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Inleiding 

 
 

In de ogen van een klein groepje leerlingen ontstaat een glans, een glinstering. Deze filosofieles brengt bij hen 

iets teweeg –ik zie het gebeuren. Ik herken de glinstering van de vele keren dat die in mijn eigen ogen stonden. 

 Wat gebeurt er hier? Wat is het dat filosofieonderwijs teweeg brengt?  

 

Voorliggend onderzoek vertrekt vanuit een antwoord: filosofieonderwijs is van invloed op de manier waarop 

leerlingen zichzelf ervaren. De glinsterende ogen duiden op leerplezier, maar vooral op een inzicht in het eigen 

leven, beweer ik. Dit antwoord roept echter direct een andere vraag op die de onderzoeksvraag is van mijn 

thesis: Hoe kan begrepen worden dat filosofieonderwijs van invloed is op de reflexieve identiteit van leerlingen 

in het Voortgezet Onderwijs?  

 De filosofielessen in het Voortgezet Onderwijs staan in dit onderzoek centraal. Waar in het 

legitimatiediscours van filosoferen met basisschoolkinderen al volop de relatie tussen filosofieonderwijs en 

identiteit gelegd wordt, gebeurt dit slechts zelden wanneer het gaat over filosofie in het VO. Vaardigheden als 

argumentatief nadenken en schrijven, abstracte redenaties volgen, analyseren: zij vormen het centrum van het 

legitimatiediscours van middelbaar filosofieonderwijs. Daarnaast draagt men af en toe Bildung en het opvoeden 

van kritische burgers als argumenten aan voor het belang van dit onderwijs. De directe relatie tussen 

filosofieonderwijs en de manier waarop leerlingen –jongeren: pubers en adolescenten- naar zichzelf kijken, 

vanuit eerste-persoonsperspectief, blijft echter dikwijls onderbelicht. 

 In dit onderzoek probeer ik een model te ontwikkelen die begrijpelijk maakt hoe filosofieonderwijs van 

invloed is op de reflexieve identiteit van leerlingen. Met reflexieve identiteit wordt het gereflecteerde zelf, 

inzicht in het zelf ofwel zelfbegrip bedoeld. Om een dergelijk model te ontwikkelen, ga ik te rade bij een filosoof 

die een model heeft ontwikkeld waarin de invloed van het verhaal op de reflexieve identiteit betoogd is en 

inzichtelijk is gemaakt: Paul Ricoeur met zijn narratieve identiteitstheorie.  

 De narratieve identiteitstheorie beschouwt het verhaal als noodzakelijk medium tussen onze beleefde 

ervaringen en onze reflexieve identiteit. We hebben de structuur van het verhaal nodig om onze belevingen te 

begrijpen en te integreren in onze identiteit. In het tweede hoofdstuk van deze thesis zal ik stilstaan bij Ricoeurs 

theorie van narratieve identiteit. 

 Vervolgens wil ik in Ricoeurs model het verhaal vervangen door filosofieonderwijs. Narrativiteit 

weghalen uit de narratieve identiteitstheorie is een hachelijke onderneming, ware het niet dat Ricoeurs 

inspiratiebron Wilhelm Dilthey eerder al een raamwerk heeft ontwikkeld waarin verschillende media tussen de 

belevingen en de reflexieve identiteit te zetten zijn. Ricoeurs narratieve identiteitstheorie is slechts één mogelijke 

invulling, hoewel die een uiterst herkenbaar, vruchtbaar model heeft opgeleverd. Waar Dilthey slechts een schets 

heeft gegeven van zijn raamwerk, heeft Ricoeur er een gedetailleerde invulling aan gegeven en om die reden is 

Ricoeur en niet Dilthey vertrekpunt van deze studie. Het derde hoofdstuk vangt desalniettemin aan met een 

uiteenzetting van Diltheys triade van Erlebnis, Ausdruck en Verstehen, waarna ik het verhaal en 

filosofieonderwijs op de drie momenten in de triade zal bespreken.  

De bespreking van het verhaal ontleen ik aan Ricoeur. Ik vertrek daarbij vanuit De Muls interpretatie 

dat de drie mimeses die Ricoeur introduceert, precies passen onder Diltheys triade. Ik bespreek daarom 

voornamelijk Ricoeurs eerste hoofdstukken uit zijn hoofdwerk Temps et Récit die over de drie mimeses 

handelen. De invulling van filosofieonderwijs op de drie momenten van Erlebnis, Ausdruck en Verstehen 

vervolgens is mijn eigen ontwerp, waarbij ik me zoveel mogelijk baseer op beschikbare literatuur van 

vakdidactici, maar ook op eigen intuïties en ervaringen met filosofieonderwijs in het VO.  

 Ik zal betogen dat filosofieonderwijs is in te zetten als medium, of Ausdruck, tussen het leven en 

zelfbegrip. Het draagt bij om onze chaotische vanzelfsprekendheden inzichtelijk te maken. Filosofieonderwijs 

bewerkstelligt echter méér dan enkel het verschaffen van zelfinzicht, zo zal duidelijk worden. Een leerling leert 

niet alleen anders naar de wereld en de eigen plaats in die wereld te kijken. Volgen we het model van Ricoeur en 

Dilthey, dan kunnen we concluderen dat filosofieonderwijs naast zelfbegrip ook een nieuw soort zelf creëert. 

Dankzij filosofieonderwijs kunnen leerlingen nieuwe belevingswerelden betreden waarin ook hun eigen 

identiteit veranderd is. Ik zal aan het einde van het derde hoofdstukvoorzichtig zeggen dat filosofieonderwijs 

levens kan veranderen. 
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Ik zal vervolgens tevens de filosofische identiteitstheorie die in de loop van dit onderzoek geschetst 

wordt op scherp stellen door haar te vergelijken met de narratieve identiteitstheorie, op een aantal punten die ik 

belangrijk acht. Tijdens deze evaluatie komt naar voren dat het levensveranderende potentieel van 

filosofieonderwijs niet altijd wenselijke gevolgen heeft, en ik zal daarom een praktisch voorstel doen om 

onwenselijke gevolgen te beperken. Want als filosofieonderwijs inderdaad van invloed is op de identiteit van 

leerlingen, laat er dan een wenselijke filosofische identiteit uit voort komen: een identiteit die richting geeft.  

 Dit onderzoek zal aanvangen met een beschrijving van de praktijk waar we het over hebben: wat houdt 

filosofieonderwijs in het VO nu precies in?  
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Hoofdstuk 1 

Filosofieonderwijs geïntroduceerd 

 

Filosofieonderwijs in het Voortgezet Onderwijs is aanleiding van dit onderzoek. Waarom is de relatie tussen dit 

onderwijs en de vorming van de identiteit van leerlingen interessant en over wat voor onderwijs hebben we het?  

 

 

1.1 Filosofieonderwijs en identiteit 

 

Wat heeft filosofieonderwijs met identiteit van doen ten eerste? In het spreken over en in praktijken van 

filosofieonderwijs voor basisschoolkinderen wordt regelmatig naar de invloed op identiteit verwezen, en wordt 

de relatie tussen filosofieonderwijs en identiteit zelfs als de hoofdzakelijke legitimering van 

filosofieonderwijspraktijken ingezet. Nancy Vansieleghem heeft in haar proefschrift het discours over 

Filosoferen met Kinderen (FmK) in het Vlaamse onderwijslandschap in 2004-2006 in kaart gebracht. 

Onderstaande citaten –een selecte greep uit vele dergelijke uitspraken die Vansieleghem verzameld heeft- 

verwijzen naar een Resolutie van het Vlaams Parlement, naar de website van het door het ministerie geïnitieerde 

aanspreekpunt Filoket en naar bronnen die specifieke FmK-projecten legitimeren:  

 

Onder FmK wordt algemeen verstaan, het nadenken en reflecteren over datgene wat als vanzelfsprekend 

wordt ervaren. (Vansieleghem 2006, p. 57) 

 

[H]et filosoferen [zou] de kinderen ruimdenkender en verdraagzamer maken. (ibid., p. 58)  

 

Goed filosofieonderwijs wordt omschreven als onderwijs dat erin voorziet de confrontatie met andere 

(levensbeschouwelijke) perspectieven aan te gaan en er samen over na te denken. Op die manier zouden 

de leerlingen het eigen oordeelsvermogen kunnen oefenen en inzicht verkrijgen in het eigen leven. 

(ibid., p. 59) 

 

In het filosoferen zou het er dan ook veeleer om gaan, in te gaan op wat men verlangt in plaats van 

vooraf aan te geven hoe het zou moeten. Filosoferen wordt hiermee aangegeven als een middel om ons 

complexe leven en de wereld anders te gaan bekijken en ze van daaruit een ‘zin’ toe te kennen. Filosofie 

lijkt daarmee het middel bij uitstek om een antwoord te zoeken op allerlei levensvragen. (ibid., pp. 68-

69) 

 

In deze projecten wordt de ontmoeting met zichzelf veeleer centraal gesteld… Het filosofische project 

verschijnt daarmee ook als een vorm van bezinning en herbronning: een vorm van zicht krijgen op het 

eigen leven om het zodoende te orchestreren om onderzoekend een identiteit uit te bouwen. (betreffende 

de FmK-projecten Mijn Plaats/Ma Place en Unvarnished; ibid., p. 72) 

 

Het project heeft dan ook als finale doel het vertrouwen in zichzelf te herstellen en de eigen identiteit te 

leren kennen en ontplooiingskansen te geven. (betreffende het FmK-project Face (in) the Mirror; ibid., 

p. 76) 

 

Uit deze citaten blijkt dat (onder andere) over FmK wordt gesproken in termen van reflectie op zichzelf en het 

eigen leven in relatie tot de omgeving; door Vansieleghem samengevat als thinking for oneself and with others. 

De vraag naar zingeving neemt een centrale plaats in in FmK en zingevingsvragen zijn bij uitstek zelfreflectieve 

vragen. In de uitspraken wordt er vervolgens een verband gelegd tussen deze reflectie en een verandering in de 

ervaring die leerlingen van hun identiteit hebben: ze zouden ruimdenkender worden bijvoorbeeld, zichzelf 

ontplooien en hun zelfvertrouwen herstellen.  

