
Dit lesmateriaal bestaat uit drie delen:
DOCENTENHANDLEIDING 
Deze bevat handvatten om de documentaire te be-
handelen. U kunt zelf op basis van tijd, behoefte en 
niveau bepalen hoeveel u uit dit materiaal gebruikt.
Achtergrondinformatie 
Deze hoort bij de docentenhandleiding en kan gele-
zen worden door docenten (en eventueel leerlingen) 
als extra ondersteuning in de informatie over het 
onderwerp en de documentaire.
Opdrachten voor leerlingen 
Deze kan apart geopend en/of geprint worden voor 
de leerlingen. Deze opdrachten komen ook terug in 
de docentenhandleiding.
Let op! Wanneer u het lesmateriaal uitprint, verwij-
zen de links niet meer naar de directe pagina’s op 
de site zoals wanneer u deze aanklikt.

HAVO/VWO 5, 6 
Deze les vindt aansluiting bij 
de vakken Economie, CKV, 
Maatschappijwetenschappen, 
Aardijkskunde en Nederlands.
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Wat is een documentaire? 
U kunt voor de vertoning van Blood in the Mobile een aantal algemene aspec-
ten van documentaire bespreken. Vervolgens wordt in de verwerkingsopdrach-
ten de voorkennis van de leerling geactiveerd. Zonder direct op de specifieke 
inhoud in te gaan kunt u vooraf en na afloop van het filmbezoek ook aan de 
slag met de voorbeelden op www.docschool.nl/docenten. Hier vindt u titels 
die te bestellen zijn als u meer documentaires in de klas wilt bekijken en vindt 
u tevens de basisles Documentairespecial die ingaat op verschillende aspec-
ten van het genre documentaire.

Context
Niet alle documentaires zijn even makkelijk te begrijpen of op waarde te 
schatten als de context waarbinnen het onderwerp van de documentaire valt 
niet of onvoldoende bekend is. Dit onderdeel voorziet in achtergrondkennis 
over de context. Aangeraden wordt deze informatie voor de film met uw leer-
lingen te bespreken.

Oorlog om grondstoffen
Volgens documentairemaker Frank Piasecki Poulsen financieren onze mobiele 
telefoons de oorlog in Congo. Hoe komt hij bij deze stelling? 

Congo is een land dat zeer rijk is aan grondstoffen. Maar de straatarme be-
volking ziet daar niets van terug. Rebellen en het Congolese leger vechten al 
jaren een bloederige strijd. Naar schatting zijn inmiddels vijf miljoen mensen 
vermoord en 300.000 vrouwen verkracht. En dat allemaal maar om één ding: 

Opdrachten
Heb je wel eens een documentaire gezien? Vertel in het kort over die 
documentaire.
Wie waren de hoofdpersonen en wat gebeurde er?
Waar is de documentaire gemaakt? 
Wat is je het meest bijgebleven?

Toelichting
Met name wanneer het politiek beladen onderwerpen betreft worden 
termen als waarheid en werkelijkheid, die onlosmakelijk zijn verbonden 
aan documentaire, hete hangijzers in menige discussie. Want in hoe-
verre is de in de documentaire gepresenteerde werkelijkheid echt? En 
is de documentairemaker, die altijd manipuleert, eigenlijk wel in staat in 
het brengen van dé waarheid? Waar het in speelfilms gaat om het ver-
tellen van een fictief verhaal, daar worden documentaires gestuurd door 
een zekere argumentatie. De maker heeft een bepaalde visie over iets 
of iemand. Met behulp van hetgeen een documentaire toont, worden 
als het ware bewijzen aangeleverd die deze visie onderbouwen. De ene 
documentaire presenteert dit als een zeer objectieve argumentatie, de 
andere documentaire geeft een meer persoonlijke invulling. In alle geval-
len is er sprake van een subjectieve benadering. De maker gunt ons 
immers een blik op de wereld om ons heen, waarbij zijn/haar visie het 
uitgangspunt is. Dit onderscheidt documentaire film van de journalis-
tieke praktijk. Hoewel de laatste uiteraard ook mede wordt bepaald door 
een ideologische invalshoek.
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Opdrachten
Zolang een bedrijf als Nokia grondstoffen uit Congo blijft verwerken 
in hun telefoons, zal de oorlog voortduren. En blijven arme Afrikanen 
als moderne slaven werken in de mijnen, waar gewapende bendes de 
dienst uitmaken. Als Nokia het niet doet, wie moet er dan voor zorgen 
dat deze misstand stopt?

