if there were no 

cameraman, soundman, or light meter there; no longer that mass of technicians and 

accessories that make up the great ritual of classical cinema. But today's filmmakers prefer 

not to adventure on these dangerous paths. It is only masters, fools, or children who dare 

push these forbidden buttons.”
52

 

Het belang van toeval en spontaniteit, een basiselement bij de surrealisten, komt hier 

duidelijk naar boven. Ook het concept “rencontre”, de toevallige ontmoeting tussen twee 

onbekenden, zoals door de surrealisten gebruikt zien we hier terugkomen. Het mysterieuze 

en magnifieke dat Rouch in de toevallige glimlach van een Afrikaan terugvindt sluit aan bij 

de definitie van „schoonheid‟ die Comte de Lautréamont gaf en die door veel surrealisten 

herhaald werd: “the chance encounter of a sewing machine and an umbrella on a disecting 

table”. Experimenteren, een ander basisprincipe van de surrealisten, doet Rouch ook graag 

en veelvuldig. Een laatste surrealistisch kenmerk dat Jean Rouch inspireert is de droom. 
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Cinema en film ziet Rouch, net als de droom, als een medium waarbij de grenzen tussen de 

individuele subjectieve ervaring en de objectieve wereld buitenaf vervallen.
53
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4. De koloniale etnografische context 

 

Om het werk van Marcel Griaule en zijn naaste medewerkers
54

 volledig te begrijpen is het 

van belang om naast de academische en intellectuele invloeden, die in de voorgaande twee 

hoofdstukken zijn behandeld, ook naar de impact van de koloniale context te kijken. Het 

koloniale gedachtengoed valt in drie verschillende motieven onder te verdelen. Het dient 

wel gezegd te worden dat de drie motieven van het koloniale project in praktijk overlappen 

en mekaar beïnvloeden. 

 

 

4.1. Ideologische motieven 

 

De mission civilisatrice, de beschavingsopdracht, valt onder de noemer van de 

ideologische motieven van de kolonisatie. Uitgaande van de superioriteit van de Westerse 

cultuur, is het de opdracht van de koloniale mogendheid om de „primitieve inboorlingen‟ in 

de koloniale gebieden te beschaven. Dit idee van de beschavingsopdracht kan rechtstreeks 

teruggeleid worden tot de ideeën van het evolutionisme. Deze ideologie is typisch voor het 

koloniale beleid in de negentiende eeuw en valt onder de noemer „assimilatiepolitiek‟.
55

 De 

superieure Franse cultuur moet model staan voor de samenlevingen en culturen in de 

kolonies. Het politieke en administratieve idee achter deze assimilatiepolitiek is dat men 

streeft naar één grote natie met één bestuurlijk orgaan dat gelegen is in de metropool: het 

Franse parlement. 

Begin van de twintigste eeuw zal het denken over de Andere veranderen onder impuls van 

de opkomende sociale wetenschappen. De overzeese Andere is nu een hedendaags 

menselijk alternatief en geen historisch of biologisch alternatief meer. Bovendien is er een 

groeiende appreciatie voor de Britse koloniale politiek van de Indirect Rule, waarbij 

autochtone elites in de kolonies inspraak in het bestuur binnen die kolonies hebben. Deze 

twee factoren zorgen voor een wijziging in het Franse koloniale beleid. Men schakelde 

over naar een associatiepolitiek die een flexibeler beleid toelaat en zo “make the native an 
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associate in the colonial enterprise”
56

. Deze associatiepolitiek zal uiteindelijk vooral in de 

Noord-Afrikaanse kolonies doorgevoerd worden. In sub-sahara Afrika zal de 

assimilatiepolitiek verder gezet worden door een sterk geloof in de beschavingsmissie. 

 

 

4.2. Politieke motieven van de koloniale etnografische context 

 

Elk koloniaal project is op zich een politieke onderneming. De ideologie van de mission 

civilisatrice legitimeert het imperialisme. De politieke motieven die schuilgaan achter de 

promotie van etnografisch onderzoek vanaf de jaren twintig in Frankrijk zijn tweeledig. 

Enerzijds moet het etnografisch onderzoek in de kolonies bijdragen tot een betere koloniale 

administratie. Anderzijds moet de etnografie en hierbij aansluitend de museologie een 

educatieve rol vervullen ten opzichte van de Franse bevolking. Praktisch houdt dit in dat de 

etnograaf de culturen in de kolonies moet bestuderen opdat de koloniale administraties 

makkelijker de koloniale gebieden kunnen besturen. Daarbij aansluitend moeten koloniale 

officieren tijdens hun opleiding aan de École Coloniale ook verplicht les volgen in het 

Institut d’Ethnologie.
57

 Daar krijgen ze les van Marcel Mauss. De etnograaf in de koloniale 

context heeft ook de opdracht om zoveel mogelijk objecten in de kolonies verzamelen en 

die terug mee te brengen naar de metropool, waar ze een plaats in het museum krijgen. Het 

achterliggende politieke motief voor het verzamelen en tentoonstellen van etnografische 

objecten is om de bevolking in de metropool het slagen van het koloniale project en de 

grootsheid van de natie te demonstreren. Naast de musea spelen de diverse koloniale 

exposities hier ook een grote rol in. Vandaag wordt veldwerk meestal gefinancierd door 

academische of wetenschappelijke instellingen. In de koloniale context zijn het de 

koloniale administratie, zoals het Ministerie van de Kolonies, en private investeerders, 

meestal kunsthandelaars, die grote etnologische onderzoeken betalen. Het verzamelen van 

etnografische objecten was dus niet enkel een politieke en wetenschappelijke 

aangelegenheid, het had ook een duidelijk financieel motief. 
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4.3. Wetenschappelijke motieven van de koloniale etnografische context 

 

Het kolonialisme offert eerst en vooral een forum voor wetenschappelijk onderzoek. De 

sociale wetenschappen staan op dat moment nog in hun kinderschoenen. De nieuwe 

theoriën en instellingen die in het leven geroepen worden kunnen nu op het terrein 

toegepast en bijgesteld worden. De nieuwe kijk op cultuur en op de mens stellen de vroege 

etnografen voor nieuwe uitdagingen. Eén daarvan is de veldwerkmethode. Voor Frankrijk 

is de invloed van Griaule bij de ontwikkeling hiervan niet te onderschatten. Naast het 

praktisch toepassen en verder uitwerken van de menswetenschappelijke theoriën gaf de 

jonge etnografische discipline zichzelf ook een „conservatiemissie‟.
58

 De autoritaire 

Europese impact op de koloniale gebieden dreigde namelijk de „authenticiteit‟ van de 

culturen in de kolonies te doen verloren gaan. De etnograaf had dus de taak om de „met 

uitsterven bedreigde‟ Afrikaanse traditionele culturen in kaart te brengen voor ze ten onder 

zouden gaan aan de beschavingsmissie. Tussen 1925 en 1940 sponserde het Institut 

d’Ethnologie meer dan honderd veldwerkexpedities. Het geld waarmee het Institut deze 

kostelijke ondernemingen betaalde kwam voornamelijk van het Ministerie van de Kolonies 

en van de lokale koloniale administraties. Bovendien maakten enkele van de koloniale 

etnografen, waaronder Marcel Griaule, later deel uit van de koloniale administratie zelf. 
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5. Marcel Griaule en de Dogon 

 

“Few Africanists, indeed few anthropologists, remain as controversial as Marcel Griaule. 

Hailed as a hero of French Africanist ethnography, with a prodigious output and a 

prestigious „school‟, and assailed as an anti-hero whose sympathy for Africa masked 

deeper forms of colonial violence, Griaule embodies the best and the worst of our 

disciplinary history. Lecturing in his aviator‟s uniform, badgering his informants, seizing 

the Parisian limelight, using aerial photography, embarking on missions, collecting for 

museums, and eventually „becoming‟ a Dogon elder, Griaule remained a curious 

combination of nineteenth century adventurer and 20
th

 century colonial commandant, at 

once an agent of the French government and a liberal advocate of African cultural 

sophistication.”
59

 

Dit zijn de openingszinnen uit het artikel Griaule’s Legacy: Rethinking ‘la parole claire’ 

in Dogon Studies (2005) van Andrew Apter. Deze drie zinnen maken meteen duidelijk dat 

het lezen en interpreteren van Griaule‟s etnografie van de Dogon geen eenvoudige 

opdracht is. Meerdere processen en dynamieken zullen moeten ontleed worden om een 

juist inzicht in Griaule zijn controversieel œuvre te verwerven.  

Na een korte schets van de Dogon en Griaule volgt een analyse van Griaule‟s 

veldwerkmethode aan de hand van een onderverdeling van zijn werk in drie periodes. 

 

5.1. Situering 

5.1.1. De Dogon 

De Dogon leven in het Centraal-Plateau van het huidige Mali. Die regio kenmerkt zich 

door zijn droog klimaat en de harde omstandigheden om in te overleven. Het gebied waar 

de Dogon leven is op zich een geografische bijzonderheid. Nagenoeg alle Dogondorpen 

bevinden zich op, onder of tegen de Bandiagara-fallaise. Dit is een meer dan 150 kilometer 

lange zandstenen klif die tot 500 meter hoog is op bepaalde plaatsen. Het is daar, op die 

breuk in het landschap, dat het “Pays Dogon” zich bevindt.  De keuze van de Dogon om 

zich in aan de Bandiagara-klif te vestigen valt zowel geografisch als historisch te 
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verklaren.
60

 Het historische aspect gaat terug op de lange geschiedenis van slavenhandel in 

het gebied boven de bocht die de rivier de Niger maakt in Mali. Gedurende eeuwen werd 

het gebied binnengevallen door diverse machtshebbers uit de regio; het Koninkrijk van 

Ghana tot de dertiende eeuw, gevolgd door het Koningkrijk van Mali tot het einde van de 

zestiende eeuw. Daarna waren het de Songhai, de Mossi, de Sao en de Fulani die de macht 

en de slavenhandel in het gebied beheersten. Voor deze machtsgroepen waren alle niet-

moslims mogelijke prooien voor hun slavenraids.
61

 Deze slavenraids gebeurden door een 

kleine groep gewapende mannen die de „hit-and-run‟
62

 techniek hanteerden. De 

gevangenen werden daarna aan lokale leiders verkocht. Voor de Dogon bood de 

Bandiagaraklif een goede bescherming tegen deze slavenhandelaars. Wanneer zo een raid 

plaatsvond vluchtten ze richting de grotten van de klif. Het is ook om die reden dat de 

landbouwgronden van de Dogon zich in de nabijheid van de klif bevonden. Dit liet hen toe 

snel richting de grotten te vluchten. Met de Franse kolonisatie van het gebied, eind 

negentiende eeuw, kwam er een einde aan de slavenhandel en de lokale oorlogen. Dit 

maakte het voor de Dogon vanaf dat moment mogelijk om de vlakte voor de klif te 

bewonen alsook het plateau boven de klif. Een gevolg van de uitbreiding van het 

bewoonbare gebied en het verdwijnen van het gevaar voor slavenhandelaars is de 

bevolkingstoename die vanaf de negentiende eeuw plaatsvond in Pays Dogon. Momenteel 

schat men het aantal moedertaalsprekers bij de Dogon tussen de 600.000 en 800.000. 

