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Dipo-ceremonie
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Ontspanning aan het einde van de ceremonie
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African Ceremonies, het boek van de fotografen
Carol Beckwith en Angela Fisher, bracht Ronnie
Dankelman op het idee om een Dipo-ceremonie
van de Krobo’s in het zuidoosten van Ghana,
niet ver van Accra, bij te wonen. Zoals voor veel
stammen geldt ook voor de Krobo’s dat het
volwassen worden een belangrijke gebeurtenis
is die ceremonieel gevierd wordt. Al eeuwenlang
ondergaan meisjes Dipo om zo ‘volwassen’ te
worden. Elk voorjaar vindt Dipo afwisselend in
de verschillende Krobo dorpen plaats.
In Nederland schreef Ronnie Dankelman de
Nederlandse Ambassade in Accra en het ministerie van Toerisme in Ghana aan, hij informeerde
bij mensen op internet, maar niemand kon hem
uitsluitsel geven over het exacte moment van de

Dipo-ceremonie. Het weerhield Ronnie er niet
van om zijn zoektocht in Ghana voort te zetten.
Uiteindelijk werd zijn doorzettingsvermogen
beloond en was deze bijzondere ceremonie voor
Ronnie ‘het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt’.
Zoektocht ‘Mensen konden mij alleen zeggen dat
het ergens in april werd gehouden. Maar ze konden niet vertellen wanneer precies, omdat het
tijdstip van te voren nooit vaststaat’, zegt Ronnie.
Zo bezocht hij de plaatselijke tourist information.
Hoewel Dipo werd aangeprezen als toeristische attractie in de aanwezige gidsjes, kon het
personeel hem niet vertellen wanneer hij naar
één van de Krobo-dorpjes moest afreizen voor
de Dipo-ceremonie. Zelfs toen Ronnie iemand

Gastvrijheid en authenticiteit bij de Krobo’s
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Op de rug van een beschermmoeder naar huis

In een processie naar de heilige steen Tekpete
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belde die afkomstig was uit de Krobo-stam kon
die hem niet verder helpen. Totdat hij op een dag
werd gebeld door een lid van de Krobo-stam die
hem zei dat hij de volgende dag naar Somanya
moest gaan als hij Dipo wilde zien. Snel regelde
Ronnie een hotel en de volgende dag kwamen hij
en zijn vriendin Selma Schwab na zo’n anderhalf
uur rijden op de plaats van bestemming aan. ‘We
werden bij het hotel afgezet en wisten niet waar
in het dorp de ceremonie plaatsvond. Naast het
hotel hoorden we muziek en we vroegen waar
dat van was.’ Toen bleek dat de zoektocht naar
de ceremonie opeens in een stroomversnelling
was gekomen, want het antwoord luidde: ‘Dat is
Dipo.’
Wat is Dipo precies? Dipo is de viering van
de vrouwelijkheid en vruchtbaarheid onder
bescherming van de aardegodin Nene Kloweki.
Deze ceremonie vindt al sinds de elfde eeuw
plaats. De ceremonie begint met de ontvangst
van de Krobo-meisjes, waarbij zij moeten
verklaren dat ze de waarheid spreken en dat ze

niet met iemand naar bed zijn geweest. Als dat
wel het geval zou zijn, dan worden ze verstoten,
want het is een schande om met iemand naar
bed te gaan voordat je Dipo hebt gedaan. De
meisjes krijgen rond hun taille een koord van
parels gebonden, waarover een lange rode doek
wordt gedrapeerd. De kleur van de parels en de
doek symboliseren het bloed van menstruatie en
bieden bescherming tegen demonen.
Aan de meisjes wordt uitgelegd hoe ze op
een traditionele manier eten moet bereiden.
Dat symboliseert haar initiatie in het koken en
andere vrouwelijke plichten. Tijdens de ceremonie mogen de meisjes niet in de spiegel kijken
en is het verboden te giechelen of dwaas gedrag
te vertonen. De meisjes worden bijna helemaal
kaal geschoren, op een cirkel op het achterhoofd
na. Ze gaan naar de rivier waar ze een ritueel bad
ondergaan: een reinigingsritueel om het lichaam
en de geest te reinigen. Daarbij krijgen ze uitleg
over hoe ze kleren en zichzelf moeten wassen. Het hoogtepunt van Dipo is het ritueel bij

Tekpete, de heilige steen. Deze verwijst naar een
legendarische heilige steen die de Krobo van de
berg droegen toen de Britten in de negentiende
eeuw de Krobo van hun oorspronkelijke verblijfplaats verdreven.

Selma weer richting hotel, want zondag zou het
hoogtepunt zijn van de Dipo-ceremonie: het
moment dat de meisjes vrouw worden… ‘Toen we
naar ons hotel terug gingen werd ons gevraagd:
“Jullie komen toch wel terug?”’

