Lesbrief Koloniaal verleden

Klopt het wat ik zie?

Context
Nederland heeft, net als andere Europese landen,
te maken met een koloniaal verleden. In het
Rijksmuseum zijn hiervan genoeg voorbeelden te
vinden. Het museum heeft ook een multimediatour
m.b.t. dit koloniaal verleden. Deze is ook te
downloaden en thuis te beluisteren/bekijken via
https://www.rijksmuseum.nl/nl/multimediatour.

Doelstelling
In deze les leren de leerlingen stapsgewijs te kijken
naar schilderijen/foto’s over het koloniaal verleden
en deze te interpreteren door vragen te stellen. Dit
doen ze d.m.v. de zeer krachtige techniek Zoom in,
onderdeel van het project Visible Thinking van
Harvard University. Deze techniek is, in principe, bij
elk schilderij c.q. elke foto toe te passen. Voor het
gemak zijn twee kant en klare presentaties te
downloaden via de website van ThiemeMeulenhoff.

Begrippen
Kolonisatie, dekolonisatie, racisme, discriminatie
Tijdsduur
Per ‘Zoom in’ ongeveer 1520 minuten
Benodigdheden
• Digibord of televisiescherm
• Computer of device met internetverbinding
Voorkennis
De voorkennis vanuit Feniks m.b.t. kolonisatie en
dekolonisatie voldoet.

Niveau
Voortgezet onderwijs, elk niveau, elk leerjaar

Relatie tot Feniks
Kolonialisme
2 vmbobk: H1, H3, H4
2 vmbokgt: H1, H3, H4
2 vmbot/havo: H1, H3, H4
2 havo/vwo: H1, H3, H6
2 vwo: H1, H3, H6
3/4 vmbo: katern ‘De koloniale relatie tussen Indonesië
en Nederland’
3/4 vmbo: katern ‘Het conflict tussen Israël en de
Arabische wereld’
3/4 vmbo: Historisch overzicht vanaf 1848: H2

Tijdvakken
• Tijd van ontdekkers en hervormers
• Tijd van regenten en vorsten
• Tijd van burgers en stoommachines
• Tijd van wereldoorlogen
• Tijd van televisie en computer

Dekolonisatie
2 vmbobk: H6
2 vmbokgt: H6
2 vmbot/havo: H6
3/4 vmbo: katern ‘De koloniale relatie tussen Indonesië
en Nederland’
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3/4 vmbo: katern ‘Het conflict tussen Israël en de
Arabische wereld’
3/4 vmbo: Historisch overzicht vanaf 1848: H2, H5, H6
Werkvormen
Een introductie op kolonisatie en dekolonisatie. Deze les
kan het best klassikaal worden uitgevoerd, hoewel deze
werkvorm in kleine groepen ook mogelijk is.
Bronnen
Leerlingen
De leerlingen hebben geen aanvullende bronnen nodig.
Docenten
U kunt de koloniale tour van het Rijksmuseum
beluisteren/bekijken.
Antwoorden/beoordeling
Deze werkvorm wordt klassikaal geëvalueerd en kent
geen verdere beoordeling.

Opbouw les
Voorbereiding
De voorbereiding voor deze werkvorm kan zo uitgebreid
zijn als u het zelf wil maken. Voor deze lesbrief zijn al
een paar presentaties voorbewerkt die direct in de les te
gebruiken zijn, maar zoals aangegeven kan in principe
elke afbeelding hiervoor worden gebruikt.
Als u ervoor kiest om een afbeelding zelf te bewerken,
dan is de belangrijkste stap om goed na te denken op
welke wijze de afbeelding moet verschijnen: welke delen
zijn voor de leerlingen het eerst zichtbaar? Uiteraard is
achtergrondinformatie bij elke afbeelding noodzakelijk,
aangezien dit bij een eventueel klassengesprek na afloop
belangrijk is.
Het bewerken van een foto (zwarte blokken over de
afbeelding plaatsen) is relatief eenvoudig met een
programma als Paint (Windows) of Voorvertoning
(macOS), maar ook met presentatiesoftware als Power
point, Keynote of Google Presentaties. Het voordeel van
presentatiesoftware is dat afbeeldingen later niet meer
één voor één hoeven te worden geïmporteerd.
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Kiest u ervoor om de voorbewerkte presentaties te ge
bruiken, dan is het natuurlijk belangrijk om de laatste dia
(met de volledig afbeelding) voor de leerlingen verborgen
te houden. Het is daarom raadzaam e.e.a. klaar te zetten
vóór de leerlingen het klaslokaal binnenkomen.
De foto die bij het onderdeel ‘Aanpak en uitleg’ als voor
beeld wordt gegeven, betreft de Wereldtentoonstelling
van 1958 in Brussel. Net zoals bij eerdere Wereldtentoon
stellingen was het populair om voorwerpen én mensen
uit de koloniën te laten zien. Ook België zette deze trend
voort. Maar toen de bezoekers de mensen uit Congo
gingen voeren, werd de koloniale afdeling van de
Wereldtentoonstelling per direct gesloten.
Introductie
U legt de werkvorm in relatie tot het onderwerp aan de
leerlingen uit.
Kern
Klassikaal-frontaal, maar in interactie met de leerlingen
Afsluiting
Samen met de leerlingen evalueert u het onderwerp en
de werkvorm.

Aanpak en uitleg
Onderdeel 1
Leg aan de leerlingen uit dat ze deel voor deel een
afbeelding gaan bekijken. Bij elke stap worden (min
of meer) dezelfde vragen gesteld:
• Wat zie je?
• Wat valt je op?
Vanaf het tweede deel van de afbeelding, komen daar
twee vragen bij:
• Heeft de nieuwe informatie antwoorden gegeven?
• Welke nieuwe vragen heb je nu?
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Wat zie je?
Wat valt je op?
Heeft de nieuwe informatie antwoorden gegeven?
Welke nieuwe vragen heb je nu?

Wat zie je?
Wat valt je op?

Eerste scherm

Vierde scherm

Wat zie je?
Wat valt je op?
Heeft de nieuwe informatie antwoorden gegeven?
Welke nieuwe vragen heb je nu?

Tweede scherm

Vijfde scherm

Onderdeel 2
Nadat de afbeelding compleet in beeld is, kan het
verhaal achter de afbeelding worden verteld. De
achterliggende theorie over het kolonialisme en de
dekolonisatie past bij de genoemde hoofdstukken in
Feniks.

Wat zie je?
Wat valt je op?
Heeft de nieuwe informatie antwoorden gegeven?
Welke nieuwe vragen heb je nu?
Derde scherm
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