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Docentenhandleiding

Leerlingenmateriaal

Inhoud

Inleiding

van de nieuwe editie van De Geo voor klas 1. In de eerste hoofdstuk-

in Rwanda en, meer recentelijk, de onlusten in Kenia. Of over de

Deze lesbrief is goed te combineren met de eerste hoofdstukken

ken van deel 1 maken de leerlingen namelijk kennis met een aantal
bijzondere bevolkingsgroepen in verschillende delen van de

wereld. In hoofdstuk 1 (vwo) zijn dat de Aboriginals in Australië.

In het tweede hoofdstuk zijn dat de Inuit in het hoge noorden van

Canada en de nomaden in het droge noorden van Kenia. Ten slotte
wordt in het keuzemenu aandacht geschonken aan de Yanomami
in het Amazonegebied. Ook het eerste hoofdstuk van de 7e editie

van De Geo voor klas 2 over Afrika biedt aanknopingspunten voor
deze lesbrief.

Niveau

De lesbrief is geschreven voor klas 1 en 2 havo/vwo. Doel is om de
leerlingen te laten kennismaken met etnische en culturele ver-

schillen en conflicten in een aantal landen in het midden en zuiden
van Afrika.

Bij sommige vragen wordt naar het Basisboek verwezen. Hier

wordt de nieuwste (8e) editie van het Basisboek bedoeld. Tussen

haakjes staat het Basisboeknummer uit de 7e editie. Bij verwijzingen naar de atlas betreft het de 53e druk. Tussen haakjes worden
dezelfde kaartbladen aangegeven in de 52e druk.

Misschien heb je wel eens gelezen of gehoord over de burgeroorlog
vele duizenden mensen die op de vlucht zijn geslagen voor het
geweld in Darfur, een provincie in het westen van Sudan.

Afrika is een continent waar regelmatig gewapende conflicten

worden uitgevochten. Er zijn veel voorbeelden van ruzies tussen

bevolkingsgroepen, niet alleen in het noorden en het midden van
Afrika, maar ook in het zuiden van dit enorme continent. Om de

aanleiding en de achtergronden van deze conflicten te begrijpen,
ga je eerst door middel van een aantal opdrachten kennismaken

met de landen waar deze conflicten zich voordoen. Je gaat je ver-

diepen in de culturele en economische achtergronden van een conflict. Ten slotte zullen enkele conflicten, zoals die in Rwanda, Kenia,
Zimbabwe en Zuid-Afrika, aan de orde komen.

Opdracht 1

Afrika wordt gezien als een werelddeel, een continent met de

eromheen liggende eilanden. In Afrika liggen veel landen. In deze

lesbrief gaat het vooral om de landen in het zuidelijk deel van Afrika.
Bekijk kaart 1.
a

b

Zet de letters en cijfers uit tabel 2 op de juiste plaats in kaart 1.
Vul in de lege vakjes de juiste breedtegraden in.

Kaart 1

Deze lesbrief kunt u kopiëren voor gebruik in de klas. Voor leerlin-

gen is de lesbrief ook toegankelijk via www.degeo-online.nl. Op die
manier kunnen leerlingen de kleurenversie gebruiken. Op het

docentendeel van www.degeo-online.nl vindt u de antwoorden op
de opdrachten.
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Tabel 2
Landen

Steden

A

1

Luanda

B Democratische Republiek Kongo

2

Kinshasa

C

3

Kampala

D Kenia

4

Nairobi

E

Somalië

5

Mogadishu

F

Tanzania

6

Dodoma

G Rwanda

7

Kigali

H Burundi

8

Bujumbura

I

Zambia

9

Lusaka

J

Malawi

10 Lilongwe

Angola
Uganda

K Mozambique

11 Maputo

L

c

In welk cultuurgebied ligt Nederland?

e

Op basis van welke cultuurelementen is die tweedeling

d

f

g

Welke twee cultuurgebieden zijn er in Afrika?

gemaakt? Noteer de kenmerken van deze elementen voor beide
gebieden.

