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Dwars door Mali loopt de rivier de Niger die van
levensbelang is voor Mali. De rivier heeft veel
afsplitsingen waardoor er een enorme binnendelta is ontstaan. In de regentijd overstroomt
het gebied en is het nauwelijks begaanbaar
per auto. Aan de binnendelta liggen een aantal
steden, waaronder Djenné en Mopti. Djenné is
volgens velen de mooiste stad ten zuiden van de
Sahara en Mopti is een belangrijke havenplaats
waar de rivieren de Bani en de Niger elkaar
kruisen.
Djenné Om bij Djenné te komen moet je de
Bani oversteken met een pont. Op de pont en
aan de oevers van de rivier verkopen kinderen
sieraden en speelgoed van blik. Als je de rivier
overgestoken bent zie je een imposant gebouw;
het zandkasteel van Ton van der Lee. Hij is een
aantal jaren geleden uit Nederland vertrokken
en via zuidelijk Afrika in Djenné terechtgekomen.
Van de burgemeester en stamhoofden kreeg hij
toestemming om een huis te bouwen. Een kleine
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twee jaar later was zijn huis klaar. Zijn boek Het
zandkasteel geeft een goed beeld van het leven in
Djenné en van de bouw van zijn huis.
Net een speelplaats waar kinderen zandkastelen hebben gebouwd, maar dan wat groter…
Djenné bestaat helemaal uit huizen die uit leem
zijn opgetrokken. De stad is gebouwd op een
eiland in de rivier de Bani en staat op de Werelderfgoedlijst van unesco. Hoogtepunten van
de stad zijn de grote moskee en de wekelijkse
markt. Als je door de stad loopt heb je het gevoel
dat je teruggaat in de tijd. De straatjes zijn klein
en lopen kriskras door elkaar. Het open riool in
het midden van de straat zorgt ervoor dat je niet
alleen de schoonheid van de stad als herinnering
meeneemt…
Grande Mosquée Het grootste lemen gebouw ter
wereld vind je in Djenné terug: de Grande Mosquée, en daarmee is het ook gelijk het bekendste
gebouw van de stad. Met een oppervlakte van
ongeveer 50 x 50 meter vormt zij het decor van

Moskee in een dorpje aan de Bani

Man die koranteksten leest
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de centrale markt van de stad. De moskee is gebouwd in Soedanese stijl en helemaal opgetrokken uit leem. Het gebouw heeft drie vierkante
minaretten die zijn uitgerust met luidsprekers,
om mensen op te roepen tot het gebed. Rondom
de moskee staan uitstekende houten staken die
gebruikt worden als steiger tijdens de jaarlijkse
restauratie na het regenseizoen. Je mag alleen
de moskee in als je moslim bent, maar als je
een beeld wilt hebben van het interieur van de
moskee dan kun je de Djinguereber-moskee in
Timboektoe bezoeken.
Voor een beter uitzicht op de moskee moet
je op het dak van de Petit Marché zijn. Aan de
zijkanten van de Grande Mosquée bevinden zich
koranscholen waar kinderen les krijgen van een
Marabout, een korangeleerde en traditionele
genezer (lees meer over marabouts in Ontdek
Afrika 01.4). Zo’n koranschool is niet meer dan
een groepje kinderen die op de grond in een
kring om de leraar heen zitten. De koranteksten worden op leien borden geschreven en de

kinderen dragen de teksten op bijna melodieuze
manier voor.
Vroeger stond er op de plek van de moskee
een paleis, dat in de 13e eeuw verbouwd is tot
moskee. Toen Sékou Ahmadou, de stichter van
het Masina koninkrijk, de stad veroverde liet
hij dit gebouw afbreken en een nieuwe moskee
bouwen. Eind 19e eeuw was de bouw klaar, maar
een aantal jaren later werd ook dit gebouw afgebroken. Ongeveer honderd jaar geleden is het
huidige gebouw gebouwd. Aan de linkerkant van
de moskee bevindt zich een begraafplaats, het
enige gedeelte wat nog uit de 13e eeuw stamt.
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Haven in Mopti

