PALESTINA TWISTER

OPZET
De leerlingen ervaren en leren hoe het grondgebied van
Palestina sinds 1947 steeds verder verkleint en ingenomen
wordt door Israël.

DOELGROEP
1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs

Online leskoffer
'Palestina in de klas'

LESTIJD
1 lesuur, met debat 2 lesuren

MATERIAAL

Grote kaart van Palestina anno 1920,
1947, 1949, 2000.
Duiding tijdsperiodes kaart, p.7 - 10
Kaarten te verkrijgen via Palestina
Solidariteit, zie extra 'lesmateriaal'

V.U.: PALESTINA SOLIDARITEIT, VIERWINDENSTRAAT 60, 1080 BRUSSEL

EINDTERM(EN)/LEERPLANNEN
Eerste graad
Eindtermen – Burgerschap
A-stroom
7.4 - De leerlingen lichten de mechanismen van
vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik
en groepsdruk toe.
7.6 - De leerlingen onderscheiden zowel
onverdraagzaamheid als discriminatie in de
samenleving.
7.7 - De leerlingen onderbouwen een eigen
mening over maatschappelijke gebeurtenissen,
thema’s en trends met betrouwbare informatie
en geldige argumenten.
Eindtermen - Ruimtelijk bewustzijn
A-stroom
9.1 - De leerlingen situeren personen, plaatsen
en patronen op relevante ruimtelijke
schaalniveaus.
B-stroom
9.1 - De leerlingen lokaliseren personen en plaatsen
op een globe en op relevante kaarten.
Eindtermen - Historisch bewustzijn
A-stroom
8.6 - De leerlingen vullen aan de hand van
historische bronnen en vanuit een historische vraag
op beargumenteerde wijze historische beeldvorming
aan.
B-stroom
8.1 - De leerlingen situeren historische elementen
uit hun leefwereld en kenmerkende historische
fenomenen in tijd en ruimte op een gegeven tijdlijn
en op een relevante kaart.
Vakoverschrijdende eindtermen - Sociaal-relationele
competenties
5.5 - De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met
een welomschreven opdracht actief bij aan de
uitwerking van een gezamenlijk resultaat.

Tweede graad – doorstroom - dubbele finaliteit –
finaliteit arbeidsmarkt
Eindtermen - Burgerschap
7.4 - De leerlingen hanteren aangereikte strategieën
om met vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik
en groepsdruk om te gaan.
7.6 - De leerlingen illustreren met historische en
actuele voorbeelden vormen van onverdraagzaamheid,
discriminatie en racisme.
7.7 - De leerlingen zijn bereid om in dialoog hun
mening te ontwikkelen en bij te sturen. (attitudinaal)
7.16 - De leerlingen komen op voor de eerbiediging van
de rechten van de mens en het kind en voor sociale
rechtvaardigheid. (attitudinaal)
Eindtermen - Ruimtelijk bewustzijn
9.1 - De leerlingen situeren personen, plaatsen,
patronen en processen op relevante ruimtelijke
schaalniveaus.

Eindtermen - Historisch bewustzijn
Finaliteit doorstroom - dubbele finaliteit
8.6/8.5– De leerlingen vullen op
beargumenteerde wijze historische
beeldvorming aan vanuit een historische vraag
en aan de hand van historische bronnen.
Finaliteit arbeidsmarkt
8.1 - De leerlingen situeren historische
elementen uit hun leefwereld en aangereikte
kenmerkende historische fenomenen in de
historische periodes van het courante westerse
referentiekader.
8.3 - De leerlingen illustreren beeldvorming
van historische elementen uit hun leefwereld
en van historische fenomenen.

Derde graad ASO
Eindtermen - Aardrijkskunde
2 - De leerlingen kunnen met een voorbeeld aantonen dat
een afbeelding of kaart een gecodeerde voorstelling is
van de werkelijkheid.
Eindtermen -Geschiedenis
6 - De leerlingen analyseren fundamentele conflicten en
breuklijnen waarmee samenlevingen worden
geconfronteerd.
18 - De leerlingen kunnen argumenten weergeven die
worden gebruikt om standpunten omtrent problemen uit
het verleden en heden te onderbouwen.
20 - De leerlingen kunnen een redenering opbouwen
vanuit de studie van verleden en heden om hun
standpunt t.o.v. een maatschappelijk probleem te
verdedigen.
Vakoverschrijdende eindtermen - Sociorelationele
ontwikkeling
6 - De leerlingen doorprikken vooroordelen,
stereotypering, ongepaste beïnvloeding en
machtsmisbruik.
Vakoverschrijdende eindtermen - Socioculturele
samenleving
5 - De leerlingen geven voorbeelden van de potentieel
constructieve en destructieve rol van conflicten.

