Geschiedenis • Nelson Mandela

Groep 7-8

Nelson Mandela
In een multicultureel land als Nederland,

Inspirator

waar volop met discriminatie en integratie

Nelson Mandela is een inspiratiebron voor mensen over de hele wereld. Het verhaal gaat dat
door zijn charismatische verschijning zelfs de
altijd spraakzame Bill Clinton stilviel, toen hij
Mandela aan een volle zaal moest voorstellen.
Mandela’s levensverhaal spreekt tot de verbeelding en kan ook kinderen inspireren tot nadenken en gesprekken met elkaar.

geworsteld wordt, is het belangrijk om met
kinderen en jongeren in gesprek te gaan
over deze thema’s. Door bijvoorbeeld het
leven van Nelson Mandela als leidraad te
nemen, komen veel van deze onderwerpen
makkelijk tot leven. De jeugdroman Madiba
- het levensverhaal van Nelson Mandela is
hierbij een goed hulpmiddel.
De roman is geschikt voor kinderen vanaf
groep 7.
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Voorlezen – Nu de laatste maanden van
het schooljaar in groep 7 zijn aangebroken,
ben ik begonnen voor te lezen uit Madiba en
te vertellen over Mandela. Als de schoolbel
gegaan is en de kinderen zich bij de deur
verzamelen, komt de moeder van Hidde (11 jaar)
naar me toe en zegt: ‘Hidde voelt zich eigenlijk

Johannesburg, Zuid Afrika,
13 februari, 1990 :
Nelson Mandela nadat hij is
vrijgelaten uit de gevangenis.

Angela Machiel Guépin
Over de auteur
Angela Machiel Guépin is
leerkracht op een basisschool
in Zutphen en auteur van het
boek Madiba.
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Mandela’s
levensverhaal

spreekt tot
de verbeelding

helemaal niet lekker, maar hij wilde vandaag per
se naar school, omdat hij het verhaal over Nelson
Mandela niet wil missen.’

van Mandela’s vader kunt u ook aandacht schenken aan het thema overlijden en in het bijzonder
het overlijden van een dierbare.

Gesprekssuggesties

Leven en doodgaan – De hoofdstukken over

Mandela’s jeugd
Lees de eerste drie hoofdstukken, over de jeugd
van Nelson Mandela. Bespreek aan de hand van
de tekst het verschil tussen het leven in een klein
gezin zoals wij dat gewend zijn en het gezinsleven
in Afrika, waar ze in een groot familieverband
samenleven.
Kunnen de kinderen zich voorstellen dat hun
tante even belangrijk voor ze is als hun moeder?
En dat neven en nichten net zo bij hun leven horen
als broertjes en zusjes? Dat hun moeder de
ene week kookt en hun tante de andere
en dat ze met z’n allen – soms wel
vijftig man – aan tafel gaan?
In de context van het overlijden

de jeugd van Mandela geven de kinderen een goed
beeld van het leven op het Afrikaanse platteland.
De huizen, het landschap, het eten, de samenleving
in de dorpsgemeenschap en de familie komen
tot leven rond de persoon van de kleine Madiba
(die later de naam Nelson krijgt). Als de dood van
Madiba’s vader beschreven wordt en hoe verlaten
de dan negenjarige jongen zich voelt, begint Sanne
te huilen.
Het verhaal roept bij haar verdriet op om het
recente verlies van haar opa, met wie zij een
speciale band had. Door haar tranen komt
een prachtig gesprek op gang over doodgaan,
achterblijven en verlatingsangst. Weken later
blijkt tijdens een tienminutengesprek met Sannes
ouders, dat Sanne zich na het klassengesprek
opgelucht voelde en sindsdien minder verdrietig is.
Rituelen
Lees het hoofdstuk Hoe je in Afrika een man wordt.
Vooral in klassen waar verschillende culturen vertegenwoordigd zijn, kan een gesprek over rituelen belangrijk zijn voor wederzijds begrip. Het kan
gaan om rituelen rondom jaarlijks terugkerende
feesten of om bijzondere, cultureel bepaalde rituelen die een kind maar één keer in zijn leven
meemaakt.
Als u besnijdenis, dat in dit hoofdstuk centraal
staat, een te moeilijk of te heftig onderwerp vindt,
kunt u het Intermezzo op bladzijde 50 gebruiken om
de vraag ‘Hoe worden wij eigenlijk volwassen?’ te
bespreken. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen te
praten over rituelen rondom geboorte, verjaardag,
huwelijk of dood en de besnijdenis laten voor wat
het is.