 FmK is een specifieke verschijningsvorm van filosofieonderwijs, één van de dertig 

verschijningsvormen die Kienstra, Karskens en Imants (2014a) in een recent artikel over filosofieonderwijs 
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onderscheiden. FmK legt expliciet nadruk op het leren filosoferen als vaardigheid en op de wijze waarop 

filosoferen richting kan geven. Filosofieonderwijs in de bovenbouw van het VO, onderwerp van mijn onderzoek, 

is minder dan FmK gericht op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en kent een theoretischer, abstracter 

karakter. Het vergaren van theoretische kennis (vaak van filosofische posities) staat, althans op het eerste 

gezicht, meer op de voorgrond dan de eigen verhouding tot de wereld.  

De relatie tussen identiteit en filosofieonderwijs wordt dus opgevoerd als motivatie en legitimatie van 

FmK-praktijken. Bij het spreken over filosofieonderwijs in het VO wordt veel minder expliciet verwezen naar de 

invloed die dit onderwijs op de identiteit van leerlingen zou hebben
1
. Mijn aanname is echter dat 

filosofieonderwijs in het VO net als FmK van invloed is op hoe leerlingen hun eigen identiteit ervaren.  De these 

van dit onderzoek richt zich precies op de ruimte in een bestaand legitimatiediscours: hoe kan de invloedsrelatie 

van filosofieonderwijs op de identiteit van leerlingen in het VO begrepen worden? Alvorens een model voor te 

stellen om die invloedsrelatie te begrijpen, is er een schets nodig van het karakter van het Nederlands 

filosofieonderwijs op middelbare scholen.  

 

 

1.2 Karakteristieken van het filosofieonderwijs  

 

Zoals één van de meest betwiste vragen onder filosofen ‘Wat is filosofie?’ blijft, zijn daaruit voortvloeiend 

antwoorden op de vraag ‘Wat is filosofieonderwijs?’ even veelvuldig. We hebben te maken met een praktijk die 

meerdere gedaanten kent, wat ook een deel van haar aantrekkingskracht is te noemen. Hoewel zovele 

perspectieven in de filosofie ook vele perspectieven op het filosofieonderwijs met zich meebrengen, vereist 

beleid van het ministerie toch een min of meer uniform schoolvak filosofie. Hieronder zal ik op basis van 

voorschriften van het ministerie, maar ook van resultaten van een enquête onder docenten en conceptueel 

onderzoek, een gemeenschappelijk karakter schetsen van Nederlands filosofieonderwijs in het VO. 

 

Vanuit het College voor Examens (CvE), deel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is 

vastgelegd welke domeinen getoetst moeten worden in schoolexamens en het centraal eindexamen, 

respectievelijk voor havo en vwo: 

 

Domein A Vaardigheden  

Domein B Wijsgerige antropologie  

Domein C Ethiek  

Domein D Sociale filosofie (Filosofie havo Syllabus Centraal Examen 2016, p. 18). 

Of 

Domein A Vaardigheden  

Domein B Wijsgerige antropologie  

Domein C Ethiek  

Domein D Kennisleer  

Domein E Wetenschapsfilosofie (Filosofie vwo Syllabus Centraal Examen 2016, p 21). 

 

Ieder domein is uitgewerkt in verschillende subdomeinen en competenties. Het centraal eindexamen beslaat één 

domeinspecifiek onderwerp dat aan de hand van eindtermen zeer nauwkeurig vastgelegd is. Het onderwerp 

wisselt om de paar jaar en havo en vwo hebben elk een eigen onderwerp. Op havo-niveau gaat in 2016 het 

centraal eindexamen over Mondiale Rechtvaardigheid, op het vwo is dat Scepticisme. De respectievelijke 

domeinen Kennisleer en Wetenschapsfilosofie (vwo) en Ethiek (havo) zijn dus al gedekt in het centraal 

eindexamen, waardoor deze niet meer in het schoolexamen getoetst hoeven te worden. De overige domeinen 

(voor havo in eindexamencohort 2016 bijvoorbeeld domeinen A, B en D) moeten getoetst worden in 

schoolexamens die de filosofiedocent zelf opstelt. Sommige middelbare scholen kennen een filosofiesectie, op 

                                                                 
1 Met betrekking tot het geschiedenisonderwijs in het VO wordt al jaren actief beleid gevoerd op de relatie 

geschiedenisonderwijs-identiteit; namelijk wanneer men middels het onderwijzen van een historische canon een collectieve 

identiteit wil bewerkstelligen, bijvoorbeeld die van Europeaan. Vgl.: ‘De canon in de onderbouw VO’ van het SLO, 2009, p. 

14.  
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de meeste scholen echter is er slechts één filosofiedocent die naar eigen inzicht de schoolexamens opstelt aan de 

hand van de syllabus van het CvE. Docenten nemen vaak het eindexamenjaar om het  centraal 

eindexamenonderwerp te behandelen (sommigen beginnen pas na de herfstvakantie, anderen beginnen er al in 

het voorexamenjaar aan), waardoor op vwo in de 4
e
 en 5

e
 klas, op havo in de 4

e
 klas, de schoolexamens leidend 

zijn om de lessen op in te richten.  

Een aantal competenties uit de domeinen worden hier in willekeurige volgorde opgesomd om een beeld te 

schetsen van het karakter van de filosofielessen:  

 

De kandidaat kan:  

 vooronderstellingen onderzoeken waarop een vraagstuk berust;  

 verschillende filosofische posities ten aanzien van een vraagstuk beargumenteerd innemen;  

 verschillende opvattingen over de verhouding tussen lichaam en geest herkennen, uitleggen en in 

een filosofische context toepassen en evalueren;  

 verschillende opvattingen over de relatie tussen ervaring en werkelijkheid herkennen, uitleggen en 

in een filosofische context toepassen en evalueren;  

 aangeven hoe in de twintigste eeuw kennis niet op zichzelf wordt beschouwd maar ingebed is in de 

context van o.a. taal, geschiedenis en cultuur, sociaaleconomische belangen, genderprocessen, 

media;  

 een aantal opvattingen over de verhouding tussen nut en geluk herkennen, uitleggen en in een 

filosofische context toepassen; 

 verschillende opvattingen over de oorsprong van macht en de vormen van macht herkennen, 

uitleggen en in een filosofische context toepassen. (Filosofie vwo en havo Syllabi Centraal Examen 

2016)  

 

Dit soort competenties (19 voor havo, 22 voor vwo) zijn de officiële richtlijn voor de lessen die docenten 

ontwerpen. In een Handreiking schoolexamen filosofie havo/vwo zijn de domeinen voorzien van een toelichting 

en wordt er een minimumsuggestie aangereikt voor de onderdelen die per competentie in de klas behandeld 

kunnen worden (Wessels 2007, p. 12). Zo wordt de docent  bijvoorbeeld aangeraden om bij het onderwijzen van 

posities met betrekking tot het lichaam-geest dualisme eerst een historisch overzicht te geven, die in één A4 in de 

handreiking staat opgesomd. Vervolgens is er nog een pagina besteed aan verschillende opvattingen ten aanzien 

van het probleem die in de klas kunnen worden besproken (ibid., pp. 37-39).  

  Naast de gegeven competenties is geëxpliciteerd dat docenten naar eigen inzicht andere onderwerpen 

mogen behandelen en toetsen (zie bijv. Filosofie vwo Syllabus Centraal Examen 2016, p. 7). Om de docent te 

ondersteunen in de vertaalslag van competenties naar concrete lessen zijn er verschillende lesmethoden 

beschikbaar. De methoden zijn uiteenlopend qua inhoud en uit onderzoek van het SLO Nationaal Leerplan 

Expertiseontwikkeling blijkt dat drie verschillende lesmethoden evenveel in de bovenbouw gebruikt worden. 

Een aantal docenten gebruikt enkel eigen materiaal (Vakdossier Filosofie 2010, p. 26).  

Uit bovenstaande valt een kenmerk van filosofieonderwijs in het VO af te leiden.  Hoewel al een 

aanzienlijk deel van een lesprogramma aangereikt wordt wanneer men de competenties combineert met de 

voorgestelde uitwerking in de Handreiking schoolexamen, behoudt de filosofiedocent toch een zekere speling en 

autonomie met betrekking tot de invulling van haar of zijn lessen. De handreiking blijft immers een handreiking 

die slechts suggesties geeft, het is niet een examenprogramma. En de opgestelde competenties, wel 

examenprogramma, laten ruimte voor verschillende concrete lespraktijken waarin deze competenties geoefend 

worden. Verschillende lesmethoden kunnen daarom ook verschillende lesstof aanbieden (bijvoorbeeld 

verschillende historische overzichten) en de praktijk toont dat docenten van deze diversiteit gebruik maken. Ook 

is er expliciet ruimte voor onderwerpen die de docent zelf graag aansnijdt. 

Een ander gemeenschappelijk kenmerk ligt in de populariteit van bepaalde werkvormen. Het onderzoek 

van het SLO toont dat het onderwijsleergesprek onder de respondenten de populairste werkvorm is, gevolgd 

door het essay, het socratisch gesprek, het werkstuk en debat (Vakdossier Filosofie 2010, p. 36). Ik wil hier kort 

stilstaan bij het populaire onderwijsleergesprek en socratisch gesprek.  

Het onderwijsleergesprek is een didactische methode die door praktisch alle VO-docenten, niet alleen 

filosofiedocenten, gebruikt wordt. In het onderwijsleergesprek is de docent in eerste instantie aan het woord door 
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een onderwerp te introduceren, bijvoorbeeld aan de hand van een verhaal of een casus. Maar hij of zij stelt 

regelmatig gerichte vragen aan leerlingen opdat zij hun eigen gedachten verwoorden en ze op elkaar reageren. 

De docent houdt de touwtjes in handen; zij/hij kan proberen iedere leerling aan te moedigen mee te spreken en 

kan directe feedback geven op bijvoorbeeld een valse redenering. Tevens heeft de docent een agenda die vaak 

onzichtbaar is voor leerlingen, en die ten uiting komt door gericht en gepland vragen te stellen om de les in de 

richting van de leerdoelen brengen (Kienstra e.a. 2014a, pp. 796 -97).  

