
Power and dialogue in Ethnography: Marcel Griaule’s Initiation. 

Inleiding:  

Griaule is een Franse antropoloog die vooral bekend staat voor zijn studie van de Dogon stam uit 

West-Afrika (Mali)   

Hij heeft meegevochten als piloot in het Franse leger tijdens wereld oorlog 1. 

Na de oorlog ging hij les volgen aan de univ bij twee bekende antropologen: Marcel Mauss en Marcel 

Cohen. 

Tussen 1928 en 1933 ondernam hij twee grote expedities: één naar Ethiopië en de tour Dakar-

Djibouti waarmee hij Afrika doorkruiste. 

Op deze tocht bestudeerde hij de Dogon stam uit Mali, zijn studies hieromtrent werden nadien 

wereldberoemd. 

 

Griaule wordt vnl herinnerd voor zijn samenwerking met de blinde jager Ogotemmeli in zijn 

onderzoek naar de Dogon rituelen, mythen en praktijken. Eén van de voornaamste studies hierin 

bestond in het bestuderen van de Dogon maskers 

Samen met zijn studente Germaine Dieterlen ging hij regelmatig naar Mali voor het onderzoek van 

de Dogon stam. 

 

Hij stierf in 1956. 

De tocht Dakar-Djibouti 

O.a. samen met André Schaeffner, Deborah Lifchitz en Michel Leiris vertrok hij op missie van Dakar 

naar Djibouti. In totaal bestond het team uit 9 leden. 

Het belangrijkste was dat Griaule een uitgewerkte en eigen etnografische methode ontwikkelde voor 

het bestuderen van de Dogon stam. 

In zijn werk ‘l’homme noir’ nam Griaule de Dogon en andere buurstammen als voorbeelden om de 

Afrikaanse manier van denken, de beschaving, de filosofie en de religie te beschrijven en analyseren. 

Vandaag spreekt men ook wel van de Griaule-school omwille van de eigen manier van bestuderen en 

etnografische methode die specifieke kenmerken had. 

De eerste 10 jaar van het onderzoek waren vooral gericht op het verzamelen van informatie. 

Pas nadien zouden verklaringen en samenstellingen over rituelen en praktijken plaatsvinden. 

 

De meesterwerken van de tweede periode van de Griaule-denkschool waren: 1. Le renard pâle dat 

Griaule samen met Germaine Dieterlen schreef. 



2. Ethnologie et langage: la parole chez les Dogon dat de dochter van Griaule: Geneviève Calame-

Griaule heeft geschreven. 

 

Het eerste werk  handelt vnl over de mythische verklaring van de cosmos. 

Het tweede werk gaat vnl over de theorie van de inheemse taal en expressie. 

 

Het werk van Griaule is één van de klassieke realisaties van 20ste eeuwse etnografie. 

Echter, zijn werk heeft ook onder scherpe kritiek gelegen vanuit diverse hoeken. 

Sommigen oordeelden dat er een gebrek aan historische dynamiek en idealistische 

vooringenomenheid aanwezig is in zijn werk. Anderen hebben geoordeeld dat G. te veel afhing van 

vertalers en dat hij te veel afhing van een aantal gepriviligeerde informanten. 

 

Volgens vn Malinowski of Evens-Pritchard hebben vooral een gemis aan aandacht voor de dagelijkse 

realiteit of politiek gemist in het werk van G. en daarnaast zijn ze voorzichtig met de TE perfect 

voorgestelde realiteit van de Dogon. 

 

Ook Afrikanen zelf hebben het werk bekritiseerd vanuit de gedachte dat te weinig aandacht wordt 

gegeven aan individuele inbrengen van personen en dat de nadruk te veel wordt gelegd op de 

culturele tradities in de uitwerking van de Dogon mythe. 

 

Belangrijk is dat we niet alle kritiek kunnen weergeven en nagaan omdat er niet genoeg historische 

kennis of gegevens ter beschikking zijn over de Dogon en dat de meeste informatie erover van G. zelf 

komt.  

Wat wel zeker is dat bij elk veldwerk in het kader van een entografische studie een enorme ‘opening’ 

blijft bestaan: de kant van het verhaal van de inheemse bevolking zelf. 

Hoe was het onderzoek ervaren? Hoe hebben de informanten het onderzoek beïnvloed? Hoe hebben 

de leiders van de stammen het onderzoek beïnvloed?... 