Betekent dit dat de landen in Afrika ten zuiden van de Sahara
allemaal dezelfde cultuur hebben? Geef een toelichting bij je
antwoord.

Noteer dezelfde cultuurelementen als bij vraag 2b. Zet nu achter elk cultuurelement de kenmerken voor zuidelijk Afrika.

Tabel 3 Cultuurelementen

12 Windhoek

Taal

13 Gaborone

Godsdienst

N Zimbabwe

14 Harare

Kleding

O Zuid-Afrika

15 Kaapstad

Eten en drinken

16 Pretoria

- Soort eten

17 Maseru

- Soort drinken

Q Swaziland

18 Mbabane

- Manier van eten

R Madagaskar

19 Antananarivo

- Etenstijden

Lesotho



Bekijk kaart 4.

M Botswana

P

Namibië

lesbrief

- Met wie je samen eet

Opdracht 2

Kunst

a

Er is iets bijzonders aan de hand met de hoofdstad van Zuid-

- Bouwkunst

hoofdstad.

Sport

heet de hoofdstad?

Omgangsvormen (waarden/normen)

Bekijk in de atlas kaart 164A (148A) van Zuid-Afrika.

b

- Muziek

Afrika. Noteer wat de kaart laat zien met betrekking tot de

- Beeldende kunst

In Zuid-Afrika ligt nog een ander land. Hoe heet dat land en hoe

Het houden van huisdieren
- Ouders en kinderen

Opdracht 3

- Jongens/meisjes, mannen/vrouwen

groot aantal verschillende talen gesproken. Ook zijn er aanzienlijke

Gewoonten die te maken hebben met trouwen

In Afrika liggen veel landen, wonen erg veel mensen en wordt een

- Jongeren en ouderen

verschillen in godsdienst. Taal en godsdienst zijn onderdeel van de

Gewoonten die te maken hebben met overlijden

cultuur. Lees in je Basisboek B123 (B106) Cultuur en maak de volgende vragen.
a

Kaart 4 Cultuurgebieden

Wat wordt verstaan onder cultuur?

Bekijk tabel 3.
b

Kies vier cultuurelementen en noteer achter elk element de

kenmerken voor Nederland.
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Kaart 5 Taalfamilies

Opdracht 4

Bekijk in de atlas de kaarten 204A en 204B (190B en 190C).
a

Welke godsdiensten en officiële talen komen voor in zuidelijk

c

Afrika?

Bekijk in de atlas de kaarten op bladzijde 165 (149).
b

Vergelijk kaart 204B (190B) Officiële landstalen met kaart 5.

Hoe komen veel landen in zuidelijk Afrika aan hun voertaal en

godsdienst?

De taal die door verreweg de meeste mensen in een land wordt

gesproken, behoort tot een zogenaamde ‘taalfamilie’. Neem

tabel 6 over in je schrift en noteer per aangegeven land de talen
d

die er worden gesproken.

‘De meeste mensen in zuidelijk Afrika zijn tweetalig.’ Leg deze
uitspraak uit.

Bekijk nogmaals vraag 3f.
e

Hebben de landen in zuidelijk Afrika dezelfde cultuur?

D e  G e o krant  6 4

9781111248130.indd 8

11-09-2008 08:30:20

e t n i s c h e c o n f l i c t e n i n Z UIDE L I J K AFRIKA

Tabel 6
Land

lesbrief

Tekst 8
Officiële taal

Taalfamilie

Angola

De Rwandese genocide

Namibië

De burgeroorlog in Rwanda, ook wel ‘volkerenmoord’

Zuid-Afrika

genoemd, vond plaats in 1994. De oorzaken voor deze genocide

Rwanda

zijn verschillend van aard.
In 1890 werd Rwanda, samen met het buurland Burundi, door

Opdracht 5

Duitsland gekoloniseerd. Na de Eerste Wereldoorlog werd dit

In tabel 7 zie je een overzicht van conflicten in zuidelijk Afrika. Die
conflicten hebben ernstige gevolgen.