De tweede factor die bepalend was om te kiezen voor de Bandiagaraklif als woongebied is 

van geografische aard. Aan de rand van het plateau en aan de voet van de klif is er een 

grotere kans om water te vinden dan elders in het gebied. De voet van de klif is één van de 

laagst gelegen plaatsen in de regio. Tijdens het regenseizoen zorgt dit ervoor dat er een 

kleine stroom ontstaat die middels irrigatiekanalen de landbouwgronden van water 

voorziet.
63

 

Ook voor de komst van de Dogon in het gebied, in de vijftiende eeuw, werd de 

Bandiagaraklif bewoond. Van hun voorgangers, de Tellem, is echter weinig geweten. Maar 

enkele archeologische vondsten zijn in situ teruggevonden en vandaag bestaan de Tellem 

als bevolkingsgroep niet meer. Ook de orale geschiedenis van de Dogon verraadt weinig 
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over de Tellem. De oprukkende islamisering zou de Dogon er toe zou gedreven hebben om 

vanuit het Mandésprekend gebied rond Ghana richting het Centraal-Plateau in Mali te 

migreren. 

In de literatuur over de Dogon is vaak de beschrijving van een sterk harmonieuze 

samenleving terug te vinden. Deze oriëntatie naar harmonie en samenhorigheid zou 

historisch kunnen verklaard worden door de geschiedenis van slavenhandel in het gebied. 

Door de constante bedreiging die hiermee gepaard ging waren ze verplicht om samen te 

werken. Ook vandaag nog wordt in groepen op de velden gewerkt, worden bouwwerken in 

groep uitgevoerd en nemen de Dogon belangrijke beslissingen in groepsoverleg. 

Anderzijds vertaalt de harmonieuze samenlevingswijze zich in de taal van de Dogon. Zo 

zullen conflicten en meningsverschillen meestal vermeden worden in het publieke domein. 

Begroetingen zijn een ander voorbeeld van het harmonieuze in de taal. Wanneer twee 

Dogon elkaar ontmoeten volgt een uitgebreid en complex ritueel. De persoon die in contact 

„treedt‟, zij het door in zijn huis binnen te komen of door hem te ontmoeten op een plek 

waar de andere als eerste was, wacht tot hij gegroet wordt door de „resident‟. Daarna 

antwoordt hij pas. Na de initiële begroeting volgt een reeks van vragen over de gezondheid 

van de andere persoon zijn volledige familie. Deze worden beantwoord met vastliggende 

antwoorden.
64

 De antwoorden op de vragen over de toestand van elk familielid worden 

altijd positief beantwoord. Nadat de één zich over de andere zijn familie geïnformeerd 

heeft is het de beurt aan de ander. Ook hier zijn de antwoorden telkens positief. Ook al is 

dit in realiteit niet het geval en is een familielid ernstig ziek, toch zal het antwoord op de 

vragen over de gezondheidstoestand altijd positief zijn. De informatie over de reeële 

toestand zal echter pas in latere interactie gegeven worden. Iemand begroeten op deze 

wijze is voor de Dogon van enorm belang; het begroetingsritueel maakt deel uit van het 

Dogon-zijn. Door iemand te begroeten als een Dogon, toon je dat je een Dogon bent.
65

 

De focus op harmonie, samen met een groot respect voor iedereen en in het bijzonder voor 

ouderen in de samenleving, is van belang om te begrijpen hoe de Dogon informatie 

verschaffen aan de antropologen of etnografen die veldwerk bij hen doen. Men kan zien 

aan de hand van het werk van Marcel Griaule dat er bij zijn etnografisch veldwerk sprake 

was van een „courtesy bias‟. Dit is de neiging die een geïnterviewde kan hebben om een 
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antwoord te formuleren waarvan hij denkt dat dit het antwoord is dat de interviewer wil 

horen. 

 

5.1.2. Marcel Griaule 

Marcel Griaule is geboren in 1898 in het kleine dorp Aisy-sur-Armançon. Afkomstig uit 

een welgesteld gezin geniet hij een meer dan degelijke opleiding. Hij begint zijn studie 

voor ingenieur aan de prestigieuze École polytechnique in Parijs. Zijn opleiding moet hij 

stopzetten omwille van de Eerste Wereldoorlog die toen al aan de gang was. Griaule 

besluit om in het Franse leger te stappen en in 1917 haalt hij zijn diploma van piloot. Hij 

blijft tot in 1921 werken voor het leger als observateur aérien.
66

 Het is in deze jaren dat 

Griaule een passie ontwikkelt voor technologie en in het bijzonder voor luchtvaart. Deze 

passie zal in zijn latere leven nog een grote rol spelen. Na de dood van een broer; ook een 

militair, verlaat hij onder druk van zijn ouders het leger. 

 In 1922 begint hij terug te studeren. Hij schrijft zich in aan het Institut National des 

Langues et Civilisations Orientales
67

 en drie jaar later zal hij als een van de eerste lessen 

volgen aan het nieuwe Institut d’Ethnologie. De oprichter en directeur van het Institut 

d’Ethnologie, Marcel Mauss, leert er de jonge enthousiaste Griaule kennen. Onder de 

indruk van Griaule zijn capaciteiten, overtuigt Mauss hem in 1928 om een jaar veldwerk te 

doen in Ethiopië. Daar doet hij zijn eerste etnografische veldervaring op. Terug in Parijs 

wordt hij benoemd tot assistent in het Laboratoire d’Ethnologie van Mauss. Net geen jaar 

later krijgt Griaule de positie van secretaris-generaal van het zopas opgerichtte Société des 

Africanistes. Tijdens deze tweede academische periode, tussen 1922 en 1930, komt Griaule 

in contact met de Parijse avant-garde.
68

 Meer bepaald met de eerder besproken avant-

gardefiguren, Bataille en Leiris, zal hij sterke banden ontwikkelen. 

Wanneer Griaule in 1931 de leiding krijgt over de expeditie Mission Dakar-Djibouti stelt 

hij een multidisciplinair team samen en vertrekt met de opdracht „zoveel mogelijk 

etnografische gegevens te verzamelen‟. Het is tijdens deze twee jaar durende expeditie dat 

Griaule op de Dogon in het Centraal-Plateau van Mali stuit. Gefascineerd door de 

hartelijkheid en de ontvankelijkheid van de Dogon, alsook door hun harde leefomgeving, 

trekt Griaule in 1935 en de daarop volgende jaren meermaals terug naar de Dogon. Hij 
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bestudeert er de maskers en rituelen. In 1938 behaalt hij als eerste Fransman een 

staatsdoctoraat (thèse d’état) in de etnografie met zijn werk Masques Dogon.  

Een jaar later, in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, wordt hij opgeroepen door het 

leger. Hij herneemt zijn militaire carrière als kapitein in de luchtvaartafdeling van het 

leger. In juni 1940 krijgt hij een eervol ontslag en wordt hij gedecoreerd met het Croix de 

Guerre. Griaule keert terug naar het Institut d’Ethnologie waar hij de plaats als docent 

overneemt van Marcel Mauss. Mauss is door de anti-islamitische wetten samen met andere 

prominente figuren, waaronder Paul Rivet, moeten vluchten. Hierdoor wordt Griaule ook 

onderdirecteur van het Musée de l’Homme. Rivet, die een vriend was van Griaule, neemt 

het hem later bijzonder kwalijk dat hij voor het anti-islamitische regime zou werken. Dit 

zorgt ervoor dat de relatie en samenwerking tussen de Société des Africanistes en het 

Musée de l’Homme van Rivet nooit meer hetzelfde is na de Tweede Wereldoorlog.
69

 

Tussen 1944 en 1946 wordt Griaule terug door het leger opgeroepen om mee te strijden. 

Na het einde van de oorlog keert Griaule terug naar zijn geliefde Pays Dogon en in 1948 

komt zijn meest bekende en besproken werk uit, Dieu d’eau: Entretiens avec Ogotemmêli. 

Dit werk betekent het cruciale kantelmoment in de etnografische loopbaan van Marcel 

Griaule. In dit werk doet Griaule de kosmologie, de visie op de wereld en het religieus 

systeem van de Dogon uit de doeken. Dergelijke volledige beschrijving van een religieus 

systeem, dat ogenschijnlijk alle facetten van het dagelijkse leven domineert, is uniek in de 

geschiedenis van de etnografie. Griaule werd gedurende drieëndertig dagen in de 

kosmologie ingewijd door Ogotemmêli, een oude blinde jager en priester. Het boek vertelt 

de scheppingsmythe van de Dogon, en Ogotemmêli toont Griaule hoe het 

scheppingsverhaal dient als basis voor alle aspecten van het leven, zowel sociaal, politiek, 

economisch als religieus.
70

 Het boek is in dialogische vorm geschreven en leest op die 

manier ook makkelijk. Elke dag van de drieëndertig dagen wordt een nieuw facet van de 

Dogon-kosmologie uit de doeken gedaan. 

De periode na de publicatie van Dieu d’eau, meer bepaald vanaf 1950, vormt een derde 

fase in de etnografie van Griaule over de Dogon. In die periode, tussen het einde van de 

Tweede Wereldoorlog en zijn dood in 1956, zal Griaule naast zijn etnografisch veldwerk 

ook deel uitmaken van de koloniale administratie van Frans West-Afrika en de functie van 

adviseur van het Franse parlement bekleden. Zijn invloedrijke positie en zijn ingenieurs-
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achtergrond gebruikt Griaule bij het helpen bouwen van een dam en irrigatiesystemen voor 

de Dogon. De relatie die hij op het einde van zijn leven heeft met de Dogon gaat ver 

voorbij de professionele relatie van etnograaf en „studie-object‟. Wanneer hij na een lange 

ziekte sterft in 1956 geven de Dogon hem een traditionele Dogonbegrafenis. Dit gebeurde 

weliswaar met een pop die hem voorstelde, aangezien hij in Frankrijk begraven ligt. Het is 

en blijft uniek dat een blanke Westerse etnograaf een rituele begrafenis krijgt bij de 

gemeenschap die hij bestudeerde. 