Bijwonen Dipo Ronnie en Selma liepen naar de
plek van het gebeuren: een binnenplaats aan
de rand van het dorp met daaromheen huisjes.
Ongeveer dertien meisjes zouden deelnemen
aan de ceremonie.
‘We kregen een ontzettend hartelijke ontvangst’, vertelt Ronnie enthousiast. De gastvrijheid in het dorp was groot en er hing een feestelijke stemming. De naaste familieleden werden
bij de ceremonie betrokken. De meisjes aten
en oefenden met dansen, terwijl Ronnie geen
strobreed in de weg werd gelegd voor het maken
van foto’s. ‘Maak foto’s en stel vragen, zeiden ze
tegen ons,’ zegt Ronnie. Eén man gaf Ronnie en
zijn vriendin uitleg over de gebeurtenissen. Aan
het eind van die zaterdag vertrokken Ronnie en

Acht uur hadden ze gehoord, zo laat zou die
zondag de ceremonie verder gaan. Om zeven uur
stonden Ronnie en Selma paraat, maar van Dipo
was nog niets te zien of te merken. Rondvraag
gaf ook geen duidelijkheid. Ronnie: ‘die morgen
heb ik wel vijf verschillende tijdstippen gehoord.’
Na eindeloos wachten begon uiteindelijk om
half drie ’s middags de Dipo-ceremonie. Voordat
dat gebeurde werden de meisjes prachtig aangekleed, ze kregen kralenkettingen om hun middel,
versieringen op hun lichaam, een witte hoofddoek om, een blaadje in hun mond en een stok in
hun hand, de dimanchu, dat letterlijk ‘maakt je
een vrouw’ betekent. Daarna gingen de meisjes
– begeleid door vrouwelijke familieleden – in een
processie naar de heilige steen, de Tekpete.
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‘Bij die processie mochten wij aanwezig zijn en
dat heb ik ook kunnen vastleggen met de camera. Bij het moment dat de meisjes op de heilige
steen gaan zitten, zijn maar heel weinig mensen
aanwezig, wij mochten daar niet bij zijn,’ aldus
Ronnie. Tijdens dit steenritueel moesten de meisjes drie keer op de steen gaan zitten en waren
vanaf dat moment vrouw. Daarna werden ze
op de rug van een nauwe verwant of beschermmoeder rennend terug naar huis gebracht. Het
waarom daarachter weet Ronnie niet precies,
maar ‘ik hoorde dat het vroeger zo was dat je dan
achterop op de rug van een man zat die je leuk
vond.’ In het boek African Ceremonies van Carol
Beckwith en Angela Fisher staat dat dit ritueel
aan vroegere tijden refereert, toen jonge Krobo
vrouwen bekend stonden om hun schoonheid en
reputatie als goede huisvrouwen. Zo gebeurde
het vaak dat zij werden ontvoerd door mannen
van andere stammen.
Thuis werden de meisjes ‘neergezet’, met hun
gestrekte armen om de vooruit gestoken benen.

Tijdens de ceremonie was er ook een priester
aanwezig. Terwijl hij zijn teksten uitsprak morste
hij drank. Hij vertelde de meisjes dat zij vrouw
waren geworden en daar ook naar moesten handelen, zoals het eren van hun families.
Ronnie: ‘Er werd ook gedronken. Moeders
waren heel dronken.’ Er werd muziek gemaakt en
zegeningen uitgesproken. Het blaadje werd uit
de monden gehaald, de hoofddoeken verwijderd en het laatste stukje haar afgeschoren. Ze
kregen iets te eten en een hoed op. ‘Daarna werd
er veel muziek gemaakt en moesten de meisjes
twee aan twee de Dipo dans doen, met de tenen
vooruit kruipen en met de handen een zwevende
beweging maken,’ aldus Ronnie.
Ronnie was niet de enige fotograaf van het gezelschap. De lokale fotograaf was ook aanwezig.
Deze man komt speciaal naar de Dipo-ceremonie
om foto’s te maken. Vroeger kregen de meisjes
een litteken als bewijs dat ze aan Dipo hadden
deelgenomen, tegenwoordig volstaat een foto
van de lokale fotograaf. Ronnie zegt over de foto-