Besnijdenis – Het hoofdstuk over Mandela’s

Illustratie
uit het boek
Madiba.
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besnijdenis, als hij 16 jaar is, roept nogal wat
emoties op in mijn klas. Tijdens het lezen al
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slaat een aantal jongens geleidelijk hun benen
over elkaar en krijgen sommigen een wat
gepijnigde uitdrukking op hun gezicht. Hoewel
de beschrijving van de fysieke ingreep ingebed is
in wat er verteld wordt over de Zuid-Afrikaanse
cultuur, zijn de kinderen toch erg onder de
indruk. Wat moeten de jongens, Nelson Mandela
in het bijzonder, doorstaan hebben tijdens de
besnijdenisrituelen! De opmerkingen die later nog
door de klas klinken, houden het midden tussen
bewondering en afschuw. Maar dat de Afrikaanse
jongens na de besnijdenis echt ‘man’ geworden
zijn, daar zijn de kinderen het allemaal over eens.
Vrijheidsstrijd
Gebruik Madiba in historisch perspectief.
Vrijheidsstrijd is van alle tijden en speelt in de
hele wereld. Het loopt als een rode draad door
het boek. De personen Mahatma Gandhi en
Martin Luther King, beide hoofdrolspelers in
een vergelijkbare vrijheidsstrijd, kunnen ook
aan de Zuid-Afrikaanse gebeurtenissen worden
gekoppeld. Geef kinderen bijvoorbeeld opdracht
om informatie te zoeken over deze helden.
Doodstraf
Lees het hoofdstuk De doodstraf, of niet?. Hier
wordt verteld dat Mandela en zijn kameraden er
serieus rekening mee houden dat zij de doodstraf
kunnen krijgen voor hun acties tegen het beleid
van de blanke regering. Nelson Mandela zegt tegen zijn rechters dat hij bereid is voor zijn ideaal
(gelijke rechten voor blank en zwart) te sterven. Hij heeft op dat moment een vrouw en vijf
kinderen.
In Nederland is de doodstraf al lang afgeschaft,
net als in de meeste westerse landen. Levenslange
gevangenisstraf is de zwaarste straf die een
rechter in ons land kan opleggen. Maar er
zijn landen waar de doodstraf nog regelmatig
uitgesproken en uitgevoerd wordt. Vraag de
kinderen hoe zij daar over denken: kan de ene
mens de andere ter dood veroordelen? Waarom
zou die straf in de meeste landen afgeschaft zijn?
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Levenslang – Als de doodstraf ter sprake komt,
wordt het doodstil in de klas. De concentratie is
voelbaar. De kinderen vragen zich af of levenslang
in de gevangenis moeten doorbrengen eigenlijk
niet net zo erg is.
Geweld
In het hoofdstuk Ondergronds en over de grens komt
een thema aan de orde dat kinderen vanuit hun
eigen leven heel goed kennen. Mandela en zijn
mede-strijders worstelen met het dilemma dat
zij geweldloos willen opereren (in navolging van
Gandhi), maar dat zij zich gedwongen voelen om
geweld in te zetten omdat de regering totaal niet
reageert op geweldloos verzet. Iedereen kent wel
het machteloze gevoel dat je kunt hebben als
iemand gewoon niet naar je luistert. Kinderen
kunnen dan ook gaan slaan, schoppen, aan haren
trekken of anderszins ‘geweld’ gebruiken.
Richt een Lagerhuis-debat in. In twee groepjes
die tegenover elkaar staan, verdedigt een aantal
kinderen uit de klas hun favoriete stelling.
Stelling 1: Geweld is per definitie fout.
Stelling 2: Geweld is soms nodig.