Het socratisch gesprek vertoont overeenkomsten met het onderwijsleergesprek, met als belangrijke 

verschil dat de rol van de docent tot het minimum beperkt is en de leerlingen vooral of alleen met elkaar in 

gesprek zijn. Er wordt één fundamentele vraag centraal gesteld die de leerlingen gezamenlijk ophelderen aan de 

hand van ervaringsvoorbeelden. Eerst dienen daarvoor alle begrippen en vooronderstellingen die in de vraag 

besloten liggen door de groep geëxpliciteerd worden (Geerlings 2007, p. 181). De eigen ervaring dient dus als 

vertrekpunt en wordt langdurig onderzocht. Er is sprake van een beweging waarin de leerling zich eerst bewust 

wordt van onjuiste meningen of gedachten en zich daarna een positieve nieuwe mening aanmeet (Kienstra e.a. 

2014a, p. 799). Kessels noemt dit een beweging van elenchus, weerlegging, naar maieutiek, vorming, die hij 

kenmerkend noemt voor iedere activiteit van het filosoferen. Eerst denkt een leerling destructief en kritisch opdat 

een onjuiste mening of gedachte ondergraven wordt; vervolgens is de leerling constructief gericht op de vorming 

van een juiste, ware mening of oordeel (Kessels 1997, p. 58 in Kienstra e.a. 2014, p. 791).  

 

De verschillende onderwijsvormen heb ik zojuist besproken aan de hand van onder meer een artikel van 

Kienstra, Karskens en Imants. Zij beargumenteren dat filosofieonderwijs in het VO in zijn geheel als werkvorm 

gezien kan worden, namelijk als activiteit, als praktijk. Ze leggen nadruk op één van de kerndoelen van het 

schoolvak filosofie zoals in de syllabus filosofieonderwijs is beschreven: men kan leerlingen filosofie leren door 

hen te leren zelf te filosoferen (Karskens e.a. 2008 in Kienstra e.a. 2014a, p. 789). Vergelijk hoe er competenties 

zijn vastgelegd in de syllabi die wijzen op filosofieonderwijs als activiteit. Ook in het discours over 

filosofieonderwijs in het PO stelt men filosofieonderwijs gelijk aan het werkwoord filosoferen en beschouwt 

men filosofieonderwijs dus niet primair als een vergaren van kennis over filosofie. Opvallend is dat waar 

Kienstra e.a. daaraan toevoegen dat filosoferen geleerd moet worden (ibid.), men er bij FmK vanuit gaat dat juist 

jonge kinderen al van nature kunnen filosoferen (Vansieleghem 2006, p. 124). 

Kienstra e.a. zoeken een uitputtende definitie: welke werkvorm overlapt precies met de activiteit van 

filosoferen? Het socratisch gesprek wordt vaak als een typisch filosofische werkvorm beschouwd, maar 

filosoferen staat niet per se gelijk aan het socratisch gesprek. Kienstra e.a. komen in hun artikel tot de volgende 

werkdefinitie van een filosofische werkvorm: 

 

Een filosofische werkvorm is een complexe gestandaardiseerde manier van filosoferen waarin 

filosofische kennis en vaardigheden worden gecombineerd om gedachten uit te wisselen door expliciete 

aandacht te besteden aan filosofische (meta)concepten in een levensechte context zodanig dat iemand 

(of verschillende personen) eerst zich realiseert dat hij eigenlijk onwetend is, om daarna op een 

metaniveau verder te zoeken. (Kienstra e.a. 2014a, p. 791) 

 

Het socratisch gesprek draagt al deze kenmerken in zich. Er zijn echter veel meer filosofische werkvormen –in 

het artikel worden er dertig genoemd, het gros afkomstig uit de praktijk van filosofieonderwijs in het buitenland- 

die in meer of mindere mate aan de werkdefinitie (en daarmee aan de intuïtie van wat filosoferen is) 

beantwoorden. Er zijn daarnaast ook verschillende filosofische methoden of stijlen die een andere draai aan de 

filosofische werkvorm kunnen geven.  

Hoewel volgens hen in alle filosofische methoden een zoektocht naar waarheid centraal staat, 

onderscheiden Kienstra e.a. drie verschillende wijzen van waarheidsvinding, die zij patronen noemen: 

filosoferen als verbindende waarheidsvinding, filosoferen als toetsende waarheidsvinding en filosoferen als 

(juridisch) debat en waarheidsbevinding. Alle drie de patronen kunnen in een filosofieles aan bod komen, ook 

gecombineerd. Filosoferen als (juridisch) debat en waarheidsbevinding is filosoferen als een rechter die een 

oordeel velt nadat verschillende posities gehoord zijn. Filosoferen als toetsende waarheidsvinding lijkt op een 

wetenschappelijke praktijk, die uitgaat van rationaliteit in de mens en streeft naar kennisverwerving over de 

buitenwereld. Filosoferen als verbindende waarheidsvinding ten slot zoekt met elkaar in verhalen en gesprekken 
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naar waarheid, waarbij waarheid een voortdurende actieve zingeving en zinontdekking is van de wereld door 

mensen (Kienstra e.a. 2014a, pp. 792-93). 

Filosoferen als verbindende waarheidsvinding is toepasbaar op de meer toegankelijke filosofische 

domeinen, die dicht bij de belevingswereld van leerlingen staan. Op havo-niveau zijn de examendomeinen in het 

algemeen toegankelijker, dat is, concreter: sociale filosofie staat daar in de plaats van wetenschapsfilosofie en 

epistemologie op het vwo. Voor deze laatste twee domeinen is het wetenschappelijkere filosoferen als toetsende 

waarheidsvinding het meest geschikt. Het juridisch debat en waarheidsbevinding kan op ieder domein toegepast 

worden (Kienstra e.a. 2014a, p. 801). Terugverwijzend naar de vorige paragraaf valt op dat filosofieonderwijs in 

het VO zowel als toetsende waarheidsvinding, als (juridisch) debat en waarheidsbevinding, en als verbindende 

waarheidsvinding verschijnt, terwijl FmK, waarin expliciet en veelvuldig de link met persoonlijke ontwikkeling 

wordt gelegd, haast geheel gecentreerd is om de verbindende waarheidsvinding.  

 Andere vakdidactici, Van der Leeuw & Mostert (1991) onderscheiden tevens drie onderwijsstijlen 

binnen het filosofieonderwijs die gekoppeld zijn aan drie filosofieopvattingen: probleemgerichte filosofie, 

historisch gerichte filosofie en persoonsgerichte filosofie. Probleemgerichte filosofie heeft als onderwijsdoel, het 

bekwaam worden in filosofische vaardigheden waarmee allerlei filosofische problemen kunnen worden 

aangepakt. Het beeld van een vakman met zijn handwerk duikt op. Bij de historisch gerichte filosofie staat het 

interpreteren van teksten centraal om daarmee in conversatie met de mensheid te raken. Voor de interpretatie van 

filosofische teksten worden methoden uit de literatuurwetenschap geleend. De rol van buiten-filosofische 

factoren is bij de interpretatie van filosofische teksten dikwijls doorslaggevend; denk aan een sociaal-politieke 

context. De persoonsgerichte filosofie ten derde zet de ontwikkeling van een persoonlijk wereldbeeld centraal, 

waarbij een eigen filosofische stijl ten doel wordt gesteld. De vergelijking met een artistieke creatie kan worden 

gemaakt. In alle drie de filosofieopvattingen staat een bepaalde vaardigheid centraal (zij het bij de 

probleemgerichte opvatting het meest expliciet) wat wederom wijst op het actieve karakter van 

filosofieonderwijs. 

  

Bovenstaande heeft getoond hoe toch een beeld van filosofieonderwijs in het VO gegeven kan worden, ondanks 

de relatieve vrijheid in methode die de individuele docent heeft. In iedere filosofieonderwijspraktijk zullen 

vaardigheden geleerd en geoefend worden, waarbij de wettelijk vastgelegde competenties in eerste instantie 

leidend zijn. Een docent kan de competenties wel met nadruk op een eigen filosofieopvatting benaderen, gezien 

er genoeg tijd en vrijheid is voor eigen invulling. Deze bewegingsvrijheid langs verschillende patronen kan juist 

als karakteristiek voor filosofieonderwijs in het VO worden aangemerkt. 

De doelstellingen van filosofieonderwijs zijn echter niet enkel door de docent te bepalen in haar of zijn 

keuze voor stijl en methode, terwijl die ook niet geheel in de wet zijn vastgelegd. De invulling van een 

filosofieles wordt óók ten dele bepaald door verwachtingen van ouders en maatschappij, door de motivatie van 

leerlingen, door het bevoegd gezag op school, de financiële mogelijkheden en de opleiding en mogelijkheden 

van de filosofiedocent. Daarbij komt nog de groepsgrootte, de mogelijkheden van het klaslokaal, het lesrooster 

en de verwachtingen van leerlingen ten aanzien van de duur en aard van de les (Van der Leeuw & Mostert 1991, 

p. 48-49). Tot slot, en niet onbelangrijk, is ook het apparaat aan kennis dat een docent bezit en waarmee zij of hij 

zich als wetende ten aanzien van de onwetende leerlingen opstelt, bepalend voor de les (vgl. Rancière 2012).  

Een filosofieles krijgt kortom vorm te midden van een veelheid aan factoren. De persoonlijke 

voorkeuren van de filosofiedocent kunnen daarom niet eenvoudigweg als startpunt van de les worden 

beschouwd. Om met Lyotard te spreken: het begin van de les is nooit werkelijk het begin en een filosofiedocent 

zal altijd al vanuit een midden beginnen (Lyotard 1987, p. 112).  
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Hoofdstuk 2  

Narratieve identiteitstheorie van Ricoeur 
 

Op de vraag hoe de invloedsrelatie van filosofieonderwijs op de reflexieve identiteit van leerlingen te begrijpen 

is, zal het antwoord de vorm van een model hebben. Een model kan inzicht bieden in bepaalde verschijnselen, 

zoals de wetenschap ons voortdurend toont. In dit onderzoek poog ik een bestaand model aan te passen om het 

aan mij verschenen fenomeen van de door filosofie bewogen leerling te begrijpen. De sleutelrol of -functie van 

het verhaal in de narratieve identiteitstheorie van Paul Ricoeur zal ik proberen los te weken van deze theorie en 

vervangen door filosofieonderwijs. Wilhelm Dilthey zal van ondersteuning zijn in het losweekproces, zie 

daarvoor het volgende hoofdstuk. 

