
Lorentz Lyceum
Datum: 3-4-2017

Onderwerp: Identiteit & samenleving



Inhoudsopgave

1. Centrale vraag

2. Begripsverheldering

3. Plato’s cave & Theseus’s ship

4. Kant’s Ruimte en Tijd

5. Vier vragen Immanuel Kant

6. Wat “wil” het denken?

7. Mensbeeld (zelfreflectie)

Pauze

1. Identiteit – realiteit vs. Ervaring

2. Kierkegaard

3. Identiteit en samenleving

Einde & discussie a.d.h.v. het artikel “Waardenvrij onderwijs bestaat niet!”

(http://hetkind.org/2013/09/22/geert-luistert-naar-paul-verhaeghe-waardenvrij-onderwijs-bestaat-niet-kies-dus-zorgvuldig-wat-je-
wilt-overbrengen/) 

http://hetkind.org/2013/09/22/geert-luistert-naar-paul-verhaeghe-waardenvrij-onderwijs-bestaat-niet-kies-dus-zorgvuldig-wat-je-wilt-overbrengen/


1. Centrale vraag

Hoe komt het dat een persoon of groep personen in ruimte en door de 
tijd heen dezelfde persoon is of cultuur zijn?

a. Wat wordt er bedoeld met het begrip identiteit? 

b. Wat zijn de grenzen?



2. Begripsverheldering

Etymologisch

Idem: dezelfde

Identiteit: (persoons)gelijkheid



3. Plato’s cave & Theseus’s ship

Plato’s grot Theseus’s ship



4. Kant’s Ruimte en tijd

• Kant states that: “Space is not an empirical concept 
which has been derived from outer experiences.” 
(B/38) On the contrary: “…it is the subjective 
condition of sensibility, under which alone outer 
intuition is possible for us.” (A/26; B/42)

• In other words, Kant asserts that space (and time) 
are not objective, self-subsisting realities, but 
subjective requirements of our human sensory-
cognitive faculties to which all things must 
conform. Space and time serve as indispensable 
tools that arrange and systemize the images of the 
objects imported by our sensory organs. The raw 
data supplied by our eyes and ears would be 
useless if our minds didn't have space and time to 
make sense of it all.

• (Bron: 
https://philosophynow.org/issues/49/Kant_on_Spa
ce) 

https://philosophynow.org/issues/49/Kant_on_Space


5. Vier vragen Immanuel Kant 

1. Wat kan ik weten?

(Verschil “ding an sich” en het 
ding in ruimte en tijd) 

1. Wat moet ik doen?

2. Wat mag ik hopen?

4.   Wat is de mens?

David Hume: Identiteit is als een 
ui; haal de schillen ervan af en er 
blijft geen kern over. 



Hoe komt het dat een persoon op 
tijdstip 1 dezelfde persoon is als 
op tijdstip 2?
Heraclitus: panta rhei (Alles stroomt).

Cellen worden vervangen.

Een kind groeit vanaf de geboorte.

Is de twintigjarige moordenaar op 90 jarige leeftijd dezelfde persoon?

Eenheid wordt verondersteld, daar waar VERANTWOORDELIJKHEID wenselijk is!



6. Wat “wil” het denken?

Het denken wil de tijd uitsluiten!! Denken 
streeft naar eenheid!

De mens denkt vanuit een (ervaren?) 
eenheid!

Naar het Goddelijke alomvattende idee / 
waarheid!

Voorbij de tijd!

(Techniek in dienst van dit streven -> het 
bouwen van applicaties om de waarheid te 
vinden)



7. Mensbeeld (zelfreflectie)



8. Identiteit - realiteit vs beleving
*kennisverschaffing (wetenschap) vs liefde voor wijsheid (filosofie)



9. Kierkegaard



10. Identiteit en samenleving

1. Conservatisme
2. Identiteit als kenbare illusie
3. Identiteit zonder kern (ui) moet beschermd worden
4. Identiteit met kern is universeel, maar kan niet gekend worden, enkel 

ervaren.

5. Identiteit als kenbare ideologie gericht om mensen opnieuw (re) samen 
te laten komen (ligaire), ergo: re-ligie, houdt de mens eindeloos bezig! 
Het is wellicht voor de mens een onoplosbare vraag naar de mens zelf. 
Kants vierde vraag: Wat is de mens? 

Zullen we hier ooit achter komen? 
Zal de vraag naar identiteit voorbij ruimte en tijd ooit beslist worden?



Einde

“We should say ‘it thinks’, just as we say ‘it rains.’ To say ‘I think’ 
already assumes too much.”
(G. Lichtenberg)

Boeddhisme: "Het "zelf" is een illusie"

Het "zelf" is: “nothing but a bundle or collection of different 
perceptions.”
(David Hume)