Geconcentreerd horen de meisjes aan dat ze vrouw zijn
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graaf; ‘geweldig om te zien hoe hij daar rondliep
met zijn oude analoge camera, zo eentje die je
nog met de hand moet doordraaien.’
Veranderingen Dipo Ronnie vreest dat Dipo in
de toekomst zal verdwijnen. Ten eerste is het
tijdsbestek van Dipo al flink ingekort. ‘Vroeger
duurde de ceremonie weken, tegenwoordig
is dat maar een paar dagen.’ De meisjes moeten gewoon naar school en er is geen tijd om
wekenlang van school weg te blijven voor de
ceremonie. ‘De aankleding van de meisjes kost
voor die mensen enorm veel geld. Daarbij komt
dat de meisjes steeds jonger zijn.’ Ronnie legt uit
waardoor dat komt. ‘Voorheen was de gemiddelde leeftijd van de meisjes die deelnamen
veertien tot zestien jaar. Tegenwoordig zijn er al
meisjes van vier jaar die meedoen, om te voorkomen dat ze geen maagd meer zijn als ze aan deze
ceremonie deelnemen. Maar het houdt een keer
op, want moeten er straks baby’s meedoen aan
deze ceremonie?’
Tegenwoordig worden de Krobo’s veel meer
beïnvloed door de buitenwereld. Bovendien is
Ronnie bang dat Dipo straks een toeristische
attractie wordt, die helemaal wordt uitgemolken.
‘Maar het is nu nog kleinschalig en ik heb het
nog authentiek kunnen meemaken.’
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Die
maandag vertrokken Ronnie en Selma weer richting de plaats Tema. ‘Die mensen stonden bijna
te huilen, heel bijzonder. Er was één moeder die
ons die dagen had opgevangen en altijd voor ons
zorgde. Toen we op maandag weggingen hebben
we haar kado’s gegeven voor de gastvrijheid.
Haar letterlijke woorden waren: “when do you
come back? I want to see your face.”’
Achteraf blikt Ronnie terug. ‘Het kost je heel
veel moeite om uit te vinden wanneer en waar
je precies moet zijn. Dit komt vooral omdat de
ceremonie kleinschalig gevierd wordt.’ Maar
het bijwonen van de Dipo-ceremonie was een
bijzondere ervaring die alle moeite dubbel en
dwars waard was. ‘Ik zou het zo weer doen,’ aldus
Ronnie.
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Demografisch Ghana heeft ruim 23 miljoen inwoners op een oppervlakte van 238 537 vierkante
kilometer. Dat is bijna zes keer de oppervlakte
van Nederland. De hoofdstad Accra ligt aan de
kust. In Ghana leven diverse religieuze groepen
vreedzaam naast elkaar: christenen (63 procent), moslims (zestien procent), en traditionele
Afrikaanse religies. Er wordt gesproken in het
Engels, Ewe, Ga en Twi. Van 1901 tot 1957 was het
land een kolonie van Engeland en stond bekend
als Gold Coast. De Ashanti is de grootste bevolkingsgroep in Ghana.
Toeristisch Als er een groep is die de titel easy
going verdient, dan zijn het de Ghanezen wel. De
hoofdstad Accra is vanwege de vele crafts shops,
de Makola markt en het nationaal museum een
bezoek waard. Ook Kumasi is een plaats waar
het bruist van de cultuur en gastvrijheid. Voor
een aangename afwisseling tussen historisch
interessante plaatsen en relaxte vissersdorpjes
is de kust een absolute aanrader. Confronte-
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rend zijn de verschrikkingen van het koloniale
slavenverleden in de vorm van oude forten die
je her en der tegenkomt. De slavenforten en
-kastelen in ondermeer Accra en de traditionele
Asante-gebouwen staan op de unesco werelderfgoedlijst.
Wat betreft natuur en wildlife kun je het
beste terecht in Mole National Park, in het noorden van het land. Hoewel het meeste wildlife in
de zuidelijke landen van Afrika te bewonderen is
(en vermoedelijk daardoor de meeste bezoekers
trekt), kun je in dit park onder andere antilopen,
krokodillen en soms wat olifanten tegenkomen.
Tussen november en mei heb je de beste kansen
op ontmoetingen met dieren. Tussen december
en februari valt er weinig regen en is het tussen
de 25 en 32 graden. Aan de kust is het wat vochtiger en koeler, terwijl het in het noorden wat
droger en warmer is.

Zang en dans voor de zegening

De meisjes worden prachtig aangekleed
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Actueel Voor Ghana geldt een positief reisadvies. Je hoeft slechts rekening te houden met de
normale regels: geen foto’s maken van militaire
objecten, geen grote geldsommen meenemen,
en alert zijn op zakkenrollers. Raadpleeg de ggd
of een vaccinatiebureau voor medisch advies.
Vluchten Vanaf Amsterdam vlieg je rechtstreeks
met klm naar Accra, de hoofstad van Ghana.
Vluchten met een tussenstop boek je via Royal
Air Maroc, Egypt Air, Lufthansa of met British
Airways.
Reisgidsen over Ghana
Ghana, Bradt Travelguide Reisgids Ghana door
Philip Briggs (2008)
West Africa Travel Guide, Lonely Planet (2006)
Deze boeken zijn te verkrijgen in (reis)boekhandels of te bestellen via internet.

Krobo vrouw na de Dipo dans
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Dit meisje laat de dansbewegingen zien

