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Identiteit 
Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende filosofische 

identiteitsbegrippen. Die kunnen verwijzen naar een formeel kenmerk en relatie, bijvoorbeeld 

in de taal- en wiskundefilosofie of naar de persoonlijke identiteit van een persoon, zoals in de 

psychologie en de sociale wetenschappen, waar het bijvoorbeeld gaat om psychologische 

identiteit, seksuele identiteit, culturele identiteit, nationale identiteit, online identiteit, 

genderidentiteit enz., of naar onderscheiden politieke identiteitsconcepten… 

De vraag naar de persoonlijke identiteit is een al eeuwen bekend  filosofisch probleem en 

bestaat in wezen uit twee verschillende maar nauw verwante vragen: Ten eerste, wat zijn de 

essentiële kenmerken die mensen of levende wezens tot personen maken en ten tweede, hoe 

wordt de identiteit van deze personen - zelfs na verloop van tijd - gewaarborgd en/of 

gevormd. 

 

Als relatie tussen twee gegeven waarden betekent identiteit de volledige overeenstemming. 

Dit betekent: A is identiek aan zichzelf als het in verschillende situaties en omstandigheden 

hetzelfde blijft, zodat het als hetzelfde kan worden geïdentificeerd. Maar wat betekent het 

voor een object dat het één en hetzelfde is, zelfs met veranderingen in de tijd? Het schip van 

Theseus is een bekende filosofische paradox die de vraag oproept of een object zijn identiteit 

verliest of behoudt nadat veel of alle delen na elkaar zijn vervangen. De term identiteit roept 

veel filosofische problemen en vragen op, bijvoorbeeld als het gaat om verandering en 

persoonlijke identiteit. 

Hoe zit het dan  met identiteit in de virtuele wereld? 

 

Plan van aanpak & discussieplan: eigenheid 
 

° Hoe wordt identiteit gecreëerd? Hoe ontstaat ze? 

° Hoe wordt identiteit gecreëerd op het internet? 

° Wat is identiteit? 

° Op welke processen is identiteitsontwikkeling gebaseerd? 

° Wat betekent identiteit? 

° Wil je niet ontdekt worden op het internet? Waarom niet? 

° Hoe een nieuwe identiteit opbouwen? Wat betekent dit? 
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° Men spreekt vaak van de lappendeken- of patchworkidentiteit van de mens van vandaag. 

Wat associeert je  ermee?  

° Kan je je identiteit beschermen? 

° Is het mogelijk om te kijken naar de digitale identiteit los van de individuele persoon? 

 

Wie ben ik? 
De vraag "Wie ben ik?" is een moeilijke filosofische vraag en ettelijke grote filosofen hebben 

er in de geschiedenis van de filosofie  zeer verschillende overwegingen aan gewijd.. Het 'ik' 

kan ervaren worden door het denken, door gevoelens, door waarneming, door te handelen. 

 

Discussieplan: Wie ben ik? 

° Vertelt je spiegelbeeld jou wie je bent? 

° Heeft je uiterlijk invloed op wie je bent? 

° Zegt je profiel op het internet jou wie je echt bent? 

° Is het mogelijk om iemand anders te worden of iets anders? 

° Heb je op het internet dezelfde identiteit? 

° Doe je soms iets wat iemand anders van je verlangt dat je doet? 

° Als je je profiel op het internet wijzigt, ben je dan een andere persoon? 

 

 

Oefening: Schip van Theseus 

 
Wie ben ik? Waarom ben ik ik? En hoe kan ik "ik" blijven als ik mezelf toch voortdurend 

verander? Een van de bekendste denkexperimenten in de filosofie gaat over het vraagstuk van 

de identiteit: het schip van Theseus. 

https://schooltv.nl/video/is-dit-mijn-eigen-lichaam-het-schip-van-theseus/ 

 

Oefening: Gedachtenexperimenten  

Ben je nog steeds jezelf, 

o... als je een andere taal spreekt? 

o...als je een vreemde foto of onbekende afbeelding voor je profiel op het internet gebruikt? 

o... als je jezelf een andere naam geeft? 
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o... wanneer je met iemand chat op het internet? 

o...als je een ander gezicht zou hebben? 

o...als je een ander lichaam had? 

o...als je andere vrienden of vriendinnen had? 

o...wanneer je je voordoet, je je uitgeeft als een ander persoon? 
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