Daarom moet de Dogon-cultuur als aparte entiteit worden beschouwd, los van de etnografische 

bevindingen daarover. 

 

Het is zo dat de bevindingen van G. wel EEN Dogon waarheid weerspiegelen, maar zkr niet de gehele 

waarheid weergeven. Het is een waarheid die gelinkt wordt aan bepaalde gebeurtenissen, een 

historische context,… 

De historicus zal zich dus afvragen in wat voor historische context, wat voor politieke limieten, wat 

voor communicatie,… er aanwezig was. 



 

De hierboven genoemde meesterwerken zijn uitgebreidde uitvindingen die door verschillende 

subjectieve individuen (zowel Europees als Afrikaans) zijn opgesteld en die dus bijgevolg niet de 

“Dogon way of thinking” vertegenwoordigen. 

Zowel de complexiteit van deze onderwerpen als het ontbreken van vrouwelijk informanten doen 

besluiten dat er twijfel bestaat over de claim om te veralgemenen. 

De ‘G.tradition’ geeft ons een totaal nieuw en uitgewerkt alternatief voor het Anglo-Amerikaanse 

model, waar bij intensief participatief wordt geobserveerd. 

Alleen al daarom is het een belangrijke element in de geschiedenis van de 20e eeuw van de 

etnografie. 

Zijn werk behoort voornamelijk tot de kolonisatie periode. 

 

Men zegt dat G.’s werk typisch Frans is, hierbij verwijzend naar zijn voorgangers Mauss en Delafosse 

die ook voorvechters van het veldwerk waren. 

G.’s werk ontplooide zich van specifieke studies van specifieke populaties tot een veralgemening 

over de ‘l’homme noir’, Afrikaanse beschaving en metafysica. 

 

1) Delafosse kende zeer veel Afrikaanse talen en culturen en hij was de eerste professor aan de 

Ecole des Langues Orientales. Hij was een voorvechter van de fundamentele 

gelijkwaardigheid van rassen. 

2) Mauss hechtte ook veel belang aan observatie en het bestuderen van het concrete en 

werken met experimenten. Hij moedigde al zijn studenten aan tot etnografie. 

Hij sprak vooral over verschillende methodes en classificaties zonder zelf de beste er uit te 

kiezen. Hij ondersteunde het moderne veldwerk. Om een goede vergelijkende sociologische 

studies te maken was het van belang om verschillende soorten documentatie te bemachtigen 

door gespecialiseerde ‘observeerders’.  

De voornaamste taak van de etnograaf bestond erin om een coherent geheel totstand te 

brengen. Hij geloofde dat de gemeenschap impliciet aanwezig is in de delen of de 

organiserende structuren ervan. 

M’s ‘Manuel’ was geen methode maar eerder een grote cheklist. 

 

Het veldwerk van G. 

Het veldwerk van G. bestond uit twee componenten: een documentatie-systeem en een initiatief 

nemend gedeelte (waarin conversaties en het leren over exegese vooraan staan) 

Deze twee benaderingen vulden elkr aan volgens G. + ze hebben lkr zelfs nodig zei hij. 



 

G. moest een uitweg zoeken uit de tegenstrijdige belangen van hemzelf als etnograaf en de lokale 

bevolking. Maar hij wist dat die belangen nooit volledig zouden kunnen worden geharmoniseerd. 

G. had geen keuze en moest sommige gebeurtenissen uitlokken, zoniet dan zou hij er tientalle jaren 

moeten blijven alvorens hij bepaalde zaken kon observeren en leren kennen. 

 

1e fase: het visueel observeren van gebeurtenissen. 

In deze fase was hij nog van niemand afhankelijk en besloot hij zo veel mogelijk beelden te krijgen 

waardoor hij een overzicht kon hebben van zijn ‘studieobject’. 

Een overzicht van waaruit hij kon vertrekken om bijvoorbeeld mappen te tekenen en te weten waar 

wat precies gesitueerd was, gaf de mogelijkheid om nadien gestructureerd te werk te gaan. 

Vanuit zijn ervaringen als piloot, bedacht hij dan ook om luchtfoto’s te nemen vanop bepaalde 

bergen bijvoorbeeld. 

Op deze manier verwierf G. al kennis, nog voor dat hij contact hoefde te hebben met de bevolking. 