 

 

5.2. Griaule‟s Dogon-etnografie 

5.2.1. Veldwerkmethode en onderverdeling van het œuvre 

Ik link de veldwerkmethode, zoals die ontwikkeld en gebruikt is door Griaule, met een 

mogelijke onderverdeling van zijn etnografisch werk. Hiervoor baseer ik mij in eerste 

instantie op de inzichten van James Clifford. In zijn paper Power and Dialogue in 

Ethnography (1983) haalt Clifford een probleem aan bij het bestuderen en evalueren van 

Griaule‟s werk. “It is impossible [here] to evaluate many of the specific criticisms levelled 

at Griaule, especially in the absence of detailed restudy of the Dogon.”  

De herevaluatie op basis van veldwerk kwam er in 1991 met de publicatie van Dogon 

Restudied: A Field Evaluation of the Work of Marcel Griaule van Walter van Beek. De 

evolutie van Griaule‟s veldwerkmethode is een bepalende factor in de evolutie van zijn 

œuvre over de Dogon. 

 

Van 1931 tot 1948 

De eerste periode begint vanaf Mission Dakar-Djibouti, waar Griaule in 1931 voor het 

eerst met de Dogon in contact komt. In deze fase is de invloed van Marcel Mauss op de  

veldwerkmethode en het werk van Griaule bijzonder groot. Het postuum verschenen 

Manuel d’Ethnographie werd door Denise Paulme samengesteld op basis van geschriften 

van Mauss en haar eigen notities die ze maakte tijdens zijn lessen. Het werpt een licht op 

de aanpak op het terrein die hij zijn studenten meegaf. Bij Mauss, en bij Griaule, zal het 

belangrijk worden om de totale sociale feiten te ontleden in een gegeven cultuur. De taak 

van de etnograaf bestaat er in de „decoderingssleutel‟ te ontdekken om zo de socioculturele 
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geheimen, die in diepere kennislagen van een cultuur vervat zitten, bloot te leggen. Om de 

dieperliggende culturele codes te ontdekken moet de etnograaf eerst en vooral een zo groot 

mogelijk corpus, “documents”, aanleggen van alle mogelijke etnografische gegevens. 

Daarom promoot Mauss een multidisciplinair onderzoeksteam dat in staat is een enorm 

brede waaier aan etnografisch materiaal te verzamelen. 

“Ideally, an expedition should not set out without its geologist, botanist and ethnographers. 

This would reduce general expenses. On the other hand, a biological anthropologist can 

show himself to be a sociologist, and anyone can be a first-rate museographer. So, set out 

as a group.”
71

 

Griaule is zonder twijfel een voorstander van deze aanpak. Gedurende zijn verschillende 

veldwerkondernemingen in Pays Dogon omringt hij zich altijd met een, min of meer, vast 

team van onderzoekers. In dat opzicht spreekt men soms over de „school‟ van Griaule. 

Deze beschrijvende fase in het etnografisch veldwerk moet los staan van elke vorm van of 

poging tot verklaring van de beschreven fenomenen. 

Deze beschrijvende fase in het veldwerk van Griaule komt overeen met wat Clifford de 

documentaristische fase (documentary phase) noemt.
72

 Deze heeft drie facetten: het 

verzamelen van zoveel mogelijk etnografische objecten (collection), het observeren van 

culturele fenomenen (observation) en het ondervragen van informanten (interrogation). 

Het verzamelaspect van het etnografisch onderzoek gaat uit van de premise dat een 

etnografisch object, het zij een masker, een beeld of een ritueel object, een bruikbare en 

betrouwbare „getuige‟ is van een culturele waarheid in een vreemde samenleving.
73

 Dit 

museografisch aspect van de beschrijvende (Mauss) of documentaristische (Clifford) fase 

is het duidelijkst aanwezig tijdens Mission Dakar-Djibouti. Een door de expeditieleden 

opgestelde „handleiding voor de verzamelaar‟, Instructions sommaires pour les collecteurs 

d’objets ethnographiques (1931), is typerend voor de missie en de etnografische methode. 

“Because of the need that has always driven men to imprint the traces of their activity on 

matter, nearly all phenomena of collective life are capable of expression in given objects. 

A collection of objects systematically gathered is thus a rich gathering of admissible 

evidence. Their collection creates archives more revealing and sure than written archives, 

since these are authentic, autonomous objects which cannot have been fabricated for the 
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needs of the case, and which thus characterize types of civilizations better than anything 

else.”
74

 

Het tweede luik van de documentaristische fase, de observatie, maakt in principe deel uit 

van of sluit aan bij het verzamelen. Hier komt het multidisciplinair teamwerk tot zijn recht. 

Wanneer een ritueel plaatsvond maakt Griaule een strategisch plan van het terrein, hij 

markeert de posities van elke onderzoeker en geeft elk lid van zijn team een opdracht. 

Iemand die in de hoogte opgesteld staat neemt foto‟s, een tweede lid stelt zich tussen de 

vrouwen op, een derde tussen de muzikanten, en zo verder. Griaule zijn achtergrond in de 

militaire luchtvaart en zijn voorliefde voor technische hulpmiddelen verklaren grotendeels 

waarom hij graag gebruik maakte van film, geluidsregistraties, fotografie en cartografie. In 

een fragment in Les Sao légendaires (1943) maakt hij duidelijk waarom. 

“Perhaps it‟s a quirk acquired in military aircraft, but I always resent having to explore an 

unknown terrain on foot. Seen from high in the air, a district holds few secrets. […] With 

an aerial photograph the components of institutions fall into place as a series of things 

disassembled, and yielding. Man is silly: he suspects his neighbor, never the sky […]. In a 

village I know in the French Sudan, I recall having discovered four important sanctuaries 

at the cost of much hard land travel, along with platitudes, flattery, payoffs, and 

unredeemable promises. […] All at once the openness of my informants increased to an 

unbelievable degree. With an airplane, one fixes the underlying structure both of 

topography and of minds.”
75

 

Dit fragment brengt niet alleen zijn voorkeur voor visuele observatie naar boven, het toont 

eveneens Griaule‟s perceptie van veldwerk als een theatraal machtsspel. Een kaart of een 

luchtfoto geeft hem een kennisvoordeel ten opzichte van de informanten waarmee hij 

werkt. Wanneer hij de Dogon ondervraagt over sacrale plaatsen of rituele bouwwerken 

gebeurt het dat zijn informanten hem om de tuin probeerden te leiden of ontkennen dat er 

dergelijke plekken zijn in de omgeving. Hierop haalt Griaule dan kaarten en foto‟s boven 

en legt die voor aan zijn informanten. Deze aanpak hoort bij zijn vaste tactiek tijdens een 

gesprek met informanten. De vragen die hij de Dogon stelt hebben als doel om de 

informant te provoceren en te verwarren zodat die op een onbewaakt moment iets verklapt 

of onbewust bevestigt. De materiële gegevens en de visuele observaties geven Griaule een 
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autoritaire macht ten opzichte van zijn informanten. Want, zo zegt Griaule, de belangen 

van de etnograaf en de „autochtoon‟ (indigène) kunnen immers nooit dezelfde zijn, het is 

dus aan de etnograaf om de bovenhand te houden.
76

 

Na het verzamelen van etnografische objecten en na het observeren volgt het ondervragen 

van informanten. In deze eerste periode in het werk van Griaule zal het ondervragen van 

informanten vooral dienen om de verzamelde informatie te bevestigen of te 

becommentariëren. De interviews hebben in deze periode de vorm van een politie-

ondervraging. Griaule gebruikt hiervoor vaste vragenlijsten, les enquêtes ethnographiques. 

Op die manier gaat Griaule na hoe betrouwbaar de informant in kwestie is. Hij isoleerde de 

informant zodat hij  niet beïnvloed kan worden door sociale druk, hij confronteert hem
77

 

met zijn gegevens en gaat hun betrouwbaarheid na. Griaule prefereert informanten die deel 

uitmaken van een specifieke groep met een machtige sociale functie, meer bepaald 

politieke en spirituele autoriteiten.
78

 

In zijn zoektocht naar de juiste informanten begint Griaule patronen waar te nemen in de 

waarheidsmaskerende informatie die hem oraal wordt aangereikt. Hij verklaart dit spelen 

met waarheid en falsificaties als diepergelegen culturele regels of gewoonten. Het 

manipuleren van de waarheid door de informanten is een diepgeworteld cultureel 

mechanisme dat de culturele geheimen, die de etnograaf wil blootleggen, moet 

beschermen. 

“The informant, on first contact, seldom offers much resistance. He lets himself be backed 

into positions he has been able to organize in the course of feeling out the situation, 

observing the quirks, skills, and awkwardnesses of his interlocutor. The value of these 

positions depends on what he can make of them; he resists as best he can. And if they are 

taken by force? After other similar resistances, he will retreat to a final position which 

depends neither on himself nor his “adversary” but on the system of prohibitions of 

custom.”
79

 

Pas vanaf de tweede etnografische periode, vanaf Dieu d’Eau, zal Griaule‟s respect voor 

orale informatie toenemen. Tegen dan heeft zich rond het onderzoeksteam een vaste, kleine 
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elitegroep van informanten geschaard. Deze informanten hebben hun „etnografische‟
80

 en 

morale kwaliteiten bewezen en zijn dus bruikbare bronnen. 

 

 

Het kantelmoment: Ogotemmêli 

Na ruim een decenium veldwerk bij de Dogon keert Griaule na de Tweede Wereldoorlog 

terug naar zijn onderzoekscentrum in Sanga. Vanaf deze tweede etnografische fase zullen 

materiële „documents‟ een minder belangrijke rol spelen bij Griaule‟s onderzoek. Dit is 

grotendeels te verklaren door het toenemende belang dat hij hecht aan orale informatie. 

Een andere factor die naar mijn mening belangrijk is geweest is de gebroken relatie met de 

museologische instellingen. Rivet, Mauss en anderen die tijdens de oorlog moeten vluchten 

omwille van de anti-islamitische wetten hebben hun voormalige posten terug ingenomen. 

Vooral Paul Rivet, oprichter en directeur van het Musée de l’Homme, zal Griaule nooit 

vergeven dat hij collaboreerde met het Vichy-regime. 