Markt Elke maandag is het marktdag in Djenné.
Van heinde en ver komen duizenden mensen
per houten vissersboot (pirogue), met paard en
wagen of te voet naar de markt. Elke bevolkingsgroep heeft zijn eigen plaats; de Peul verkopen
melkproducten, de Bozo verkopen vis en de Dogon verkopen uien. Tijdens de markt krioelt het
van de mensen. Het is erg leuk om de sfeer van

de markt te proeven en om er uren rond te lopen,
te kijken en om foto’s te maken. Een man maakt
een praatje bij twee vrouwen en wordt bijna omver gelopen door een paar jongens die met een
lege kar over de markt rennen. Vrouwen lopen,
al dan niet met een baby op hun rug gebonden,
met takkenbossen hout op hun hoofd. Gelovigen
lopen richting de moskee om te bidden. Sommige mannen staan aan de rand van de markt
en houden van een afstandje niet alleen hun
koopwaar, maar ook hun vrouwen in de gaten.
Je kunt van alles krijgen op de markt: kalebassen, prachtige kleden, felgekleurde emmers en
lappen stof. Aan de rand van de stad bij de toegangswegen staan de paarden met wagens. Bij
deze plek worden goederen af- en aangevoerd.
Als de markt afgelopen is loopt de stad leeg en
gaat iedereen weer huiswaarts.
Terug in de tijd Op dagen dat er geen markt is
in de stad is het zeker de moeite waard om door
het labyrint van straatjes te slenteren langs de

Vissers op de Bani

prachtig gedecoreerde huizen. Je zult dan zien
dat Djenné één van de oudste steden van West
Afrika is en dat het er sinds de 14e en 15e eeuw
weinig veranderd is. De lemen gebouwen hebben
houten luiken en deuren. Sommigen zijn kleurrijk geverfd en afgewerkt met metalen objecten, die doen denken aan een Marokkaanse en
Moorse stijl. De afgelopen decennia zijn er niet
veel nieuwe huizen gebouwd en unesco zorgt
ervoor dat het oorspronkelijke, eeuwenoude
straatbeeld bewaard blijft. Vroeger profiteerde
de stad, samen met Timboektoe, van de transSahara handel en speelde de islam een steeds
belangrijkere rol. Djenné was een bloeiende
stad, maar na de inval van de Marokkanen eind
16e eeuw raakte de stad in verval. Daarna is de
stad veroverd door Sékou Ahmadou, de Tukulor
en door de Fransen. De Fransen hechtten echter
meer waarde aan Mopti vanwege de strategische
ligging. Het huidige Djenné is afhankelijk van
het toerisme en unesco.
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Pinassetocht Het alternatief voor de auto is om
met een pinasse, een authentieke Malinese boot,
van Djenné naar Mopti te varen in plaats van
te rijden. Onderweg kun je traditionele Bozo en
Peul dorpjes bezoeken, die alleen via het water
te bereiken zijn. De bewoners van de dorpjes
zijn erg open en vriendelijk. Omdat er weinig
toeristen komen willen alle kinderen je een hand
geven en aan de haren op je armen voelen. Als
je geluk hebt tref je ook een markt aan in één
van de dorpjes. Het hele dorp komt je hoogstpersoonlijk uitzwaaien, wanneer je het dorp verlaat
en de boot instapt. Op het water zie je vissers en
kom je veel watervogels tegen. In twee dagen
vaar je van Djenné naar Mopti. Aan het einde
van de eerste dag meer je aan bij een zandstrand
en de nacht breng je door aan de oevers van de
rivier. Als je in de buurt van een dorp kampeert
komen de bewoners van het dorp nieuwsgierig
een kijkje nemen. Als je geluk hebt zie je aan
de oevers van de rivier ingegraven kruiken met

skeletten. Vroeger werden de doden in foetushouding in een kruik begraven.
Mopti Mopti is het centrale knooppunt voor de
omliggende plaatsen Timboektoe, Djenné en Gao
en voor het Dogongebied. Als je naar één van
deze plaatsen of gebieden gaat, kun je niet om
Mopti heen. In Mopti wonen vooral Peul en Bozo,
die hier al eeuwen komen voor de handel. Sinds
de kolonisatie van de Fransen is Mopti ontwikkeld tot de derde stad van Mali. Vanwege de gunstige ligging legden de Fransen er begin vorige
eeuw een haven aan. Mede door de verzanding
van de Bani heeft Mopti de handelsfunctie overgenomen van Djenné. Het hart van de stad is de
kleurrijke en levendige haven waar veel pirogues
en pinasses liggen. Langs de oevers van de rivier
is veel activiteit: boten worden in- en uitgeladen,
de was wordt gedaan, boten worden gerepareerd
en auto’s en bussen worden gewassen. Rondom
de haven is een markt waar onder andere ge-

Langs de rivier vind je ingegraven kruiken met skeletten
Man bij de Djinguereber moskee
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Bedoeïenen op weg naar huis