Geef op kaart 1 met een zelf gekozen symbool aan waar deze con-

flicten zich hebben afgespeeld of zich nog afspelen. Hoe langer het
conflict duurt of heeft geduurd, des te groter het symbool. Gebruik
zo nodig de atlas.

gebied aan België overgedragen als oorlogsbuit op de ver
slagen Duitsers. De Belgen regeerden in Rwanda volgens het
verdeel-en-heersprincipe. Dit betekent dat ze een kleine
Tutsi-minderheid lieten heersen over een grote meerderheid
van Hutu.
In 1962 gingen de Belgen weg en werd Rwanda onafhankelijk.
In dat jaar werden de Tutsi uit Rwanda verdreven en namen de

Tabel 7

Hutu de macht over. Natuurlijk waren veel Hutu van plan om de

Land

Conflict

achtergebleven Tutsi een lesje te leren. Zij hadden immers

Sudan, Darfur

gewapend conflict (sinds 2003)

heel lang op wrede wijze de baas gespeeld. Maar ook de Tutsi

Rwanda

burgeroorlog (1994)

wilden zich niet zomaar gewonnen geven. Zij waren gewend

Burundi

burgeroorlog (1993-1999)

aan het hebben van macht en wilden die terug.

Zuid-Afrika

geweld tegen immigranten (2008)

In 1990 viel het door Tutsi geleide Front Patriotique Rwandais

Kenia

onlusten rond verkiezingen (2007-2008)

(FPR) Rwanda binnen met de bedoeling om zich er blijvend te

Zimbabwe

politieke onrust (sinds 2000)

vestigen. Dit mislukte en de Hutu-regering heeft, samen met

Angola

burgeroorlog (1975-2002)

andere groepen, de bevolking opgehitst om de Tutsi te straffen.

Mozambique

burgeroorlog (1975-1992)

Naar schatting zijn, van april tot half juli 1994, een half tot één

Democratische Republiek

burgeroorlog, regionaal conflict

miljoen Tutsi en gematigde Hutu die niet wilden meedoen aan

Kongo

(sinds 1998)

de moordpartijen, vermoord. Enorme aantallen mensen sloe-

Somalië

burgeroorlog (sinds 1993)

gen op de vlucht voor het geweld, vooral naar buurland

Rwanda
Opdracht 6

Als er ergens een conflict is, vluchten mensen vaak naar een deel

van het land waar het veilig is. Als het nergens veilig is, gaan mensen vaak naar een buurland. Dat gebeurde ook in Rwanda.
a



Burundi. Daar ontstonden omvangrijke vluchtelingenkampen.
Tegenwoordig is Rwanda een democratie met meerdere partijen. Toch blijft de regering alert op het ontstaan van nieuw
etnisch geweld.
Omdat het jaren kost om te bepalen wie de schuldigen zijn en
wie nu precies straf verdienen, lees je nog steeds veel over
Rwanda en Burundi in de kranten.

Schrijf op waar de mensen uit Rwanda naartoe vluchtten
tijdens de burgeroorlog.

De burgeroorlog in Rwanda vond plaats in 1994. Toch haalt deze

burgeroorlog nog steeds het nieuws. Dan gaat het meestal over de
berechting van de misdadigers van toen.

Lees tekst 8. Hierin vind je informatie over de gebeurtenissen in
Rwanda.
b

Wat betekent ‘etnisch geweld’ volgens jou?
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Opdracht 7

Foto 10 Kinderen in Rwanda

Tijdens de burgeroorlog in Rwanda zijn ook veel kinderen het
slachtoffer geworden.

Lees tekst 9 en bekijk foto 10.