 In dit hoofdstuk zal ik echter eerst een inleiding op de narratieve identiteitstheorie van Ricoeur geven. 

Ricoeur staat bekend om zijn wijsgerige antropologie waarin de mens een talig wezen is, een wezen dat zich 

alleen tot de wereld en zichzelf kan verhouden middels taal. De vraag naar de verhouding van het zelf tot het 

zelf, de reflexieve identiteit, staat in zijn antropologie centraal. Ricoeur stelt zichzelf in een traditie van 

reflexieve filosofie met exemplarische voorgangers als Descartes en Husserl (Ricoeur 1970, p. 1). Reflectie van 

het zelf op het zelf is voor Ricoeur echter, in tegenstelling tot bij het cartesiaans cogito of het bewustzijn bij 

Husserl, niet transparant: er moet altijd een omweg via de taal gemaakt worden. “Het begrijpen van de wereld 

der tekens is het middel om zichzelf te begrijpen; het heelal der symbolen is het milieu van de zelf-verklaring” 

(Ricoeur 1970, pp. 52-53). Dit betekent dat we enkel toegang tot onszelf kunnen krijgen via interpretatie 

(Ricoeur 1991a, p. 73).  

De taal waardoorheen reflexieve identiteit tot stand komt, neemt volgens Ricoeur de vorm aan van de 

poëtische compositie van het verhaal. Hij onderscheidt in de totstandkoming van narratieve identiteit drie 

momenten van mimesis: nabootsing of uitbeelding. Om het heel beknopt samen te vatten: we hebben de 

structuur van het verhaal (mimesis2) nodig om onze ongestructureerde ervaringen (mimesis1) in een vorm te 

gieten die we kunnen begrijpen, opdat we daarmee op reflectief niveau ons eigen leven als levensverhaal kunnen 

begrijpen (mimesis3).  Het verhaal is dus niet enkel een vruchtbare metafoor om naar de mens te kijken, zoals 

bijvoorbeeld in de menswetenschappen wordt gedaan, maar is ook het medium waardoorheen we onszelf 

proberen te begrijpen en die dus de ervaring van onszelf constitueert.  

In dit hoofdstuk zal bovenstaande toegelicht worden. Als eerste geef ik een legitimatie van mijn keuze 

voor Ricoeurs narratieve identiteitstheorie om de invloedsrelatie tussen filosofieonderwijs en identiteit te 

begrijpen. Hierin zal de kracht van het narratief als metafoor naar voren komen. Vervolgens licht ik toe dat bij 

Ricoeur het verhaal niet enkel als metafoor, maar vooral als medium beschouwd wordt –dit is van belang voor de 

rest van dit onderzoek. De ontologische basis van narratieve identiteit zal worden besproken, en tot slot leidt ik 

de drievoudige rol in die narrativiteit volgens Ricoeur speelt in de manier waarop we ons tot onszelf verhouden. 

In het volgende hoofdstuk komen de drie mimeses uitgebreider aan bod. 

 

 

2.1 Legitimatie: Waarom Ricoeurs model? 

 

Waarom is Ricoeurs model aantrekkelijk om aan te passen voor filosofieonderwijs, opdat we de relatie tussen 

filosofieonderwijs en identiteit kunnen begrijpen? Er zijn twee redenen: ten eerste de uitgebreide analyse die 

Ricoeur geeft van de manier waarop reflexieve identiteit middels een medium tot stand komt. Ten tweede brengt 

de theorie op herkenbare wijze in kaart hoe we in onze cultuur onszelf bekijken en hoe we over onszelf spreken. 

Daaraan draagt bij dat de theorie ook een aantrekkelijk mensbeeld verschaft: Ricoeur laat namelijk ruimte voor 

creatieve elementen in zijn model die een zeker gevoel van zelfbepaling geven.  

De eerste reden spreekt voor zich: waar meer filosofen over de totstandkoming van het subject spreken 

(Foucault, Deleuze en Taylor om er een paar te noemen), richt nu juist Ricoeur zich in het bijzonder op het 

eerste-persoonsperspectief: de manier waarop het subject zichzelf betekenis geeft, en hij analyseert dit proces 

nauwkeurig.  De tweede reden dringt zich meteen op. Ricoeur brengt namelijk ook een heel herkenbaar beeld, 

dat is, overeenkomstig onze alledaagse ervaring, van dit proces in kaart. Ricoeur lijkt een uiterst adequaat inzicht 

in de menselijke conditie te hebben verwoord. Hoe vaak spreken we immers niet over ons leven als was het een 
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verhaal waarin wij de hoofdpersonen zijn? De populariteit van het verhaal als metafoor in de 

menswetenschappen getuigt ervan
2
.  

 

Het verhaal als metafoor is al decennia lang populair in de vorm van het narratieve ontwikkelingsmodel. De 

menswetenschappen, zoals culturele antropologie, economie, psychologie en uiteraard ook pedagogiek, maken 

veelvuldig gebruik van dit model om de ontwikkeling van menselijke identiteit te begrijpen
3
 (vgl. De Mul 2000, 

p.1; Van Haaften e.a. 1986, p. 37). Ontwikkelingen in menselijke identiteit, bijvoorbeeld de groeiende 

persoonlijkheid van een jong kind, worden in het narratieve ontwikkelingsmodel verklaard door te verwijzen 

naar de overeenkomsten tussen mens en verhaal. Om een simpel voorbeeld te geven: een jong kind ‘schrijft’ naar 

aanleiding van gebeurtenissen en in samenwerking met omgeving, vooral de ouders, hoofdstukken van haar of 

zijn levensverhaal. Dit verhaal constitueert de persoonlijkheid van het kind, zoals het romanpersonage ook een 

steeds rijkere persoonlijkheid krijgt in de loop van de roman. 

Welke inzichten in menselijke identiteit geeft het model van het verhaal? Het verhaal kent delen die 

betekenis krijgen in een zinsamenhang, dat is, door hun plaats in het verhaal. Het verklaren gebeurt bij het 

verhaal via de activiteit van interpretatie, via een hermeneutisch verstaan (Van Haaften e.a. 1986, pp. 41-42). 

Hermeneutisch verstaan impliceert een hermeneutische cirkel: deel en geheel verkrijgen dankzij elkaar hun 

betekenis. Ze verhelderen elkaar wederzijds (vgl. Gadamer 1960, p.178 v., 250 v., 275 v. in Van Haaften e.a. 

1986, p. 42). Een verschijnsel in een verhaal wordt op die manier verklaard door een verheldering van het 

verschijnsel in een grotere context. De context kan bestaan uit andere verschijnselen in het verhaal, of uit een 

traditie van verhalen in bijvoorbeeld een cultuur. Analoog kan een verschijnsel in een mensenleven, bijvoorbeeld 

bepaald gedrag, verklaard worden door te kijken naar de context van het grotere levensverhaal, of naar de 

verhalen van mensen uit de directe en culturele omgeving (ibid., p.41).  

De overeenkomsten tussen verhaal en menselijke identiteit kunnen verder getrokken worden. Zo vereist 

de interpretatie van een verhaal altijd een bepaalde vertrouwdheid van de interpretator met het te interpreteren 

verhaal. De interpretator moet bepaalde verschijnselen op de juiste plek in het verhaal kunnen plaatsen. Op 

dezelfde manier heeft iemand altijd een bepaalde praktische kunde nodig om een ander te begrijpen (Van 

Haaften e.a. 1986, p. 43). Men moet in meer of mindere mate dezelfde belevingswereld hebben, zoals 

Wittgensteins voorbeeld treffend toont: “Als een leeuw zou kunnen praten, dan zouden we hem niet kunnen 

begrijpen” (Wittgenstein 1971, p. 358 in Van Haaften e.a. 1986, p. 43). De kunst om te begrijpen is gelegen in 

een praktische logica, een praxis in de aristoteliaanse betekenis, die zowel het verhaal als de menselijke identiteit 

in deze vergelijking kenmerkt. Het behelst een vorm van intelligentie op het gebied van handelen. Een goed 

ontwikkelde praktische logica of praxis resulteert in wat de Grieken praktische wijsheid of phronèsis noemden 

(vgl. Ricoeur 1984, p. 40). Levenservaring en mensenkennis zijn voorbeelden van praxis. Dit soort praktische 

kunde is vaker impliciet dan bewust aanwezig bij de interpretator (Van Haaften e.a. 1986, p. 43). 

Naast deze vertrouwdheid is er ook altijd een zekere afstand vereist voor de interpretatieve act van 

zowel verhaal als mens. Distantie is nodig om de betekenisvolle verbanden of structuren van het verhaal te zien. 

Betrokken op de menselijke identiteit is er ook distantie nodig om verbanden te ontdekken, want degene die het 

verhaal vertelt kan deze structuur niet zien omdat zij of hij er middenin zit (ibid., p. 43). De dynamiek tussen 

vertrouwen enerzijds en distantie anderzijds ligt in het wezen van de hermeneutische act.  

 

Voor Ricoeur is het verhaal echter niet slechts een metafoor dat adequaat inzicht verschaft in menselijke 

ontwikkeling, zo zal in de volgende paragraaf besproken worden. Het verhaal als metafoor is slechts een klein 

element uit de filosofische (en niet psychologische) narratieve identiteitstheorie van Ricoeur.  

 Ter afsluiting van de rechtvaardiging van de narratieve identiteitstheorie in dit onderzoek nog een kort 

woord over de creatieve momenten in deze theorie. Waar taal bij fenomenologen en structuralisten ook 

noodzakelijk is voor (zelf)begrip en er in de psychoanalyse eveneens een interpretatieve act vereist is, 

onderscheidt Ricoeurs narratieve identiteitstheorie zich van deze stromingen door nadruk te leggen op een 

                                                                 
2 Hoewel deze populariteit pas na Ricoeur en de bekende Amerikaanse narrativiteitsfilosoof MacIntyre ontstond, toont het 

veelvuldig gebruik van het verhaal om daarmee de mens en haar ontwikkeling te begrijpen de aantrekkingskracht van het 

verhaal als metafoor. 
3 Het narratieve ontwikkelingsmodel kan ook gebruikt worden om de ontwikkeling van een kleiner domein zoals moraliteit te 

begrijpen, wat deel uitmaakt van de menselijke identiteit maar er niet mee samenvalt. Zie bijvoorbeeld Van Haaften e.a. 1986 

p. 46.  
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creatief gebruik van taal. Voor Ricoeur wordt een verhaal door ieder van ons zelf gecreëerd, zij het binnen 

grotere contexten. Er is nog sprake van een zeker vrij spel van onze verbeelding terwijl we ons eigen verhaal 

vertellen
4
. Gebruiken we het verhaal als metafoor, dan wordt het handelen niet primair als causaal 

gedetermineerd beschouwd; de enige vereiste die een verhaal aan de auteur stelt is dat deze een praktische logica 

heeft die een ander kan volgen (vgl. Ricoeur 1984, pp. 66-67). Zien we onszelf als vrije wezens, dan heeft dit 

uiteraard invloed op onze belevingswereld. Hier komt daarom reeds naar voren dat een metafoor niet 

losgekoppeld kan worden van de werkelijkheid en dat een metafoor ons in een wereld kan oriënteren.  

