
Natuuriijk denken poiitici daar anders over.

Een sociaal-democraat kan de scherpste

hoekjes van Bolkestein afuijlen en denkt

daarmee een Europese socialistische politiek te

voeren. Een groene kan zinvolle milieumaat-

regelen verdedigen en denken dat de EU een

ecologisch beleid voert omdat het de Kyoto-

normen goedkeurde. Maar je moet ooglappen

hebben om de bredere picture niet meer te

zien. Een echte groene zoLL aan de gigantische

milieukosten moeten denken van steeds meer

concurrentie: men kan als l inkse best bl i j  zi jn

met enkele onrwikkelingsprojecten van de

EU, maar dat zijn peanuts in vergelijking met

de nefaste rol die de EU speelt voor de armste

landen in haar l iberal iseringseisen in de We-

reldhandelsorganisatie. Groenen en sociaal-

democraten die de huidige EU verdedigen,

ik zou zeggen: ze verkopen hun ziel voor een

bord linzensoep... ." -

Wat uind je uan Wrhoftadx aoorstellei in zijn

boehje "De Wrenigle Staten uan Europa"?

Herman Michiel: Op dit moment wordt

er een show opgevoerd, men noemt dat een

"reflexieperiode", en Verhofstadt doet daarin

de nodige danspasjes. Zijnboelge krijgt een

vertaling in het Engels en het Frans en zal

samen met Delors worden voorgesteld. Het

boekje heeFr als ondert irel "ManiFesr voor een

nieuw Europa", maar dat nieuwe is zo oud als

de straatl Hoeveel keer is men al niet uitgeko-

men met een "kern-Europa", een "kopgroep",

een "Europa van twee snelheden"! Eigenlijk

is het grof: je neemt 10 nieuwe lidstaten op,

je laar. ze de tienduizenden bladzijden van

het "acquis communautaire" slikken, ze zijn

er nauwelijks bij ofje zegt: het zai toch niks

worden met25, wij willen voortdoen met de

goeie. En dat na het beschamend kruideniers-

gedoe rond het budget, waarbij de EU geen

enkele budgettaire maatregel blijkt gepland

te hebben voor de integratie van aanzienlijk

armere landen.

Maar Verhofstadts voorstellen zijn ook om een

andere reden ondeugdelijk. Hij beweert met

zijn kerngroep een sociale en fiscale poiitiek te

willen voeren die anderen weigeren. Maar die

anderen behoren wel tot de eenheidsmarkt,

waarin bedrijven, kapitalen en diensten vrij

kunnen bewegen. Het resultaat zou alleen

zijn dat een rechwaardiger fiscaal beleid in de

kerngroep afgestraft wordt ten voordele van zij

die erbuiten bleven... ."

U kraakt utel de grondtaet en de huidige

ondemocratische structuur... niet de Europese

gedachrc zelf

Herman Michiel: "De Europese gedachte

zou mdeten omgezet worden in democra-

tische structuren, zodat iinks en rechts met

elkaar de pol ir ieke srr i jd voor de meerderheid

zouden kunnen aangaan. Daarna zou er een

linkse Europese politieke stroming rnoeten

opgebouwd worden, waarin de vakbon-

den een belangrijke rol spelen, en waarmee

zinvolle projecten kunnen verdedigd worden.

Er bestaan veel meer idee€n over dan rechts

beweert; het is niet waar dat links alleen

maar kri t iek heeft op de EU maar zelFgeen

voorsteilen heeft. Lees maar eens het "Mani-

fest voor een ander Europa" van Yves Salesse:

echte Europese rechten, minimumloon, eco-

logische vervoerpolitiek, Europese openbare

diensten, een progressieve ro1 in de wereidpo-

litiek, enz. Echte Europese samenwerking dus,

in plaats van concurrentie tussen nationale

staten. Op die manier zou gaandeweg het

wantrouwen tegen een supranationaal politiek

niveau kunnen verminderen, en komen we

ooit het nationalisme te boven, die ideologie

van de negentiende eeuw. \(/at onze Europese

politici ook mogen beweren, hun EU bevor-

dert het nationalisme in plaats van het te doen

opdrogen.

