CARTOONS INTERPRETEREN
ISRAËLISCH/PALESTIJNSE KWESTIE

OPZET
Aan de hand van cartoons over de kwestie Palestina-Israël leren de
leerlingen stapsgewijs cartoons analyseren. Bovendien leren de
leerlingen over verschillende aspecten van de Palestijns-Israëlische
kwestie. Als uitbreiding kunnen leerlingen een gestructureerd debat
voeren over stellingen in verband met de Palestijns-Israëlische
kwestie of kunnen ze zelf een cartoon maken over dit thema.
Voorafgaand aan deze les moeten de leerlingen kennis hebben van
de Palestijns-Israëlische kwestie. Dit kan door vooraf de lessen
Introductie, Palestine 4 Dummies of de les Animatiefilm te geven of
door op basis van de informatie in deze lessen zelf de situatie voor
de leerlingen te schetsen.

DOELGROEP
2de en 3de graad secundair onderwijs

Online leskoffer
'Palestina in de klas'

LESTIJD
1 lesuur: indien men enkel met de spotprenten
werkt
2 lesuren: indien men er een debat aan verbindt of
zelf een cartoon maakt.

MATERIAAL
Beamer of smartboard, stappenplan, cartoons (die
kan je downloaden bij lesmateriaal)

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

EINDTERM(EN)/LEERPLANNEN
Tweede graad doorstroom - dubbele finaliteit
Eindtermen - Burgerschap
7.6 - De leerlingen illustreren met historische
en actuele voorbeelden vormen van
onverdraagzaamheid, discriminatie en racisme.
(De betekenis en impact van onverdraagzaamheid,
discriminatie en racisme)
7.7 - De leerlingen zijn bereid om in dialoog hun
mening te ontwikkelen en bij te sturen.
(attitudinaal)
7.8 - De leerlingen hanteren aangereikte
strategieën om op een geïnformeerde wijze in
dialoog te gaan over maatschappelijke uitdagingen.
(Betrouwbare informatie en conclusie, Toepassen
van strategieën om met elkaar in dialoog te gaan
zoals actief luisteren, creatief denken, zich inleven)

7.20 - De leerlingen illustreren sociale
rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid
aan de hand van concrete voorbeelden.
(Sociale rechtvaardigheid, Dimensies van
ongelijkheid en ongelijke toegang tot
macht zoals etniciteit,
sociaaleconomische status, recht op en
toegang tot basisbehoeften)
Vakoverschrijdende eindtermen - Sociaal
relationele competenties
5.6 - De leerlingen dragen tijdens
groepsactiviteiten actief bij aan de
uitwerking van een gezamenlijk resultaat.
(attitudinaal)

Tweede graad 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)
7.8 - De leerlingen hanteren aangereikte strategieën om
op een geïnformeerde wijze in dialoog te gaan over
maatschappelijke uitdagingen.
7.19 - De leerlingen illustreren uitdagingen met
betrekking tot sociale rechtvaardigheid en
onrechtvaardigheid binnen een welvaartstaat aan de
hand van concrete voorbeelden.
Vakoverschrijdende eindtermen - Sociaal relationele
ontwikkeling
5.6 - De leerlingen dragen tijdens groepsactiviteiten
actief bij aan de uitwerking van een gezamenlijk
resultaat. (attitudinaal)
Leerplan Niet confessionele zedenleer
Samenleven – democratie en burgerschap
PD3 Humaniseren ( kinder- en mensenrechten
toepassen)
Derde graad ASO-TSO-KSO
Eindtermen - Geschiedenis
11/9 - De leerlingen tonen aan dat ideologieën,
mentaliteiten, waardestelsels en wereldbeschouwingen
invloed uitoefenen op samenlevingen, menselijke
gedragingen en beeldvorming over het verleden.
Vakoverschrijdende eindtermen - Gemeenschappelijke
stam
2 - De leerlingen kunnen originele ideeën en oplossingen
ontwikkelen en uitvoeren (creativiteit).
Vakoverschrijdende eindtermen - Socio-relationele
ontwikkeling
6 - De leerlingen doorprikken vooroordelen, stereotypering,
ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik.
11 - De leerlingen gebruiken cultuur- en kunstuitingen
om begrip op te brengen voor de leefwereld van anderen.

