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Professor Ann Cassiman (Insti-
tuut voor Antropologie in Afrika): 
“Ik zocht al langer een manier om 
mijn antropologisch onderzoek 
bij de Kasena, de bevolking van 
noordelijk Ghana, aan een breder 
publiek te tonen. Tijdens mijn 
doctoraat verzamelde ik er enorm 
veel foto- en videomateriaal, en 
nadien ging ik één tot twee keer 
per jaar terug naar de Kasena, 
soms ook samen met mijn man, 
die fotograaf is. Vorig jaar heb ik 
met al dat materiaal voor het eerst 
een expo gemaakt in het Neder-
landse Berg-en-Dal. De tentoon-
stelling ‘Home Call’ in het MAS is 
daar een voortzetting van.”

Het MAS blijft in eerste instantie 
een Antwerps museum. Hoe komt 
men dan bij een expo over Ghana 
terecht? Cassiman: “De Ghanese 
gemeenschap in Antwerpen is 
verrassend groot. Ze telt een dui-
zendtal mensen, en is na de Ma-
rokkaanse de grootste Afrikaanse 
gemeenschap van de stad. Voor 
‘Home Call’ heb ik de link gelegd 
tussen de familiewoning in Gha-
na en hun leven in Antwerpen. Ik 
vroeg de Antwerpse Ghanezen: 
wat betekent ‘home’ voor jou? 
Het antwoord was meestal: dat is 
de familiewoning in Ghana.”

Naar huis geroepen
De tentoonstelling is opgebouwd 
rond de mooie metafoor van de 
‘home call’. Ann Cassiman: “Zo 
wordt het overlijden van iemand 
in Ghana genoemd. Als iemand 
sterft, zeggen de Kasena dat hij 
of zij ‘naar huis is gegaan’, naar 
de voorouderlijke wereld, de ‘fi-
nal home’ waar hij naar terug-
geroepen is. Vroeger werden dan 
kinderen rondgestuurd om het 
overlijden aan te kondigen, te-
genwoordig gebeurt dat via affi-
ches. Die affiches met de ‘home 
call’ worden trouwens niet alleen 
in Ghana verspreid, je treft ze ook 
in Antwerpen aan. De begrafenis 
is het belangrijkste ritueel in Gha-
na, er wordt heel veel tijd en geld 
in geïnvesteerd. En als het even 
kan, keren de geëmigreerde fami-
lieleden terug naar de familiewo-
ning om afscheid te nemen.”

“We hebben de zaal van de ten-
toonstelling opgevat als een ‘son-
go’, een grootwoning van de Kase-
na. In zo’n songo wonen veertig tot 
tachtig nauwe verwanten samen: 
een man met zijn vrouwen, zijn 

broers, zonen en hun vrouwen. De 
aarden familiewoning is een aan-
eenschakeling van kleine ruimtes 
rond een binnenplaats, de kraal. 
Als je in die songo binnentreedt 
langs de enige ingang, een klein 
deurtje, de ‘mond’ genoemd, zie 
je in eerste instantie niets. Maar je 
hoort des te meer: van alle kanten 
komen de geluiden van pratende 
en werkende vrouwen op je af.”

In ‘Home Call’ wordt die leefwe-
reld van de Kasena opgeroepen 
door de uitgekiende scenografie 
van Peter Missotten. Je treedt de 
tentoonstelling binnen door de 
‘mond’ die de sociale eenheid 
van het huis beklemtoont. Aan 
de ingang staat een tafeltje met 
portretten: het familieschrijn, en 
een verwijzing naar de oude man-

nen die aan de ingang over het 
huis waken. Zes videoschermen 
zijn van de bezoeker afgekeerd, je 
hoort enkel de liedjes die de vrou-
wen zingen tijdens het bepleiste-
ren en decoreren van muren en 
daken. De vrouwen doen immers 
het meeste werk aan de woning, 
de mannen werken buitenshuis.

Boven de hoofden van de bezoe-

kers zweven grote lichtboxen met 
foto’s van slapende Kasena. Ann 
Cassiman: “De Kasena slapen op 
de daken van de woning, opgerold 
in hun traditionele matten van 
geweven gras. Ze geloven ook dat 
de overleden leden van de familie 
boven op de daken verderleven. Je 
mag bijvoorbeeld je etensresten 
niet opruimen na de maaltijd, je 
moet ze laten staan voor de over-
ledenen. De slaapmatjes zijn het 
symbool van de overledenen, ze 
bevatten hun vuil, ze worden erin 
opgebaard vlak na hun dood. De 
associatie tussen de traditionele 
matten en de dood is trouwens 
zo groot dat de jongeren er niet 
meer op durven te slapen: zij lig-
gen op kunststof matten.”

Achteraan in de expo toont een 
interactieve carrousel de levens-
cyclus van de Kasena. Cassiman: 
“Die carrousel verwijst naar de 
tweelingkamer, dat is een dub-
bele kamer die het bekken, de 
schoot van het huis vormt. Het is 
de meest afgelegen, intieme plek 
van de woning. De vrouw bewaart 
er haar mooi opgeblonken pot-
ten, maar ze baart er ook haar 
kinderen en het is de plaats waar 
de dode wordt opgebaard tijdens 
de begrafenis. Leven en dood val-
len er samen, het omvat de hele 
levenscyclus van een Kasena.”

Made in China
Ann Cassiman wilde in ‘Home 
call’ ook de invloed van migra-
tie op de cultuur van de Kasena 
tonen. “Veel jonge mannen en 
vrouwen trekken tegenwoordig 
naar de stad, waar ze in contact 
komen met de Westerse wereld. 
Toch bouwen ze nog hun eigen 
kamer aan de familiewoning, om 
een voet in het huishouden te 
houden. Die gebouwtjes zijn dan 
veel moderner, opgetrokken uit 
beton en golfplaten, maar tegelijk 

breken ze ook niet met de lokale 
architectuur. Die nieuwe elemen-
ten worden heel dynamisch in de 
oude architectuur geïntegreerd.”

“De dubbele kamers worden 
bijvoorbeeld behouden, de vrou-
wen stapelen hun potten nog 
op de traditionele manier, ook 
al zijn die potten tegenwoordig 
vaak made in China. Er wordt niet 

zomaar klakkeloos gekopieerd. 
Globalisering is geen overspoe-
ling, het is niet altijd nefast voor 
de lokale cultuur, zoals het cliché 
het te vaak wil.”

De expo ‘Home Call’ loopt tot 
april 2013, en is van dinsdag tot 
zondag te bezoeken in het MAS, 
Hanzestedenplaats, Antwerpen
www.mas.be

Het pas geopende Mu-
seum aan de Stroom 
(MAS) in Antwerpen 
herbergt eigenlijk vele 
musea. Ook het etno-
grafisch museum vond 
er een onderkomen, 
en daarvoor mocht de 
Leuvense antropologe 
Ann Cassiman de ten-
toonstelling ‘Home 
Call’ cureren. De expo 
is een totaalervaring 
met prachtige foto’s en 
video’s die ons inwijden 
in de cyclus van leven en 
dood van de Kasena, de 
bevolking van Noord-
Ghana.
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“De Kasena
geloven dat 

de overleden 
leden van 
de familie 

verderleven
op de daken.”