 

 

2.2 Van metafoor naar medium 

 

De narratieve identiteitstheorie is een model voor de werkelijkheid. Er kan ook gesteld worden dat het narratieve 

ontwikkelingsmodel een metaforisch karakter heeft, vanwege de verwijzing naar overeenkomsten tussen 

identiteit en verhaal. Ieder wetenschappelijk model zouden we zelfs een metaforisch karakter toe kunnen 

schrijven; in een wetenschappelijk model wordt, net als bij de metafoor, immers een bepaald 

werkelijkheidsgebied in verband gebracht met een ander werkelijkheidsgebied, bijvoorbeeld de mens en zijn 

ontwikkeling met het verhaal. Bepaalde aspecten treden dan op de voorgrond en andere aspecten worden 

geabstraheerd (Van Haaften e.a. 1986, p. 37). Een wetenschappelijk model is meestal impliciet en verbergt onder 

andere metafysische en methodologische vooronderstellingen. Deze modellen sturen, vaak onopgemerkt, de 

vraagstelling en methode in een wetenschappelijk onderzoek (Van Haaften e.a. 1986, p.37).  

Een metafoor lijkt op een wetenschappelijk en bijvoorbeeld fysisch model omdat ze beide een wereld 

herschrijven die niet toegankelijk is voor directe beschrijving. Zo is het fysisch model niet alleen een hulpmiddel 

om bepaalde fenomenen in de werkelijkheid te ontdekken of te onderwijzen, maar geeft wetenschappelijke 

theorieën ook hun betekenis en zelfs waarheidswaarde (Ricoeur 1991b, p. 11). Een voorbeeld hiervan is het 

model van de tijd als een opeenvolging van afgebakende momenten zoals seconden. Dit model beschrijft tijd, 

maar er kunnen ook alternatieve modellen worden aangedragen; we hebben immers geen toegang tot een directe 

beschrijving van tijd, een onbetwijfelbare referentie kunnen we niet maken. Echter, enkel bovenstaand model 

van tijd wordt gebruikt om wetenschappelijk onderzoek mee te verrichten en waarheidswaarde aan theorieën en 

andere modellen te geven, alsof dit model toch 1-op-1 naar de werkelijkheid refereert. Het model neemt kortom 

de plaats van de referentie in. 

Volgens deze analyse is een metafoor geen neutraal instrument waarmee we beter inzicht in of kennis 

van bijvoorbeeld de menselijke identiteit verkrijgen, en die we vervolgens weer loslaten omdat de metafoor 

inmiddels haar instrumentele waarde heeft verloren (vgl. Ricoeur 1991b, p. 10-12).  De metafoor kan niet 

losgekoppeld worden van haar rol als medium.  

Een metafoor, in de gebruikelijke betekenis van een poëtisch gebruik van taal, trekt namelijk net als het 

fysisch model onze aandacht weg van de directe referentie naar de boodschap zelf: naar de metafoor (Ricoeur 

1991b, p. 11). Er is daarom sprake van een afstand tussen metafoor/model en de wereld. De metafoor is de 

vormgever van onze wereld geworden, de wereld die wij bewonen: in Husserls term de Lebenswelt en bij 

Heidegger het In-der-Welt-Sein (Ricoeur 1991b, p. 10, 12). Ik noem dit in het vervolg een belevingswereld. Het 

narratieve ontwikkelingsmodel vormt om die reden een concrete belevingswereld waarin verschijnselen 

verklaard kunnen worden aan de hand van kenmerken van het verhaal. De belevingswereld is een verhaal 

geworden. Op analoge wijze zal het in dit onderzoek te ontwikkelen model waarin filosofieonderwijs de plaats 

van het verhaal heeft ingenomen, ook een nieuwe belevingswereld scheppen, op zijn minst voor auteur en lezer. 

                                                                 
4 Dit gebruik van kantiaanse terminologie is niet geheel willekeurig. Om vooruit te lopen op wat later in dit onderzoek 

duidelijker wordt: bij Ricoeur en zijn inspiratiebron Dilthey is een kantianisme te herkennen in de wijze waarop chaotisch 

leven geschematiseerd wordt door de mens en daarmee tot begrip wordt gebracht. Echter, voor Ricoeur en Dilthey gebeurt dit 

schematiseren niet in het menselijk kenapparaat. Er is een uitdrukking (zoals het verhaal) nodig van het chaotische leven, die 

als medium fungeert om onze ervaringen op begrip te brengen en er vervolgens betekenis aan te geven. In de noodzakelijke 

beweging van de chaotische beleving via een vervreemding buiten zich tot een geïntegreerde ervaring, is eerder een 

hegeliaanse dialectiek te herkennen. Deze beweging wordt in tegenstelling tot bij Hegel, bij Ricoeur en Dilthey niet door een 

metafysische Geist gemaakt, maar vindt plaats in de wijze waarop we onze alledaagse empirische of fenomenologische 

ervaringen betekenis geven.     
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De wenselijkheid van de schepping van die belevingswereld is niet vanzelfsprekend en zal dan ook aan het einde 

van dit onderzoek bevraagd worden. 

 

 

2.3 Twee identiteiten waartussen het verhaal medieert  

 

Om te begrijpen hoe de narratieve identiteitstheorie het verhaal als constituerend medium voor identiteit 

beschouwt, is een verduidelijking nodig van wat we onder persoonlijke identiteit moeten verstaan. Ricoeur 

onderscheidt om die reden een idem (Latijn: zelfde)-identiteit van een ipse (Latijn: zelf)-identiteit: in het eerste 

gebruik van het concept identiteit verwijst het naar een gelijkenis, in het tweede gebruik naar een zelf. Het 

narratief medieert tussen deze laatste ipse-identiteit en de idem-identiteit zoals later besproken zal worden.  

Idem-identiteit verwijst naar identiteit in de zin van re-identificatie, van extreme gelijkenissen, van een 

ononderbroken continuïteit in de ontwikkeling van een wezen of van het voortduren doorheen de tijd (Ricoeur 

1991a, p. 74). Ipse-identiteit ligt gelegen in de vraag ‘wie?’ en in het bijzonder ‘wie deed dit of dat?’ (ibid., p. 

75). Antwoorden nemen de vorm aan van de verschillende verschijningen van idem-identiteit. Maar ook in het 

extreme geval dat er geen enkel antwoord gegeven kan worden, dat het antwoord ‘leeg’ is, blijft de naakte vraag 

‘wie?’ staan. Dit uiterste, waar sprake is van een volledig gebrek aan identificeerbare eigenschappen, komen we 

bijvoorbeeld tegen in het fictieve verhaal van Musils De man zonder eigenschappen (ibid., p. 78). De naakte 

vraag naar het wie dringt zich ook op wanneer filosofen het bestaan van het zelf, beschouwd als substraat van 

onze vluchtige sensaties, in zijn geheel ontkennen, wat David Hume en recenter Derek Parfit betoogden. Ricoeur 

brengt tegen hen in dat er toch zeker iemand, een zelf, is die dat betoogt? Het feit dat de vraag naar het ‘wie 

betoogt/ontkent/ …?’ gesteld kan worden, impliceert al het bestaan van een zelf (Ricoeur 1992, p. 128).  

Over wat voor zelf heeft Ricoeur het nu ontologisch bezien? Wat voor zelf heeft het verhaal nodig om 

zichzelf te begrijpen volgens de narratieve identiteitstheorie? De vraag ‘wie deed dit?’ leidt naar Ricoeurs 

opvatting dat het zelf ontologisch gesitueerd is in een dispositie tot handelen (Ricoeur 1992, p. 113). De 

disposities tot handelen vormen de ontologische grondslag van het zelf, hoewel er een scherp onderscheid moet 

worden gemaakt tussen de disposities die een karakter vormen en de dispositie die het mogelijk maakt een 

belofte te doen (vgl. Ricoeur 1991a, p. 75).  

Het karakter van een persoon geeft namelijk antwoord op de vraag ‘wie’ in termen van ‘wat’, van 

eigenschappen. Een karakter is een set van verworven en blijvende disposities waaraan we een persoon 

herkennen (Ricoeur 1992, p. 119). Een blijvende dispositie staat in een karakter immers gelijk aan een 

karaktertrek, bijvoorbeeld de karaktertrek vriendelijkheid die toont dat persoon A blijvend in staat is om 

vriendelijk te handelen. Gewoonten en identificaties met anderen zijn ook aspecten van het karakter, aspecten die 

de idem-kant van identiteit benadrukken (ibid., pp. 120-22). Het karakter is dus niet in een substantie gegrond, 

maar is een kunstmatige fixatie van disposities die re-identificatie mogelijk maakt. De karaktertrekken zouden 

we eerder als gewoontes aan kunnen duiden dan als eigenschappen.  

Wie  heeft deze gewoontes dan? In het doen van een belofte toont zich een ander soort dispositie die 

wel de ontologische basis van het zelf toont –hoewel die ontologische basis dus niet als ding of eigenschap moet 

worden opgevat. Ricoeur noemt het zelf dat een belofte doet in navolging van Heidegger een Selbst-Ständigkeit: 

een zelf dat zichzelf in stand houdt. De ipse-identiteit van Ricoeur komt hierin overeen met Heideggers Dasein. 