 

Voor G. was een overvloed aan documentatie het uitgangspunt bij uitstek van waaruit een cultuur 

moest worden bestudeerd. Alleen op zo’n manier zou men bepaalde ‘geheimen’ kunnen ontdekken. 

Hij verdedigde zich met zijn ‘overzichts theorie’ ten aanzien van de Anglo-Amerikaanse methode 

waarbij je door individuele ervaring de cultuur leert kennen. Als je dat doet, zie je bepaalde zaken 

niet bij het verloop van een evenement. Je bent beperkt tot de locatie waar je je bevindt. 

 

De enige manier om zich voldoende te documenteren was door het samenstellen van een team van 

observators. Elk bevond zich op een specifieke plaats en moest een specifiek element in de gaten 

houden. Nadien zouden de gegevens naast elkr worden gelegd en met elkr worden vergeleken. 

 

Nadien in een latere fase, zou de verzamelde documentatie worden verbeterd en gecontroleerd. 

De ‘gaten’ in de verschillende gebeurtenissen worden dan opgevuld. 

Aanvankelijk gebruikte G. de commentaren van de observatoren en informaten bij het bestudeerde 

gedrag maar nadien zou zijn houding wijzigen toen hij Ogotemmeli leerde kennen: 

Zodra bepaalde informanten waren ‘getest’ en een bepaalde kwalificatie kregen kregen ze bepaalde 

onderzoekstaken opgelegd.  

Teamwork was een efficiente manier om om te gaan met gehele sociale feiten, om een volledige 

documentatie op een veelheid aan subjecten te krijgen. 

 

Deze werkwijzen omvatte de moderne werkwijze: specialisatie en taakverdeling. 



Sociale werkelijkheid is te complex voor een individuele onderzoeker. 

G. sprak van een ideaal team in termen van organische solidariteit en quasi-militaire eenheid. 

 

Belangrijk: onderscheid periode VOOR Ogotemmeli en periode NA Ogotemmeli. 

 

Voor Ogotemmeli moest de informant voorzichtig worden geïdentificeerd en gelocaliseerd in een 

specifieke groep of deel van de sociale samenleving. 

Op die manier kon men nagaan hoe en of iemand zou overdrijven of iets zou vergeten omwille van 

taboes, trouw,… 

Men moest kwalificeren waarin de persoon gespecialiseerd was, of het meeste kennis van had: 

technologische, historische, juridische of religieuze kennis. 

Daarnaast kreeg men een (morele kwalificatie) : betrouwbaar, diep gelovig, goed geheugen,… 

G. hechtte enorm veel belang aan de verankering met de tradities, drm verafschuwde hij de 

personen die Christelijk, Moslim waren of de personen die vaak in contact waren met Europeanen. 

 

In zijn ‘Méthode’ heeft G. het over de verschillende ‘leugenaars’ onder de informanten omwille van 

het niet correct weergeven van bepaalde informatie, het verzwijgen van iets,… omwille van 

alerhande redenen. 

 

G. etnografische techniek is vooral te situeren in het documentatie-paradigma waarbij het zoeken 

van informatie belangrijk is. 

  

Zijn positie als etnograaf kan het best vergeleken worden met die van een onderzoeksrechter die zich 

enkel bezig houdt met het verzamelen van zo veel mogelijk informatie, verschillende verhalen naast 

elkr legt, tegenstrijdige uitspraken uitlicht, de ‘getuigen’ dubbel chekt,… Alleen op deze manier kan je 

afdoende informatie bemachtigen om de waarheid te achterhalen vindt G. 

Het gaat dus over ‘observation’ en ‘interrogation’. Ondervragen en observeren 

 

Na een verloop van tijd bleek deze methode van G. echter niet meer adequaat daar de veelheid aan 

verklaringen van de Dogon zich onderscheidden van hetgeen G. begrepen had van hun tradities en 

rituelen. 

Het originele aan zijn etnografische activiteit was echter dat het een gesofisticeerde interpretatie van 

de Dogon cultuur naar boven bracht die vnl beïnvloed was door een groep van invloedrijke mensen 

van de Dogon-stam. 