Engels: roertaal in het hogcr

onderrrijsf

Op 23 aprll2005 organiseerden de vijf

Maamse cultuurfondsen - Davidsfonds,

Masereelfonds, Rodenbachfonds, Vermey-

lenfonds en Willemsfonds - naar aanleiding

van 7 5 jaat vernederlandsing van de Gentse

universiteit (in de aula van deze universiteit)

een colloquium en debat over de toenemende

verengelsing van het hoger onderwijs. Door

de unieke samenwerking van de vijf fondsen

konden buitenlandse experts worden uitge-

nodigd. De bedoeling was immers de actuele

problematiek van de mogelijke verengelsing

vanuit verschillende invalshoeken grondig

te onderzoeken. Daarom werden zowel

historici, taalwetenschappers als sociologen

gevraagd hun visie te geven op het wenselijke

taalgebruik in het hoger onderwijs. De grote

belangstelling van het publiek en de actieve

- en vaak zelfs vinnige - deelname aan het

debat, bewezen dat deze problematiek inder-

daad een heet hangijzer is.

Geen I
ge

Reeds 20 jaar geleden al heeft de Europese

gesprek opgetekend door Viona'Westra Unie besloten om de nodige financiele

bi,rriograrie il::::J"Hi"--';;:.':::":1""
* "Wrdrag tot uaststelling aan een grondwet uoor internationale uitwisseling van studenten

Europa", Brussel, Europese Gemeenschap- en docenten te bevorderen. Uit deze suc-

pen,2005,483p. cesvolle, intensieve uitwisselingscontacten

- "7 Belgen oP l0 uoor een Europese grondwet", groeide de noodzaak om de structuur van

eurobarometer novldec 2004. het hoger onderwijs in Europa te uniformi-

- "Manifeste pour une autre Europe",Yves seren. Eigenaardig genoeg ontwikkelde men

Salesse, ed. Le Fdlin, 2004,France. geen eigen Europees model, maar nam men

- Mantfex uoor een ander Europa (vertaling het Angelsaksische model. Met de invoering

van Yves Salesse), Academia Presse, Gent, van het Angelsaksische structuurmodel

2004. gaan er ook stemmen op - vooral vanuit

- "De Europese grondwet is een obstahel uoor een de bedrijfswereld en van academici die hier

democratisclt en sociial Europa", Herman dicht bij aansluiten - om het Engels als

Michiel, Meerbeek, 2005, eigen uitgave. onderwijstaal in te voeren. Doch dienen we

- "De Wrenigde Staten uan Europa", daarom het hoger onderwijs taalkundig te

G.Verhofstadt, Houtekiet, 2005. verwijderen van de eigen gemeenschap?
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Erlg'els.
eenaiploma

streeft dan ook naar een zo breed'mogelijke

verspreiding van ziin werk, in monografiedn'

hoofdstukken in verzamelwerken en in artikels.

Dat publicatiegedrag in de taalkunde in Maan-

deren en de bijbehorende taalkeuze werden

een paar jaar geleden in opdracht van de VLIR

onderzocht. De algemene resultaten waren

als volgt: 32% Nederlands, 25o/o Frans, T o/o

Duits, 33 0/o Engels en er was een ldein restje

van3Vo overige talen. Op de vraag in welke

raal ze hun echte wetenschappelijke publicaries

schreven annvoordde men 41o/o EngeIs,22o/o

Nederlands, 27o/oFrans en 7%o Duits. Voor alle

duidetiikheid: die Z-oto Frans berrofzo goed als

allemaal bijdragen over Romaanse filologie. De

daaropvolgende vraag naar de publicatietaal voor

vulgariserende artikeis leverde'heel andere cijfers

op 640/o Nederlands, 10% Engels, l7o/oFrans

(zelfde opmerking a1s daarnet), 6% Duits.

Om hierin enig inzicht te bekomen, .
publiceren we hierna de bijdrage aan het

colloquium van de \4aamse linguist Wim

Vandenbussche van de Viie Universiteit

Brussel. Zijn ge-

nuanceerde en wetenschappelijk onder-

bouwd betoog kan voorkomen dat er al te

voortr.arende beslissingen worden genomen

waarmee de nog steeds hoge lo'valiteit van

ons hoger onderwijs in gevaar kan komen.

Vergeten we ten slotte niet dat August

Vermeylen in zijn rectorale rede van 1930

bij het begin van de vernederlandsing stelde

dat het hoger onderwijs "het krachtigste

georganiseerde werktuig ter verheffing van

ons volk" is, en dat het "in de eerste plaats

beschaving bevorderen wil van het eigen

volli'. Maar ook toen al zaghii in dat het

gebruik van een internationale taal kan

nodig zijn om wetenschappelijke gegeYens

te kunnen uitwisselen.

Raymond Vervliet

Engels als onderwijs- en onderzoelistaal in

onze universiteiten.