Kun je andere voorbeelden noemen, waarbij misstanden verbonden zijn 
met ons eigen handelen? In hoeverre vind je dat jezelf van invloed bent 
op het in stand houden van dergelijke misstanden? 

Toelichting
Deze opdracht kunnen uw leerlingen voor de vertoning van Blood in 
the Mobile maken. In groepjes of klassikaal discussiëren uw leerlingen 
over de vraagstukken in hoeverre hun eigen handelen verbonden is met 
de situatie elders op de wereld. Kopen we massaal geen Nokia’s meer? 
Heeft dat zin? Moet de politiek zich ermee bemoeien? Gebeurt dat nog 
niet genoeg? Hoe komt dat? 

Een ander voorbeeld: in de documentaire China Blue worden de werk-
omstandigheden in een Chinese fabriek onder de loep genomen. Ze ma-
ken er spijkerbroeken voor een Westers merk. Productiekosten: 5 dollar 
per broek. Terwijl ze hier voor 150 euro over de toonbank gaan. Toch 
kopen we die kleding massaal. Omdat we het niet weten? Of omdat 
we het niet willen weten? Welke rol spelen media hierin (documentaire, 
journalistiek, social media)?

zo veel mogelijk geld verdienen met de illegale handel in coltan, cassiteriet en 
kobalt. Deze stoffen zeggen je misschien niets, maar ze zitten onder andere in 
jouw mobiele telefoon. 

De strijdende partijen beheren de mijnen of heffen belastingen op de trans-
portroutes. Jaarlijks wordt er zo’n 180 miljoen dollar verdiend aan de illegale 
handel in grondstoffen voor mobiele telefoons, laptops en spelcomputers. Met 
het geld kopen de strijders weer wapens en munitie. Ondertussen worden de 
mijnwerkers afgeperst en uitgebuit. Het werken in de mijnen is levensgevaar-
lijk. Er worden ook kinderen geronseld voor dit werk, omdat zij zich makkelijker 
voortbewegen in de nauwe schachten. 

De lucratieve grondstoffenhandel zorgt ervoor dat de oorlog eindeloos voort-
duurt. En dat zal zo blijven als Westerse bedrijven weigeren in te grijpen. 
Telefoongigant Nokia, waar Poulsen verhaal gaat halen, beweert zelfs dat zij 
er niets aan kan doen dat Congolese grondstoffen mogelijk in hun toestellen 
terecht komen. Poulsen bewijst in Blood in the Mobile het tegendeel.

Inhoud
Enige voorkennis over de inhoud maakt een documentaire eenvoudiger te 
plaatsen en te interpreteren. Ook voorkomt het eventuele onaangename ver-
rassingen. Blood in the mobile bevat een aantal confronterende fragmenten, 
u wordt daarom aangeraden de inhoudsbeschrijving met uw leerlingen goed 
door te nemen en hen voor te bereiden op het heftige karakter van de film.
Om een beeld te krijgen kunt u ook alvast de trailer klassikaal bekijken: http://
bloodinthemobile.org/the-film/watch-the-trailer/
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Opdracht
Wat vond jij van Blood in the Mobile? Probeer uit te leggen wat je 
goed en minder goed vond.

Toelichting
Met behulp van deze opdracht worden uw leerlingen aangezet om na te 
denken over keuzes die een regisseur moet maken om zijn documentaire 
zo interessant mogelijk te laten zijn. Hij/zij wil immers de aandacht van 
het publiek vasthouden. Het is aan uw leerlingen om te verwoorden in 
hoeverre deze documentairemaker daarin is geslaagd. Het is belangrijk 
elementen uit de documentaire te bespreken die de meningen van uw 
leerlingen onderbouwen. Wilt u meer informatie over welke elementen 
aan bod kunnen komen bij het bespreken van het onderwerp documen-
taire in de klas? Dan biedt de docentenhandleiding van de basisles 
Documentairespecial extra informatie.