 



Vooraleer dieper in te gaan op de tweede fase van G.’s werk, is het nuttig om even een stap terug te 

nemen ten aanzien van zijn onderzoeksmethodes en tacktieken om hun relatie met de koloniale 

situatie te verduidelijken. Hij stelde zich aanvankelijk op als magistraat, ondervrager, soms als een 

verre vriend, een toegewijde vader, een bezorgde patroon, een handelaar die betaalt voor 

bekentenissen 1 per 1,… 

Pas vanaf de jaren 50 zou zijn houding veranderen en zou hij afstand nemen van deze koloniale 

houding. Vanaf dan stelde hij zich meer op als een student met respect voor de Dogon cultuur. 

Ondanks dat hield hij toch stevig vast aan een minimum van vertrouwen, de ultieme controle over de 

onderzoeken en de producten. Maar het behouden van controle was altijd een strijd. G. vergeleek 

veldwerk nooit met het louter onderhouden van vriendschappelijke relaties. Noch neutraliseerde hij 

het proces van leren en ervaren of het proces van opgenomen te worden in een grotere familie. 

G. had het voornamelijk over een wederkerend belangenconflict. 

 

Opmerkelijk is zijn sterke aandacht voor het structurele verschil in de machtsverhoudingen en het 

onderliggende geweld dat bestaat in alle relaties tussen blanken en zwarten in een koloniale situatie. 

 

Men kan spreken van een ethnographie vérité analoog aan de cinéma vérité van G.’s medewerker 

Jean Rouch waarbij de realiteit niet objectief wordt opgenomen door de camera maar de realiteit wel 

wordt uitgelokt door de actieve aanwezigheid van de camera. 

Verschillende jaren na elkr werd terug gekeerd naar de Dogon en werd zo veel mogelijk op camera 

vastgelegd. 

 

G. stelde zich voor een groot stuk als koloniaal op . Als geweld een deel van G.’s tacktiek zou 

uitmaken, dan moet toch gezegd worden dat hij zelf nergens suggereert dat gedwongen 

bekentenissen in etnografie noodzakelijk zijn. 

Daartegenover kan men wel in zijn methodologie terugvinden dat hij bepaalde instructies geeft van 

hoe je bepaalde bekentenissen kan uitlokken. Wanneer we het hebben over uitlokken, provocatie, 

dwingen,… dan gaat het eerder over een stijl dan over een tacktiek. 

 

De vraag stelt zich, hoe een bepaalde stijl functioneert als een deel van een onderzoeksactiviteit en 

hoe het indruist tegen een ideologisch milieu. 

Veel antropologen van voor de jaren ’50 berustten in de koloniale regimes en volgden dan ook hun 

opgebouwde stijl.  



De heerschappij van de blanke of culturele dominantie was nu eenmaal een deel van de historische 

context van die tijd. Er was bovendien sprake van etnografische vrijheid of liberalisme. Men had de 

keuze om een bepaalde stijl of techniek al dan niet te kiezen. 

Soms moest men gewoon op een koloniale manier handelen louter en alleen om hun Europese 

identiteit staande te houden. 

 

G. onderstreept ook het belang van ‘impression management’ en van theatraliteit in etnografie. 

Onderzoeksrelaties ontwikkelen zich ‘achter verschillende maskers’. Er moeten bepaalde 

gebeurtenissen als het ware in scène worden gezet. Mensen moeten in een bepaalde rol worden 

geduwd. 

(op dit soort werk is enorm veel kritiek ontstaan omwille van het feit dat dit geweld kan uitlokken,…) 

G. lijkt echter niet te zijn onderdrukt door zijn rollenspel. Hoewel hij niet kritisch is, is hij wel ironisch. 

G. beschikte ook over charme, temprament, groeiende sympathie, zelfs liefde voor de Dogon. 

 

Etnografische liberalen hebben de neiging om eerder ironisch te zijn. Zij hebben gezocht naar 

manieren om afstand te nemen van de imperialistische rol die de blanke tot dan toe speelde. 

Etnografisch liberalisme is een waaier van ironische posities die kunnen worden ingenomen, rollen in 

de koloniale beweging en rollen die er zich van afzetten. 

 

De politieke en ethische spanningen die terug te vinden zijn in G.’s werken zijn slechts recentelijk 

expliciete onderwerpen van analyse geworden. 