In deze bijdrage wil ik een onderscheid aan-

brengen tussen de taalkeuze voor wetenschap-

pelijke publicaties enerzijds en de onderwijstaal

anderzijds. Dat element wordt vaak terzijde

geschoven in het publieke debat over de ver-

meende verengelsing van de universiteiren.

Nochtans gaat het om &vee duidelijk verschil-

lende discussies, waarbij enerzijds de nationaie

en internationale verspreiding van onder-

zoeksgegevens centraal staat, en anderzijds de

opleiding van.ionge mensen tot volwaardige

vakspecialisten die op hun beurt die kennis ver-

der moeten kunnen overdragen. Ik probeer dat

hierna te verduidelijken aan de hand van een

paar beschouwingen over Nederlands als on-

derzoekstaal in mijn vakgebied: de taalkunde.

Publicaties blijven een van de belangrijkste

criteria waarop wetenschappers vandaag de

dag afgerekend worden en elke wetenschapper

Een paar bedenkingen hierbij:

1. Het is zeker niet zo dat het Nederlands zijn

functie van publicatietaal verloren is binnen

de taalkunde in Maanderen. Het Nederlands

bli jkr er globaal even srerk te staan als het

Engels. De angsr dar wetenschappers hun

kennis niet meer zouden kunnen doorgeven

aan de eigen taalgemeenschap blijkt hier dus

ongegrond te zijn. Daar moet onmiddellijk

aan toegevoegd worden dat de resultaten voor

andere vakgebieden allicht sterk verschillend

zullen zijn, en een veel sterkere dominantie van

het Engels zullen tonen.

2. Het publiek dat men wil bereiken bein-

vloedt duidelijk de taalkeuze: men gebruikt 3

keer meer het Nederlands wanneer men voor

het grote publiek schrijft, 4 keer meer het En-

gels wanneer een artikel vooral bestemd is voor

de collega-wetenschappers.

3. Het is niet verbazingwekkend dat voor

prestigieuze publicaties voor het Engels

gekozen wordt in dit vakgebied. Enerzijds is

het aanral r i jdschrif ten met enig aanzien waar

men met Nederlandse artikels over taalkunde

terecht kan, vrij beperkt. Anderzijds, en dat

is volgens mij veel belangrijker, is er de druk

om te publiceren in zogenaamd 'prestigieuze'

tijdschriften, met als summum een artikel in

een al-tijdschrift met hoge impactfactor. Vele

zinnige mensen zijn het erover eens dat de

bestaande bibliometrische criteria en rangschik-

king van tijdschriften in de humane weten-

schappen zeer bedenkeli ik zi in. maar dar neemt

niet weg dat de vraag redel is en dat er rekening

mee gehouden wordt, ook bijvoorbeeld bij sol-

licitaties. Op dit ogenblik is er bij mijn weten

I Nederlandstalig tijdschrift voor taalkunde

opgenomen in die alJijst. Het overwicht van

de Engelstalige tijdschrift en is indrukwekkend

en wie daar wil scoren, komt dus zeer snel bij

een Engels artikel uit.

\(anneer men even uitzoomt, andere we-

tenschapsgebieden in de discussie betrekt en

internationaal gaat vergelijken (zoals Ulrich

Ammon dat in een aantal overzichtspublicaties

gedaa4 heeft), dan wordt zeer snei duidelijk dat

er voor de aparte nationale talen nog een roi

in de eigen taalgemeenschap weggelegd is als

wetenschapstaal. Dar l i ikt een troosrpri is. maar

dat is het eigenlijk niet. Het is immers van cru-

ciaal belang voor de universitaire opleidingen

dat de kennis doorgegeven wordt in de eigen



I)ie aandacht voor vreem-

de-taallreheersin g zou eeln

constante moeten ziin in

orrzze hogere opleidingen:

niet om het Nederlands te

verdringen of te benadeleno

integendeelo maar wel om

onze mensen alle kansen

te geven om kennis te ne-

men van de nieuwste we-

tenschappeliike evoluties

6n om ervoor te zorgen dat

ze ap een arbeidsmarkt

die s leeds in lernal ionaler

wordt hun mannetie

kunnen staan.
landstaal, daarover straks meer. Anderzijds is de

dominantie van het Engels internationaal niet

meer te stuiten is zodra men de grenzen van

de eigen raalgemeenschap wenst re overst i jgen.

