
omslagdoeken

1 
Wat zie je? 

Beschrijf het object.

2
In het Nederlands noem 

je dit een omslagdoek. Hoe 
draag je die, denk je ?

3
Waarom staat er 

volgens jou een tekst op 
deze omslagdoek?

4
Draag jij soms 

kleding die bedrukt is 
met tekst? Waarom wel 

of waarom niet?

5
Welke taal staat op 

deze omslagdoek? Waar 
spreken ze deze taal?

6
Wat is de tradi-

tionele kleding in 
jouw land?
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Rijkdommen: een Paradox
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Je vindt een filmpje over kanga’s op https://museummap.africamuseum.be/map/nl/ 
in de zaal Talen en Muziek.

Kanga’s
Kanga is het Kiswahili* woord voor een 
rechthoekige omslagdoek. Die is gemaakt van 
katoen en bedrukt met felgekleurde motieven.  
Met een kanga omwikkelen vrouwen in Oost-
Afrika hun boven- en onderlichaam en hoofd.

Kleding met een boodschap
Op een omslagdoek staat vaak een 
symbolische boodschap. Ook de tekeningen 
en motieven hebben meestal een betekenis. 
Vrouwen gebruiken hun kanga soms 
om te communiceren: ze kunnen er hun 
persoonlijke, religieuze of politieke opinie 
mee tonen. In verkiezingstijd bijvoorbeeld 
dragen vele vrouwen een omslagdoek 
met de afbeelding van hun favoriete 
presidentskandidaat.
Vrouwen geven elkaar kanga’s voor een 
huwelijk of een geboorte, als teken van 
vriendschap of om hun ongenoegen te uiten. 
De kanga’s in de museumzaal zijn bedrukt 
met duidelijke boodschappen zoals

*Kiswahili is een van de talen die gesproken worden in de Democratische Republiek Congo, 
Rwanda, Burundi en Oost-Afrika.  

Waja kusema ni kwao japo jambo haliwahusu. 
‘Mensen zeggen altijd hun mening, zelfs als 

de zaak hen niets aangaat.’ 

Ukikaa ukitulia mengi utayasikia. 
‘Wie rustig blijft zitten, hoort het meest.’


