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Contextblad
FILMBESCHRIJVING 
Een lange, slanke man loopt door de straten van een 
verwoeste stad, een geweer hangt losjes om zijn schou-
der. Het is de Koerdische Haron, een sluipschutter van 
beroep. Als hij een kapsalon binnenloopt, wordt hij met 
alle egards ontvangen. Met zijn geweer beschermt hij 
namelijk de inwoners van Kobani tegen IS. De kapper zit 
vol vragen, maar Haron geeft weinig prijs. Hij gaat weer 
aan het werk. We zien hem achter muurtjes schuilen en af 
en toe een schot afvuren. Ondertussen reflecteert hij in 
de voice-over op zijn bestaan als sluipschutter.

CONTEXT 
De oorlog in Syrië begon in 2011 met een gewapende 
opstand tijdens de Arabische Lente. Een golf van op-
standen, protesten en revoluties in de Arabische wereld 
die begon op 18 december 2010. Tijdens deze opstand 
kwamen ook in Syrië verschillende groepen mensen op 
voor hun eigen belangen. De opstand mondde uit in een 
oorlog die nog steeds voortduurt. Een voorbeeld van zo’n 
groepering is de politieke partij PYD. Dit is een groep Sy-
rische Koerden die strijdt voor een onafhankelijk gebied 
voor Koerden in het noorden van Syrië genaamd Rojava. 
De strijd voor een onafhankelijk Koerdisch gebied is ont-
staan door toedoen van het verdelen van de grensgebie-
den van het Ottomaanse rijk na de Eerste Wereldoorlog. 
Aanvankelijk kregen de Koerden een eigen gebied aange-
wezen in het Syket-Picotverdrag, maar omdat Turkije dit 
verdrag niet ondertekende en het verdrag niet erkende 
ging dit gebied verloren en bleef ook de onafhankelijk-
heid van de Koerden uit. Momenteel leven er wereldwijd 
35 miljoen Koerden. De meeste Koerden wonen in Syrië, 
Turkije, Iran en Irak. 

DE MAKER
Reber Dosky groeide op in het Koerdische gebied in 
Noord-Irak. Zijn opa was een Pesmerga strijder. Als 
Pesmerga strijder vecht je voor de onafhankelijkheid van 
Iraaks-Koerdistan. Hij werd in 1975 vermoord. Ook de zus 
van Reber Dosky werd vermoord in de strijd. 

Twintig jaar geleden kwam Dosky vanuit Koerdistan naar 
Nederland. Hij volgde een studie aan de Nederlandse 
Filmacademie in Amsterdam. Sinds 2012 maakt Dosky 
succesvolle films. De thema’s van de films hebben te ma-
ken met oorlog, vriendschap, geweld en het gevoel van 
ontheemd zijn. Hij zoekt naar verhalen die de veerkracht 
van de mens laten zien. 

The Sniper van Kobani is een film die twee keer is ge-
maakt. Toen Reber Dosky na de eerste opnames terug-
keerde naar huis, overleefde het filmmateriaal de reis 
niet. Hierdoor moest Dosky weer terug naar Kobani om 
de film opnieuw te draaien.

VERDIEPING
Op deze site vind je achtergrondinformatie over de 
redenen waarom de Koerden geen eigen land hebben. 
Daarnaast staan hier allerlei interessante filmpjes over de 
geschiedenis van de Koerden.
• https://npofocus.nl/artikel/7809/waarom-hebben-de-koer-
den-geen-eigen-land

Voor een interview met Reber Dosky:
• https://www.nporadio1.nl/nooit-meer-slapen/
onderwerpen/459328-reber-dosky

Voor een overzicht van nieuws over Syrië:
• https://www.nrc.nl/dossier/syrie/

Voor een heldere samenvatting van het verloop van de 
oorlog in Syrië:
• https://nos.nl/artikel/2242312-de-eindstrijd-in-de-syrische-
burgeroorlog-gaat-beginnen.html 

The Sniper of Kobani
Reber Dosky, 2018, 12 minuten 
The Sniper of Kobani kwam tot stand in samenwerking 
met Some Shorts.

Tip voor docenten
Met een gratis Docschool Online lidmaatschap krijgt u 
toegang tot meer dan honderd documentaires en bijbe-
horend lesmateriaal. Ga naar www.idfa.nl/docschool-online
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1. Wat is volgens jou een documentaire? Noem minstens 
twee kenmerken. 

2. In welk land ligt de stad Kobani? Zoek online op. 

3. De titel van deze documentaire is The Sniper of Ko-
bani. Waar denk je dat de film over gaat? 

 

De oorlog in Syrië begon met een gewapende opstand 
tijdens de Arabische Lente. Tijdens deze opstand kwa-
men ook in Syrië verschillende groeperingen op voor hun 
eigen belangen. De opstand mondde uit in een oorlog 
die nog steeds voortduurt. Een voorbeeld van zo een 
groepering is de politieke partij PYD. Dit is een groep Sy-
rische Koerden die strijden voor een onafhankelijk gebied 
voor Koerden in het noorden van Syrië genaamd Rojava. 
 
4. Noem nog een groepering die strijdt in Syrië. 

5. Waar strijdt deze groepering voor? 

6. De oorlog in Syrië heeft veel te maken met de strijd 
tussen verschillende religieuze groeperingen. Denk je 
dat in Nederland eenzelfde soort oorlog zou kunnen 
ontstaan? Leg je antwoord uit. 

voor de film 
‘STIJL’ 

1 
T/M OPDRACHT 3

voor de film
‘CONTEXT’ 

4
T/M OPDRACHT 8

Lees voordat je begint met deze lesbrief het contextblad. In dit document vind je 
relevante achtergrondinformatie. 