Dat is iets wat criticasters van een verengelste

wetenschap goed dienen te beseffen. Engels

als lingua franca in de wetenschap is een feit

en wetenschappers hebben die taal ook vrij

algemeen en dankbaar omarmd. De reden is

eenvoudig: wetenschappelijke vooruitgang kan

enkel bestaan en groeien via contacten en dis-

cussies met anderen, en een gemeenschappelijk

communicatiemiddel is dus een levensnoodza-

kelijk werkinstrument.

\(etenschappers hebben die lingua franca

nodig. Het is een illusie te denken dat het

Nederlands vandaag die internationa.le rol zou

kunnen spelen buiten onze Thalunie. Het is nu

eenmaal een feit dat het Engels om allerhande

redenen die rol vandaag de dag speelt, en als

ie ie als onderzoeker van die taal afsluit, dan

sluit je je afvan een zeer belangrijk deel van

het hedendaagse onderzoek en van je belang-

rijkste communicatiemiddel met de meerder-

heid van je collega's. 'W'ie oppert dat andere

taalgemeenschappen wel heftig hun eigen taal

blijven propageren als internationale weten-

schapstaal, verwijs ik graag naar tlvee cijfers: in

1996 publiceerdeB2,4o/o van de Franse exacte

wetenschappers hun artikelen in het Engels, en

van alle internationale conferenties in Frankrijk

in 1997 had 53o/o het Engels als enige officiele

taal. De keuze om je voor je internationale

wetenschappelijke cbntacten van dat Engels te

bedienen, is dus louter pragmatisch en prak-

tisch van aard, en is geenszins een teken van

misprijzen voor je eigen taal. Vandaag gebruikt

men daarvoor het Engels, rond 1920 zou men

daarvoor allicht het Duits gebruikt hebben, om

net dezelfde redenen.

In de marge wil ik vermelden dat rnen uiter-

aard kan discussi€ren over de kwaliteit van

dat Engels in het wetenschapsbedrijf. Die

vaststelling noopte alle deelnemers aan dit col-

loquium ertoe te benadrukken dat er in onze

opleidingen voor gezorgd moet worden dat

onze studenten hun gedachten ook helder en

duidelijk kunnen overbrengen in een andere

taal dan het Nederlands. Die aandacht voor

vreemde-taalbeheersing zou een constante moe-

ten zijn in onze hogere opleidingen, niet om

het Nederlands te verdringen ofte benadelen,

integendeel, maar wel om onze mensen alle

kansen te geven om kennis te nemen van de

nieuwste wetenschappelijke evoluties dn ook

om ervoor te zorgen dat ze op een arbeidsmark

die steeds internationaier wordt hun manne-

{e kunnen staan. De geschiedenis heeft ons

geleerd hoe belangrijk het ooit geweest is in de

nationale context om ervoor te zorgen dat Ma-

mingen zich op academisch niveau helder en

volwaardig kunnen uitdrukken, een vergelijk-

3:::.T:"**" 

zien we nu in de internationale

Voor ik in het tweede deel van dit stuk het En-

gels als onderwijstaal in Vlaanderen bespreek,

is het goed een paar dingen duidelijk te stellen,

opdat we ons niet zouden verliezen in 19de-

eeuwse retoriek. Engels als onderwijstaal in

de hedendaagse \4aamse context heeft niets te

maken met onvolmaaktheid van het Neder-

lands als onderwijsraal,  evenmin mer mispri j-

zen voor het Nederlands als onderwijstaal (wat

voor 1930 ten dele wel zo was). De vrijwaring

van een 75 jaar gelede.n verworvenheid, zoals

de colloquiumfolder het ronkend provocerend

stelt, is hier dus niet echt aan de orde. Het

gaat nog veel minder om een Angelsalaische

machtsgreep op het onderwijs die de ver-

worvenheden van de Maamse Beweging wil

opoiteren.

Ik zie persoonlijk in de \4aamse context maar 1

duidel i jke reden om lessen in het 'buitenlands'

te geven: anderstalige studenten aantrekken.

Het gaat dus ten minste gedeeltelijk om het

binnenhalen van buitenlands geld, hoewel men

er al de kippen bij zal zijn om te benadrukken

dat het eigenlijk draait rond het verzamelen van

internationale experrise in onze universiteiten.

Idealiter gaan die beide zaken samen en is dat

voor Nederlandstalige studenten dan ook het

belangrijkste voordeel van in die internadona.le

klassen te zitten: zekomen m contact met

mensen van buitenaf, die met een andere baga-

ge hierheen komen en die -zo hoopt men toch

- tot de top behoren in het buitenland. Of

dat vandaag ook al zo is, is nog.zeer de vraag.

