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Thema: Wie denk je dat je bent? - Identiteit 
 
Onderdeel 1: Wat is mijn identiteit? 
 
Welke factoren maken ons tot wie we zijn? In dit onderdeel kijken we naar onszelf en proberen we 
te achterhalen welke mensen, plaatsen en voorwerpen ons helpen een eigen identiteit te creëren. 
 
Waarschuwing: dit onderdeel bevat links naar websites zoals YouTube. De informatie op externe 
websites kan veranderen en moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat zij geschikt is 
voor de leerlingen. 
 
Leerresultaten van dit onderdeel 
 
De leerlingen zullen: 

 achterhalen dat identiteit geen onveranderlijk gegeven is maar iets kneedbaars 

 inzien dat een verscheidenheid aan identiteiten positief is en moet worden gerespecteerd 

 begrijpen dat elke natie methoden of middelen gebruikt om zogenaamde "collectieve" 
identiteiten te scheppen 

 zich een eigen, doordachte mening vormen over het concept van een Europese 
identiteit/Europese identiteiten.  

 
Bronnen 
 
Bron 1 Russische matrjoeska's 
Bron 2 Kaarten van Europa en "Europa"-schilderij  
Bron 3 Euromuntstukken 
Bron 4 Karikaturen van Europeanen 
 
 
Klassikale activiteit 1: Wat maakt mij tot wie ik ben? (duur: 20 minuten) 
 

 
 
Bron: © Shutterstock 
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Discussieer met de leerlingen over wat zij onder het woord "identiteit" verstaan. Is er volgens hen 
één bepaald iets dat samenvat wie ze zijn? Of zijn er meerdere elementen en eigenschappen die hen 
maken tot de mensen die ze vandaag zijn? Is identiteit persoonlijk of collectief? Of misschien wel 
beide? Identiteit wordt vaak verbonden met termen zoals "nationaliteit" en "burgerschap" en met 
kenmerken zoals "fysiek", "sociaal-economisch", "religieus" en "cultureel". Om hen op weg te 
helpen, kunt u literaire bronnen gebruiken zoals passages uit (auto)biografieën. Een bijzonder 
leerrijk voorbeeld is de eerste alinea van het essay Les Identités meurtrières (Moorddadige 
identiteiten) van Amin Maalouf, dat in verschillende talen is verschenen. 
 
Vraag de leerlingen elk voor zich na te denken over de elementen en eigenschappen die hen maken 
tot wie ze zijn, rekening houdend met de hierboven vermelde concepten. Geef hun de kans 
aanvullende elementen ter sprake te brengen die misschien nog niet zijn genoemd. Vraag de 
leerlingen hun antwoorden op deze vraag neer te schrijven of te tekenen in de Russische 
matrjoeska's (bron 1), en laat hen hun keuzes motiveren. De grootste matrjoeska staat voor de 
identiteit waarmee de leerlingen zich het meest vereenzelvigen, en de kleinste voor die waarmee ze 
zich het minst identificeren. Breng hun antwoorden vervolgens over op het schoolbord of op een 
online feedbackinstrument zoals AnswerGardenen laat zien hoe de meest gebruikte termen in 
afmeting toenemen. Vraag de leerlingen hun naam op de achterkant van de matrjoeska's te noteren, 
aangezien ze deze zullen terugkrijgen voor de laatste activiteit in dit onderdeel. Benadruk in het 
bijzonder dat nadenken over de diverse kenmerken die onze identiteit uitmaken, iets positiefs is en 
dat het belangrijk is te beseffen dat identiteit niet kan worden gelijkgesteld met één enkel specifiek 
concept maar uit verscheidene elementen bestaat.  
 
 
Groepsactiviteit 1: Richt je eigen staat op! (duur: 15 minuten) 
 
Verdeel de klas in groepen van ongeveer gelijke grootte. Vraag de leerlingen zich in te beelden dat ze 
een gloednieuwe staat moeten oprichten waarin alle inwoners zich thuis voelen. Hoe kunnen 
mensen met uiteenlopende identiteiten, gewoonten en overtuigingen in één staat vreedzaam naast 
elkaar leven? In alle tijden hebben landen met deze kwestie geworsteld, en dat doen ze ook vandaag 
nog. Vraag de leerlingen een aantal ideeën uit te werken en geef hun de volgende begrippen als 
leidraad: 
 

 gedeelde ervaringen 

 gedeelde politieke/juridische geschiedenis 

 gemeenschappelijke rituelen (bv. verkiezingen) 

 gedeelde ideologieën/gedeelde rechten 

 gemeenschappelijke symbolen (bv. vlag, volkslied, paspoort, munt) 