In 1947 vindt er een grote doorbraak plaats in het onderzoek. Deze wordt in Le Renard 

Pâle (1965) beschreven door Germaine Dieterlen: 

“In view of the perseverance manifested by Marcel Griaule and his team; in view of the 

abundance of questions which became more and more difficult to answer without 

penetrating into another level [of secret knowledge]; in view, also, of the desire to know 

what motivated us (which remained far from satisfied by previous discussions); in view of 

the fact that obviously this desire was more important to us than any other concern; and in 

view of the interest constantly shown by Marcel Griaule for Dogon daily life, observing 

their efforts to cultivate a difficult terrain where water was often lacking in between 

seasons; in view of personal relations which were not limited to the investigation, but 

rather became more and more confidential and friendly, the Dogon made a decision.”
81

 

De Dogonautoriteiten waren samengekomen en „[They] made a decision‟. Ze beslisten om 

Marcel Griaule in te wijden in la parole claire, het diepste niveau van culturele kennis.
82

 

Ogotemmêli, een Dogonpriester, zal de sleutel voor het decoderen van de „culturele 
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waarheid‟ aan Griaule aanleren. Vanaf dit moment spreekt Clifford van de initiatory 

phase.
83

 De Nazarene
84

 wordt geïnitieerd in de diepere lagen van geheime culturele kennis 

van de Dogon. Dit is zonder meer een belangrijke verschuiving in de onderzoeksmethode 

van Griaule aangezien vanaf dit moment de autoriteit van de Dogoninformanten impliciet 

bevestigd wordt en zodoende een belangrijke rol speelt.
85

 De agressieve verzamelaar-

observator wordt nu een vertaler en leerling. In drieëndertig dagen initieert Ogotemmêli 

zijn leerling in het kosmologisch systeem van de Dogon.  

De kosmologische uiteenzetting op basis van de scheppingsmythe van de Dogon vindt zijn 

neerslag in het bekende Dieu d’Eau: Entretiens avec Ogotemmêli. 

 

 

Na Dieu d‟Eau: Le Renard Pâle 

Griaule en zijn team zijn vanaf dan in het bezit van de „autochtone sleutel‟ van de 

Dogonkosmologie. Het enorme vergelijkings- en verificatiewerk moet dan nog beginnen. 

Aangezien de scheppingsmythe en de kosmologie, uitgelijnd door Ogotemmêli, bepalend 

is voor alle domeinen in de Dogonsamenleving moeten Griaule en zijn team dit nagaan. De 

contradicties en de ontbrekende schakels moeten nog uitgeklaard en ingevuld worden, 

andere mythes moeten vergeleken worden, etc. Hiervoor blijft Griaule vooral met zijn 

vaste kerngroep van informanten werken, hun invloed in het onderzoeksproces zal vanaf 

dan enkel groeien. Deze derde periode zal gedomineerd worden door een nog groter en 

uitgebreider corpus aan scheppingsverhalen die de verschillende facetten van het leven van 

de Dogon dirigeren. Ook kenmerkend voor deze periode is het belang van tekens en 

symbolen, die Griaule overal in de samenleving terugvindt als visuele representaties van 

het mythologisch complex van de Dogon.
86

 Naast symbolen komen getallen en astronomie 

vanaf 1950 ook op de voorgrond.
87
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In 1956 sterft Marcel Griaule. Hierdoor maakt hij zelf het hoogtepunt van de derde periode 

in de „Griauliaanse‟ Dogonetnografie niet mee; in 1965 publiceert zijn co-auteur en 

levenslange collega Germaine Dieterlen Le Renard Pâle. In dit boek wordt een nieuwe 

versie van een scheppingsmythe gegeven die, met de woorden van Walter van Beek, “[…] 

conjures up a vision of the Dogon as great philosophers living and reliving their own 

creation, at ease in a world in which the warp of daily life is interwoven with the woof of 

mythical creation into a marvelous tapestry of cosmic proportions.”
88

 

 

 

5.2.2. Voor Dieu d‟Eau: 1931 - 1948 

De periode tussen de twee wereldoorlogen begint met de expeditie Mission Dakar-

Djibouti. Griaule‟s etnografie tijdens deze twee jaar durende missie heeft een sterke 

museografische inslag. Het onderzoek focust voor het overgrote deel op het verzamelen 

van etnografische objecten. Wanneer een nieuw object „veroverd‟ is maakt een lid van het 

team er notities over aan de hand van de informatie die door de gidsen wordt verstrekt en 

de informatie die ze in situ waarnemen. De wijze waarop de objecten „verzameld‟ worden 

is een historische getuigenis van de toenmalige mentaliteit bij de Westerse onderzoeker, 

maar evenzeer een getuige van de persoonlijkheid van Marcel Griaule. De bekendste 

anekdote over de verzameltechniek van Griaule en zijn team komt van de pen van Michel 

Leiris in L’Afrique Fantôme. Na vier maanden komt de expeditie aan in het dorp Kéméni 

in het toenmalige Frans Soedan. In het dorp ziet Griaule een grote hut staan en „vraagt‟ 

toestemming om binnen te mogen treden. 

" 6 septembre 

À Kéméni (24 km de Bla) repérage d'une magnifique case non plus de nya mais de Kono. 

J'ai déjà vu celle de Mpésoba (je suis même entré la nuit dans la cour) mais celle-ci est bien 

plus belle avec ses niches remplies de crânes et d'os d'animaux sacrifiés, sous les 

ornements pointus de terre séchée en style soudanais. Nous brûlons d'envie de voir le 

Kono. Griaule fait dire qu'il faut le sortir. Le chef du Kono fait répondre que nous pouvons 

offrir un sacrifice.”
89
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De Kono-priester zegt dat ze de hut binnenmogen indien ze elk twee kippen als offer 

meenemen. Griaule is allesbehalve tevreden met deze complicatie en toont de autoritaire 

persoon in hem. Hij bedreigt de dorpsautoriteiten en stelt hen voor de keuze: ofwel het 

masker aan Griaule geven voor 10 franc ofwel gearresteerd worden door de koloniale 

politie indien ze niet binnen mogen gaan. Hierop besluit de woedende priester dat hij geen 

keuze heeft en geeft hen toestemming om het masker zelf te nemen. Griaule beveelt hierop 

zijn Afrikaanse helpers om het Kono-masker te halen. Zij hebben echter teveel schrik voor 

de kwade krachten en geesten die het masker en de sacrale hut beschermen. Griaule en 

Leiris gaan daarop zelf het masker halen. 

“Tout le monde refusant, nous y allons nous-mêmes, emballons l'objet saint dans la bâche 

et sortons comme des voleurs, cependant que le chef affolé s'enfuit et, a quelque distance, 

fait rentrer dans une case sa femme et ses enfants en les frappant à grands coups de baton. 

Nous traversons le village devenu complètement désert et, dans un silence de mort, nous 

arrivons aux véhicules. Les 10 francs sont donnés au chef et nous partons en hâte, au 

milieu de l'ébahissement general et pares d 'une auréole de démons ou de salauds 

particulièrement puissants ou osés”
90

 

Het doel heiligt de middelen. Griaule‟s doel was culturele objecten verzamelen van de 

„primitieve Andere‟. De „buit‟ (butin), zoals Rivet het zou noemen, van de expeditie 

bedroeg ongeveer 3500 etnografische objecten. Daar bovenop komen nog  honderden 

foto‟s, geluidsregistraties en filmfragmenten. 

Deze initiële periode in de etnografische carrière van Griaule wordt voornamelijk 

gekenmerkt door het verzamelen en beschrijven van objecten. Hier zijn meerdere redenen 

voor. Ten eerste was de expeditie niet simpelweg een etnografisch onderzoek; het was een 

bewuste politieke onderneming in het kader van het koloniale regime. Het team moet 

zoveel mogelijk objecten verzamelen opdat de daaropvolgende tentoonstellingen de 

grootsheid en het slagen van het koloniaal project kunnen etaleren. De focus op rituele 

objecten, maskers, offerbeelden en andere sacrale voorwerpen, past dan weer in het 

paradigma van de surrealistische etnograaf en de meer algemene fascinatie voor „l‟art 

nègre‟ tijdens de jaren twintig en dertig van vorige eeuw. 

Reeds tijdens zijn eerste contact met de Dogon tijdens de expeditie beschrijft Griaule een 

gevoel dat later de leidraad doorheen zijn werk zou worden. “Formidable religiosité. Le 
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sacré nage dans tous les coins. Rien ne rit plus ici, ni la nature, ni les hommes.”
91

 Onder de 

indruk van de Dogon en hun leefomgeving tijdens de Mission keert Griaule in 1935 voor 

de eerste keer terug naar Pays Dogon. Vanaf dit moment zal Griaule zijn veldwerkmethode 

verder ontwikkelen en op punt stellen zoals in voorgaande tekst besproken. Algemeen 

genomen is de volledige eerste periode van Griaule‟s etnografie een typisch voorbeeld van 

pionierswerk in een nog ontwikkelende discipline.  

Dit gegeven is belangrijk bij het lezen van zijn etnografie tussen de twee wereldoorlogen. 

Griaule zijn doctoraatswerk Masques Dogon maakt dit duidelijk. Het heeft een 

overwegend documentair karakter. De openingszin van Masques Dogon, “This work 

presents documents relative to the Masks of the Dogon, collected during research trips 

among the cliffs of Bandiagara [. . .]”
92

, benadrukt dit.  

De periode voor de publicatie van Dieu d’Eau heeft zonder meer een grote hoeveelheid aan 

bruikbaar etnografische materiaal opgeleverd. De objectieve aanpak bij het verzamelen van 

objecten en observaties van rituelen maakt de etnografische gegevens ook vandaag nog 

bruikbaar. Echter, zoals met alle informatie uit het verleden, moet er rekening gehouden 

worden met de historische dynamieken die een persoon en een context schapen. De 

etnografische discipline en de veldwerkmethodologie zijn op dat moment nog in volle 

ontwikkeling. De nadruk op sacrale sociale gebeurtenissen en gerelateerde objecten, 

zonder veel oog te hebben voor het profane leven van de Dogon, valt te begrijpen wanneer 

men kijkt naar de relatie tussen de academische wereld en het avant-gardemilieu in het 

interbellum in Parijs. De invloed van Mauss‟ denken op het etnografisch werk uit deze 

eerste periode is duidelijk: het opbouwen van een zo groot mogelijk corpus (vrij van 

verklaringen), de nadruk op totale sociale feiten en achterliggende dynamieken en de 

voorkeur voor een multidisciplinaire groepsaanpak. 

De kritieken die vanaf de jaren zeventig
93

 beginnen te komen op Marcel Griaule zijn in 

bijna alle gevallen niet op dit deel van zijn loopbaan gericht. Uit de Anglo-Saksische 

academische hoek kwamen er wel kritieken op de veldwerkmethode van Griaule. Maar 

deze kritieken zijn eerder op de algemene Franse traditie gericht dan op de persoon Griaule 
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en zijn publicaties. Net als alle pioniers in het veld, zoals bijvoorbeeld Malinowski en 

Tempels, is Griaule‟s veldwerkmethode zowel afgebroken als geprezen.  

Omgekeerd werd de Anglofone traditie ook door de Franse etnografische school 

„aangevallen‟. Deze kritieken zijn meer een kritische analyse van de etnografie dan dat het 

kritische analyses zijn van het werk op zich. 