Als men oppert dat men zonder Engelstalige

colleges geen topstudenten aan kan trekken,

dan moet de toegang tot die programmat ook

streng bewaakt worden. Dat is vandaag niet

steeds het geval, en ook dat heeft vooral met

geld te maken - een extra inschrijving doet de

kassa rinkelen, jammer genoeg ook in negatieve

zin bij de subsididrende overheid.

Ook de pleidooien in de specifieke Brusselse

context voor internationale programmat

zijn grotendeels door economische factoren

ingegeven; een gezamenlijk voorpagina-inter-

view met de rectoren van de ULB en de Vrije

Universireir Brussel deed vorig jaar nogal wat

stof opwaaien: de verengelsing van de Brus-

selse onderwijsruimte leek onafwendbaar en

collega-rectoren herontdekten in reacties plots

hun diepe wortels in de strijdbare Maamse

Beweging. Ook daar - in Brussels of all places!

- ging het evenwel niet om een verbranding van

\4aamse verworvenheden. Voor die samen-

werking zijn ongetwijfeld goede wetenschap-

pelijke argumenten te bedeirken, maar het gaat

weerom vooral om de toekomstkansen en de

marktpositie die door zo'n alliantie ontstaan,

niet om een verloochenen varr een lang gewon-

. " .  t r r l . r . i i . l

Het lijkt me billijk, wenselijk en vanzelfspre-

kend dat studenten tot en met het master-

niveau in het Nederlands terecht kunnen op

universiteiten (en hogescholen), tot en met het

oude licentieniveau, dus. Dat is vandaag nog

steeds het geva1, daar lijkt niet al te veel aan ge-

tornd te zullen worden en dat is ook goed. Van

een student die dan nog een verdere specialisa-

tie aan wil vatten, in programmat die in theorie

sterk op internationaal onderzoek gestoeld

moeten zijn, kun je verwachten dathylzq de
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interesse en de motivatie heeft, de openheid

van geest ook, om kennis te nemen van an-

derstalige literatuur en van gastcolleges in een

andere taal. Op dat Manama-niveau (vroeger

heette dat al even fraai postgraduaat, GGS of

GAS) kun je moeilijk onder een internadonale

orientering uit. Dat heeft niets met het verloo-

chenen van een moedertaal of een cultuur te

maken, maar alles met een gerichtheid op het

internationale onderzoekslandschap.

Dit is niet het geisoleerde standpunt van een

.ionge postmoderne taalkundige voor wie alles

relatief zou zijn. Diverse eerbiedwaardige

wetenschappelijke verenigingen en academies,

meestal bevolkt door iets oudere wetenschap-

pers, hebben zich over die materie gebogen

en stevig onderbouwde standpunten gefor-

muleerd. Zowel de Koninklijke Zuid-Neder-

landse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde

en Cerchiedenis (KZM) als de KoninkJi jke

Academie voor Nederlandse Taal- en Letter-

kunde KANTL) pleiten voor "een maximale

ontplooiing van de Nederlandse standaardtaal

in de basisopleiding", en zien "voor het Engels

een bescheiden plaats als onderwi.istaal in de

basisopleiding en een prominente plaats in de

mastersopleiding, althans voor spitsgebieden."

Ze stippen aan dat dit momenteel al voor een

groot stuk zo is en willen die "praktijk niet

veranderen." Voor de vroegere derdecyclus op-

leidingen kan het taalgebruik het best volledig

vrij gelaten worden. Beide instellingen pleiten

overigens uitdrukkelijk voor een goede taalbe-

heersing wanneer het op wetenschapscommu-

nicatie in het Nederlands aankomt en ook voor

enige aandacht voor andere wetenschapstalen,

het Frans of het Duits, bijvoorbeeld.

Ook binnen de Koninklijke \4aamse Academie

van Belgi€ voor'Wetenschappen en Kunsten

heeft een werhgroep van het 'Comitd van de

Academie voor \Tetenschappen en Techniek

een aantal lezenswaardige beschouwingen aan

de problematiek van het Engels in het hoger

onderwijs gewijd. Dat comitd verenigt, anders

dan de vorige verenigingen, mensen uit de

industridle en academische wereld, die laatsten

vooral uit de niet-humane wetenschappen.