Evenals het Dasein kan enkel het ipse-zelf zich tot zichzelf verhouden, een ding of eigenschap kan dat niet 

(Ricoeur 1991a, p. 75). In het doen van een belofte is zo’n verhouding tot zichzelf verondersteld: wanneer ik 

beloof dat ik een boek teruggeef, is een verhouding van mij nu tot mij in de toekomst verondersteld die ik zelf in 

het leven roep. Ik houd mezelf op die manier in stand doorheen de tijd –en dit is ongeacht eventuele 

veranderingen in karaktertrekken die ik onderga, of van misschien wel een geheel andere opbouw van cellen in 

mijn lichaam (als ik het boek lang genoeg leen). Het zelf als ipse is daarmee dus een dispositie van handelingen, 

zoals het teruggeven van een boek, die zichzelf in stand houdt.  

Om bovenstaande kort samen te vatten, verstaat Ricoeur het volgende onder persoonlijke identiteit: op 

het ontologische vlak is het zelf een vermogen om zich doorheen de tijd in stand te houden en vooruit te werpen 

(ipse-identiteit). Over deze ontologische dispositie leggen we allerlei karaktertrekken die onze identiteit 

begrijpelijk maakt voor onszelf en voor anderen (idem-identiteit). Zowel bij het karakter als bij het doen van een 
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belofte is er sprake van een permanentie doorheen de tijd: bij het karakter in de vorm van eigenschappen, bij het 

doen van een belofte in een handeling waarin het zelf zichzelf in stand houdt doorheen de tijd.  

Deze overlap is reden voor verwarring: het lijkt of idem- en ipse-identiteit samenvallen, precies omdat 

ze beide behelzen dat identiteit een permanentie doorheen de tijd is (Ricoeur 1991a, p. 74). We moeten echter 

een duidelijk onderscheid maken tussen ipse- en idem-identiteit, omdat het verhaal het medium is tussen de 

twee. Pas nadat we de omweg via de plot hebben genomen, kan het ipse-zelf antwoorden geven op de vraag 

‘wie?’ en verschijnt het zelf pas als idem-identiteit (vgl. Ricoeur 1991a, p. 75).  

 

 

2.4 Een drievoudige nabootsing van het verhaal 

Wat is nu precies de rol van narrativiteit? Volgens Ricoeur vertellen we altijd een verhaal over onszelf. Het 

vertellen van een verhaal over onszelf maakt een identiteit mogelijk, een idem-identiteit. 

Ricoeur beargumenteert dat op drie niveaus van ons handelen en ervaren een poëtische mimesis, 

nabootsing, plaatsvindt die hij respectievelijk mimesis1, mimesis2 en mimesis3 noemt.  De centrale rol die het 

verhaal bij Ricoeur inneemt, heeft het te danken aan de cruciale mediërende rol die het verhaal als mimesis2 

vervult tussen de praktische ervaring
5
 (mimesis1) en de integratie van die ervaringen in een levensverhaal 

(mimesis3) (Ricoeur 1984, p. 53). Onze onmiddellijke, ongereflecteerde ervaringen krijgen voor het eerst een 

samenhang wanneer die geëxpliciteerd worden in de vorm van het verhaal, en de samenhang in de vorm van het 

verhaal gaan we vervolgens als deel van onze identiteit beschouwen, we gaan ons met dit verhaal identificeren 

(vgl. De Mul 2000, p. 8-10).   

 

Mimesis1 betreft de praktische ervaring die reeds kenmerken vertoont van de structuur van het fictieve verhaal. 

Het gaat in mimesis1 om onmiddellijke ervaringen. Mimesis1 verwijst naar de manier waarop in onze 

onmiddellijke ervaringen al een ongereflecteerde praktische kennis of knowhow aanwezig is, die een bepaalde 

prefiguratie kent die overeenkomt met de compositie van een verhaal. Zou het verhaal niet de figuur kennen die 

ook in onze handelingen voorkomt, dan zouden we het verhaal niet kunnen begrijpen (Ricoeur 1984, p. 64)
6
. Een 

verhaal en de werkelijkheid delen kortom een structuur. Ricoeur noemt drie kenmerken van mimesis1: de 

praktische kennis behelst onbewuste kennis over semantiek, onbewuste kennis over symboliek, en in mimesis1 is 

een ongereflecteerde beleving van tijd mogelijk die overeenkomt met de temporele structuur van het verhaal.  

Onbewuste kennis over semantiek is de vanzelfsprekendheid waarmee we handelingen zien in termen 

van motivaties, intenties, context, doelen, actoren, verantwoordelijkheid enzovoort. In mimesis1 zijn we al met 

deze semantische concepten, die kenmerkend zijn voor het verhaal, in de weer zonder dat we ons daar bewust 

van zijn (Ricoeur 1984, pp. 54-55). Hetzelfde geldt voor symbolen: in ons alledaags, vanzelfsprekende handelen 

kunnen we al wijs worden uit symbolen zonder daarover te reflecteren. Denk aan het stoppen voor een 

verkeersbeambte met haar arm omhoog. Het derde kenmerk van mimesis1 is de belangrijkste: de wijze waarop 

onze beleving van tijd geprefigureerd is overeenkomstig de structuur van een verhaal.  Omdat onze 

onmiddellijke ervaringen de structuur van een verhaal kennen, zijn wij voortdurend geneigd om die ervaringen 

tot een verhaal te smeden, in wat Ricoeur een Quest of Narrative noemt. Onze onmiddellijke ervaringen vormen 

een (as yet) untold story (Ricoeur 1984, p. 74).  

Daarmee komen we bij mimesis2: het verhaal dat verteld (of geschreven) wordt. Mimesis2 is het niveau 

van literatuur en fictie, van het verhaal in de gebruikelijke zin van het woord. Hier wordt aan de onmiddellijke 

ervaringen betekenis gegeven door hun plaats in het grotere verhaal. Een verhaal is altijd een bepaalde 

nabootsing van gebeurtenissen die opgenomen worden in een samenhangend geheel, met een begin, midden en 

eind. Handelingen staan in het verhaal centraal. Onverwachte wendingen vinden plaats maar zijn in retrospectief, 

wanneer het einde bereikt is en het verhaal is afgesloten, altijd te volgen via een praktische logica –een logica die 

we impliciet herkennen in ons dagelijks leven in motivaties, doelen et cetera, maar ook in temporele volgorde. 

De volgorde in een verhaal is in zekere zin ‘gemaakt’ van tijd, alsof tijd een ragdun materiaal is die belevingen 

                                                                 
5 Ik gebruik de termen praktisch ervaren, handelen (veel door Ricoeur gebezigd) en onmiddellijk ervaren naast elkaar om een 

beleving (welke onmiddellijk is en zowel een affectief, volitief als cognitief karakter kan hebben, zie par. 3.1)  aan te duiden. 

Wanneer handelen, ervaren of beleven een specifieke betekenis hebben, vermeld ik dit expliciet.  
6 Vergelijk hoe we de leeuw niet zouden kunnen begrijpen al sprak hij onze taal (Wittgenstein 1971, p. 358 in Van Haaften 

e.a. 1986, p. 43). 
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aan elkaar rijgt. De heterogene handelingen en wendingen worden opgenomen in een bepaalde volgorde in een 

alomvattend geheel (met begin en eind). Mimesis2 verwijst kortom naar de verhalen die belevingen in een 

samenhang plaatsen. Het kunnen verhalen uit romans zijn, uit het theater of andere erkende kunstvormen waarin 

we onze belevingen herkennen, maar mimesis2 betreft ook verhalen die we zelf op een feestje vertellen over wat 

we hebben meegemaakt en waaraan we zelf een samenhang geven
7
.  

Mimesis3 ten slotte is de nabootsing van onze identiteit als het zogenaamde levensverhaal. Over de 

ervaringen en handelingen in een leven die bij mimesis1 zonder reflectie waren, kan via de vorm van het verhaal 

nu gereflecteerd worden en tot deel van een groter geheel, namelijk het zelf of de identiteit, geïntegreerd worden.  

De beleving van bijvoorbeeld een keuze om vegetariër te worden is eerder tot verhaal gesmeed, en wordt nu als 

deel van de identiteit beschouwd
8
. Mimesis3 leidt zo tot verschillende levensverhalen: de een ziet haar leven als 

een romantische zoektocht, de ander als een religieuze opdracht, de volgende als een zinloos lijdenspad, 

enzovoort. Heterogene elementen uit mimesis1, zoals discontinuïteit en diversiteit van onze handelingen en 

ervaringen, zijn in mimesis3 tot een idem-identiteit gesmeed (Ricoeur 1992, p. 140). Een coherent zelfbeeld 

wordt mogelijk.  

 

Na de drie momenten van mimesis is de beweging niet geëindigd. Het levensverhaal is immers nooit af
9
.  Er 

zullen telkens opnieuw heterogene ervaringen ontstaan, we zullen telkens opnieuw onverwachte handelingen 

uitvoeren en ondergaan, die vanuit het niveau van mimesis1 vragen om opgenomen te worden in het 

betekenisvolle levensverhaal van mimesis3.  

Er toont zich kortom een dialectische beweging, die verwant is aan de hermeneutische cirkel die tussen 

deel en geheel oscilleert: wanneer we een onmiddellijke ervaring begrijpen, plaatsen we deze in een groter 

geheel zoals onze levensloop en reflexieve identiteit; vervolgens ontstaat er een nieuwe beleving van dit begrip 

die weer vraagt in het grotere levensverhaal opgenomen te worden. Een weekendje weg bijvoorbeeld kan via de 

uitdrukking in het verhaal begrepen worden als van een doorslaggevende betekenis voor de ontwikkeling van 

een liefdesrelatie. De ongereflecteerde ervaringen uit mimesis1 van de betreffende persoon spelen zich dan 

voortaan tegen een nieuwe horizon af. Zo wordt het overgaan van de telefoon anders beleefd dan voorheen –zou 

het mijn geliefde zijn? En die onmiddellijke ervaring vraagt vervolgens wederom een verhaal om begrepen te 

worden en in een grotere context betekenis te krijgen (‘het is niet mijn geliefde, betekent dit dat onze relatie…’).  

 De term mimesis, uitbeelding, laat zien dat het niet gaat over drie niveaus in een objectieve 

werkelijkheid buiten ons, maar dat we met behulp van het verhaal de werkelijkheid op drie niveaus uitbeelden. 

