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Thema: Wie denk je dat je bent? - Identiteit 
 
Om het thema identiteit te bestuderen, hebben we het in drie onderdelen opgesplitst. In elk 
onderdeel wordt een bepaald aspect van het thema behandeld en komen verschillende inzichten en 
uitdagingen aan de orde. Voor de aangeboden klassikale en groepsactiviteiten wordt geput uit de 
permanente tentoonstelling van het Huis van de Europese geschiedenis. 
 
 
Onderdeel 1 Wat is mijn identiteit? 
Onderdeel 2 Hoe krijgen en houden mensen een bepaalde identiteit? 
Onderdeel 3 Wij en de anderen: hoe onze identiteit sommigen insluit en anderen buitensluit 
 
Elk onderdeel bestaat uit: 

 Wenken voor docenten 

 Activiteiten 

 Ondersteunende visuele en tekstuele bronnen 

 Aanbevolen onlinebronnen  
 
Bij de activiteiten kan het gaan om discussies onder leiding van de docent, werken in groepjes, 
zelfstudie en gebruik van historisch materiaal uit primaire en secundaire bronnen. De docent kan zelf 
bepalen welke klassikale en groepsactiviteiten worden uitgevoerd. 
 
Overzicht van het thema  
 
Identiteit is een complex en gevoelig onderwerp. We hebben allemaal een andere achtergrond en 
andere levenservaringen en zijn opgegroeid in een culturele en etnische context die heel erg kan 
verschillen van die van de mensen om ons heen. De manier waarop we onszelf beschrijven en 
omschrijven kan diepe wortels hebben, zoals onze familie- of gemeenschapsbanden. Mensen 
ontlenen hun identiteit echter ook aan elementen uit hun directe omgeving zoals hun baan, hobby's, 
of de vrienden en groepen met wie ze zich vereenzelvigen of met wie ze hun tijd doorbrengen. 
Cruciale aspecten van identiteit zijn etniciteit, godsdienst, seksuele geaardheid en uiterlijk, en al 
deze aspecten zijn belangrijk. Onze opvattingen over wie we zijn, kunnen afhankelijk van de 
omstandigheden variëren en in de loop van de tijd evolueren. Wie we denken te zijn, komt ook niet 
noodzakelijk overeen met hoe anderen ons daadwerkelijk zien. In het kader van dit thema leggen we 
identiteit op diverse manieren bloot. Daarvoor gebruiken we historische voorbeelden. De volgende 
onderdelen maken duidelijk dat een identiteit (nationaal of historisch) nooit onwrikbaar vaststaat 
maar caleidoscopisch van aard is en voortdurend in ontwikkeling. 
 
Definities 
 
Identiteit 
"Identiteiten zijn nooit gelijkvormig en in de moderne tijd in toenemende mate gefragmenteerd en 
versplinterd; nooit enkelvoudig maar op vele manieren opgebouwd rond verschillende begrippen, 
gebruiken en standpunten die elkaar geregeld overlappen en tegenspreken. Ze zijn voortdurend 
onderhevig aan verandering en vervorming."  
Bron: Stuart Hall, Questions of Cultural Identity, 1996 
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Etnische identiteit 
"Een etnische groep is een vorm van culturele gemeenschap waarin overleveringen rond afstamming 
en historische herinneringen een centrale rol spelen, en die gekenmerkt wordt door een of 
meerdere culturele eigenschappen zoals godsdienst, gewoonten, taal of instanties." 
Bron: Anthony D. Smith, National Identity, 1991 
 
Natie 
"Een gemeenschap met een eigen naam die over een historisch grondgebied, gedeelde 
overleveringen en herinneringen, een gemeenschappelijke cultuur en gemeenschappelijke wetten 
en gebruiken beschikt." 
Bron: Anthony D. Smith, When is a Nation, 2002 
 
Nationalisme 
"Een ideologische beweging die streeft naar het verwerven en behouden van autonomie, eenheid en 
identiteit in naam van een bevolking die volgens sommige van haar leden een feitelijke of mogelijke 
'natie' vormt." 
Bron: Anthony D. Smith, National Identity, 1991 
 
Staat 
"Kan worden omschreven als een stel autonome instanties die binnen een bepaald grondgebied een 
monopolie van oplegging en inning uitoefenen." 
Bron: Anthony D. Smith, Ethno-Symbolism and Nationalism, 2009 
 
Naties zonder staat 
"Territoriale gemeenschappen met een eigen identiteit en een verlangen naar zelfbestemming die 
zich binnen de grenzen van één of meerdere staten bevinden waarmee zij zich over het algemeen 
niet vereenzelvigen. Het identiteitsgevoel in naties zonder staat stoelt doorgaans op hun eigen 
gemeenschappelijke cultuur en geschiedenis." 
Bron: Montserrat Guibernau, Nations and Nationalism, 2004 
 
Cultuur 
"Cultuur is het complexe geheel van kennis, overtuigingen, vaardigheden, zeden, wetten, gebruiken 
en alle andere bekwaamheden en gewoonten die een mens als lid van een samenleving heeft 
verworven." 
Bron: UNESCO 
 
Cultureel erfgoed 
De term cultureel erfgoed omvat verscheidene categorieën erfgoed: 

 tastbaar cultureel erfgoed 
o verplaatsbaar cultureel erfgoed (schilderijen, beeldhouwwerken, munten, 

manuscripten) 
o niet-verplaatsbaar cultureel erfgoed (monumenten, archeologische sites) 
o onderzees cultureel erfgoed (scheepswrakken, verzonken ruïnes en steden) 

 immaterieel cultureel erfgoed: mondelinge overleveringen, uitvoerende kunsten, rituelen. 