 

(sinds de jaren 60 zijn de rapporten van het meeste veldwerk publiek gemaakt, waardoor de eerste 

kritieken en bedenkingen over deze manier van etnografie zich ontwikkelden, vooral de herkenning 

van de ironische structuur, van het terugvallen op  geïmproviseerde, historisch inhoudelijke ficties) 

Vooral historici zouden het moeilijk hebben met de manier van weergeven van deze ‘realiteit’. 

 

G.’s gevoel voor morele spanning en geweld was enorm aanwezig in zijn veldwerk, het was zeer 

ongewoon dat er zo veel aandacht aan werd gegeven. Toch heeft hij ook gebruik gemaakt van een 

stimulerende fictie die de wederzijdse ontmoeting met de Dogon mogelijk maakte. 

Deze fictie valt vnl terug te vinden in het werk dat na Ogotemmeli werd verricht. Je ziet in deze 

werken de bovenlaag van etnografische fictie (Inleidende Dogon kennis) door een fictie van 

etnografie verkregen (veldwerk als inwijding) 

Deze manier van wijken gaat terug op het denken van Geertz over de fictie van de morele 

samenleving, waarvan hij delen ziet terugkomen in de ethische spanningen die inherent zijn aan het 



veldwerk. Hij aanvaardt dat al de partijen bij de ontmoeting erkennen dat ze elementen van 

onbetrouwbaarheid, hypcrisie en zelf-bedrog hebben. 

Hij ziet deze erkenning als een voorwaarde voor een beleefde fictie (in G.’s termen: een drama) 

Volgens Geertz zijn zo’n ficties noodzakelijk voor succesvolle etnografie. 

 

De vorm van het veldwerk wordt in een tekst opgenomen en de gebruikte fictie van de gemeenschap 

die het onderzoek heeft mogelijk gemaakt wordt voorgesteld. Bijgevolg zijn etnografische werken 

ficties van zowel een andere culturele realiteit en van hun eigen totstandkoming. 

Dit is ook duidelijk in het werk van G. en Dieterlen waar initiatie de gemene wijze van het 

organiseren van hun onderzoek vormt. (bv. Kip ritueel slachten alvorens bepaald heiligdom te 

betreden,…) 

Het is weliswaar niet vereist dat men een volledig proces doormaakt zoals dat voor een lid  van de 

stam het geval is. Louter het spelen van de ‘comédie’ volstaat, het zorgt ervoor dat bepaalde 

etnografische relaties veranderen en worden gestimuleerd.  

Initiatie geeft uiteindelijk toegang tot een gepriviligeerde positie van de inheemse denkwijze, iets wat 

volgens G. een uiting was van het functioneren van een samenleving. 

De etnograaf dient dan de rol van de ‘vreemde’ terug te spelen zonder zich helemaal te laten 

wegcijferen in de onderzochte gemeenschap.  

Een vriendelijke maar vastberaden buitenstaander, die constant bezig is met de gewoontes, wordt na 

verloop van tijd gezien als iemand die precies omwille van het feit dat hij/zij tegelijk ook buiten de 

gemeenschap staat, een bepaalde vorm van respect toont ten aanzien van de inheemse instituties en 

dus niet de bedoeling lijkt te hebben om die gewoontes en rites te ‘vervalsen’ of anders voor te 

stellen dan ze zijn. 

 

De onderzoeker moet stappen nemen parallel naast de stappen die hij zet gedurende de initiatie. 

Hij heeft met andere woorden twee rollen te spelen. 

Deze parallel valt terug te vinden in ‘Le renard pâle’ en ‘Conversations with Ogotemmeli’. 

De eerste 10 jaar van onderzoek bij de Dogon leverde enkele kennis op van het laagste stadium van 4 

stadia. Kennis overgedragen door de ouderen aan beginners als het ware. 

Maar de etnografen bleven herhaaldelijk terugkomen en toonden hun goedgelovigheid/ interesse/ 

betrokkenheid. G. gebruikte bijvoorbeeld zijn luchtfoto’s om de Dogon te adviseren over het beheer 

van hun water. 

De lokale heersers kwamen samen en beslisten om G. het hoogste stadium van Dogon kennis te 

onderwijzen. 

 



Hetgeen hierboven uiteengezet, doet belangrijke vragen stellen over korte- en lange termijn 

etnografie. Er bestaat geen twijfel over dat G.’s herhaaldelijke bezoeken, progressief kennis en 

informatie opleverden. Open-einde lange termijn studies leveren sowiezo andere resultaten op dan 

het bestuderen van een fenomeen gedurende 1 à 2 jaar gevolgd door een terugkeer voor het 

onderzoeken van een mogelijke verandering. 