Op de markt in Djenné
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droogde vis, houtskool, potten, geiten en kippen
worden verkocht. Overal kom je handelaren en
kleine ondernemers tegen die ook aan toeristen
hun waar proberen te verkopen: kleurige lappen
stof, beeldjes en shirts met beroemde voetbalnamen er op. Op de hoek van de haven en de rivier
ligt Bar Bozo, waar je wat kunt eten of drinken.
En je hebt een prachtig uitzicht over de haven en
over de rivier. Tijdens zonsondergang varen de
pinasses en pirogues hier voorbij. Naast de bar
kun je zien hoe de boten worden gemaakt. Behalve de haven en markt kun je de grote moskee van
Mopti net buiten het centrum bezoeken. Verder
heeft Mopti weinig bezienswaardigheden.
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Bevolkingsgroepen In de Nigerdelta wonen
vooral de Peul, de Bozo en de Dogon. De Peul
kom je in grote delen van West-Afrika tegen en
zijn veehouders. De Peul onderscheiden zich
duidelijk in hun voorkomen. De mannen dragen
karakteristieke punthoeden, die van riet en leer
zijn gemaakt. De vrouwen zijn herkenbaar aan

een tatoeage om de mond en de vele sieraden.
De Bozo zijn vissers en botenbouwers en leven
voor het grootste deel in kleine dorpen op de oevers van de Niger en de Bani tussen Bamako en
Timboektoe. De Dogon zijn akkerbouwers en hun
belangrijkste leefgebied is de falaise, een tweehonderd kilometer lange rotswand, de falaise
de Bandiagara. Ze verbouwen gierst, sorghum,
uien en tomaten. In sommige dorpen dragen de
Dogon-vrouwen nog blauwe, geweven wikkelrokken met een eenvoudig motief. Sommige Dogonmannen dragen een katoenen vierkant mutsje
met kwastjes in de hoeken.
Het meest opvallende aan de inwoners van
Mali is de prachtige kleurrijke kleding, die zowel
door de mannen als de vrouwen gedragen wordt.
De katoenen stoffen worden niet alleen in Mali
gemaakt, een groot deel van de stoffen komt
uit Nederland en wordt gemaakt bij Vlisco in
Helmond. De stof uit Nederland staat bekend om
zijn hoogwaardige kwaliteit en wordt ook wel
gezien als statussymbool.
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In de nauwe straatjes van Djenné

Demografisch Mali is ruim 1,2 miljoen vierkante
kilometer groot en heeft ongeveer 12 miljoen
inwoners. De levensverwachting van een Malinees is bijna vijftig jaar. Hiermee behoort Mali
tot de top twintig van landen met de laagste
levensverwachting. In Mali leven veel verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar: ongeveer
de helft is Mandé (Bambara, Malinke & Soninke),
17 procent is Peul, 12 procent is Voltaic, 6 procent is Songhai, 10 procent is Touareg of Moor
en 5 procent behoort tot één van de overige
bevolkingsgroepen. De hoofdstad Bamako ligt in
het zuidwesten van het land en heeft ruim een
miljoen inwoners. De officiële taal is Frans, maar
er wordt veel Bambara en Arabisch gesproken.
Ongeveer 90 procent is moslim, 9 procent is
animist en 1 procent is christen. In 1960 is Mali
onafhankelijk geworden, daarvoor was het
een Franse kolonie. De munteenheid is de West
Afrikaanse Franc (cfa) en wordt gebruikt in acht
West Afrikaanse landen.

Toeristisch De beste periode om Mali te bezoeken is van november tot februari. Het is er dan
droog en niet te warm, zo’n 30 graden. In de rest
van het jaar kan de temperatuur al gauw oplopen tot boven de 40 graden. De warmste tijd is
van februari tot juni, maar dan is het wel droog.
De regentijd is van juni tot november.
De hoogtepunten van Mali Een bezoek brengen aan Djenné en de markt bijwonen, naar
Timboektoe gaan en van daaruit een uitstapje
maken de woestijn in, een meerdaagse trektocht
door de Dogonvallei en een meerdaagse boottocht over de Niger.
Boeken over Mali
Mali/Burkina Faso Dominicus door Bas Vlugt
(eerste druk 2004)
West Africa Travel Guide Lonely Planet
(zesde editie, 2006)
Mali The Bradt Travel Guide door Ros Velton
(tweede editie, 2004)
Het Zandkasteel Ton van der Lee

Straatbeeld van Djenné
Op de markt in Mopti
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