 Idealen op het vlak van respect en begrip voor andere culturen 
 
Bij de uitwerking van ideeën voor hun nieuwe staat vergelijken de leerlingen hun staat met die van 
de andere groepen en met de manier waarop hun eigen land functioneert. Leg de leerlingen 
duidelijk uit wat het verschil is tussen een "staat" en een "natie"; gebruik daarvoor de definities bij 
het begin van dit onderdeel. Misschien bedenken uw leerlingen wel originele manieren om een 
inclusievere staat tot stand te brengen! 
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Groepsactiviteit 2: Bestaat er een Europese identiteit? (duur: 20 minuten) 
 

 
Bron: Shutterstock 
 
De meeste mensen zijn vertrouwd met de idee van nationale identiteit, maar bestaat er ook zoiets 
als een gemeenschappelijke Europese identiteit? Veel Europeanen leven tegenwoordig in een 
economische en monetaire unie, maar volstaat dat om volkeren in heel Europa een 
gemeenschappelijke identiteit te verlenen? Is de idee van een gedeelde Europese identiteit in een 
werelddeel met zulke uiteenlopende tradities en culturele gebruiken überhaupt mogelijk? Net zoals 
individuele identiteiten verschuiven en evolueren, zijn de opvattingen van een Europese identiteit 
vroeger en nu voortdurend in beweging en nemen ze andere, nieuwe vormen aan. 
 
Verdeel de klas in kleine groepen en deel het materiaal van bron 2 uit. Vraag de groepen de kaarten 
van Europa uit verschillende eeuwen met elkaar te vergelijken. De leerlingen zullen zien dat de 
grenzen in Europa veelvuldig zijn verschoven, wat gevolgen had voor de identiteit van de Europese 
bevolking. Laat de leerlingen ook het schilderij "Europa: Work in Progress" uit de vaste 
tentoonstelling van het Huis van de Europese geschiedenis bekijken en met de kaarten in het 
achterhoofd nadenken over de betekenis ervan. Vraag hun de volgende vragen te beantwoorden 
(deze vragen zijn ook opgenomen in het materiaal van bron 2): 
 

 Wat zie je als je de drie kaarten van Europa (uit de middeleeuwen, de renaissance en de 
twintigste eeuw) met elkaar vergelijkt? Ben je verbaasd over wat je vaststelt?  

 Op het schilderij "Europa: Work in Progress" zijn de geografische grenzen van Europa met 
dikke penseelstreken neergezet. Wat is het effect van deze schildertechniek? Wat wil de 
kunstenaar met het gebruik van deze techniek volgens jou over de Europese Unie zeggen? 
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen dit schilderij en de drie kaarten die je 
zonet hebt bekeken? 

 Ga je door deze kaarten anders denken over je eigen nationale of Europese identiteit? 
 
Organiseer een klassikale discussie en vraag de groepen hun antwoorden te vergelijken en te 
becommentariëren.  
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Groepsactiviteit 3: Zijn de Europeanen echt "in verscheidenheid verenigd"? (duur: 10 minuten) 
 

 
Bron: website van de Europese Unie 
 
"In verscheidenheid verenigd" is het motto van de Europese Unie. Op de website staat de vertaling 
ervan in de verschillende talen van de EU. Het motto verwijst naar de enorme verscheidenheid aan 
volkeren, culturen en tradities in Europa maar zinspeelt ook op het feit dat al deze volkeren en 
landen dingen met elkaar gemeen hebben. De euromunt is een ander voorbeeld van deze dualiteit: 
de ene zijde is in de hele eurozone identiek terwijl de afbeelding op de andere zijde voor elk land in 
de eurozone anders is. Verdeel de leerlingen in groepjes. Vraag hun de afbeeldingen van 
euromunten in bron 3 te bekijken en de volgende vraag te beantwoorden (die ook in het materiaal 
van de bron is opgenomen):  
 

 Vind je dat de ontwerpen van de euromunten een goede weerspiegeling vormen van het 
motto van de Europese Unie? Leg uit waarom (niet). 