Derde graad TSO – KSO
Eindtermen - Aardrijkskunde
1 - Kaarten en satellietbeelden aanwenden om
geografische verschijnselen te onderzoeken.
Eindtermen - Geschiedenis
4 - De leerlingen omschrijven fundamentele conflicten en
breuklijnen waarmee samenlevingen worden geconfronteerd.
15 -De leerlingen kunnen verschillende argumentaties tegen
elkaar afwegen.
Vakoverschrijdende eindtermen - Sociorelationele
ontwikkeling
6 - De leerlingen doorprikken vooroordelen, stereotypering,
ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik.
Vakoverschrijdende eindtermen - Socioculturele samenleving
5 - De leerlingen geven voorbeelden van de potentieel
constructieve en destructieve rol van conflicten.
Derde graad BSO
Sociorelationele ontwikkeling
6 - De leerlingen doorprikken vooroordelen, stereotypering,
ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik.
Socio culturele samenleving
5 - De leerlingen geven voorbeelden van de potentieel
constructieve en destructieve rol van conflicten.

Lesgang
Inleefspel
Leg de kaarten naast elkaar op de grond en laat de leerlingen hun
schoenen uitdoen.
Laat een zestal leerlingen plaatsnemen op de eerste kaart van het
Palestijns grondgebied van 1920. Ze doen dit achtereenvolgens op
alle landkaarten.
Omdat het Palestijns grondgebied steeds verkleint, wordt dat
steeds moeilijker. Aan de hand van hun reacties kan je laten
aanvoelen wat de alternatieven zijn: dichter bijeen gaan staan,
vluchten naar elders, samenwerken om rechtop te blijven in
uiterst moeilijke omstandigheden, elkaar wegduwen, ...Enerzijds
kan je de leerlingen de kans geven om zelf kort te verklaren hoe
dat land steeds kleiner werd. Anderzijds geef je zelf een korte
uitleg over de effectieve gebeurtenissen.
Geef de toelichting op de fiche bij de verschillende kaarten. De
leerlingen trachten steeds alleen op het Palestijns grondgebied te
staan.
Bespreek de bevindingen
Wat gebeurt er als het grondgebied waar mensen wonen, steeds
maar kleiner wordt?
Wat onthoud je over wat er met het grondgebied van Palestina
gebeurde? Zet de belangrijkste zaken op een rijtje.

Debat
Je kan aansluitend bij deze activiteit een debat organiseren rond
enkele stellingen. Dit kan onder meer via de PUVU-methodiek.
Enkele mogelijke stellingen:
Het is onrechtvaardig dat Palestijnen zoveel grondgebied is
afgenomen.
Zowel Palestijnen als joden hebben recht op grond in
historisch Palestina.
Israël heeft de militaire overmacht en heeft dus het recht
om te bepalen wat er gebeurt, ook de bezetting van de
Palestijnse gebieden.
De beperkingen opgelegd aan de Palestijnen door de
militaire bezettingsmacht maken het onleefbaar voor de
Palestijnen.
…

Voorbereiding
Vraag de jongeren hoe een goed debat verloopt.
Door naar elkaar te luisteren.
Door goede argumenten overtuigend naar voor te brengen.
Sta samen even stil bij wat een goed argument is.
(Argumenten zijn redenen waarom mensen het eens zouden moeten
zijn met jou.)
Bijvoorbeeld wanneer je de leraar probeert te overtuigen om de
klas geen huiswerk te geven. Je zou een aantal goede redenen
kunnen geven waarom huiswerk oneerlijk of onredelijk is, of
waarom je vandaag geen huiswerk kan maken.
Vertel dat er mogelijkheden zijn om nóg overtuigender kunnen zijn
en sterke argumenten te bedenken via de ‘PUVU’-techniek.

Besluiten vormen
Zet samen met de leerlingen op een rijtje wat ze leerden uit het
inleefspel en debat.
Extra informatie
PUVU-debatmethodiek: https://palestinasolidariteit.be/educatiefpakket-palestina-in-de-klas/, extra lesmateriaal bij de twister les.
Uitgebreide historische tijdlijn Israël/Palestina:
https://palestinasolidariteit.be/2022/07/05/tijdlijn-israel-palestina/

Informatie bij
de kaarten

Kaart 1: 1920
Begin 1900 waren 2% van de inwoners van Palestina joden. Er waren
wel joden elders in de wereld, afkomstig uit Palestina of mensen die
zich tot het jodendom bekeerd hadden. Door een campagne van de
zionisten (zionisme = ijvert voor een zuiver joodse staat) om terug te
keren naar ‘het beloofde land’ trokken tussen 1900 en 1946 ongeveer
een half miljoen joden naar Palestina. Zo steeg het percentage joden
tot +/- 30% van de bevolking in Palestina in 1946. Zionisten kochten
in die periode zoveel mogelijk land. Ze hadden in 1947 ongeveer 5,8%
van de grond in handen (de Palestijnen ongeveer 94%).
Geef de leerling een beroep:
Een Palestijnse boer/boerin
Een fabrieksdirecteur
Een visser
Een bankdirecteur
Professor aan de universiteit
Lerares
….