 

 

5.2.3. Dieu d‟Eau: de culturele decoderingssleutel 

Nadat de Dogonautoriteiten van Sanga de beslissing genomen hadden om Griaule in te 

wijden in de geheime kennis, la parole claire, trekt hij zich gedurende drieëndertig dagen 

terug met de Dogonpriester Ogotemmêli. In 1948 wordt het resultaat van de initiatie 

gepubliceerd in Dieu d’Eau: Entretiens avec Ogotemmêli. De impact van het boek was erg 

groot, zowel binnen als buiten de academische wereld.  Een dergelijke volledige en 

uitgewerkte beschrijving van een religieus systeem, dat ogenschijnlijk alle facetten van het 

dagelijkse leven domineert, is uniek in de geschiedenis van de etnografie. Het boek vertelt 

de scheppingsmythe van de Dogon en Ogotemmêli toont Griaule hoe het 

scheppingsverhaal dient als basis voor alle aspecten van het leven, zowel sociaal, politiek, 

economisch als religieus.
94

 Het boek is in dialogische vorm geschreven en leest op die 

manier ook relatief gemakkelijk. Elke dag van de drieëndertig dagen wordt een nieuw facet 

van de Dogon-kosmologie uit de doeken gedaan aan de hand van de scheppingsmythe. 

Een korte samenvatting
95

: In het begin nam Amma
96

 een homp klei, hij plette die in zijn 

hand en wierp de homp van zich weg. De klei verspreidde zich over het noorden (de top) 

en daarna het zuiden (de onderkant) van de wereld. Deze platte klei vormde een vrouwelijk 

lichaam, met een termietennest als geslachtsorgaan en de termietenheuvel als clitoris. 

Amma probeerde geslachtsgemeenschap met haar te hebben maar werd tegengehouden 

door de termietenheuvel. Hij sneed de heuvel (clitoris) af, en schiep zodoende de vos. De 

daaropvolgende geslachtsgemeenschap bracht de originele Nommo-tweeling
97

 voort. Zij 

gaven hun moeder, de aarde, vezels om kleren van te maken. Ze schiepen de acht spiralen 
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rond de zon, dragers voor vocht, wind en tornado‟s. De vos, de enige die geen tweeling 

was, slaagde erin (incestueze) geslachtsgemeenschap te hebben met de aarde, hetgeen 

resulteerde in een stroom van menstruatiebloed. De vos kreeg de kracht van de spraak en 

het voorspellen. Amma schiep vervolgens met de hulp van de Nommo menselijke wezens 

uit klei, mannelijk en vrouwelijk. Dit waren de eerste acht voorouders van de Dogon, die 

nog steeds tweeslachtig waren. In het vervolg van de dialoog tussen Ogotemmêli en 

Griaule worden de lichaamsdelen, landindeling, landbewerking, rituele culten, het maken 

van trommels, het weven van kleren, de architectuur van de huizen, de complexiteit van 

offers en de intrede van de dood op aarde allemaal aan de scheppingsmythe gelinkt. 

Bij het lezen van Dieu d’Eau valt de invloed van Griaule op de inhoud en structurering van 

het gesprek meteen op. Op de voorlaatste dag gaat le Blanc zelfs zover om de twaalf 

sterrenbeelden te linken aan hetgeen Ogotemmêli zegt.  

“Il semblait donc bien au Blanc que, sans présenter un système constitué du Zodiaque, la 

cosmologie et la métaphysique des Dogon offraient du moins une place de choix à la 

plupart de ses signes.”
98

 

Doorheen het hele boek schrijft Griaule, net zoals de Romeinse veroveraar Julius Caesar, 

in de derde persoon enkelvoud over zichzelf. Hierdoor ontstaat er een afstand tussen 

hetgeen Ogotemmêli zegt en de inbreng die Griaule zelf had bij het opbouwen van de 

scheppingsmythe. In het voorgaande stuk heb ik besproken hoe er een verschuiving 

plaatsvindt in de etnografische aanpak van Griaule. Dit wordt duidelijk in het minder 

objectieve karakter van Dieu d’Eau in vergelijking met de etnografie voor de Tweede 

Wereldoorlog. Een goed voorbeeld van de invloed die Griaule uitoefende op het gesprek is 

zichtbaar tijdens de entretiens op de twintigste dag, wanneer Ogotemmêli het over offers 

heeft. Meerdere malen vraagt Griaule aan zijn „leraar‟: “Qui vient boire le sang du 

sacrifice?”. Hij herhaalt de vraag verschillende keren omdat Ogotemmêli er niet direct een 

antwoord voor heeft. De reden voor het aandringen van Griaule kunnen we terug traceren 

tot bij zijn mentor, Marcel Mauss. In navolging van Mauss‟ idee van een intercultureel 

voorkomende levenskracht of vitale energie, mana,  zocht ook Griaule hiernaar. Die „vond‟ 

hij dan ook en hij identificeerde het als „nyama‟. Hij besluit in het stuk over offers in Dieu 
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d’eau dat offers te maken hebben met de overname en accumulatie van de 

bovennatuurlijke levenskracht, nyama.
99

 

Het is duidelijk dat de etnograaf Griaule niet langer de objectieve verzamelaar en 

observateur is. Hij heeft na zijn initiatie in de Dogonkosmologie immers de 

decoderingssleutel in handen voor het ontrafelen van elk aspect van het Dogonleven. 

Vanaf dit kantelmoment zal het subjectieve in de constructie van de Dogonkosmologie 

alleen maar toenemen. Ook de inbreng van de informanten wordt stelselmatig groter. Het 

uiteindelijke resultaat van deze tendens is te lezen in Le Renard Pâle. 

 

 

5.2.4. Na Dieu d‟Eau: Le Renard Pâle, Sirius en het Sigui-ritueel 

De geheime culturele kennis deelt Griaule op in vier lagen. De eerste laag vinden we terug 

in de documentaristische fase. Dankzij de initiatie door Ogotemmêli dringt Griaule door tot 

de tweede laag van geheime kennis. De autochtone decoderingssleutel, zo doceerde Mauss, 

moet de etnograaf in staat stellen sociale feiten te analyseren. Griaule zou dit echter niet 

doen en na 1948 wordt de analyse van de culturele sleutel, la parole claire, een doel op 

zichzelf. Dit is te merken in de toenemende aandacht voor symbolen, numerologie en 

astrologie. In Le Renard Pâle presenteren Griaule en Dieterlen een volledig andere 

scheppingsmythe dan die van Ogotemmêli. Die nieuwe mythe dient als basis voor een nog 

meer uitgewerkte visie op de culturele kennis van de Dogon. Het boek is niet eenvoudig te 

lezen omdat er geen doorlopende verhaallijn in de scheppingsmythe terug te vinden is. 

Bovendien is alles enorm gedetailleerd uitgewerkt met een belangrijke plaats voor tekens 

en symbolen die een visuele representatie zijn van de verschillende niveaus in de 

mythologische realiteit van de Dogonsamenleving. Het eerste hoofdstuk vangt aan met een 

uitgewerkte theorie van de symbolen. Amma schept in totaal 266 symbolen
100

. De auteurs 

besluiten het stuk over de schepping van de symbolen met een korte uitleg over de rol van 

de symbolen. 

“Thus, by signs, the direct expression of his thought, Amma wil begin his creation, the 

creation of the world.”
101
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Het belang van symbolen in Le Renard Pâle is duidelijk; ze vormen de basis voor dit 

nieuwe en complexe scheppingsverhaal. Net zoals in de scheppingsmythe van Ogotemmêli 

gebeurt de schepping van de wereld in verschillende stappen. Nadat de eerste schepping 

vernietigd wordt, schept Amma een nieuw universum vanuit een oer-ei (primordial egg). 

In dit ei vinden de eerste acht scheppingsbewegingen plaats. Er ontstaat een spiraalvormige 

beweging in het ei die in eerste instantie de zeven basiszaden voor teelt voorstellen en later 

de organisatie in de samenleving en het menselijk lichaam. In de hemel worden de eerste 

Nommo, de voorouderlijke wezens, gemaakt. Deze Nommo zijn watergeesten die telkens 

gepaard als tweeling beschreven worden. Het belang van dualiteit speelt doorheen het hele 

boek een belangrijke rol. Eén van de acht Nommo (er zijn 4 paren) komt in opstand en 

vlucht weg uit de hemel. Hierdoor creëert hij ruimte en tijd. Zijn placenta wordt de aarde. 

Ogo probeert daarna zelf leven te scheppen door geslachtsgemeenschap te hebben met zijn 

placenta. Door deze incestueuze daad ontstaan de bosgeesten (bush spirits). Vervolgens 

gaat Ogo terug naar de hemel en steelt er een foniozaad
102

 waarmee hij terug naar de aarde 

vlucht. Hierdoor ontstaan er duisternis en wanorde op aarde, het evenwicht in het 

universum is verbroken. Als straf ontneemt Amma Ogo zijn spraak en verandert hem in 

een vos, „le renard pâle‟. De duisternis en de chaos op aarde blijven echter en Amma 

besluit om Ogo‟s tweelingbroer Nommo op te offeren. Hij snijdt Nommo‟s penis af en 

snijdt hem de keel over. Het bloed dat hieruit vloeit vult de duisternis in de hemel op en de 

eerste ster begint te schijnen.
103

 Die eerste ster is Sirius. 

“At the same time, two stars appeared, witnesses of the grains, respectively ara and yu 

tolo. These two stars will eventually revolve around emme ya tolo, which is itself a satellite 

of Sirius. It is said that those stars are very close to Sirius; one does not see them often.”
104

 

Deze zin zal na de publicatie van Le Renard Pâle gevolgen hebben die Griaule en 

Dieterlen nooit voorzien hebben. In het eerder gepubliceerde Un système Soudanais de 

Sirius (1950) beschrijft Griaule samen met Dieterlen voor de eerste keer de Dogonkennis 

over Sirius en zijn constellatie, die volgens de mythologie uit nog twee andere sterren 

bestaat. De rituele kalender van de Dogon is volledig bepaald door de omwentellingstijd 

van de B-component van de constellatie, Sirius B. In het bijzonder wordt die tijdsspanne 

gelinkt aan het belangrijkste ritueel en maskerfestival van de Dogon, het Sigui-ritueel. Dit 

gegeven zorgde in de jaren na de publicatie van Le Renard Pâle voor heel wat ophef omdat 
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de Dogonkennis over Sirius en zijn B- en C-component reeds eeuwen teruggaat, tot in de 

vijftiende eeuw, beschrijft Griaule. Dat de Dogon Sirius kennen is niet meer dan normaal 

aangezien het een van de helderste sterren aan de hemel is. Hoe ze reeds eeuwenlang over 

de kennis beschikken van de B-component is een raadsel aangezien die niet met het blote 

oog zichtbaar is en bovendien pas in 1844 door de Duitse astronoom Friedrich Bessel 

ontdekt werd. Deze vraag is nooit door Griaule of Dieterlen beantwoord maar heeft wel 

aanleiding gegeven tot wat vandaag gekend is als „het Sirius-mysterie‟. 

