
Identiteit en attributen 
Identiteit

Wat vind jij dat identiteit is?

Waar bestaat jouw identiteit uit? Noem drie dingen:

1
2
3

 Kun je deze drie dingen aan jou zien als iemand jou kent?

Ja Nee Anders
.....................

Op de foto’s hierboven kun je zien hoe mensen hun identiteit 

proberen uit te drukken. Met identiteit bedoelen we dat wat 

uniek eigen is aan iets of iemand. Dat je bij een groep hoort is 

ook onderdeel van jouw identiteit. In de foto’s kun je dat goed 

zien, de mensen zijn samen duidelijk een groep, met elk hun 

eigen identiteit.

Kun je van deze mensen zeggen wat hun identiteit is? Fotografen: Ari Versluis en Ellie Uyttenbroek, 2006 

links  Relirockers rechts: new singers.



Wat gebruik jij om jouw identiteit uit te drukken?

Mijn identiteit

In de kunst kan identiteit op verschillende manieren worden 

verbeeld. In deze opdracht ontdek je een van die manieren. 

Bekijk deze kunstwerken. 

Omcirkel bij ieder persoon de spullen die ze bij zich hebben 

waarvan je vermoed dat het iets kan zeggen over de identiteit 

van de persoon op het kunstwerk.

Wat voor spullen zijn het? Schrijf onder ieder figuur de spullen 

die je ziet of wat je denkt dat het is.

Herken je al personen? Gokken mag!
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In de kunst



Attributen

De spullen die je op de schilderijen hebt gezien worden attributen 

genoemd. Een attribuut is een symbool dat in de kunst wordt 

gebruikt om duidelijk te maken wie de persoon is die wordt

 afgebeeld. Een attribuut zegt dus iets over iemands identiteit. 

Vaak verteld het iets over het levensverhaal van die persoon, de 

dingen die hij heeft gedaan of de functie die hij heeft gehad. 

Bijvoorbeeld:

De man op de middelste afbeelding ken je vast 

als Sinterklaas. Hij heeft een staf onder zijn arm 

geklemd. Die staf dient niet alleen als sjiek wandel-

stok het verteld ook iets over Sint Nicolaas. Hij was 

namelijk een bisschop. De krul van de staf staat 

symbool voor een slang,het symbool van wijsheid 

en oneindigheid.

De vogels bij deze man zeggen 

iets over een gebeurtenis uit zijn 

leven. Deze man is een heilige, 

Franciscus van Assisi. 

Zijn feestdag is 4 oktober, dat 

ook de internationale Dierendag 

is. Dat is niet helemaal toevallig, 

want volgens de verhalen heeft 

Franciscus een keer preek voor 

de dieren gehouden. Ook hield hij 

erg van de natuur en de dieren. 

De vogels

De staf

En nu is het aan jou. Wie is die man op het linker schilderij? 

Kijk nog een keer goed naar het schilderij:  

Wat heeft hij vast? Wat heeft hij aan? Waarom ziet deze persoon er 

zo uit? Welke invloed heeft dat op de uitstraling van deze persoon?

Petrus leefde rond het jaar 64 en was in de 

Romeinse Tijd één van de twaalf apostelen 

(volgelingen) van Jezus. Hij was één van de eerste 

christenen in de wereldgeschiedenis. In de bijbel 

kun je het verhaal van Petrus lezen. Petrus was een 

volgeling van Jezus, maar toch liet hij Jezus vallen 

door hem te verraden voor zijn kruisdood. Petrus 

was er bij toen Jezus daarna opstond uit de dood. 

Toen hij dat had gezien ging Petrus met de andere 

apostelen aan iedereen het evangelie (het verhaal 

van Jezus) vertellen, ondanks alle vijandige 

reacties die hij daarop kreeg.

Petrus

Waar zouden deze attributen van Petrus symbool voor kunnen staan?

Wat denk je dat deze attributen over de identiteit van Petrus 

kunnen vertellen?

Denk je dat de attributen van Petrus een positief of negatief 

verhaal vertellen? Waarom denk je dat?

Meer weten over Petrus? 

Onderzoek

https://wikikids.nl/Petrus


  

Maakopdracht

Nu je weet hoe attributen in de kunst worden gebruikt om 

aan de kijker duidelijk te maken wie er wordt afgebeeld gaan 

je daar zelf mee aan de slag. Voor deze opdracht ga je op 

zoek naar twee attributen die het beste bij jou passen en iets 

zeggen over jouw identiteit. 

  
Zoek...

..... bij elk antwoord een attribuut wat hier symbool voor kan 

staan. Verzamel een aantal plaatjes van elk attribuut.

Bijvoorbeeld: Je bent geboren in Nederland, het attribuut is een 

bosje met tulpen omdat deze bloemen gezien worden als echt 

Nederlandse bloemen.

Maak een zelfportret waarin je de twee attributen verwerkt.  

Dit kun je doen door te tekenen, te fotograferen of een collage 

te maken. Kies voor een vorm die het beste bij jou past, het gaat 

immers om jouw identiteit! 

  
Houd een mini-interview met jezelf. Probeer in een paar 

woorden antwoord te geven op de volgende vragen:  

Waar ben je geboren?

Wat is je nationaliteit?

Waar woon je?

Wat is je leeftijd?

Wat is je favoriete vak?

Wat doe je voor werk?

Wat zijn je hobby’s?

Van welke verenigingen 

Welke levensovertuiging heb je?

Kies twee 

antwoorden uit jouw

mini-interview

  

Reflectie

Nu je zelf aan de slag bent geweest met het 

verbeelden van jouw identiteit aan de hand van 

attributen is de volgende stap stil te staan bij de 

keuzes die je hebt gemaakt. 

Geef antwoord op de volgende vragen in bijvoorbeeld 

een filmpje of schrijf ze op:

  Waarom heb je voor deze attributen gekozen?

Welke boodschap wil je over je identiteit overbrengen?

Hoe dragen de attributen bij aan het overbrengen van 

deze boodschap?

Wat heb je met deze opdracht over jezelf geleerd?
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Ideeën, vragen of opmerkingen naar aanleiding 
van dit blad? Of wil je graag naar het museum 
komen? Stuur dan een mailtje naar 
rondleidingen@catharijneconvent.nl