Opdrachten



7. Stel je voor dat er inderdaad eenzelfde soort oorlog 
zou uitbreken. Wat voor een verschillende groepen 
zouden er dan kunnen ontstaan en welke belangen 
zouden zij dan hebben? 

8. Oorlogen laten ons zien dat mensen in staat zijn om 
anderen uit te sluiten op basis van uiterlijk, geloof, cul-
tuur of overtuiging. 
a. Kun je een ander voorbeeld noemen van een oorlog 

of maatschappelijke situatie waar het uitsluiten van 
anderen plaatsvindt? 

b. Denk je dat jij zelf ook wel eens mensen op basis van 
uiterlijk, geloof, cultuur of overtuiging buitensluit? 

 

9. Kijk nog eens naar het antwoord dat je bij vraag 1 hebt 
gegeven. Komen jouw kenmerken van een documen-
taire overeen met de film die je net hebt gezien? Leg 
uit waarom wel of waarom niet. 

10. The Sniper of Kobani zou je qua filmstijl ook wel een 
portret kunnen noemen. 
a. Waarom is dat zo denk je? 
b. Vind je dit een goed gekozen en bijpassende stijl 

voor een verhaal over de oorlog in Syrië? Leg je 
antwoord uit. 

11. Stel je zou nog een scène toevoegen aan deze docu-
mentaire. Wat gebeurt er in deze scène? 

12. In de film komen foto’s voor van gedode soldaten. 
a. Wat doen deze beelden met je? 
b. Waarom denk je dat de maker deze foto’s in de film 

heeft verwerkt? 
c. Wat vind je van het feit dat dit soort foto’s ook in de 

media verschijnen? 

In een van de eerste scènes zie je Haron (de sniper) in 
de kapperszaak. De kapper stelt hem allerlei vragen 
waar Haron nauwelijks antwoord op geeft. Veel van deze 
vragen gaan over of hij wel eens soldaten van de IS heeft 
gedood. Hier geeft Haron geen antwoord op. 

13. Waarom denk je dat Haron de vragen van de kapper 
niet beantwoordt? 

Wereldwijd leven er in totaal tussen de 35 en 45 miljoen 
Koerden. De meeste Koerden wonen in Syrië, Turkije, Iran 
en Irak. Koerden strijden voor een onafhankelijk gebied 
genaamd Rojava. Haron vertelt in een voice-over dat hij 
naar Kobani is gegaan omdat IS zijn land verwoestte. 
Haron is Koerdisch. 

14. Waarom ziet Haron Syrië dan toch als zijn land? 

15. Zou jij zelf bereid zijn om te vechten voor een land? 
Waarom wel/niet? 

na de film 
‘FILMSTIJL’

9 
T/M OPDRACHT 12

na de film 
‘FILMINHOUD’

13 
T/M OPDRACHT 17



Haron vertelt over zijn beroep. Sluipschutters hebben 
een scherp wiskundig inzicht nodig, vertelt hij. Je moet 
immers de afstand tot het doelwit kunnen inschatten, 
zien hoe snel het doelwit zich voortbeweegt en reke-
ning houden met de windsnelheid. Hij bekijkt altijd het 
lichaam van degene die hij heeft neergeschoten. Soms 
komt het voor dat hij een kind doodschiet. Hierover zegt 
hij dat hij geen keuze heeft: als hij het kind niet doodt, 
dan doodt het kind hem. 

16. Reageer op de volgende stelling: 
In een oorlog mag je iedereen vermoorden om zelf in 
leven te kunnen blijven. 
 

Haron vertelt ook dat hij nachtmerries overhoudt aan zijn 
werk als sluipschutter. Ondanks al zijn leed blijft hij strij-
den voor zijn droom: een betere wereld voor de volgende 
generatie. 

17. Reageer op de volgende stelling: 
Haron is een heldhaftig persoon 

Reber Dosky is geboren in Koerdisch Irak. Hij woont nu 
meer dan twintig jaar in Nederland. 

18. Op welke manier heeft de achtergrond van de maker 
invloed op deze documentaire denk je? 

Reber Dosky heeft inmiddels tien films gemaakt waarvan 
de meeste films ingaan op thema’s zoals oorlog, geweld, 
vriendschap en vluchten. 

19. Denk je dat Reber Dosky beter in staat is om films te 
maken over dit soort onderwerpen omdat hij is opge-
groeid tijdens de Koerdische onafhankelijkheidsstrijd 
in Irak? 

20. Waarover zou jij zelf goed een documentaire kunnen 
maken? 

21. Het verhaal over Haron benadert de strijd in Syrië van-
uit één perspectief namelijk die van een Koerdische 
sluipschutter 
a. Wat heb je geleerd door vanuit dit perspectief naar 

de strijd te kijken? 
b. Heeft het je mening bijgesteld over mensen die 

met geweld zich inzetten voor het belang van hun 
eigen cultuur? 

 
 
 

na de film 
‘FILMINHOUD’ (VERVOLG)
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na de film 
‘DE MAKER’
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reber dosky

na de film 
‘NIEUW PERSPECTIEF’
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De IDFA schoolvoorstellingen worden mede mogelijk 
gemaakt door; Fonds 21 — www.fonds21.nl; P.W. Janssen’s 
Friesche Stichting — www.pwjanssensfrieschestichting.nl; 
ABN AMRO Cultuurfonds.
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Antwoorden