 

 
Bron: Shutterstock 
 

Bulgarian: Единство в многообразието 
Croatian: Ujedinjeni u različitosti 
Czech: Jednotná v rozmanitosti 
Danish: Forenet i mangfoldighed 
Dutch: In verscheidenheid verenigd 
English: United in diversity 
Estonian: Ühinenud mitmekesisuses 
Finnish: Moninaisuudessaan yhtenäinen 
French: Unie dans la diversité 
German: In Vielfalt geeint 
Greek: Ενωμένοι στην πολυμορφία 
Hungarian: Egység a sokféleségben 
Irish: Aontaithe san éagsúlacht 
Italian: Uniti nella diversità 
Latvian: Vienoti daudzveidībā 
Lithuanian: Suvienijusi įvairovę 
Maltese: Magħquda fid-diversità 
Polish: Zjednoczeni w różnorodności 
Portuguese: Unidade na diversidade 
Romanian: Unitate în diversitate 
Slovak: Zjednotení v rozmanitosti 
Slovene: Združeni v različnosti 
Spanish: Unida en la diversidad 
Swedish: Förenade i mångfalden 
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Vraag de groepjes om hun meningen tijdens een klassikale discussie met elkaar te delen. Maak de 
leerlingen vervolgens duidelijk, aan de hand van het voorbeeld van de nationale zijde van de 
euromunt, hoe belangrijk geschiedenis en herinnering kunnen zijn voor de totstandkoming van een 
collectieve identiteit en voor de manier waarop een natie of staat zichzelf omschrijft. Vraag de 
leerlingen na te denken over de betekenis hiervan op Europees niveau: herinneringen aan 
geschiedkundige gebeurtenissen - zowel positieve als negatieve - worden vaak beschouwd als 
elementen die de Europeanen samenbrengen. Zijn de leerlingen het met deze zienswijze eens of 
niet? Welk soort gebeurtenissen uit het verleden zouden volgens de leerlingen voor een vorm van 
gedeelde Europese identiteit kunnen zorgen? Laat hen nadenken over waarom sommige mensen 
wellicht niet het gevoel hebben een "gedeelde Europese" identiteit te hebben en waarom dit het 
geval zou kunnen zijn. 
Deze blog kan van pas komen als u de behandeling van het thema van het idee van een 
gemeenschappelijke Europese identiteit door uw leerlingen wilt uitdiepen. U kunt de blog gebruiken 
om een les voor te bereiden, of ook tijdens de les zelf. 
 
 

 
Bron: website Debating Europe  
 
Het is belangrijk de leerlingen duidelijk te maken dat stereotiepe opvattingen over de diverse 
identiteiten in Europa altijd hebben bestaan en ook vandaag nog in het collectieve bewustzijn 
voorkomen. Spotprenten zijn weliswaar grappig bedoeld maar kunnen mensen ook beledigen en 
kwetsen. Deel het materiaal van bron 4 aan de leerlingen uit en bespreek in een klassikale discussie 
wat zij vinden van de manier waarop Europese identiteiten in de twee afbeeldingen worden 
voorgesteld. Laat hen de verschillen en overeenkomsten bestuderen. Door de afbeeldingen van 
vroeger en nu met elkaar te vergelijken zullen de leerlingen meer inzicht krijgen in de betekenis van 
spotprenten in het algemeen. 
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Ook de Tsjechische kunstenaar David Černý heeft een werk gecreëerd waarin hij speelt met 
opvattingen over de Europese identiteit en eeuwenoude stereotypes. Zijn controversiële sculptuur 
"Entropa" werd in 2009 in het Justus Lipsius-gebouw in Brussel onthuld. Bekijk samen met de 
leerlingen de volgende afbeeldingen van "Entropa" en vraag hun wat zij van het kunstwerk vinden 
en wat de kunstenaar volgens hen heeft willen zeggen over het feit Europeaan te zijn. 
 

 
Bron: Sebastien Pirlet/Reuters 
 
 
Klassikale activiteit 2: Identiteitslagen (duur: 10 minuten) 
 
Vraag de leerlingen zich in de volgende situatie te verplaatsen: je bent op reis in een ander 
werelddeel dan Europa. Iemand vraagt je waar je vandaan komt. Hoe luidt je antwoord? Heb je het 
over je streek, stad, nationaliteit? Zeg je dat je uit Europa komt, of antwoord je iets anders? 
 
Laat de leerlingen opnieuw lezen wat ze tijdens klassikale activiteit 1 op de matrjoeska's hebben 
geschreven. Kwam Europa toen aan bod als een van de elementen van hun identiteit? Zo ja, hoe 
belangrijk was hun Europeaan-zijn in vergelijking met de rest van hun antwoorden? Beschouwen ze 
dit element nu, na de activiteiten rond het thema van de Europese identiteit, als belangrijker?  
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Gebruik de in het kader van deze activiteit gegeven antwoorden om een discussie op te zetten over 
de mate waarin de leerlingen hun identiteit verbinden met hun vaderland en met Europa in het 
algemeen. Hebben ze het gevoel over banden te beschikken met een ruimere Europese identiteit, en 
zo ja, wat zijn deze banden? Als ze dit gevoel niet hebben, hoe komt dat dan? 