Derde graad BSO
Sociorelationele ontwikkeling
6 - De leerlingen doorprikken vooroordelen,
stereotypering, ongepaste beïnvloeding en
machtsmisbruik;
11 - De leerlingen gebruiken cultuur- en
kunstuitingen om begrip op te brengen voor de
leefwereld van anderen.
5 - De leerlingen geven voorbeelden van de
potentieel constructieve en destructieve rol van
conflicten;
Vakoverschrijdende eindtermen
5 - De leerlingen houden rekening met de situatie,
opvattingen en emoties van anderen.
Leerplan Niet confessionele zedenleer
Samenleven – democratie en burgerschap
PD2 Moreel denken ( moreel handelen
onderscheiden van amoreel en immoreel)

Leerplan interlevensbeschouwelijke dialoog
A Omgaan met uitsluitingsmechanismen
1 - De leerlingen onderzoeken samen a.d.h.v.
historische en actuele voorbeelden hoe groepsdruk,
machtsmisbruik, vooroordelen en stereotypering in
de gevolgde levensbeschouwingen een rol spelen.
B Mensenrechten, tolerantie en gelijkberechtiging
1 - De leerlingen respecteren en verdedigen
mensenrechten vanuit het eigen levensbeschouwelijk
perspectief in een concrete maatschappelijke context.
C Democratie en grondrechten
3 - De leerlingen waarderen grondrechten als
noodzakelijke voorwaarden voor het samenleven in
verscheidenheid.
F Mensen- en kinderrechten
3 - De leerlingen erkennen dat respect voor de rechten
van de mens en het kind en sociale rechtvaardigheid de
eerbiediging van gezamenlijke afspraken en regels
impliceert en komen hiervoor op.

Lesgang
Inleiding

-

Situeer kort waarover de les gaat, namelijk wat er gebeurt in
Palestina en Israël. Situeer de landen op de wereldkaart of
wereldbol. Laat de leerlingen kort verwoorden wat ze weten over de
Palestijnse-Israëlische kwestie.
Vertel dat je gaat werken met cartoons over de PalestijnsIsraëlische kwestie. Zet samen met de leerlingen de kenmerken en
de bedoeling van een cartoon op een rijtje.
Humoristische tekening, soms ook wat tekst
Er wordt de spot gedreven met personen en situaties
Soms om misstanden te hekelen
Meestal over iets actueels, ook politiek
Tekeningen zijn overdreven uitvergrotingen
…
Vertel dat je gaat werken met cartoons van Latuff en Naji Al Ali.
Toon van elke cartoonist een cartoon en sta even stil bij de
verschillen in stijl.
Latuff is een Braziliaanse freelance politiek cartoonist van Libanese
afkomst. Zijn werken behandelen een scala aan thema's, waaronder
antizionisme. Hij is vooral bekend om zijn beelden van het
Israëlisch-Palestijnse kwestie en de gebeurtenissen in de Arabische
Lente.

Naji Al-Ali is gekend door de Handala, Het is zijn handtekening
op de cartoons en is een iconisch symbool van Palestijnse
identiteit en verzet. Het personage als graffiti vind je op vele
muren en gebouwen op de Westbank en de Gazastrook en in
vluchtelingenkampen. Naji al Ali legde uit dat hijzelf de 10-jarige
Handala is die uit Palestina moest vluchten. Handala zal nooit
opgroeien zolang hij niet kan terugkeren. Zijn kleren zijn oud en
gescheurd omdat Handala het altijd zal opnemen voor de
armsten. Hij laat zijn gezicht niet zien want het is te zwaar
getekend door woede en verdriet.

Werken met cartoons
Klassikaal
Laat via beamer of smartboard cartoon 1 van Naji Al-Ali zien.
Het is een cartoon uit 1974. Vertel dat de cartoon zal verkend
worden aan de hand van een stappenplan. Doe dit samen
klassikaal voor deze cartoon.

'Alle cartoons kan je
downloaden via
lesmateriaal'

1. Wat zie je?
Zeg letterlijk wat je ziet, dus zonder te interpreteren.
Prikkeldraad met sleutels. Handala. Een denkwolk met daarin
huizen. …
Beschrijf de personen/figuren.
Handala staat met zijn rug naar ons toe. Hij heeft zijn handen op
zijn rug. Hij heeft opgetrokken schouders. Hij is op blote
voeten.? Zijn kleren zijn vies.
Beschrijf de voorwerpen.
Vele kleine en grote sleutels aan een prikkeldraad. Kleine en
grote huizen in de denkwolk staan dicht op elkaar.
Beschrijf de afgebeelde situatie.
Handala kijkt naar de sleutels aan de prikkeldraad en denkt aan
een dorp, stad, thuis, …