Het ouder worden van zowel de informanten als de onderzoekers en de opgedane ervaring door de 

onderzoekers zorgt voor een diepgang in de opgedane kennis. 

 

Ogotemmeli’s initiatief dient niet te worden afgeschilderd als een vervolmaking van het verrichte 

onderzoek, het kan eerder worden beschouwd als een commentaar daarop. 

Ook hier blijft de ‘Dogon-side’ van het verhaal onbekend. 

Het is wel duidelijk dat Ogotemmeli’s tussenkomst cruciaal was voor het onderzoek. Het toonde 

hoever de controle van de Dogon ging over de informatie die ze wilden meedelen aan de 

onderzoekers. 

Ogotemmeli en zijn opvolgers waren voortaan opgeleide gesprekpartners. Men had geen nood meer 

aan het kwalificeren een nagaan van betrouwbaarheid van informanten. 

Bijgevolg worden de geheimen op een vrije manier meegedeeld en worden ze niet opgebiecht zoals 

in een bekentenis. 

Of etnografie nu wordt beschouwd als afgeleidde bekentenissen dan wel als resultaat van initiatie, in 

beide gevallen is culturele waarheid gestructureerd als iets dat moeten worden gereveleerd, iets dat 

naar boven moet komen. 

In de parallelle initiatie de etnograaf speelt een rol als persoon die wordt ingewijd, de informant 

speelt de rol van instructeur. Een dramatische relatie, die wordt herkend door beide partijen, die de 

fictie van de ontmoeting mogelijk maakt. 

Als een persoon die wordt ingewijd ontvangt de onderzoeker bepaalde revelaties en interpreteert hij 

die. Deze vorm van etnografie staat in contrast met etnografie die gebaseerd is op dialoog, waarin 

zowel de onderzoeker als de inheemse bevolking auteurs zijn van de culturele feiten. 

Dit paradigma van de dialoog lijkt de autoriteit van de etnograaf uit te sluiten of te minimaliseren. 

Terwijl verhalen over de initaitie meer blijk geven van de competenties van de etnograaf. 

Initiatie verondersteld een ervaring van progressieve kennisvergaring, onderwezen door authentiek 

verklaarde leden van een gemeenschap. De kennis gaat verder dan halve-waarheden en taboes. 

G. legt zeer sterk de nadruk op de initiatie. 

 



G.’s master script over de Dogon cultuur vergde een doorgedreven exegese, een onderlinge toetsing 

tegenover andere versies van de mythe, aandacht voor de realisatie in elk domein van het 

gemeenschappelijke leven (de praktijk dus). 

Dit zou G. en zijn team tientallen jaren kosten om het allemaal uit te dokteren. Bovendien zouden 

hun informanten allemaal moeten worden aangesproken. 5procent van de Dogon die volledig 

onderwezen zijn in de Dogon cultuur en 15 procent van de Dogon die een deel van de kennis over de 

mythe hebben. 

Als kritiek werd vaak gegeven dat de informatie van individuele stamleden niet altijd betrouwbaar 

was en dat sommigen met eigen versies van het verhaal kwamen. Een eigen etnografie door de 

Dogon zelf dus. Maar werken met zo’n verschillende niveau’s is onmogelijk. Men de etnografie van 

de Dogon niet afscheiden van de etnografie van G. 

Ze hebben een gemeenschappelijk project gestart: het uitschrijven van en het verklaren van een 

traditioneel systeem van kennis. G. stelt voorts dat er op geen enkele manier een complete versie 

kan ontstaan over de Dogon metafysica. 

 

G.’s paradigma van initiatie functioneerde als het transformeren van de rol van de etnograaf als 

observator en documentatie verzamelaar van de Dogon cultuur naar de rol van de exegeet, de 

interpretator. 

G. is een ‘insider’ maar met een verschil. Het is alsof de Dogon beseften dat ze nood hadden aan een 

culturele ambassadeur die hun cultuur kon weerspiegelen en op een getrouwe manier kon 

weergeven in de koloniale wereld van die tijd. 

 

De houding van de etnograaf die spreekt als een ‘insider’ namens zijn/haar volk is een algemeen 

bekende houding; een rol van de liberale etnograaf. 