Kaart 2: 1947
De Verenigde Naties (VN) doen een voorstel om het grondgebied te
verdelen. De joodse staat zou ongeveer 54% van de oppervlakte
krijgen. De Palestijnen en de Arabische landen gaan hiermee niet
akkoord. Omdat niet beide partijen het voorstel aanvaarden moesten
de Verenigde Naties een nieuw voorstel opmaken, maar dat is er
nooit gekomen.

Kaart 3: 1949
De zionisten (later Israël) nemen met geweld een veel groter deel in:
78% van het oorspronkelijke Palestina.
Meer dan 531 dorpen worden vernietigd. Vele inwoners worden
gedood. Meer dan 750 000 mensen vluchten of worden met geweld
verdreven naar de buurlanden (waarbij dan ook de Westbank en de
Gazastrook horen) waar ze in vluchtelingenkampen terechtkomen (en
velen nog steeds wonen).
De helft van de Palestijnen woont buiten het historische Palestina!
De helft van de Palestijnen leeft in ballingschap.

Kaart 4: 2000 +

de muur

Op kaart 4 is het bijna onmogelijk om echt in op het
resterende Palestijnse grondgebied te staan.
Wat zou er nog gebeurd zijn intussen?
1967: Israël voert oorlog tegen de Arabische buren en maakt van de
gelegenheid gebruik om het resterende deel van Palestina (Gazastrook,
Westbank en Oost-Jeruzalem) onder controle te krijgen. Israël bezet de
Gazastrook, de Westbank, inclusief Oost-Jeruzalem. Die gebieden
worden vanaf 1967 door het Israëlisch leger bezet en gecontroleerd.
Israël heeft er meer dan 1200 militaire wetten uitgevaardigd die het
leven van de Palestijnen erg moeilijk maken (ook al lijft het het
grondgebied niet in; Oost-Jeruzalem werd wel geannexeerd).
Israël bouwt kolonies op gestolen Palestijnse gronden.
Sinds de Oslo-akkoorden wordt de Westbank opgedeeld in A, B en C
gebieden:
De A-gebieden is land waar de PNA (Palestijnse Nationale Autoriteit)
autonomie, maar geen soevereiniteit over uitoefent. Zelfs de
uitroeping van een Palestijnse staat kan daar niets aan veranderen.
Deze omvatten vooral de Palestijnse steden, waaruit het Israëlische
leger zich vanaf 1993 terugtrok en vervangen werd door allerlei
Palestijnse Veiligheidsdiensten. De bevoegdheid over grond, water en
grenzen blijft in Israëlische handen en Israël behoudt een vetorecht
over de beslissingen van het Palestijns gezag.
In de B-gebieden, die het deel van het platteland omvatten waar geen
joodse kolonisten woonden, kon de PNA wel de ‘burgerlijke’ zaken
regelen, maar het wordt door Israël militair gecontroleerd.
De C-gebieden bleven gewoon helemaal bezet, onder totale Israëlische
controle: ze omvatten de wijde omgeving van en rond de joodse
kolonies en grote delen in de Jordaanvallei.

Zone C beslaat 64% van de grond, zone B 26,9% en zone A 10,1%.
De Israëli’s blijven dus 90% van de grond militair controleren.
Daardoor wordt het oorspronkelijke grondgebied herleid tot +/- 10 % van
de oppervlakte van historisch Palestina.

Palestijnen uit de Westbank mogen alleen Israël binnen met een
speciale toelating… ook als men ziek is, iemand wil bezoeken in
Israël, werk wil gaan zoeken in Israël, op reis wil gaan naar het
buitenland...: dat kan allemaal enkel als Israël ‘ja’ zegt...
Door die bezetting kunnen de Palestijnen zelfs niet eens meer vrij
bewegen in hun eigen gebied: checkpoints en roadblocks
(afsluitingen van wegen) verhinderen de doorgang tussen de
verschillende steden. Zo wordt het Palestijns gebied meer en meer
opgedeeld en minder en minder leefbaar.
De Israëli's die in bezet gebied wonen, zijn niet onderworpen aan al
die beperkingen. Zij kunnen altijd en overal door...voor werk,
vriendenbezoek, reizen, naar het ziekenhuis...
Het grondgebied van de Palestijnen is zo klein geworden dat het
overbevolkt is (vooral in de Gazastrook, maar ook de Westbank).
De muur beperkt de bewegingsvrijheid van de Palestijnen. Die is nog
steeds in aanbouw. Hij sluit het gebied hermetisch af...zodat bijna
niemand er nog uit kan!
Hij sluit ook stukken grond binnen het Palestijnse gebied af waar
Israëli’s (illegale) kolonies oprichten. Mensen voelen zich steeds
meer ingesloten.
Elke verplaatsing wordt moeilijk, sommige zelfs totaal onmogelijk.

© Palestina Solidariteit, landbouwers kunnen enkel naar
hun gronden als het hek geopend is.

©Palestina Solidariteit, B&B met winkel in Betlehem
omsloten door de muur, toeristen blijven weg…

© Palestina Solidariteit, hekwerk en muren barrières
tussen mensen en gronden…