Ook daar luidt het: "Het Nederlands moet

een volwaardige maatschappelijk functionele

wetenschapstaal blijven en het stelselmatig en

structureel vervangen door het Engels in het

hoger onderwijs is voor iedereen onaanvaard-

baar." Maar'Engels IS de lingua franca in de

wetenschap en de kennis van die lingua franca

is een absolute noodzaak.'

Het Nederlands staat als onderwijstaal binnen

de Viaamse academische wereld in feite niet

ter discussie. Het organiseren van Engelse leer-

gangen vanafeen ver gevorderd studieniveau

zal het Nederlands als onderwijstaai evenmin

binnen de kortste keren herleiden tot een

kreupel onmachtig lilliputterstaaltj e. ZoweI

de Vlaamse wetgever als ervaren academici zijn

het erover eens dat het Nederlands de voertaal

moet blijven van de universitaire opleidingen

op bachelorniveau en ook grotendeels op

masterniveau. In plaats van 'Geen Engels, geen

diploma' lijkt de redenering dus veeleer te zijn

''Wel Engels, meer diplomd. Het Engels komt

pas om de hoek kijken wanneer het om spe-

cialisatie gaat, de zogenaamde'spitsgebieden'

die sterk op internationaal onderzoek steunen,

vanuit de overtuiging dat een van de beste

onderwijssystemen ter wereld het zich niet kan

veroorloven om bepaalde recente internationale

onderzoeksontwikkelingen te mislopen.

Dat alles veronderstelt evenwel ook dat de

universiteiten en hogescholen op het master-

na-master-niveau ook effectief inhoudelijk

een betaalbaar programma aanbieden dat dat

internationale niveau haalt. Die inhoudelijke

en sociale kwaliteitscontrole zou wel eens veel

belarigrijker en crucialer kunnen zijn dan een

verhitte discussie over het al dan niet oPtimale

taalgebruik van de docenten. Die kwaliteit zai

ook vereisen dat er over verroeste ideologische

19de-eeuwse grenzen heen interuniversitair

samengewerkt wordt om de beste mensen en

her beste onderzoek te verenigen in her best

mogelijke onderwijsprograrnma, weg van de

eigen navel en met de blik op Europa.

\Wim Vandenbussche

F\7O-Maanderen &

Vrije Universiteit

Brussel

Marokko. Levend Erfgood I Dtnogra-

t isch l fuseum

>o2/o3/06 - 01 / t0/06
De Marokkaanse samenleving is geworteld

in de Berber (Amazigh) en de Arabische

cultuur, in de Andalusische en de Afri-

kaanse wereld en jn de moslim- en de ioodse

gelooFsovertu iging. Cultu rele uiwissel i  ngen

doorheen t i jd en ruimre hebben di t  land de

veelzijdigheid gegeven die het zo boeiend

maakt.

De tentoonstelling maakt.deel uit van een

ruimer cultureel ontmeetingspro.iect Ma-

rokko. Symbiose van Culturen (meer info:

wwwsymbiose-ic. net <http://www.symbiose-

ic.ner/> ) dat in 2006, zowel in Anrwerpen

als in Brussel, met een veelzi jdige program-

mering focust op de kunst en cuituur van

Ma rokko.

Rondleidingen:

>Marokko: symbiose van culturen

De Marokkaanse samenleving is een smelt-

kroes uan culturen die geworteld is in de

inheemse Berber (Amazigh) en de Arabische

cultuur, in de Andalusische en de Afrikaanse

wereld en in de moslim- en de joodse ge-

loofsovertuiging. Ambachteli.ike voorwerpen

uit ruraal en stedelijk Marokko vertellen het

verhaal van eeuwenoude artisanale tradities

die elkaar ontmoeten, aftasten en beinvloe-

den.

> Marokko: kleding en samenleving

Kleding en lichaamsversiering spelen een be-

langrijke rol in de Marokkaanse samenleving.

Tot de levendige kledingcultuur behoren on-

der meer de traditionele Berberkledij en de

geraFfi  neerde Arabo-Andalusische stadsmode.

\(/at verteilen deze kledij en juwelen over de

identiteit van hun makers en dragers, over

hun levenswijze, hun denken?

> Motieven: betekenis of mysterie
'We duiken in een oeroude wereld van

vormen, motieven en kleuren en Proberen

de betekenis van de specifieke beeldtaal

vanjoodse edelsmeden, berberweefsters en

Arabo-Andalusische pottenbakkers te achter-

halen. Geloof,  hoop en vrees zi in nooi t  ver

weg. Achter elk symbool en elk motief gaat

een stuk geschiedenis schuil.
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