Mimesis is dus ook een soort model of metafoor waar eerder al over gesproken is. We hebben geen directe 

toegang tot onszelf, noch tot de chaotische, niet-talige werkelijkheid die Ricoeur aanduidt met het Andere (1984, 

p. 78, zie later paragraaf 3.4.1). We kunnen hoogstens via de dynamiek van de drie mimeses een betekenisvolle 

samenhang genereren van identiteit en leven, en  een belevingswereld constitueren. In het volgende hoofdstuk 

sta ik langer stil bij deze beweging van betekenisgeving terwijl ik het verhaal en filosofieonderwijs vergelijk.  

 

 

  

                                                                 
7 Het vertellen van een verhaal is een scheppend proces, zo zal nog aan bod komen. Illustratief hiervoor is het verhaal dat 

twee mensen apart van elkaar op een feestje vertellen over een weekendje weg: de ene persoon zal een net wat verschillend 

verhaal vertellen dan de ander,. 
8 Bijvoorbeeld op een familiebijeenkomst: “Ik twijfelde al langer omdat de schade aan het milieu en het welzijn van dieren 

me aan het hart gaan, maar ik werd pas overtuigd toen mijn partner aankondigde vegetariër te worden. Op dat moment leek 

het onzinnig om niet vegetariër te worden: het is mijn eigen overtuiging die ik nu praktiseer.” Er was hier sprake van een 

onmiddellijke ervaring: een twijfelachtig gevoel tegenover het eten van vlees. Daar werd een verhaal van gemaakt in de vorm 

van een moment van besef: door de keuze van de partner en een aantal goed geformuleerde argumenten die de keuze 

ondersteunen (milieuschade en dierenwelzijn). Intussen is het vegetariërschap en de keuze daartoe onderdeel van de identiteit 

geworden; de ik-persoon beschouwt zichzelf bijvoorbeeld als natuurliefhebber waar het vegetariërschap onderdeel van 

uitmaakt. 
9 Althans zolang de ipse-identiteit nog leeft, en zelfs in de herinnering en daarmee in de levensverhalen van anderen kan een 

levensverhaal zich nog door blijven ontwikkelen na de dood. Het levensverhaal kan dan weliswaar niet langer vanuit het 

eerste-persoonsperspectief worden ervaren en functioneert niet meer als medium tussen ipse- en idem-identiteit. 
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Hoofdstuk 3  

Filosofieonderwijs als uitdrukking. De narratieve identiteitstheorie en 

filosofieonderwijs vergeleken   
 

Kan filosofieonderwijs in het VO net als het verhaal als medium voor zelfbegrip fungeren, en daarmee een 

complementaire vorm van zelfbegrip mogelijk maken? Deze deelvraag komt voort uit, zoals in de inleiding 

genoemd is, een verwondering over een verschijnsel: dat leerlingen lijken te veranderen door middel van 

filosofieonderwijs. In de laatste jaren van de middelbare school zijn er uiteraard vele indrukken die een jongere 

vormen, evenals een biologische ontwikkeling die voor veranderingen zorgt. Filosofieonderwijs heeft echter een 

eigen wijze van vormen te midden van al deze andere veranderingsfactoren. Het is deze eigen wijze die ik hier 

probeer te begrijpen.   

  Mijn onderzoeksvraag, Hoe kan begrepen worden dat filosofieonderwijs van invloed is op de reflexieve 

identiteit van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs?, vraagt om een model waarmee de invloedsrelatie van 

filosofieonderwijs op identiteit inzichtelijk kan worden gemaakt. Aangezien in de narratieve identiteitstheorie  

een relatie tussen een medium, namelijk het verhaal, en identiteit gelegd wordt (in het bijzonder zelfbegrip), heb 

ik deze theorie als uitgangspunt genomen om de onderzoeksvraag te beantwoorden. In dit hoofdstuk zal ik pogen 

om de functie van het verhaal in de narratieve identiteitstheorie te vervangen door het medium 

filosofieonderwijs. Dit betekent niet dat het filosofieonderwijs een even adequaat medium is als het verhaal om 

identiteit te begrijpen. Filosofieonderwijs kan het verhaal, dat zoals al vermeld inderdaad overal om ons heen 

menselijke ontwikkelingen verklaart, niet vervangen. Eerder zal filosofieonderwijs een aanvulling bieden op de 

narratieve identiteit die door leerlingen wordt vormgeven en daaraan een filosofische identiteit toevoegen. 

 Desalniettemin zal in het volgende het filosofieonderwijs als geïsoleerd medium worden beschouwd en 

vergeleken worden met het verhaal als medium. In de evaluatie (paragraaf 4.1) neem ik de verhouding tussen het 

verhaal en filosofieonderwijs weer in beschouwing.  

 

Het filosofieonderwijs in een vergelijkbare functie als het verhaal in de narratieve identiteitstheorie; is dat 

mogelijk? Wilhelm Dilthey (1833-1911) biedt een wijze om het verhaal in de narratieve identiteitstheorie door 

een ander medium te vervangen, aangezien hij vóór Ricoeur een zelfde dynamiek voor reflexieve identiteit 

ontwierp, maar zonder het verhaal een exclusieve plaats te geven. Er zijn voor Dilthey vele media mogelijk 

waardoorheen we onszelf begrijpen. Aangezien zijn theorie minder uitgebreid ontwikkeld is dan die van 

Ricoeur, is mijn onderzoek vertrokken vanuit Ricoeur. Desalniettemin is Diltheys theorie de schakel tussen 

Ricoeurs theorie en het hier te ontwerpen model waarin filosofieonderwijs als medium voor reflexieve identiteit 

fungeert. 

Na Diltheys triade van Erlebnis, Ausdruck en Verstehen te hebben besproken, zal ik zowel het verhaal 

als filosofieonderwijs op het gebied van alle hoeken van de triade uitwerken; op het gebied van beleving, 

uitdrukking en begrip. De uitwerking van filosofieonderwijs als medium die ontstaat, noem ik een model en 

specifieker de filosofische identiteitstheorie. 
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3.1 Noodzakelijkheid van een medium. Diltheys triade van Erlebnis, Ausdruck en Verstehen 

 

Ricoeur is in de noodzakelijke ‘middelmatigheid’ voor reflexieve identiteit beïnvloed door Wilhelm Dilthey. 

Dilthey stelt het leven centraal in zijn geschriften: de concrete, levende mens met wil, gevoel en verstand staat op 

de voorgrond. Hiermee distantieert hij zich van het louter verstandelijk subject waartoe Kant de mens ten 

onrechte reduceerde (De Mul 1993, p. 11). Dilthey schrijft een ontologie van levenssamenhang, niet één van 

substanties
10

. Er is sprake van een radicale historische plaatsgebondenheid van eenieder, inclusief de filosoof, en 

een onmogelijkheid om het eerste-persoonsperspectief te verlaten. Daarom zijn werkelijkheid en 

levenssamenhang bij Dilthey aan elkaar gelijk te stellen, hoewel levenssamenhang altijd individueel is. Het is 

voor het vervolg van belang om deze empirische focus, of noem het bescheiden metafysische ambitie, van 

Dilthey in gedachten te houden.  

Dilthey biedt een bredere theorie over uitdrukkingsvormen in het algemeen –niet enkel het verhaal- die 

onze ervaringen prefigureren en reflectief begrip van ons leven mogelijk maken. Mimesis2 van Ricoeur, het 

verhaal, kan voor Dilthey allerlei uitdrukkingsvormen aannemen die onmiddellijk mimesis1 en mimesis3 

mogelijk maken. Het equivalent van mimesis1 heet bij Dilthey Erlebnis, van mimesis3 Verstehen. Diltheys 

theorie biedt door deze algemenere noties ruimte om filosofieonderwijs als een uitdrukkingsvorm in te zetten.  

 

Dilthey komt in zijn werk tot een notie van “Zusammenhang des Lebens und die damit verbundene Analyse des 

Zusammenhangs von Erlebnis, Ausdruck und Verstehen” (De Mul 2008, p. 316). De levenssamenhang is een 

psychologische, individuele samenhang en dit is wat Dilthey onder identiteit verstaat. Onder deze samenhang 

vallen ideeën, gevoelens, motivaties en idealen op zowel het gebied van cognitie, affectie en wilskracht (ibid., p. 

317). Iedere persoon kent een eigen levenssamenhang. Hoewel iedere persoon bepaalde aspecten deelt met de 

mensheid of kleinere groepen mensen, is de uiteindelijke combinatie van ideeën, gevoelens en de wil individueel 

(ibid., pp. 317-18). 

De levenssamenhang verbindt allerlei aparte belevingen met elkaar doorheen tijd (diachroon: een 

beleving nu is verknoopt met belevingen uit het verleden en intenties voor en verwachtingen van de toekomst) en 

ruimte (synchroon: een beleving nu is verknoopt met andere motivaties, verwachtingen, herinneringen, et cetera 

in dit moment)
11

 (ibid., p. 317). De levenssamenhang is niet in een transcendentale structuur gegeven, zoals bij 

Heideggers Daseinsanalytik het geval is, maar ontstaat telkens in ieder individu opnieuw in wisselwerking met 

nieuwe ervaringen (ibid., p. 318).  Identiteit is daarom geen vaststaand gegeven, maar een voortdurend proces. 

De levenssamenhang is op zich niet te begrijpen, beargumenteert Dilthey, tenzij bemiddeld via een 

uitdrukkingsvorm. Dit betekent dat we onszelf, onze eigen levenssamenhang ook enkel via een 

uitdrukkingsvorm kunnen begrijpen; in het begrijpen van die samenhang ontstaat voor het eerst een reflexieve 

identiteit. Er is sprake van een triade van beleving, uitdrukking en begrijpen. Deze triade heeft de dynamiek van 

een hegeliaanse dialectiek (ibid., p. 319): de beleving is onmiddellijk en kan enkel via een uitdrukking in iets 

externs (een vervreemding), weer terug bij het subject komen in een bewuste vorm. Ik zal kort de drie momenten 

bespreken. 

Beleving is de kleinste eenheid van de levenssamenhang, maar is daarmee niet een afgebakend geheel 

(ibid., p. 319). Zoals gezegd is een beleving altijd synchroon en diachroon verbonden met andere belevingen. 