‘Deze kinderen zijn dubbel slachtoffer’. Leg deze uitspraak uit met
behulp van tekst 9.
Tekst 9

Slachtoffers
Tijdens een oorlog vallen de meeste slachtoffers onder juist de
zwakste groepen van de bevolking. Dat zijn vaak vrouwen en
kinderen. In Rwanda werden vele Tutsi vermoord. Buren werden ineens vijanden. Kinderen werden verminkt en vermoord.
Mensen probeerden te vluchten voor het geweld en daardoor
verloren veel kinderen hun ouders en familie uit het oog. Dat is
in 1994 ook met Paul gebeurd. ‘Ik probeerde te vluchten met
mijn familie. We moesten heel hard rennen, eerst door een
veld en later door een bos. Veel mensen renden met ons mee.
Na een tijdje kon ik mijn familie niet meer zien. Ik bleef maar
lopen, helemaal alleen. Ik probeerde ze nog te vinden, maar
dat lukte niet. Ik kwam een groep mannen tegen met kapmessen. Ik probeerde weer te vluchten, maar ze haalden me in.
Mijn armen werden afgehakt, maar dat heb ik niet gemerkt, ik
was al bewusteloos. Na een tijdje werd ik wakker in een soort
ziekenhuis in een vluchtelingenkamp. Daar hebben ze me
geholpen. Daarna ben ik in een weeshuis gaan wonen met een
heleboel kinderen die hun ouders zijn kwijtgeraakt. Ik doe mijn
best op school en ik houd erg van spelletjes. Ik wil later proberen een baan te krijgen, maar dat is natuurlijk erg moeilijk. Ik
hoop dat er mensen zijn die mij in dienst willen nemen. Mijn
familie heb ik niet meer gevonden, waarschijnlijk zijn ze dood.
De mensen in het weeshuis zijn nu mijn familie.

Kenia

Toch zeggen veel onderzoekers dat er in Kenia geen sprake is van

Opdracht 8

het streven naar economische vrijheid en democratie zijn voor de

Ook in Kenia zijn het afgelopen jaar veel mensen op de vlucht

geslagen voor het geweld. Kenia is, politiek gezien, een redelijk stabiel land. Het trekt veel toeristen en ondernemers uit de westerse
wereld.

Bekijk kaart 11.
a

Verklaar aan de hand van kaart 11 waarom er in Kenia onrust

kon ontstaan.

een etnisch conflict. Het krijgen van politieke macht en invloed en
inwoners veel belangrijker, zeggen zij. Toch heeft de onrust wel te
maken met etniciteit, want lange tijd hebben de machthebbers

(afkomstig uit de Kikuyu-groep) hun achterban op veel manieren
voorgetrokken.
b

Waarom zullen de leiders van het land proberen om zo snel

mogelijk rust te krijgen in het land? Geef een economische en
een politieke reden.
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Kaart 11 Etnische groepen in Kenia

lesbrief

11

Lees tekst 12.
a

b

Waarom zijn veel mensen uit Zimbabwe gevlucht?
Naar welk land zijn veel Zimbabwanen gegaan?

Tekst 12 Geweld tegen Zimbabwanen

Geweld tegen Zimbabwanen
De Zimbabwaanse oppositieleider Morgan Tsvangirai heeft gisteren in een politiebureau in Johannesburg (Zuid-Afrika) een
menigte van bijna duizend bange landgenoten toegesproken.
‘We zijn geschokt door jullie lijden’, zei Tsvangirai. ‘We weten
dat jullie Zimbabwe niet uit eigen wil hebben verlaten, maar
wegens de toestand thuis.’ Zeker drie miljoen Zimbabwanen
zijn naar buurland Zuid-Afrika gevlucht wegens de politieke
onrust, de armoede en het geweld in eigen land.

Opdracht 10

Volgens veel mensen is president Robert Mugabe de oorzaak van
de economische malaise in Zimbabwe. Om de praktijken van

Mugabe aan te kaak te stellen, heeft een tekenaar een cartoon van
zijn beleid gemaakt. Een cartoon is een (meestal spottende) teke-

ning in een krant of een tijdschrift die je probeert aan het denken
te zetten over een onderwerp of probleem.
Bekijk tekening 13.