Waar gaat Blood in the Mobile over?
Wist jij dat er stoffen in jouw mobiele telefoon zitten die door kinderen uit de 
mijnen van Congo zijn gehaald? En dat gewapende bendes hier grof geld aan 
verdienen? De Deense filmmaker Frank Piasecki Poulsen komt er al snel ach-
ter dat onze mobieltjes één van de bloederigste conflicten sinds de Tweede 
Wereldoorlog financieren. Een strijd die intussen vijf miljoen mensen het leven 
heeft gekost. Om het moorden te stoppen, is er maar één oplossing: grote te-
lefoonbedrijven moeten stoppen met het afnemen van Congolese grondstoffen. 
Maar geen enkel bedrijf onderneemt actie. Hoe komt dat? Als trouwe Nokia-
klant besluit Poulsen hiervoor een verklaring te vragen. Maar Nokia stuurt 
hem van het kastje naar de muur. En weer terug. Dan maar naar Congo. Om 
het met eigen ogen te zien. Diep in de jungle, waar VN-troepen niet durven 
te komen, is hij overgeleverd aan de grillen van zwaar bewapende rebellen. In 
deze documentaire neemt Poulsen je mee op een tergend spannend avontuur. 
Dat uiteindelijk leidt tot een pijnlijke confrontatie diep in de mijnen van Oost-
Congo. 

Wie is de maker?
Waarom maakt iemand documentaires? Dit onderdeel biedt informatie over de 
regisseur van de documentaire. U kunt deze informatie voor of na de vertoning 
met uw leerlingen bespreken.

Frank Piasecki Poulsen
Lang voordat Frank Piasecki Poulsen documentaires 
gaat maken, werkt hij voor de lokale televisie. Zeg maar, 
de AT5 van Kopenhagen. In 2001 rond hij zijn oplei-
ding aan de Nationale Film School van Denemarken af. 
Daarna gaat hij aan de slag als regisseur, fotograaf en 

scenarioschrijver. In zijn werk is Poulsen altijd bezig met jongeren, politiek en 
problemen in de Derde Wereld. Hij reist veel, maar brengt vooral veel tijd door 
in Afrika. “In mijn films wil ik laten zien dat onze rijke manier van leven in het 
Westen heel erg verbonden is met de manier van leven elders op de wereld. 
Waar mensen het veel slechter hebben. En dat wij hier verantwoordelijkheid 
voor dragen”, zegt Poulsen. 
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Opdrachten
Eén van de meest krachtige momenten in de documentaire zijn de 
opnamen in de mijn van Bilsie. Enkele mijnwerkers reageren zeer heftig. 
In hoeverre vind je dat Frank Piasecki Poulsen deze mensen had mogen 
filmen? In hoeverre hebben de beelden een toegevoegde waarde? Was 
de boodschap van Poulsen minder krachtig geweest? Leg uit waarom je 
dit vindt.
Vind je dat er in het algemeen grenzen zijn aan wat een documentai-
remaker of journalist mag vastleggen met zijn camera? Waar ligt die 
grens? Probeer dit uit te leggen.

Toelichting 
Frank Piasecki Poulsen bijt zich met Blood in the Mobile vast in een 
pijnlijk onderwerp. Zo pijnlijk dat Nokia hem liever niet te woord staat. 
En uiteindelijk om de hete brij heen draait. Uiteraard hoopt Poulsen de 
ogen van zijn kijkers te openen. In hoeverre denk je dat documentaires 
of televisieprogramma’s kunnen bijdragen aan de verbetering of ver-
slechtering van bepaalde problemen? Licht je antwoord toe.

U kunt deze opdracht doen nadat uw leerlingen Blood in the Mobile 
hebben gezien. Klassikaal of in groepjes bespreken uw leerlingen de 
grenzen van het toelaatbare als het gaat om het filmen van mensen, 
die hier niet om gevraagd hebben. Een camera is een krachtig wapen. 
Duw een willekeurige voorbijganger een camera onder zijn neus, stel 
hem een vraag en hij zal meewerken. De vraag is of de vage beelden in 
de mijn, die feitelijk niet veel meer onthullen dan wat al bekend is, een 
meerwaarde hebben? Uit respect voor de mijnwerkers had Poulsen er 
misschien ook voor kunnen kiezen om het uiteindelijk niet in zijn docu-
mentaire op te nemen. 

