
Een samenwerking tussen: &

Leerdoelen

Na deze les:
• Kun je een hypothese beargumenteerd bevestigen of verwerpen met verwijzingen naar de literaire 

tekst.
• Kun je beargumenteren of een tekst wel of niet postkoloniaal is.
• Pas je de theorie uit deze lessenreeks toe op De reis van de lege flessen van Kader Abdolah.
• Ben je goed voorbereid op de slotbijeenkomst van deze lessenreeks.

Opdracht 1: herhaling postkolonialisme, oriëntalisme en occidentalisme

Denk terug aan de theorie van de vorige les. Noteer de begripsomschrijvingen van postkolonialisme, 
oriëntalisme en occidentalisme.

Opdracht 2: Literatuuronderzoek

Je hebt voor deze les een literaire tekst gelezen. Vorige les heb je een hypothese opgesteld als antwoord 
op de onderzoeksvraag:

Hoe is het oriëntalisme dan wel occidentalisme te herkennen bij de westerse en niet-westerse  
personages in de literaire tekst?

Nu ga je die hypothese bevestigen of verwerpen. Als het goed is heb je tijdens het lezen van de literaire 
tekst al belangrijke tekstgedeelten (dialogen, omschrijvingen van personages of hun gedrag, etc.)  
gemarkeerd. Deze informatie ga je gebruiken als bewijs. Van je docent krijg je een stuk papier op  
A3-formaat. Hierop ga je je bevindingen presenteren. In het midden noteer je de hypothese. Daaromheen 
schrijf je je argumenten met verwijzingen naar de tekst. Argumenten die je hypothese ondersteunen, 
noteer je in de kleur groen. Argumenten die je hypothese tegenspreken, noteer je in de kleur rood.

Opdracht 3: Postkolonialisme

Bepaal of de literaire tekst die je hebt gelezen als postkoloniaal kan worden beschouwd. 

Overleg eventueel met klasgenoten die dezelfde tekst hebben gelezen. Let op: elke tekst kan op meerdere  
manieren geïnterpreteerd worden. Het gaat dus om je argumentatie.

Presenteer je conclusies aan de docent en je medeleerlingen.

Huiswerkopdracht

Voor de volgende les lees je de fragmenten van De reis van de lege flessen en de achtergrondinformatie 
opnieuw. Beargumenteer of je kenmerken van het postkolonialisme, oriëntalisme of occidentalisme in de 
fragmenten terugziet. Leg je bevindingen vast voor de volgende les, de slotbijeenkomst.

De reis van de lege flessen:
postkolonialisme, discriminatie en racisme

Les 2: 
Postkolonialisme