Welke vijf belangrijke zaken heeft Mugabe volgens de tekenaar
stukgemaakt in Zimbabwe? Schrijf ze op.

Zimbabwe

Tekening 13 Robert (Bob) Mugabe, president van Zimbabwe

Opdracht 9

Rwanda en Kenia zijn, in meer of mindere
mate, democratische landen. Zimbabwe
wordt sinds 1980 geregeerd door Robert

Mugabe. Hij wordt door de meeste westerse landen als een dictator gezien.
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Zuid-Afrika

Foto 15 Zuid-Afrika, niet veilig voor immigranten

Opdracht 11

Zoek in de atlas kaartblad 166 (150) op.

Vluchtelingen komen niet alleen voor de veiligheid naar Zuid-

Afrika. Ze zien ook meer toekomstmogelijkheden in dat land. Leg
met behulp van enkele kaarten op kaartblad 166 (150) uit welke
mogelijkheden dat zijn.

Opdracht 12

Het afgelopen jaar waren Zimbabwe en Zuid-Afrika veel in het
nieuws.

Lees tekst 14 en bekijk foto 15.
a

b
c
d

In Zuid-Afrika wonen groepen migranten uit verschillende

landen. Schrijf de namen van de landen die in tekst 14 worden

genoemd op.

Bekijk nog een keer kaart 1. Liggen deze vier landen ook het
dichtst bij Zuid-Afrika?

Wat zou er aan de hand kunnen zijn in die landen, waardoor
veel mensen het land hebben verlaten?

Schrijf twee landen op waaruit waarschijnlijk ook veel

immigranten komen. Waarom komen die migranten naar
Zuid-Afrika?

Tekst 14

Geweld tegen immigranten in Zuid-Afrika breidt
zich uit
JOHANNESBURG – In Zuid-Afrika is gisterochtend weer geweld
gebruikt tegen immigranten uit omringende landen. Het kwam
tot conflicten in onder meer de steden Secunda, Durban en Brits.
In Secunda werd een Mozambikaan doodgeschoten. Twee bussen gingen in vlammen op. Winkels van Somaliërs werden
geplunderd en meer dan honderd mensen sloegen op de
vlucht. Door de aanwezigheid van het leger bleef het in

Opdracht 13

Lees tekst 16 en 17.

Waarom willen veel Zuid-Afrikanen dat de immigranten weggaan?

Johannesburg, waar de ongeregeldheden een week geleden
begonnen, vrij rustig.
In de geweldsuitbarsting van de afgelopen dagen zijn zeker
43 mensen om het leven gekomen en honderden gewond
geraakt. Ongeveer 30.000 immigranten zijn verdreven. De
Keniaanse regering heeft laten weten bereid te zijn om
Kenianen die worden bedreigd, te evacueren. In Zuid-Afrika
wonen ruim 20.000 Keniaanse vluchtelingen en gastarbeiders.
Het geweld richtte zich aanvankelijk vooral op de
Zimbabwanen, de grootste groep immigranten in Zuid-Afrika.
Gisteren bezocht de Zimbabwaanse oppositieleider Morgan
Tsvangirai zijn landgenoten in Johannesburg.
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Tekst 16

Wij willen jullie hier niet meer!
In Zuid-Afrika wonen veel immigranten. Een van die immi
granten is Gabriël. Hij is 30 jaar oud en heeft een vrouw en
kinderen. Zij wonen in Malawi, een land ten noorden van
Zuid-Afrika. Omdat het zo droog was in Malawi, kon Gabriël
daar niets verdienen en is hij vertrokken op zoek naar werk.
Zijn laatste geld gaf hij uit aan een buskaartje naar
Johannesburg. Daarna is hij verdergegaan naar Kaapstad.

