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IDENTITEIT

LEERDOEL 

Je kunt je inleven in situaties waarin mensen hun recht op identiteit wordt ontzegd.

OPDRACHT 1 

Voor de nietsvermoedende voorbijganger ziet het grachtenhuis aan de Oudezijds Voorburgwal 40 eruit 
als alle andere: vier ramen breed, houten onderpui en een stenen stoep met trap. In dit pand is echter een 
eeuwenoude vrijplaats van het rooms-katholieke geloof verborgen. 

Na de Alteratie in 1578, waarbij het katholieke stadsbestuur werd afgezet, was het verboden voor niet-
calvinisten om hun geloofsovertuiging in het openbaar te uiten. Als gevolg daarvan werden alle katholieke 
kerken veranderd in gereformeerde kerken. Het katholieke leven was niet meer zichtbaar in de stad 
Amsterdam. Enkele decennia later tolereerde/gedoogde het calvinistische stadsbestuur katholieke 
huiskerken. Het grachtenhuis aan de Oudezijds Voorburgwal 40 kwam in 1661 in het bezit van de katholieke 
koopman Jan Hartman, en hij liet in hetzelfde jaar op de bovenste drie etages de huiskerk “’t Haentje” 
bouwen. Sinds 1888 is in het pand Museum Ons’ Lieve Heer op Solder gevestigd.

A Geef de definitie van de onderstaande woorden/ begrippen.  
Maak gebruik van een woordenboek of van internet.

Tolerantie = 
 
Gedogen =

Alteratie =

Katholiek =

Gereformeerd =

B Waarom was de huiskerk ’t Haentje aan de buitenkant niet herkenbaar als kerk? 
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OPDRACHT 2 

IDENTITEIT

A Van een godshuis komen de binnenkant en de buitenkant vaak overeen. 
Hieronder staan drie foto’s van de buitenkant en drie foto’s van de binnenkant van een godshuis.  
Welke foto’s horen bij elkaar? 

Buitenkant Binnenkant

A 1

B 2

C In de tekst staat dat katholieke huiskerken (zoals ’t Haentje) door het calvinistische stadsbestuur 
werden getolereerd/gedoogd.
Welk begrip vind jij beter passen in deze situatie? En waarom? 
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IDENTITEIT

Een religie of godsdienst is vaak te herkennen aan verschillende symbolen. Mensen die behoren tot 
een religie laten dit vaak zien door hun uiterlijke kenmerken. Noteer in de onderstaande tabel welke 
symbolen en uiterlijke kenmerken bij de verschillende religies horen.

B 

Religie Symbool Uiterlijke kenmerken

Christendom

Jodendom

Islam

Sikhisme

Hindoeïsme

C 3
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OPDRACHT 3 

Maak een lijstje met kenmerken die jou omschrijven. Begin elk kenmerk met ik ben…  
Bijvoorbeeld: Ik ben leerling.A 

 
    Ik ben    ........................................................... 
 
    Ik ben    ........................................................... 
 
    Ik ben    ........................................................... 
 
    Ik ben    ........................................................... 
 
    Ik ben    ........................................................... 
 
    Ik ben    ........................................................... 
 
    Ik ben    ...........................................................
 
    Ik ben    ........................................................... 
 
    Ik ben    ........................................................... 
 
    Ik ben    ...........................................................

  
    Binnenkant / Buitenkant / Beiden 
 
    Binnenkant / Buitenkant / Beiden 
 
    Binnenkant / Buitenkant / Beiden 
  
    Binnenkant / Buitenkant / Beiden 
 
    Binnenkant / Buitenkant / Beiden 
 
    Binnenkant / Buitenkant / Beiden 
 
    Binnenkant / Buitenkant / Beiden 
 
    Binnenkant / Buitenkant / Beiden 
 
    Binnenkant / Buitenkant / Beiden 
 
    Binnenkant / Buitenkant / Beiden 

Geef van elk kenmerk aan of dit om de binnenkant of om de buitenkant gaat, of om beide.B 

Wat denk je dat mensen aan jouw buitenkant herkennen over jouw binnenkant? C 

IDENTITEIT
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OPDRACHT 4 
IDENTITEIT

A Welke overeenkomsten zie je tussen de Iraanse vrouwen en Ons’ Lieve Heer op Solder? 