Het belangrijkste Dogonritueel, het Sigui-ritueel, dat om de zestig jaar plaatsvindt, duurt 

acht jaar. Het is een commemoratieve en reactualiserende ceremonie.
105

 Ze herinnert de 

Dogon aan de schepping van het universum, aan de revelatie van de gesproken taal aan de 

mens en aan de intrede van de dood bij de mens op aarde. Doordat het Sigui-ritueel om de 

zestig jaar plaatsvindt is het ook symbool voor de overgang van de vorige naar de nieuwe 

generatie. Het belangrijkste masker dat tijdens het festival op de voorgrond treedt is het 

Grote Masker. Dit metershoge masker is een representatie van de dood en de ressurectie 

van de eerste voorouder, de tweelingsbroer van Ogo die door Amma geofferd werd.  In Un 

système Soudanais de Sirius en later ook in Le Renard Pâle beschrijven Griaule en 

Dieterlen de manier waarop de Dogon de tijd voor het volgende Sigui-festival berekenen. 

Dit gebeurt volgens hen aan de hand van de omwentellingstijd van Sirius B. De 

omwentellingstijd van Sirius B rond Sirius bedraagt echter geen zestig maar vijftig jaar. 

Hoe gaat de berekening dan in zijn werk? 

Vandaag is 80 de basis van het telsysteem bij de Dogon, dit hebben ze ontleend bij de 

Bambara. Vroeger echter zou de basis van de Mandé gebruikt zijn, hier is 60 de basis. Het 

telsysteem met 60 al basis is volgens Griaule en Dieterlen de historische getuigenis van de 

migratie van de Dogon vanuit het Mandésprekend gebied in de richting van de 

Bandiagarafallaise. Dit historisch gegeven heeft een neerslag is terug te vinden in de rituele 

numeriek van de Dogon.
106

 De omwentellingstijd van Sirius B, zijnde 50 jaar, wordt in de 

berekeningen dubbel gerekend, wat 100 jaar oplevert. In het numeriek systeem met basis 

80 zorgt dit voor een teveel van 20 jaar. Die 20 jaar worden dan van de basis 80 

afgetrokken hetgeen 60 jaar is. 
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Hoe de rituele kalender berekend wordt leggen de auteurs uit; de oorsprong van deze 

eeuwenoude kennis zullen noch Griaule noch Dieterlen verklaren. Anderen, geïntrigeerd 

door het mysterie, zullen wel pogen het mysterie op te lossen. Het probleem bij al de 

pogingen om het Sirius-mysterie te verklaren is dat ze allemaal stuk voor stuk de gegevens 

die Griaule en Dieterlen aanbrachten voor waar aannemen. De enige vraag die voor deze 

onderzoekers van belang is, is de vraag hoe die kennis eeuwen geleden bij de Dogon 

aankwam. Het meest uitgebreidde antwoord op deze vraag werd door Robert Temple 

aangebracht in zijn boek The Sirius Mystery
107

. Ook Temple nam de ontdekkingen van 

Griaule bij de Dogon voor waarheidsgetrouw aan. Zijn speurtocht naar de oorsprong ervan 

leidde hem terug tot in het Oude Egypte en het Verre Oosten. Hij zocht hierbij naar sporen 

van het getal 50 en van het voorouderlijk wezen Nommo. Helaas is zijn conclusie op het 

einde van zijn boek niet dat de oorsprong bij een ooit bloeiende cultuur te zoeken is maar 

bij buitenaardse wezens, afkomstig van Sirius zelf. 

Het idee van buitenaards bezoek zou, na Temple‟s boek, nog meer navolging krijgen. Dit 

plaatste het Siriusmysterie en de Dogon in de groep van grote mysteries gelinkt aan 

buitenaardse bezoeken zoals Stonehenge, de Nazcalijnen en de piramides van Gizeh. Bij 

elk van deze mysteries nemen de „moderne graalzoekers‟ aan dat de mensen in kwestie, 

hier de Dogon, onmogelijk hun kennis konden verkregen hebben door middel van 

astronomische instrumenten, waardoor de enige verklaring een buitenaards bezoek is. 

Griaule heeft de verklaringen aan de hand van buitenaards bezoek nooit meegemaakt 

aangezien hij in 1956 overleed. Dieterlen daarentegen wel. Ze is echter nooit in gegaan (of 

tegen in gegaan) op deze toch wel verregaande verklaringen. Ook vandaag zijn er op het 

internet honderden websites te vinden die gewijd zijn aan buitenaardse verklaringen. Ook 

op wikipedia bij de beschrijving van Sirius in de categorie sterrenkunde wordt een 

paragraaf aan het mysterie gewijd.
108

 

In zijn kritische studie op basis van veldwerk, Dogon Restudied: A Field Evaluation of the 

Work of Marcel Griaule (1991), maakt Walter van Beek een evaluatie van Griaule‟s 

etnografie en hij ontleedt er het Sirius-mysterie.
109

 Deze analyse is bijzonder waardevol 

omdat het de eerste grondige kritiek op Griaule is, gebaseerd op veldwerk. Voorheen 

waren er reeds kritieken gekomen, echter allemaal gebaseerd op secundaire bronnen. 
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van Beek‟s analyse is, naast het inhoudelijke waarde, ook belangrijk omdat het 

academische debat omtrent Griaule en de Dogon terug geopend werd. Na de publicatie in 

Current Anthropology in 1991 bleven de reacties op van Beek‟s onderzoek niet uit. 

Sommige van de critici verweten hem dat hij Griaule enkel afbreekt zonder zijn eigen 

veldwerkmethode te verduidelijken. In een publicatie in 2004, Haunting Griaule: 

Experiences from the Restudy of the Dogon, reageert van Beek en doet hij zijn 

onderzoeksproces uit de doeken. Hij stelt dat het initieel nooit zijn bedoeling was om 

Griaule te bekritiseren maar dat hij de etnografie en de complexe kosmologie op basis van 

scheppingsmythes zelf op het terrein wou terugvinden. Hij gebruikt hiervoor de engelse 

termen „recognizability‟ en „productivity‟, waarmij hij bedoelt dat hij bij aanvang van zijn 

onderzoek wou nagaan in hoeverre de complexe etnografie van Griaule terug te vinden is 

op het terrein als productieve inzichten in het Dogonleven en ook als zodanig herkend 

worden door de Dogon. Zijn strategie was om eerst zelf een visie over het religieus 

systeem van de Dogon te vormen en die pas daarna met die van Griaule te vergelijken.
110

 

Dat van Beek‟s analyse een kritiek werd is een gevolg van de resultaten van zijn 

onderzoek. Een deel van die resultaten zal ik gebruiken om het Sirius-mysterie te ontleden 

door enkele problematische aspecten in Griaule‟s etnografie bloot te leggen. 

 

 

Deconstructie van het Sirius-mysterie 

Wanneer van Beek bij zijn informanten nagaat of ze kennis hebben van een ster die een 

component van Sirius is en of die bepalend is voor de rituele kalender, blijkt hij dat 

nergens terug te vinden. De verklaring zal dus bij de informanten of bij Griaule zelf 

moeten worden gezocht. 

Vanaf Dieu d’Eau zien we een toename aan subjectieve inbreng in de mythologische 

constructies. De tweeëndertigste dag (elke dag vormt een hoofdstuk) draagt de titel Les 

signes du Zodiaque. Nochtans spreekt Ogotemmêli zelf nooit expliciet over de 

sterrenbeelden. Het is Griaule die de twaalf sterrenbeelden herkent in het 

scheppingsverhaal dat hem verteld werd. Griaule‟s veldwerkmethode is er niet één die we 

kunnen beschrijven als een participerende veldwerkaanpak. Zijn stijl is eerder een 
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confronterende stijl. In zijn handboek voor veldwerk beschrijft hij cultureel contact en 

etnografie als “une entreprise théâtrale”. 
111

 Daardoor verwacht hij tijdens interviews 

onmiddelijk een adequaat antwoord van zijn informanten. Zoniet kon hij behoorlijk 

opvliegend uit de hoek komen, getuigt het hoofd van de maskergemeenschap, Dolo, in de 

documentaire Sur les Traces du Renard Pâle van Luc de Heusch. Dolo kende Griaule van 

toen hij nog een kind was en later een informant van hem werd.  

“Hij was een verschrikkelijk man. We wisten niet wat hij aan het doen was. Telkens als er 

regels waren die iemand verboden om binnen te komen, kwam hij zonder vragen binnen. 

Hij bleef doorvragen wanneer we een antwoord niet wisten, zoniet vroeg hij het de 

volgende dag opnieuw.”
112

  

Een voorbeeld hiervan is toen Griaule bezig was met het maken van een classificatie van 

insecten. Hij verwachtte hierbij dat de Dogoninformanten voor elk insect een andere naam 

zouden hebben. Hij kreeg ook voor elke soort krekel of elke soort kever een andere naam. 

Toen van Beek dezelfde lijst van verschillende insecten 35 jaar later aan zijn informanten 

voorlegde bleek deze bijzonder lachwekkend.
113

 Omdat Griaule niet tevreden was wanneer 

geen andere naam kon gegeven worden voor de verschillende soorten kevers, werden de 

informanten creatief in de benamingen. Normaal onderscheidden de Dogon twee soorten 

mestkevers (bòjò kèkè) één met een rode en één met een zwarte kleur. In de classificatie 

van Griaule zijn echter ook apenmestkevers, ezelmestkevers, verschillende kevers voor de 

uitwerpselen van zwarte apen, van olifanten, van hyena‟s, van schildpadden, van geiten en 

van kippen beschreven. 

Waarom de Dogon hem niet gewoon zegden dat er geen verschillende onderverdelingen 

waren valt te verklaren door de culturele waarden van de Dogon met name hun 

hoffelijkheid (courtesy bias) en respect ten opzichte van hooggeplaatste personen. Om 

Griaule niet teleur te stellen en aan zijn verwachtingen te voldoen begonnen de 

informanten een creatief taalspelletje te spelen.  