“Toen ik hoorde over de bloedmineralen, die ze in mobiele telefoons verwer-
ken, wist ik: hier moet ik een documentaire over maken. Omdat we allemaal 
een mobieltje hebben, spreekt het iedereen aan.” Om Blood in the Mobile te 
filmen, wil hij naar Congo. Van alle kanten hoort hij hoe gevaarlijk dat plan is. 

“Toen realiseerde ik me dat dit ook de reden is, waarom wij er nooit iets over 
horen. Omdat de mijnen in achtergebleven gebieden liggen, waar het heel 
gevaarlijk is. Niemand gaat er naar toe. Dus hoe gevaarlijker het werd om te 
filmen, des te belangrijker werd het voor mij om deze documentaire te maken.”

Hoe ontstaat het idee voor een documentaire
Wat zijn de beweegredenen van een documentairemaker om een bepaald 
onderwerp nader te belichten? Dit onderdeel geeft inzicht in hoe een idee 
ontstaat en zich ontwikkelt. U kunt deze informatie voor of na de vertoning 
met uw leerlingen bespreken.

Van idee naar voorbereiding
Via via hoort Frank Piasecki Poulsen over de aanhoudende strijd in Oost-
Congo. Hoe daar miljoenen euro’s verdiend worden aan de illegale handel 
in grondstoffen. Hij leest VN-rapporten. Hierin staat zwart op wit dat er een 
direct verband bestaat tussen het oorlogsgeweld en de delfstoffen die tele-
foonbedrijven in hun toestellen verwerken. Vol ongeloof gaat hij op onderzoek 
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Opdrachten
Blood in the Mobile heeft een duidelijke boodschap. Op de foto hier-
naast zie je de filmposter van de documentaire afgebeeld. Probeer uit te 
leggen waarom de makers voor deze poster hebben gekozen.

Maak nu een eigen filmposter van Blood in the Mobile. Je bepaalt zelf 
hoe je de poster maakt. Getekend en/of met bestaande foto’s. Het hoeft 
geen kunstwerk te worden. Als je maar toelicht waarom jij denkt dat 
jouw poster mensen nieuwsgierig maakt naar de documentaire. 

Toelichting
U kunt deze opdracht maken nadat uw leerlingen Blood in the Mobile 
hebben gezien. Klassikaal of individueel behandelen, waarbij uw leerlin-
gen hun eigen mening beargumenteren. 

uit. Waarom het Westen hier niks aan doet. 
Zijn zoektocht leidt Poulsen naar Kinchasa, de hoofdstad van Congo. Voordat 
je daar ook maar een camera mag aanzetten, moet je eerst in de rij voor ver-
gunningen. “Zonder toestemming begin je niks. Ik moest vergunningen aanvra-
gen bij de overheid, het leger, de geheime politie, de immigratiedienst én de 
gewone politie.”

Acht dagen voordat Poulsen met zijn filmcrew in Bisie landt, worden er vijftig 
mensen vermoord. Rebellen wilden de plaatselijke mijn veroveren. Poulsen 
wordt meteen met zijn neus op de feiten gedrukt. “De rebellen zijn maar op 
één ding uit: het geld dat de mijnen opbrengen.”

Menig filmmaker komt naar Afrika om mooie beelden te draaien van de over-
weldigende natuur. Poulsen heeft een compleet andere missie. Hij neemt het 
voor lief dat niet elke opname even scherp of stabiel zal zijn. Bijvoorbeeld als 
hij stiekem filmt bij rebellen of soldaten. “Ik wilde mijn verhaal vertellen. Over 
de mensonterende omstandigheden in de mijnen. Hoe bepaalde groepen rijk 
worden van de grondstoffen. Dat een bedrijf als Nokia bereid is hieraan mee 
te werken. En dat er niks verandert.”

