
Over het conflict tussen 
Israël en 
de Arabische wereld 

Hanna Luden, directeur
h.luden@cidi.nl

www.cidi.nl

mailto:h.luden@cidi.nl
http://www.cidi.nl/




Veranderende kijk op de fenomenen van de 
Geschiedenis

▪ Kijken met de bril van toen – zaken in hun tijd, context te plaatsen
• Collonialisme

• Jodenvervolging

• Vluchtelingen

• Nationaliteit, volkeren

• Rechten van lokale bevolking

• De situatie in het Land Israel

• Rol/ positie Christendom, Islam, Jodendom

> Eind 19de eeuw, jaren 10,20,30,40,50 van de vorige eeuw



Waarom nodig?

▪Het onderwerp is omgeven door emlotie, Identiteitspolitiek, gebrek 
aan kennis en overvloed aan meningen en oordelen.

▪ Veranderende perspectief.

▪Gevoelig, gepolariseerd, moet ik ‘kiezen’ tussen de partijen? 

▪ >> Vanuit 2 perspectieven belichten: 
inzicht, inhoudelijk begrip van wat er aan de hand is en waarom het 
niet tot een snelle oplossing komt.

▪ Dit is niet het ergste conflict ter wereld...



Het materiaal www.Israelpalestijnen.nl

▪ Samenvatting
▪ Visualisatie (kaarten, diagrammen en 

illustraties)
▪ Vragen en opdrachten (leerproces bevorderen): 

herhaling, verdieping, gedachtenvorming. 
Feiten <> Meningen, verbeelding, inzicht, 
discussies, oplossingen. +Plusvragen. 

▪ Discussie, invalshoeken, opvattingen, 
sympathieen – naar elkaar luisteren >> Docent 
centrale rol

▪ Gebruik van bronnen; Mediawijsheid

http://www.israelpalestijnen.nl/


Maar eerst – jullie

➢Waarom ben je hier

➢Vragen aan mij 

➢Wat zijn jouw eigen worstellingen

➢[hoe beoordeel je jouw eigen kennis van het onderwerp?]



www.israelpalestijnen.nl

▪ Digitaal en voor iedereen toegankelijk

▪Ook op de smartphone

▪Ook in boekvorm beschikbaar

▪ Poster – overzicht, structuur, naslaag.

http://www.iraelpalestijnen.nl/


Oorsp. v/h conflict 
is veel ouder.

Joden, Moslims, 
Heilige land, 

Ottomaanse rijk

Oorsp. v/h 
conflict: 19de, 

begin 20ste

eeuw



Conflictresolutie

Leerlingen bedenken en 
bespreken welke standpunten 
dit conflict zouden kunnen 
verminderen of verergeren. 

Algemeen van toepassing - ook 
bij andere conflicten.



De Poster

✓Structuur

✓Overzicht

✓Samenvatting

✓Naslagwerk



www.Israelpalestijnen.nl

Mail/bel ons over uw vragen, ervaring, aanvullingen, opmerkingen, etc.

We horen ook graag over 
- de ervaringen van de leerlingen

- eventuele methodes

cidi@cidi.nl
www.cidi.nl
070 3646862
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