Van Beek stootte tijdens zijn eigen veldwerk bij de Dogon op een gelijkaardige situatie 

toen hij hen een kleurenkaart met vierhonderd verschillende kleuren gaf. Hij vroeg hen om 

de kleuren die uit een enkele woord bestonden op te noemen, toch zagen zijn informanten 
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het als hun plicht om voor elke kleur een naam te geven, hetgeen al snel een spel tussen de 

verschillende informanten werd.
114

 

Griaule heeft sinds Dieu d’Eau wel de autoriteit van zijn informanten, als autoriteiten in de 

geheime culturele kennis erkent. Hij heeft nooit de creatieve en actieve rol van zijn 

informanten in het construeren van die culturele waarheden gezien of willen zien. Deze 

kritiek werd reeds voor van Beek‟s studie al geformuleerd.
115

 Bovendien werkt Griaule 

gedurende zijn hele carrière met hetzelfde selecte groepje informanten. Ze werken dan 

gedurende tien tot vijftien jaar voor hem.
116

 Deze informanten woonden veelal bij hem in 

huis of in de missiepost in Sanga waar Griaule gevestigd was. Dit gegeven, de nabijheid 

van de informanten bij Griaule, de missiepost en de koloniale aanwezigheid in Sanga, 

zorgt ervoor dat de informanten zaken uit het leven van Griaule en de andere Europese 

aanwezigen overnamen. Dit liet hen toe antwoorden te formuleren op de vragen van 

Griaule die soms niet beantwoordbaar waren. 

De aanwezigheid van veel bijbelse elementen in de twee scheppingsverhalen zijn 

afkomstig van de flarden van verhalen die de informanten in de missiepost opvingen. 

Vreemd is echter wel dat Griaule zich daar nooit bewust van leek te zijn, of het niet wou 

zijn. In een voetnoot in Masques Dogon schrijft hij dat alternatieven voor de namen van de 

eerste voorouders „Adama‟ en „Hawa‟ zijn. Andere bijbelse elementen zijn bijvoorbeeld de 

kruisiging van Nommo, en zijn daaropvolgende verrijzenis in Le Renard Pâle. 

Van Griaule weten we dat hij een voorliefde had voor de luchtvaart. Hij bezat door zijn 

opleiding tot piloot een grote kennis van de sterren en de hemel. Amadingué
117

, één van 

van Beek‟s informanten tijdens zijn veldwerk, vertelt hem dat Ambara, de hoofdinformant 

van Griaule ten tijde van Le Renard Pâle, nooit over een dubbel sterrensysteem sprak. 

Waar hij volgens Amadingué wel geregeld over sprak waren sterren van verschillende 

“generaties” (togu: de Franse vertaling die Amadingué daar aan geeft is generations). 

Hiermee worden bij de Dogon twee naast elkaar liggende sterren bedoeld. Hierdoor 

werden deze twee sterren die naast Sirius liggen als zoon en kleinzoon van Sirius 

beschouwt. Deze twee sterren zijn de twee aanliggende sterren van het sterrenbeeld Grote 

Hond waar Sirius toe behoort. John Hawkins van de Brigham Young University 
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suggereerde aan van Beek dat de Franse woorden „génération‟ en „giration‟
118

 misschien 

verward werden door Griaule. Het lijkt er dus sterk op dat de kennis van Sirius B (en C) bij 

de Dogon, die de basis van het „Sirius-mysterie‟ vormt, niets anders is dan de kennis die 

Griaule bezat over de hemellichamen. Met de hulp van enkele creatieve informanten kwam 

die kennis vervolgens gefragmenteerd en gerecontextualiseerd terug bij een 

vooringenomen, dominante etnograaf in een koloniale context.  

 

 

5.3.  Het academisch debat rond Griaule en de Dogon 

Het academische debat rond Griaule en zijn œuvre vangt aan in de jaren na de publicatie 

van Le Renard Pâle. De eerste kritieken komen uit de Anglo-Saksische antropologische 

wereld. Mary Douglas stelt zich in If the Dogon... (1967) grote vragen bij de nagenoeg 

perfect georganiseerde visie die Griaule brengt van de Dogonrealiteit. Ze plaatst dit in het 

kader van een vergelijking tussen de engelstalige participant-observer en de franstalige 

etnografische traditie zoals we ze bij Griaule terugvinden. Ze zal in deze paper ook als 

eerste de gelijkenissen met de surrealisten opmerken: 

“I ask you here to note the extraordinary sympathy between the Dogon and the surrealists, 

a sympathy of both methods and aims.”
119

 

Een nieuwe kritiek van Douglas volgt een jaar later met Dogon Culture. Profane and 

Arcane (1968). De centrale kritiek is dat Griaule in zijn etnografie geen oog heeft voor het 

dagelijkse leven of de dagelijkse politieke processen bij de Dogon. Een kritiek die zonder 

meer terecht is. Met in het achterhoofd enerzijds de ontstaanscontext van de Franse 

etnografie en anderzijds de relatie met de surrealistische attitude, valt Griaule‟s keuze om 

zich te focussen op het sacrale domein te begrijpen. Vanuit het sacrale verklaart Griaule 

aan de hand van sterk uitgewerkte scheppingsverhalen de gehele kosmologie van de 

Dogon. Hierin herkennen we het zoeken naar een culturele sleutel om de faits socials totals 

te verklaren en een voorkeur voor het sacrale en mysterieuze. 

In 1971 volgt een nieuwe kritiek. Dirk Lettens legt in Mystagogie et Mystification als 

eerste een verband tussen de evolutie van het werk van Griaule en de evolutie in zijn 

                                                 
118

 Giration: de „orbit‟ of baan die een planeet of ster beschrijft 
119

 Mary Douglas, "If the Dogon..." Cahiers d'Études Africaines 7, no. 28 (1967). 



52 

 

veldwerkmethode. Hij gaat hier echter zeer ver in door het etnografisch werk na 1945 

waardeloos te noemen want het is subjectief en speculatief.  

“Griaule laisse parler les informateurs qui sont “griaulisés”; le style littéraire prend le pas 

sur le style scientifique; il n'y a pas de recoupement ni de référents matériels ou 

institutionnels.”
120

 

Door de etnografie na de Tweede Wereldoorlog volledig waardeloos en een geïdealiseerde 

mythopoëtische uitvinding te bestempelen gaat Lettens te ver. Zijn analyse heeft meer weg 

van een persoonlijke aanval op Griaule dan dat het een gefundeerde kritiek is die rekening 

houdt met de historische en etnografische context. 

De eerste Afrikaanse stem in het debat komt van Hountondji in African Philosophy: Myth 

and Reality (1983). Dit boek is niet meteen een directe analyse van Griaule‟s werk maar 

het is een aanklacht tegen etnofilosofie. Hountondji stelt dat een Afrikaanse filosofie, in 

casu de Dogonkosmologie, van Afrikanen moet uitgaan. Het probleem bij een etnofilosofie 

zoals die van Griaule is dat ze steunt op Westerse structuren en concepten.
121

 Toegepast op 

Griaule is zijn kritiek dat er geen erkenning is van de individuele inbreng van de Dogon in 

het uitwerken van de mythes. Hountondji verwijt Griaule persoonlijk dat hij de 

Dogoncultuur als ahistorische entiteit benadert en verkiest om hen te traditionaliseren in 

plaats van aandacht te hebben voor moderniserende dynamieken.  

James Clifford zijn inbreng in het debat is al enkele malen aan bod gekomen in dit 

werkstuk. Hij uit geen radicale kritieken tegenover Griaule‟s œuvre maar analyseert de 

historische context en de relatie van de beginnende Franse etnografie en het surrealisme in 

On Ethnographic Surrealism (1981). Vervolgens analyseert hij de veldwerkmethode van 

Griaule in Power and Dialogue in Ethnography (1983) en algemener „de koloniale 

etnograaf‟ in On Ethnographic Authority (1983). Clifford zijn inbreng is interessant omdat 

het de etnograaf en veldwerker Griaule in de juiste historische context plaatst met oog voor 

de ideologiën, gebeurtenissen, relaties en dynamieken die van Griaule de persoon en 

veldwerker maken die hij was. De drie papers worden in 1988 samen met nog enkele 

andere in boekvorm gegoten: The Predicament of Culture. Ik kan iedereen die Griaule, of 

andere koloniale etnografische werken, wil lezen aanraden om eerst The Predicament of 

Culture te lezen. Het is niet eenvoudig om werken juist te lezen en te interpreteren die twee 
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generaties geleden geschreven zijn. Teveel factoren die nu niet meer aanwezig zijn en zelfs 

moeilijk voor te stellen zijn spelen een rol bij het tot stand komen van Griaule‟s etnografie. 

Een juiste lezing vereist een juist inzicht in de ontstaanscontext van de bestudeerde 

werken. 

Maar, zoals Clifford opmerkt midden de jaren tachtig, is er veertig jaar na het overlijden 

van Griaule nog geen kritische analyse gedaan op basis van veldwerk bij de Dogon. Walter 

van Beek‟s onderzoek brengt hier verandering in door als eerste Griaule zijn etnografie te 

onderzoeken op basis van empirische gegevens. Hij bevestigt het eerder gemaakte 

onderscheid tussen de publicaties voor en na Dieu d’Eau. Zijn kritiek is enkel gericht op de 

tweede periode.
122

 Zijn conclusie is hard, de verschillen tussen zijn data en die van 

Griaule‟s werk na Dieu d’Eau zijn groot. De Dogon kennen geen echte scheppingsmythe, 

noch die van Ogotemmêli, noch die in Le Renard Pâle. Beide scheppingsmythes zijn het 

resultaat van een „bricolage‟, een knutselwerk van verschillende symbolen, getallen en 

associaties. De vos als toekomstvoorspellend dier heeft geen speciale status binnen de 

Dogonmythologie. Astronomie heeft nagenoeg geen belang in de religie en Sirius als 

dubbel (of drieledig) sterrensysteem is niet gekend bij zijn informanten. Naast het volledig 

kennen van de publieke teksten en verhalen bestaat er geen diepere geheime kennis. De 

bovennatuurlijke wereld is veel vager, ambivalenter en veranderlijker dan in Dieu d’Eau 

en Le Renard Pâle. Symbolen komen maar beperkt voor in de Dogonreligie. Het cruciale 

concept „nyama‟, de levenskracht, is irrelevant voor de Dogon. En tot slot zegt van Beek 

dat de Dogonsamenleving niet doordrongen is van religie; “[...] in fact, much of Dogon 

social life bears little reference to religious matters.”
123

 

De reacties die volgden na het verschijnen van van Beek‟s studie zijn talrijk. Hiermee heeft 

hij zijn doel grotendeels bereikt; het academische debat is heropend. De reacties zijn niet 

alleen talrijk maar ook zeer divers. Sommige reacties zijn gericht op zijn methodologie, 

zonder veel naar de inhoud te kijken. Sommigen verdedigen Griaule, anderen van Beek. 

De meest interessante toevoeging aan het debat komt naar mijn mening van Andrew Apter. 

In 2005 publiceert hij Griaule’s Legacy: Rethinking ‘la parole claire’ in Dogon Studies. 