Het maken van een documentaire
Elke documentaire is uniek, omdat het productieproces nooit van te voren in 
zijn geheel vastligt. Dit onderdeel biedt inzicht in de totstandkoming, wat er 
allemaal bij komt kijken om een documentaire te maken. U kunt deze informa-
tie na de vertoning met uw leerlingen bespreken.

Het filmen van Blood in the Mobile
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Niet alles wat Frank Piasecki Poulsen op zijn avontuur in Congo tegenkomt, 
zie je uiteindelijk terug in de documentaire. “Het moest een film worden, waar 
mensen 82 minuten geboeid naar kunnen kijken. Dat betekent keuzes maken. 
Bepaalde informatie sneuvelt altijd achter de montagetafel”, zegt Poulsen. 
Wat je misschien opvalt, is dat de documentairemaker volop in beeld te zien 
is. Dit is een bewuste keuze. Een stijl die je ook tegenkomt bij een filmmaker 
als Michael Moore (Bowling for Columbine, Sicko). Poulsen neemt je mee. De 
Afrikaanse jungle in en naar Nokia’s hoofdkantoor in Finland. Tegenslagen 
toont hij gewoon. Zo ontstaat het beeld, dat Poulsen wil neerzetten. Over het 
gevaarlijke leven rond en in de mijnen. Tegenover een bedrijf, dat blijkbaar 
niets aan de situatie in Congo wil veranderen. 

Poulsen: “Aanvankelijk wilde ik het langdurige en moeilijke proces laten zien, 
dat nodig is om een oplossing te vinden voor de misstanden in Congo. Daarbij 
moest Nokia vooral een eerlijke kans krijgen, vond ik. Door te tonen hoe het 
bedrijf er alles aan doet om te zorgen voor een betere wereld.” Al snel merkt 
Poulsen dat hij dit idee over Nokia moet bijstellen. Een jaar lang belt hij elke 
week naar het hoofdkantoor om een afspraak voor een interview te regelen. 
Maar Poulsen wordt telkens van het kastje naar de muur gestuurd. En weer 
terug. 

Pas als hij zelf naar Finland reist, krijgt Poulsen na lang wachten een half 
uurtje de gelegenheid om wat vragen te stellen. Maar de antwoorden blijven 
ontwijkend. “Voor sommige mensen van Nokia voel ik enig medelijden. Zij 
hebben ongetwijfeld niet de juiste antwoorden gegeven. Het positieve imago 
van Nokia heeft hierdoor een deuk opgelopen. Maar dat is hun probleem. Ik 
heb alleen getoond wat er gebeurde. En één ding had ik nooit verwacht: dat 
ik uiteindelijk een film zou maken, waarin je ziet hoe een groot bedrijf juist niet 
moet reageren als er een klant aanklopt met een lastige vraag”, concludeert 
Poulsen.

Blood in the Mobile www.bloodinthemobile.org
Frank Piasecki Poulsen
Denemarken, Duitsland, 2010, 82 min
Deze film is een titel van Koncern TV & 
Filmproduktion
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Opdracht
Frank Piasecki Poulsen bijt zich met Blood in the Mobile vast in een 
pijnlijk onderwerp. Zo pijnlijk dat Nokia hem liever niet te woord staat. 
En uiteindelijk om de hete brij heen draait. Uiteraard hoopt Poulsen de 
ogen van zijn kijkers te openen. In hoeverre denk je dat documentaires 
of televisieprogramma’s kunnen bijdragen aan de verbetering of ver-
slechtering van bepaalde problemen? Licht je antwoord toe.

Toelichting
U kunt deze opdracht doen nadat uw leerlingen Blood in the Mobile 
hebben gezien. Klassikaal behandelen is een aanrader, waarbij de me-
ning van uw leerlingen voorop staat. U kunt deze opdracht breder trek-
ken dan documentaire alleen. Hoe bepalen de media onze beeldvorming 
over bepaalde situaties in de wereld? Denk aan de wereldwijde dreiging 
van terrorisme, maar bijvoorbeeld ook de multiculturele samenleving in 
Nederland. Hoe benaderen media deze hete hangijzers? En wat zou er 
gebeuren bij een andere benadering? 
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OpdrachtEN 1
Heb je wel eens een documentaire gezien? Vertel in het kort over die 
documentaire.
Wie waren de hoofdpersonen en wat gebeurde er?
Waar is de documentaire gemaakt? 
Wat is je het meest bijgebleven?