Zevenentwintig jaar
zat Nelson Mandela in
de gevangenis, 19 jaar
daarvan in deze cel, op
Robbeneiland.

Praxisbulletin.nl
Dit artikel heeft een
uitbreiding op praxisbulletin.nl.
Daarin is opgenomen:
• Een toelichting op de
levensloop van Nelson
Mandela.
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Mandelaboek.nl
Wilt u meer weten over
het boek, ga dan naar
mandelaboek.nl. Op deze
site is ook materiaal
bijeengebracht voor kinderen
die een spreekbeurt of
werkstuk over Nelson
Mandela willen houden.

Win het boek
Madiba!
We verloten twee
exemplaren van dit boek.
Bezoek Praxisbulletin op
Facebook en vertel waarom
u dit boek graag zou willen
hebben in de klas.
facebook.nl/praxisbulletin
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Geweld – Het valt iedereen meteen op dat
voor het verdedigen van de eerste stelling
vooral meisjes hun vinger opsteken, terwijl in
de tweede groep vooral jongens willen.
Na een aarzelend begin, waarbij de eerste
stelling het bijzonder moeilijk heeft, herwinnen
de meisjes hun principiële houding:
‘Van geweld krijg je altijd spijt.’
‘Geweld lokt altijd meer geweld uit.’
Maar de verdedigers van de tweede stelling
laten zich niet omver praten.
‘Dit is echt bekvechten,’ klinkt het vanuit de
toehoorders.

Nelson Mandela:

‘Moed is niet
het ontbreken van angst,
maar het overwinnen
er van!’

Woordenschat
Op het gebied van woordenschatonderwijs
geeft dit boek veel mogelijkheden. Diverse
hoofdstukken geven alle gelegenheid om
contextgericht nieuwe woorden te leren.
In korte tijd en haast ongemerkt, kunt u de
kinderen woordclusters leren, zoals arrestatie
- justitie - advocaat - officier - pleidooi - publieke
tribune - op heterdaad betrappen - samenzwering
- politieke gevangene, of een cluster rondom
discriminatie - racisme - apartheid - democratie stemrecht - verkiezingen - president - minister.

Mandela Day
Wereldwijd wordt 14 juli, de verjaardag van
Nelson Mandela, als Mandela Day gevierd. In
Zuid-Afrika gaan de kinderen die dag na het
zingen van het volkslied de straat op en de wijk
in om mensen te helpen die niet meer zelfstandig
kunnen leven. Op die dag helpt iedereen elkaar.
Op speciaal verzoek van Mandela. Hang rond
die datum een prikkelende uitspraak van Nelson
Mandela op en geef kinderen gelegenheid
er schriftelijk of mondeling op te reageren.
Bijvoorbeeld: Moed is niet het ontbreken van
angst, maar het overwinnen ervan!

Betekenis – Het woord apartheid komt

Tot slot

regelmatig voor. Dat de betekenis van een woord
niet altijd voldoende duidelijk wordt door de
context, toont zich in dit geval. Nadat het woord
al een aantal keren gevallen is, blijkt dat een van
de kinderen denkt dat apartheid betekent dat
je ‘apart’ bent (in de zin van ‘bijzonder’). Ook de
woorden onderduiken
en ondergronds gaan
behoeven uitleg.
Dat je ook op een
zolderkamertje kunt
onderduiken, of in
een flat ondergronds
kunt gaan, is niet
vanzelfsprekend.

Er zijn nog veel meer mogelijkheden om naar
aanleiding van het boek tot gesprekken met de
kinderen te komen. Op praxisbulletin.nl vindt
u een uitbreiding op dit artikel waarin de levensloop van Nelson Mandela verder wordt
toegelicht.
Band – Soms schept de leerstof
waar je als leerkracht enthousiast
over bent, een speciale band tussen
jezelf en de kinderen. Dat gebeurde
bij mij rondom het levensverhaal
van Nelson Mandela.
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