Iraanse vrouwen vermomd als man voetbalstadion binnen 
Ma 30 april, 12:34 
BUITENLAND, OPMERKELIJK, VOETBAL 
 
Het is vijf Iraanse vrouwen gelukt een voetbalstadion in Iran binnen te komen. 
Compleet met baarden, snorren en pruiken wisten ze het Azadistadion in de hoofdstad 
Teheran binnen te glippen, om zo de wedstrijd van hun voetbalclub Persepolis bij te 
wonen.

In Iran geldt sinds de islamitische revolutie in 1979 voor vrouwen een stadionverbod. 
De religieuze autoriteiten willen geen vermenging van moslimvrouwen met 
‘opgewonden mannen’, tot ongenoegen van vele (vrouwelijke) voetbalfans.
Eerder laaide daarover al eens een 
discussie op, toen aanvoerder Masoud 
Shojaei van het Iraanse voetbalelftal een 
oproep deed aan de Iraanse regering. Hij 
wilde dat het verbod werd opgeheven.
Ook bij de WK-kwalificatie van Iran 
tegen Syrië kwam het verbod ter sprake 
toen Syrische vrouwen het stadion wel 
mochten betreden. Begin maart werden 
nog 35 vrouwen opgepakt toen ze 
probeerden een voetbalwedstrijd van 
twee teams in Teheran bij te wonen. Dat 
risico liepen deze vijf vrouwen afgelopen 
weekend ook, maar ze hadden het ervoor 
over.

In het bovenstaande artikel kun je lezen dat vrouwen in Iran zich hebben vermomd om toegang te 
krijgen tot het voetbalstadion.
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OPDRACHT 5 

IDENTITEIT

A In de tekst hierboven staan argumenten van voor- en tegenstanders. Welk argument vind jij het 
meest overtuigend?

Politie met hoofddoek? 
 
Het uniform van de politie stond afgelopen jaar ter discussie. In Nederland mag een politieagent niet laten 
zien tot welke religie hij/zij behoort. In Engeland mag dit wel. Men vraagt zich hardop af waarom dit niet in 
Nederland kan. 

Voorstanders betogen dat de politie een afspiegeling hoort te zijn van de samenleving en dat die 
samenleving nu eenmaal veel vrouwen kent die een hoofddoek dragen. Ook die hebben het recht om bij 
de politie te werken. Dat niet alleen, een politie die wil laten zien dat zij van en voor alle burgers is, moet 
hen omarmen. Een divers samengestelde politie zorgt voor beter contact met de bevolkingsgroepen 
waaruit deze nieuwe agenten voortkomen, en dat komt het functioneren en de legitimiteit van de politie 
ten goede. Die diversiteit mag best blijken uit het uniform, als dat een voorwaarde is om bepaalde 
minderheden bij de politie te krijgen.

Tegenstanders wijzen erop dat van de politie wordt verwacht dat zij neutraal is en voorkomt dat zij het 
verwijt krijgt dat het optreden wordt beïnvloed door persoonlijke voorkeuren. De beroepskleding hoort 
het symbool van die neutraliteit te zijn. Het heet niet voor niets uni-form. Als je een (geloofs)voorkeur kunt 
afleiden uit het uniform, dan kan dat leiden tot een afname van de acceptatie van het optreden, zeker in 
tijden van polarisatie. Het heeft dus negatieve gevolgen voor het functioneren van de politie. Net als in 
Frankrijk moeten geloof en staat gescheiden blijven.

B Heb jij je weleens anders voorgedaan om geaccepteerd te worden? Zo ja, beschrijf kort de situatie.
(Wat deed je? Wat voelde je? Wie waren er betrokken?)
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IDENTITEIT

OPDRACHT 6 

A Religie hoort niet zichtbaar te zijn in de samenleving. Eens/oneens, omdat ...

B Je moet vrij zijn om te laten zien wie je bent. Eens/oneens, omdat ...

Geef van de onderstaande stellingen aan of jij het ermee eens of oneens bent, en waarom.

C Het is niet altijd slim om te laten zien wie je bent. Eens/oneens, omdat ...

B Zijn er nog meer beroepen waarin iemand niet mag laten zien tot welke religie hij of zij behoort? Zo 
ja, welke en waarom?