G. zorgde dan ook voor een nieuwe verzoening tussen de stamleiders van de Dogon. 

 

G. bleek een felle verdediger van de Afrikaanse traditionele cultuur. Zijn latere veralgemeningen 

moeten daar los van worden gezien. Ogotemmeli en Sanga staan voor de Dogon, de Dogon staan 

voor het traditionele Sudan, Sudan staat voor Zwart Afrika, Afrika staat voor ‘l’homme noir’. 

 

Vanaf het traditionele Afrika is gekarakteriseerd en verdedigd, wordt het afgeschilderd als een 

antwoord op hetzelfde grote principe, de zelfde grote menselijke onzekerheden die men in Westerse 

wetenschap en filosofie onderzoekt. 

De etnograaf spreekt als een deelnemer in twee beschavingen samengebracht om een menselijk 

niveau. 



 

In de jaren stelt G. zich voor als iemand die Afrika kent en weet wat goed is voor Afrika. Etnografisch 

verstand is cruciaal in een veranderende koloniale context: het laat toe om bepaalde morele 

waarden te selecteren die bevorderend zijn en moeten worden bewaard, om te beslissen wat voor 

instituties en denkwijzen moeten worden bewaard en verspreid in zwart Afrika. 

Traditie moet op een juiste manier begrepen worden zodat verandering op een goede manier kan 

worden doorgevoerd. 

Het is een vraag van wat is verrijkend van hen en dat dan overzetten in onze situatie of de situatie die 

we voor hen willen maken. 

De culturele verworvenheden die men wil bewaren zijn altijd te lokaliseren in een domein van 

traditie of authentieke gewoontes, een terrein dat vrij is van Europese of Islamitische invloeden. 

 

De personen die het meest kritiek gaven op het werk van G. waren de Afrikanen die gestudeerd 

hadden, ‘les évolués’. 

G. verklaarde dit ‘verzet’ door te verwijzen naar de ongewilde gevolgen van een niet 

uitgebalanceerde opleiding. 

 

Michel Leiris, collega van G.: 

De eerste etnograaf die de politiek en epistemologische beperkingen van het kolonialisme 

confronteerde met het veldwerk. 

Hij vond dat de etnograaf de natuurlijke advocaat was voor uitgebuitte mensen en hij waarschuwde 

tegen definities van authenticiteit die gestudeerde afrikanen uitsloot en de onzuiveren van het 

culturele wegcijferden. 

 

G. en Leiris hebben twee verschillende benaderingen. 

G.: “The Problem of Negro Culture”: stelt dat traditionele religies, zowel als sociale en juridische 

structuren en technische uitvindingen van het zwarte ras, voortkomen van een eenvoudige strakke 

manier van denken die in een interpretatie van het universum voorziet zowel als in filosofie die 

toelaat aan de stam om zich te ontwikkelen en voor het individu om een uitgebalanceerd leven te 

leiden. 

 

L.: “The African Negroes and the Arts of Carving and Sculpture”: roept een historisch specifiek 

probleem van interculturele vertaling op. Hij schrijft als een Westerling die gelijkenissen vaststelt in 

verschillende beeldhouwwerken uit Afrika en stelt ze zelfs voor als uitingen van een beschaving. 



L. heeft nooit een initiatie in een exotische levenswijze of geloof meegemaakt. Bijgevolg is zijn werk 

dan ook een steeds herhalende kritiek op het paradigma van de initiatie. 

 

G.’s energieke vertrouwen in de culturele vertegenwoordiging kon niet verder staan van L.’s sterke 

onzekerheid en wantrouwen. 

 

Veldwerkers zijn constant op zoek naar een nieuwe vorm van autoriteit. In het post-koloniale tijdperk 

meer dan ooit. Misschien dat G.’s traditie bepaalde punten kan aanreiken die verder gaan dan de 

loutere geïnitieerde autoriteit. 

De dochter van G., Genviève heeft een deel van de ‘Dogon theorie’ gebruikt. Zij introduceerde haar 4 

collega’s, en gaf specifieke hints en tips met betrekking tot hun persoonlijke taken en stijl. 

Zo ontwikkelde ze een ‘theory of speech’ die is voortgevloeid uit samenwerking; ze heeft 

voortgebouwd op haar vaders ontmoetingen met de Dogon. 

 

  

 