2. Welke tekst staat bij de spotprent?
Geen.
3. Is er een titel? Bijschriften en teksten? Jaartal/tekenaar?
Handtekening van de cartoonist.
4. Welke symbolen of symboliek wordt gebruikt in de spotprent?
Handala als symbool van de Palestijnse identiteit en hun verzet.
Sleutel als symbool voor je eigen huis, een plek die van jou is en
waar je je veilig voelt.
De prikkeldraad staat voor ‘gevangen zijn’, afgesloten van …
5.Welk onderwerp/thema/gebeurtenis wordt afgebeeld?
Het is een aanklacht tegen wat gebeurde in 1948. 750 000
Palestijnen werden vluchteling, toen zij vluchtten voor het
geweld van de zionistische terreurgroepen of toen ze uit hun
huis, hun dorp, stad, wijk verdreven werden en leven sindsdien
als vluchteling onder de bezetting door Israël of in
vluchtelingenkampen in de naburige landen.
6. Wie of wat wordt bespot in de spotprent?
Niet van toepassing

7.Wat is de boodschap van de tekenaar?
Het is een aanklacht tegen wat gebeurde in 1948. 750 000
Palestijnen werden uit hun huis, hun dorp, stad, wijk verdreven
en leven sindsdien als vluchteling onder de bezetting door Israël.
8.Leg uit hoe de tekenaar personen, voorwerpen en symbolen
gebruikt voor zijn boodschap.
Vele Palestijnen hielden lange tijd nadat ze moesten vluchten de
sleutel van hun huis bij. Ze hoopten dat ze ooit zouden kunnen
terugkeren naar hun thuis.
De prikkeldraad staat voor de bezetting, Israël houdt hen
‘gevangen’ in de bezette gebieden door hekkens rond de
Gazastrook, de muur rond en in de Westbank, door de vele
wetten en vrijheidsbeperkingen, …
De denkballon symboliseert de droom van de Palestijnen om
terug te kunnen keren naar hun thuis.

Groepswerk
Bekijk de cartoons en maak een selectie waarvan je denkt dat
leerlingen de context/situatie/gebeurtenis verstaan.
De leerlingen bespreken in hun groepje de cartoon aan de
hand van het stappenplan.
Nadien vertelt elk groepje aan de klasgroep wat de boodschap
is van de cartoon.

Afronding
Welke cartoon maakte het meeste indruk en waarom?
Kleef de behandelde cartoons op een groot vel papier
en nodig de leerlingen uit een persoonlijke
boodschap neer te schrijven bij de cartoons. Je kan
die werken later afficheren in de gangen of
gemeenschappelijke ruimtes in de school.

Uitbreiding 1: Zelf een cartoon of spotprent maken
Verwijs naar de kenmerken van een cartoon en de
concretiseringen in de cartoons die besproken werden.
De leerlingen kiezen welke boodschap ze in verband met de
Palestijns-Israëlische kwestie willen brengen, welke personages,
voorwerpen, situatie ze daarvoor gaan uitbeelden en hoe ze die
gaan vormgeven.
Stel de cartoons tentoon in de klas, de gangen, een gezamenlijke
ruimte in de school, …

Uitbreiding 2: Debat
Er kan een debat georganiseerd worden rond de boodschappen in
de behandelde cartoons.
Aan de hand van de cartoons wordt een thema gekozen. Dit kan
bijvoorbeeld met de PUVU methode (zie beschrijving methodiek
bij lesmateriaal)
Enkele mogelijke thema’s:
Palestijnen moeten kunnen terugkeren naar het huis, de grond
waaruit ze in 1948 verdreven werden.
Het is zinloos dat Palestijnen steeds opnieuw bomen en
landbouwgewassen aanplanten nadat Israëlische militairen of
kolonisten ze vernielden.
…
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.

Samengevat
STAPPENPLAN CARTOON
1. Wat zie je?
2. Welke tekst staat bij de spotprent?
3. Is er een titel? Bijschriften en teksten? Jaartal/tekenaar?
4. Welke symbolen of symboliek wordt gebruikt in de spotprent?
5. Welk onderwerp/thema/gebeurtenis wordt afgebeeld?
6. Wie of wat wordt bespot in de spotprent?
7. Wat is de boodschap van de tekenaar?
8. Leg uit hoe de tekenaar personen, voorwerpen en symbolen
gebruikt voor zijn boodschap.
Enkele cartoons als voorbeeld

Banksy is een kunstenaar die
ook heel wat graffiti in Palestina
maakte, op internet kan je heel
wat cartoons vinden...