Op de website van het NOS Journaal kun je filmpjes bekijken van het
nieuws van de afgelopen dagen, weken en maanden. Op 6 juni 2008

is er een reportage uitgezonden over Zuid-Afrika. Bekijk het filmpje
door de volgende link in de zoekbalk te typen of te kopiëren:

http://player.nos.nl/index.php/media/play/tcmid/tcm:5-384067/.

a

Uit welk land komen de immigranten uit het filmpje?

c

Waarom wil de regering dat de immigranten teruggaan?

b
d

maand. Met zijn werkzaamheden als tuinman en schilder
zorgvuldig op en elke keer als hij 80 euro heeft, stuurt hij dat

e
f

naar zijn familie.

len geen vreemdelingen hier, en: Alle buitenlanders moeten
weg, riepen ze. De huiseigenaar heeft uiteindelijk de aanvallers verjaagd. Natuurlijk is Gabriël bang dat hij als hij aan het
werk is, zal worden geslagen of vermoord door Zuid-Afrikanen
die hem weg willen hebben. ‘De Zuid-Afrikanen zijn bang voor
hun banen. Ze denken dat wij die banen inpikken. Nu het eco-

Tekst 17

deren. Dat is niet alleen omdat ze geen mankracht hebben,
denkt Nimca Ahmed. Waarom vertrouwt zij de politie niet?
Komt dat vaak voor in Afrika? Waarom denk je dat?

Wat is de huidige stand van zaken in dit conflict? Als je het

antwoord niet weet, kun je het opzoeken op de site van het

Deze lesbrief zet je misschien aan het denken. Het is dan een goed

idee om over het onderwerp te discussiëren in een klein groepje of,

wanneer de klas niet zo groot is, met de hele klas samen. Hieronder
staat een aantal stellingen waarop je kunt reageren.
1

2

onze familie proberen te onderhouden’, zegt Gabriël.

Vrij naar: AD.nl, zondag 25 mei 2008

De politie kan de veiligheid van de immigranten niet garan

Opdracht 15 Slotopdracht

nomisch slechter gaat en de voedselprijzen steeds hoger worden, moeten wij het ontgelden. Terwijl wij ook alleen maar

Waarom durven zij niet terug naar hun werk en woning?

journaal.

Op een donderdag in mei werd alles opeens anders. Midden in
de nacht kwamen er groepen mensen langs de deuren. We wil-

13

Opdracht 14

Gabriël huurt nu een kamertje in een krot, voor 12 euro per
verdient hij ongeveer 8 euro op een dag. Hij spaart zijn geld

lesbrief

3
4

In zuidelijk Afrika vind je geen etnische conflicten. De conflicten

hebben een economische oorzaak.

De schuld van alle problemen in Afrika ligt bij de voormalige
moederlanden van de vroegere kolonies, dus West-Europa.
De westerse wereld moet ingrijpen in landen als Kenia en
Zimbabwe.

Als je niets hoort van de conflicten in Afrika, dan zijn ze niet zo
belangrijk.

Zuid-Afrika, de regenboognatie
Zuid-Afrika staat ook wel bekend als de ‘regenboognatie’. Dit
betekent dat de bevolking – die uit een bonte verzameling van
mensen uit verschillende landen en culturen bestaat – vredig
samenleeft in dit land in zuidelijk Afrika. Door het geweld van
de afgelopen tijd is dat imago flink beschadigd. Het land werd
jaren geleid door mensen als Nelson Mandela en bisschop
Desmond Tutu. Het leek erop dat de apartheid en discriminatie
tot het verleden behoorden. Maar nu worden arme zwarte
immigranten het slachtoffer van arme Zuid-Afrikanen. Veel
mensen zijn om het leven gekomen. Anderen zoeken veiligheid
in kerken, opvangcentra en politiebureaus. Daar zijn ook kinderen bij. Ze kunnen niet meer naar school, want ze zijn bang
om geslagen of bedreigd te worden. Hun ouders weten niet
meer wat ze moeten doen, want ze kunnen nu niet aan het
werk.

Vrij naar: Friesch Dagblad, 21 mei 2008
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