Apter erkent de meeste bevindingen van van Beek maar maakt een belangrijke correctie op 

van Beek‟s stelling dat la parole claire, dieper gewortelde culturele kennis, nagenoeg 
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volledig ontbreekt in de Dogonsamenleving. Bovendien zegt van Beek dat er nergens in 

West-Afrika vergelijkbare diepe kennissystemen te vinden zijn. Hier gaat van Beek in de 

fout zegt Apter. Hij herkende tijdens zijn veldwerk bij de Yoruba in Nigeria wél de diepere 

kennis zoals Griaule die formuleert. 

“It is precisely because Griaule‟s deep knowledge formulations resonate with my own 

Yoruba research that I have continued to take them seriously     not in terms of a dogma to 

be mastered but as a rhetorical resource to be deployed.”
124

 

De relevantie van de diepere kennis zoals Apter die ziet kan uitgelegd worden aan de hand 

van deze spreuk van de Yoruba: “Het geheim overtreft het geheim, het geheim verslindt 

het geheim volledig”.
125

 Hierbij is het geheim achter het geheim dat de diepere kennis geen 

vaste inhoud heeft maar zijn kracht haalt uit de zijn contextspecifieke oppositie tegenover 

het autoritaire discours. Het is dit autoritaire discours die de diepere kennis impliciet 

uitdaagt. Hiermee bedoelt Apter dat van Beek geen diepere kennis heeft teruggevonden 

omdat hij die diepere kennis niet herkent en erkent aangezien zijn informanten er niet 

expliciet naar verwijzen. Dit inzicht wil niet zeggen dat Apter Griaule‟s etnografie als een 

juiste, waarheidsgetrouwe analyse van geheime kennis en de Dogoncultuur ziet. Volgens 

Apter ging Griaule in de fout door de geheime kennis als een vastliggende structuur en 

inhoud te interpreteren. Daardoor ging hij veranderingen in het mythologisch corpus als 

verschillende stappen in de graduele initiatie verklaren. Aldus werd het zoeken naar de 

geheime kennis een doel op zich voor Griaule. 
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6. Besluit 

Hoe kan Marcel Griaule‟s etnografisch werk over de Dogon juist gelezen worden? 

Griaule‟s etnografisch werk is op te splitsen in drie delen, elk gekenmerkt door een andere 

methodologische aanpak en door inhoudelijke verschillen in de etnografie. De evolutie in 

de etnografische werken is rechtstreeks verbonden aan de evolutie in de veldwerkmethode 

die Griaule hanteert. Om de wijzigingen in de aanpak van het veldwerk te begrijpen is een 

analyse vereist van de historische context, van de academische achtergrond, van de 

ideologische en intellectuele achtergrond, van de etnografische context en van de persoon 

Marcel Griaule. 

De studie van de academische achtergrond van Griaule draagt bij tot het verklaren van een 

aantal zaken. De etnografie als volwaardige, onafhankelijke wetenschappelijke discipline 

is nog jong en in volle ontwikkeling bij de aanvang van Griaule‟s etnografische loopbaan. 

De invloed van de grondlegger van de Franse etnografie, Marcel Mauss, op de 

etnografische methode van Griaule is bijzonder groot. Verder werpt een inzicht op de 

academische context een licht op de relatie tussen de etnografie, de museologie en het 

koloniale project. 

Onder wat ik „ideologische en intellectuele achtergrond‟ noem valt de relatie tussen de 

jonge etnografische discipline en de surrealistische attitude. De etnografie en het 

surrealisme zijn ongeveer gelijktijdig ontstaan in de jaren twintig van vorige eeuw in 

Parijs. Bovendien promoten ze beiden een nieuwe kijk op de mens en de realiteit; cultuur 

wordt als een artificieel bouwwerk ervaren en de culturele Andere wordt als een 

volwaardig menselijk alternatief beschouwd. De persoonlijke relaties tussen prominente 

figuren uit zowel de etnografie als uit het surrealisme zorgen voor een wederzijdse 

beïnvloeding. Surrealistische technieken en concepten zullen hun ingang vinden in de 

jonge etnografische discipline, en omgekeerd. Onder meer een fascinatie voor het sacrale, 

de techniek van bricolage en de visie op cultuur als artificiële, gecodeerde constructie zijn 

bij beide terug te vinden. De relatie met het surrealisme laat toe bepaalde technieken, 

thema‟s en verklaringen in Griaule‟s werk situeren. 

Wanneer de historische context onder de loep wordt genomen kunnen eerst en vooral de 

sporen van de koloniale ideologie in Griaule‟s werk beter begrepen worden. Etnografie 

was, zeker in de beginperiode, onlosmakelijk verbonden aan het koloniale project. De 

ideologische, de politieke en de wetenschappelijke motieven van de koloniale context 
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beïnvloeden sterk de etnografische discipline. Naast het koloniale aspect spelen mondiale 

gebeurtenissen, zoals de twee Wereldoorlogen een belangrijke rol. 

Een biografische analyse van Marcel Griaule maakt het mogelijk om verschillende 

elementen in het werk en in de werkwijze van de etnograaf Griaule beter te begrijpen. Zijn 

autoritaire, bijna militaristische, karakter is terug te vinden in zowel zijn werk als zijn 

werkwijze. Griaule‟s persoonlijkheid is een niet te onderschatten factor in de constructie 

van zijn etnografisch werk. Zijn machtsmetaforen en zijn literaire stijl belichamen, 

voornamelijk na de Tweede Wereldoorlog, zijn persoonlijkheid. 

Alvorens over te gaan tot een analyse van de etnografie is het noodzakelijk om ook de 

Dogon te situeren. Een bruikbare bron hiervoor zijn veldwerkstudie‟s die, in tegenstelling 

tot Griaule‟s veldwerkmethode, oog hebben voor de alledaagse gebeurtenissen en 

dynamieken. Veldwerk volgens de Anglo-Saksische traditie, de participant-observer, is 

hiervoor aangewezen.  

Een juiste lezing en interpretatie van het werk van Griaule verreist aandacht voor deze 

contextuele factoren. 

De eerste periode in Griaule‟s werk levert een beschrijvende etnografie van de Dogon die 

vandaag ook nog bruikbaar is dankzij haar objectief karakter. Het is bovendien een 

historische getuigenis van het pionierswerk dat Griaule verrichte in de veldwerkdiscipline. 

De grote hoeveelheid aan verzamelde gegevens, objecten, film, foto‟s, objectieve 

beschrijvingen en geluidsfragmenten, zijn een zeer waardevolle bron voor elk 

Dogononderzoek. Deze documentaristische fase kenmerkt zich door een grote verzameling 

documenten, objectieve observaties en de ontwikkeling van een interviewtechniek in het 

veldwerk. In deze periode zal de invloed van de Dogon relatief beperkt zijn, maar daar 

komt verandering in. De rol van de informanten zal in de volgende fase explicieter op de 

voorgrond komen. 

De moeilijkheid voor een juiste lezing en interpretatie van Griaule‟s etnografie begint bij 

zijn publicaties vanaf 1948 met het verschijnen van Dieu d’Eau. Na de Tweede 

Wereldoorlog verandert de methodologische werkwijze van Griaule. Van een objectieve 

verzamelaar-observator evolueert Griaule naar een subjectieve luisteraar en vertaler. De 

initiatie in de geheime kennis van de Dogon zorgt ervoor dat Griaule de Dogoncultuur 

vanaf dan als een groot web van mythische associaties begint te ontleden. De etnografische 

beschrijving van de Dogon als grote filosofen die hun eigen mythologische schepping 
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dagelijks beleven en herleven in een wereld die doordrongen is van de kosmologische 

mythologie klopt niet. Het vergelijkend onderzoek op basis van empirische gegevens, dat 

van Beek deed, zou minstens een deel van die kosmologie moeten teruggevonden hebben. 

Dit is niet het geval. Het na-oorlogse werk van Griaule kan niet gelezen worden als dé 

ultieme juiste beschrijving van de Dogonsamenleving. De tendens om te generaliseren, 

eigen aan de Franse etnografische traditie, maakte dat Griaule geen probleem zag in de 

jarenlange samenwerking met een handvol informanten. Hij had immers hun 

betrouwbaarheid geverifieerd, dus concludeerde Griaule dat zij representatief waren voor 

de gehele Dogonsamenleving. En bij uitbreiding voor West-Afrika en l’homme noir in het 

algemeen. 

Voor een juiste interpretatie van Griaule‟s werk moet eerst vermeden worden in dezelfde 

etnografische valkuilen te trappen. Een cultuur, zoals in „de Dogoncultuur‟, is geen 

statische ahistorische entiteit. Hierdoor wordt het zoeken naar geheime culturele kennis in 

de vorm van een vaste en herkenbare structuur zinloos. Dit is evenzeer een problematisch 

uitgangspunt in van Beek‟s studie. Ook hij gaat op zoek naar sporen van herkenbaarheid en 

productiviteit van die geheime culturele kennis. Zijn deconstructie van Griaule‟s etnografie 

is een stap in de goede richting. Een deconstructie aan de hand van de verschillende 

contextbepalende factoren laat toe om de ontstaanscontext van de etnografische werken te 

reconstrueren.  

Wanneer we de gedeconstrueerde scheppingsverhalen bekijken en onderling vergelijken 

dan komt een reeks van principes en patronen naar boven die wél in beide verhalen terug te 

vinden zijn. De individuele creativiteit, het streven naar harmonie en sociale cohesie, de 

prominente plaats van taal in de samenleving, het belang van transformatie en historische 

interpunctie
126

, het belang van generaties en het respect voor autoritaire personen; al deze 

principes en culturele waarden vormen een consistent geheel; de geheime culturele kennis 

waar Griaule en van Beek naar op zoek gingen. De Dogon hebben inderdaad geen vaste 

scheppingsmythe, de spirituele wereld van de Dogon is ambivalenter en diverser dan in 

Griaule‟s versie en de samenleving is niet doordrongen van religie. Al deze bevindingen 

van van Beek worden door andere hedendaagse veldwerkstudie‟s in Pays Dogon 

bevestigd.
127

 Waar hij in de fout gaat is bij het ontkennen van het bestaan van culturele 

geheime kennis, la parole claire. Zowel Griaule als van Beek vertrekken van een onjuiste 
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opvatting van diepere culturele kennis; ze zien het als een dogma, een verzameling van 

vaste doctrines. De definitie die Apter aanreikt maakt het wel mogelijk om la parole claire 

te ontdekken bij de Dogon. Die geheime kennis heeft geen vaste inhoud en is dus ook niet 

aan te leren door initiatie of eenvoudig te herkennen in het veld. Ze is wel herkenbaar in de 

verschillende scheppingsverhalen en in van Beek‟s empirische studie, als een reeks 

principes en processen die het mogelijk maken voor de Dogon om met veranderingen, 

historische gebeurtenissen, modernisering en traditie om te gaan.  
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