Verandert het verliezen van een weddenschap je identiteit?
Een lesbrief over identiteit en filosofie

Het is DE eeuwenoude vraag: wie ben ik? Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk
om eerst de vraag zelf goed te begrijpen. Met deze lesbrief onderzoek je verschillende
takken van filosofie; verschillende aspecten van identiteit en reflecteer je op de vraag: wie
ben ik?

Video’s: hier zijn een aantal links naar video’s over identiteit en filosofie:
Bas Haring tijdens Boekids University 2019: Verandert het verliezen van een weddenschap
je identiteit?
https://www.youtube.com/watch?v=wt2Px30a7D8
Wat bepaalt jouw identiteit?
https://www.youtube.com/watch?v=I6kJBfINIjs
Deel 2: Wie ben je?
https://www.youtube.com/watch?v=8sP1r-EvyNI
Wat blijft er over van de vrije wil onder een hersenscanner? (3/5)
https://www.youtube.com/watch?v=OtVgRY6zIuc
Het AT5 Jongerendebat – Identiteit
https://www.youtube.com/watch?v=tQCjzgbDSaw

Onderzoek opdracht: termenlijst
De onderstaande woorden zijn een combinatie van wetenschappelijke termen waarbij
onderzoek nodig is en meer abstracte termen die mogelijk meerdere definities hebben. Kies
minimaal 5 onbekende woorden en onderzoek (online of met boeken) de definities van deze
woorden. Kies indien mogelijk een paar woorden waarvan je de betekenis al kent en probeer
ze uit te leggen in jouw eigen woorden.
Tijd: 30 minuten
Nodig: Computer
Woorden:
•

Identiteit

•

Ego

•

Zelfreflectie

•

Individualiteit

•

Persoonlijkheid

•

Identiteitsoperator

•

Patronymicum

•

Etniciteit

•

The ID

•

Het bestaan

•

Onomastiek

•

Karaktereigenschappen

•

Geslacht

•

Gelijkheid

•

Narcisme

•

Sociaal

•

Psychologische vorming

•

Superego

•

Het bewuste niveau

•

Het voorbewuste niveau

•

Het onbewuste niveau

•

Filosofie

•

Zelfkennis

Activiteit: Ik toen en Ik nu
In de volgende opdracht maak je een eigen identiteitskaart.
Tijd: 45 minuten
Nodig, papier, pen, potlood, stift, een foto van jezelf van nu en een foto van jezelf van vijf jaar
geleden.
Stappen:
1.
Maak een eigen identiteitskaart voor nu, dus met een foto van jezelf van nu plus alle
bijhorende informatie
2.

Vervolgens, maak een eigen identiteitskaart voor jezelf van vijf jaar geleden.

3.
Laat de twee identiteitskaarten zien aan iemand thuis en bespreek met hun het
volgende:
•

Wat is er veranderd?

•

Wat is hetzelfde gebleven?

•

Waarom veranderen identiteiten in de loop van de tijd?

•

Welke rol hebben andere mensen bij het vormgeven van onze identiteit?

•

Heeft ieder van ons echt één vaste identiteit, of zijn ze meerdere?

Onderzoek opdracht: Takken van filosofie
Op internet is veel informatie te vinden over verschillende takken van filosofie. Kies één van
de filosofen uit onderstaande lijst en maak hier een visuele presentatie over in de vorm van
een PowerPoint, tekening of video.
Probeer je vooral te verdiepen in de manier waarop identiteit en de vorming van identiteit
wordt bekeken door deze specifieke filosoof. De presentatie moet ook basis
achtergrondinformatie bevatten: geschiedenis, tijdsperk, kenmerken en mening over
identiteitsvorming.
• Filosofen:
•

Aristotle

•

Jean Baudrillard

•

Simone de Beauvoir

•

Judith Butler

•

Rene Descartes

•

Michel Foucault

•

Wilhelm Friedrich Hegel

•

Lao Tzu

•

Jean-Paul Sartre

Lees en beantwoord: Onze identiteit is een recente uitvinding
Lees het artikel via onderstaande link en geef antwoord op de bijbehorende vragen.
Tijd: 30-45 minuten
Link naar artikel: https://www.filosofie.nl/nl/artikel/30546/index.html
Vragen:
1. Het artikel begint met de zin “We vinden het vandaag de dag heel gewoon om onszelf te
zien
als wezens met een uniek innerlijk”. Wat wordt hiermee bedoeld en ben je het hiermee eens
of niet? Waarom wel/niet?
2. De tweede alinea introduceert de termen ‘het innerlijk’ en ‘het uiterlijk’. Wat zijn, naar jouw
mening, de belangrijkste verschillen tussen het innerlijk en uiterlijk van de mens?
3. In de vierde alinea staat een citaat van filosoof Jean-Jacques Rousseau: “Ik durf zelfs te
geloven dat ik niet gemaakt ben als enig ander mens ter wereld. Ook al zou ik niet beter zijn,
ik ben op z’n minst anders.’’ Wat bedoelt hij hiermee en ben jij het met hem eens? Waarom
wel/niet?
4. Het artikel bespreekt ook ideeën van de Engelse filosoof John Locke met betrekking tot
bewustzijn en de mogelijk morele consequenties van handelingen waarvan we ons niet meer
bewust zijn: bijvoorbeeld door extreme dronkenschap. Betekent dat dan dat de handelingen
waarvan we ons niet meer bewust zijn door een andere persoon verricht zijn?
5. Welke morele consequenties zouden mogelijk zijn en wat is jouw mening over John
Lockes ideeën over identiteit en het bewustzijn?

Discussie:
Hier is een lijst met discussievragen. Je kan jouw antwoorden opschrijven of met een paar
mensen thuis of online bespreken. Zorg ervoor dat je de redenering achter jouw antwoorden
kunt uitleggen.
1.
Is het belangrijk om zelfreflectie te hebben en hoe kun je zelf reflecterend gedrag
implementeren?
2.

Kan een persoonlijkheid veranderen door bepaalde gebeurtenissen?

3.
Is filosofie een belangrijke studie voor de verdere ontwikkeling van de mens?
Waarom wel/niet?
4.

Zijn persoonlijkheid en identiteit hetzelfde?

5.

Welke factoren hebben invloed op jouw identiteit?