OpdrachtEN 2
Zolang een bedrijf als Nokia grondstoffen uit Congo blijft verwerken 
in hun telefoons, zal de oorlog voortduren. En blijven arme Afrikanen 
als moderne slaven werken in de mijnen, waar gewapende bendes de 
dienst uitmaken. Als Nokia het niet doet, wie moet er dan voor zorgen 
dat deze misstand stopt?

Kun je andere voorbeelden noemen, waarbij misstanden verbonden zijn 
met ons eigen handelen? In hoeverre vind je dat jezelf van invloed bent 
op het in stand houden van dergelijke misstanden? 

Opdracht 3
Wat vond jij van Blood in the Mobile? Probeer uit te leggen wat je 
goed en minder goed vond.

Opdracht 4
Eén van de meest krachtige momenten in de documentaire zijn de 
opnamen in de mijn van Bilsie. Enkele mijnwerkers reageren zeer heftig. 
In hoeverre vind je dat Frank Piasecki Poulsen deze mensen had mogen 
filmen? In hoeverre hebben de beelden een toegevoegde waarde? Was 
de boodschap van Poulsen minder krachtig geweest? Leg uit waarom je 
dit vindt.

Vind je dat er in het algemeen grenzen zijn aan wat een documentai-
remaker of journalist mag vastleggen met zijn camera? Waar ligt die 
grens? Probeer dit uit te leggen.

Waar gaat Blood in the Mobile over?
Wist jij dat er stoffen in jouw mobiele telefoon zitten die door kinderen uit de 
mijnen van Congo zijn gehaald? En dat gewapende bendes hier grof geld aan 
verdienen? De Deen Frank Piasecki Poulsen komt er al snel achter dat onze 
mobieltjes één van de bloederigste conflicten sinds de Tweede Wereldoorlog 
financieren. Een strijd die intussen vijf miljoen mensen het leven heeft gekost. 
Om het moorden te stoppen, is er maar één oplossing: grote telefoonbedrijven 
stoppen met het afnemen van Congolese grondstoffen. Maar geen enkel be-
drijf onderneemt actie. Hoe komt dat? Als trouwe Nokia-klant besluit Poulsen 
hiervoor een verklaring te vragen. Maar Nokia stuurt hem van het kastje naar 
de muur. En weer terug. Dan maar naar Congo. Om het met eigen ogen te 
zien. Diep in de jungle, waar VN-troepen niet durven te komen, is hij overge-
leverd aan de grillen van zwaar bewapende rebellen. In deze documentaire 
neemt Poulsen je mee op een tergend spannend avontuur. Dat uiteindelijk leidt 
tot een pijnlijke confrontatie diep in de mijnen van Oost-Congo. 
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Opdracht 5
Blood in the Mobile heeft een duidelijke boodschap. Op de foto hier-
naast zie je de filmposter van de documentaire afgebeeld. Probeer uit te 
leggen waarom de makers voor deze poster hebben gekozen.

Maak nu een eigen filmposter van Blood in the Mobile. Je bepaalt zelf 
hoe je de poster maakt. Getekend en/of met bestaande foto’s. Het hoeft 
geen kunstwerk te worden. Als je maar toelicht waarom jij denkt dat 
jouw poster mensen nieuwsgierig maakt naar de documentaire. 

Opdracht  6
Frank Piasecki Poulsen bijt zich met Blood in the Mobile vast in een 
pijnlijk onderwerp. Zo pijnlijk dat Nokia hem liever niet te woord staat. 
En uiteindelijk om de hete brij heen draait. Uiteraard hoopt Poulsen de 
ogen van zijn kijkers te openen. In hoeverre denk je dat documentaires 
of televisieprogramma’s kunnen bijdragen aan de verbetering of ver-
slechtering van bepaalde problemen? Licht je antwoord toe.
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