Deze chaotische samenhang wordt pas inzichtelijk nadat de belevingen een uitdrukkingsvorm hebben gevonden 

en we ze vanaf een afstand, buiten ons, kunnen begrijpen. Een beleving is enkel als deel van een groter geheel te 

begrijpen (De Mul 1993, p. 293). In de beleving op zich is zelfs geen onderscheid tussen subject en object te 

maken, geen onderscheid tussen de beleving (van een subject) en het beleefde (het object) (ibid., p. 292).  

De uitdrukking ten tweede is een teken dat een betekenis overbrengt (De Mul 1993, p. 313). Een 

uitdrukking kan zowel intentioneel als per toeval een beleving in een betekenisvol verband plaatsen; dit gebeurt 

                                                                 
10De Mul presenteert Diltheys versnipperde geschriften uit zijn Kritik der historischen Vernunft als een ontologie van de 

eindige mens en niet als een kentheoretisch of methodologisch project (De Mul 1993, p. 13), en deze zienswijze neem ik hier 

over. Verwijzingen naar Dilthey komen vanwege de ontoegankelijkheid van de primaire literatuur voornamelijk uit De Muls 

De tragedie van de eindigheid (1993). 
11 Vergelijk de synchroniteit van de beleving met de praktische knowhow uit mimesis1 over symboliek en semantiek; de 

diachroniteit van de beleving met onze knowhow betreffende tijd.  Dilthey noemt de praktische knowhow een elementair 

Verstehen, in tegenstelling tot het hogere begrijpen: het begrip van ons eigen innerlijk en dat van anderen (vgl. De Mul 1993, 

p. 326-27) 
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door een beleving scheppend te spiegelen. De uitdrukking is in de dynamiek tussen beleving en begrip 

(wederom) namelijk geen neutraal medium; de uitdrukking fungeert niet als een perfect gladde spiegel. De 

uitdrukking constitueert de beleving tot op zekere hoogte – want zonder uitdrukkingsvorm heeft de beleving nog 

geen vorm. De beleving zonder uitdrukkingsvorm is bij Dilthey nog ongedifferentieerde chaos: een beleving is 

op talrijke wijze verbonden met andere belevingen waarbij al deze relaties nooit tegelijk te begrijpen zijn. De 

uitdrukkingsvorm belicht enkele verbanden uit de chaos in een begrijpelijke vorm. In dat opzicht kan een 

uitdrukkingsvorm als een scheppend principe gezien worden (De Mul 2008, p. 320). Een weekendje weg wordt 

pas betekenisvol wanneer er een verhaal van gemaakt en over verteld wordt.  

De beleving zonder uitdrukkingsvorm kunnen we met Dilthey niet eens een beleving in eigenlijke zin 

noemen, omdat een beleving altijd al gericht is op een uitdrukking. Vergelijk hoe in Ricoeurs theorie de 

belevingen reeds geprefigureerd zijn als een verhaal in een Quest of Narrative. Theoretisch gezien kunnen er 

misschien niet-talige ervaringen van het leven bestaan die de triade van Erlebnis, Ausdruck en Verstehen 

ontglippen, ervaringen die onmogelijk in woorden, kunst of andere externe media uitgedrukt kunnen worden en 

waarvan we het ook niet willen proberen. Over dit soort ervaringen kan echter niets gezegd of gedacht worden 

en ze vallen daarom noodzakelijk buiten het bereik van dit onderzoek.    

Het begrijpen ten derde verbindt de beleving met een groter geheel, zoals een levensloop. Het begrijpen 

heeft de uitdrukking nodig waarin de beleving inzichtelijk is gemaakt, maar voor het eerst in het begrijpen is er 

sprake van werkelijk inzicht. Er is sprake van een beweging van buiten naar binnen: de fysische, ruimtelijke 

uitdrukking is het buiten dat het binnen van de psychische beleving reeds had uitgedrukt, en dit buiten wordt bij 

het begrijpen weer terug naar het binnen gehaald (De Mul 1993, p. 320). De dialectische beweging die we bij 

Ricoeur zagen, is tevens hier van toepassing. 

Het begrijpen is net als de uitdrukkingsvorm zowel een uitdrukkend als een scheppend principe. 

Wanneer we de uitdrukking die voor ons is begrijpen of interpreteren, worden nog een keer slechts enkele 

verbindingen onderscheiden uit alle verbindingen die de uitdrukkingsvorm belichaamd heeft (De Mul 2008, p. 

321). De keuze van de uitgesproken verbindingen is een creatieve keuze. Er kan kortom gesteld worden dat in 

Diltheys triade van Erlebnis, Ausdruck en Verstehen twee creatieve momenten zitten die noodzakelijk zijn: 

zonder de uitdrukkingsvorm met aan beide kanten een creatief moment, is het leven en haar belevingen niet te 

begrijpen. 

 

Deze schets van Diltheys triade onthult de mogelijkheid om allerlei invullingen aan de drie momenten te geven. 

Het verhaal uit Ricoeurs narratieve identiteitstheorie kan als creatieve uitdrukking ingezet worden, maar 

filosofieonderwijs evenzo. Beide uitdrukkingsvormen brengen een eigen triade met zich mee, aangezien de 

uitdrukkingsvorm het begrip en vervolgens weer de beleving vormt. In de volgende paragrafen zal ik eerst het 

verhaal op het domein van opeenvolgend beleving, uitdrukkingsvorm en begrip bespreken, met telkens daarna 

een bespreking van filosofieonderwijs op dat domein.   
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3.2 Erlebnis 

3.2.1 Het verhaal en tijd: mimesis1 

 

In de narratieve identiteitstheorie van Ricoeur is de beleving geprefigureerd als een verhaal. Er zitten 

bijvoorbeeld symbolische en semantische aspecten in de beleving die overeenkomen met de symboliek en 

semantiek van een verhaal. Ricoeur legt echter veruit de meeste nadruk op de verwevenheid van het verhaal en 

de ervaring van tijd; zijn hoofdwerk Temps et Récit draait zelfs, zoals de titel weergeeft, om de verbinding tussen 

tijd en narrativiteit. In deze paragraaf zal ik het probleem van de beleving van tijd bespreken om te laten zien hoe 

voor Ricoeur narrativiteit de noodzakelijke uitdrukkingsvorm is om onze omgang met tijd te begrijpen. Ik zal 

tevens uitweiden over wat Ricoeur nu precies onder mimesis1 verstaat. Met Dilthey kunnen we alvast zeggen dat 

tijd (en in mindere mate symboliek en semantiek, daar kom ik aan het einde van deze paragraaf op terug) tot het 

eerste moment, Erlebnis, in de triade van de narratieve identiteitstheorie behoort, waar het verhaal de Ausdruck 

vormt en de reflexieve identiteit het Verstehen.  

Als premisse ontwerpt Ricoeur in Temps et Récit een hermeneutische circulaire relatie tussen tijd en 

narrativiteit. De cirkel bestaat enerzijds uit de aanname dat de menselijke ervaring een temporeel karakter heeft 

omdat een menselijke ervaring altijd op een narratieve manier geordend is. Anderzijds is een narratief pas 

betekenisvol wanneer dat narratief de kenmerken van de temporele menselijke ervaring portretteert (Ricoeur 

1984, p. 3). Een onmiddellijke ervaring bestaat in dit kader niet omdat een ervaring direct gericht is op een 

uitdrukking, zoals narrativiteit voor Ricoeur, en ik zal voortaan altijd van beleving spreken.  

Aan de hand van de paradox van tijd die Augustinus in zijn Belijdenissen heeft verwoord, brengt 

Ricoeur in Temps et Récit in kaart hoe de ervaring van tijd een medium nodig heeft omdat de beleving van tijd te 

heterogeen is om te begrijpen. Er blijven alsmaar discordanties, ongeregeldheden opduiken. Deze discordanties 

in tijd worden opgenomen in de concordantie, het harmonieuze geheel, van narrativiteit als uitdrukkingsvorm. 

Laten we eerst echter stilstaan bij de discordanties van tijd die Augustinus problematiseert, als een excursie die 

ons daarna weer naar de verwevenheid van tijd en narrativiteit voert.  

 

Paradox van tijd bij Augustinus 

Bij Augustinus komt naar voren hoe psychologische en kosmologische benaderingen van tijd elkaar bijten 

(Ricoeur 1984, p. 6), met de meest fundamentele aporie van het zijn en niet-zijn van tijd als gevolg. De 

tegenstelling tussen psychologische en kosmologische benaderingen kunnen we ook als tegenstelling tussen 

beleving en theoretisch begrip zien. 

In de aporie van zijn en niet-zijn zien we aan de ene kant dat we in ons alledaags taalgebruik spreken 

over tijd alsof het een ontologisch bestaan heeft: we spreken over zaken die komen, die geweest zijn of die 

verdwijnen, kortom, over tijd als eigenschap van het werkwoord zijn (ibid., p. 7). Tijd en zijn, zijn daarmee 

betekenisvol met elkaar verweven in ons dagelijks leven. Augustinus’ bekendste uitspraak wijst echter op onze 

onkunde om te begrijpen hoe tijd en zijn met elkaar verweven zijn, al weten we met onze dagdagelijkse 

zekerheid dat ze met elkaar zijn verweven: “Wat is dan de tijd? Wanneer niemand het me vraagt, dan weet ik 

het; wil ik het echter uitleggen aan iemand die het me vraagt, dan weet ik het niet.” (Augustinus 14:17 in Ricoeur 

1984, p. 7, vertaling auteur). De onkunde om onze praktische beleving van tijd theoretisch te onderbouwen, laat 

ruimte aan de positie van de scepticus die roept dat de tijd helemaal niet is, aangezien de toekomst er nog niet is, 

het verleden niet meer is en het heden niet blijft. Een theoretische benadering zoals die van de scepticus wijst dus 

op het niet-bestaan van tijd, terwijl we er in onze praktische beleving vanzelfsprekend van uitgaan dat tijd 

bestaat. 

 Ricoeur ziet bij Augustinus een (schijnbare) oplossing verschijnen naar aanleiding van deze aporie. De 

vraag waarop de aporie verscheen was: hoe kunnen we tijd begrijpen? Het antwoord van Augustinus: door het 

verleden in huidige herinneringen te situeren, en de toekomst in huidige verwachtingen (Augustinus 20:26 in 

Ricoeur 1984, p. 11). Herinnering, verwachting en aandacht zijn daarmee drie modaliteiten van het heden. We 

herkennen de modaliteiten in ons dagelijks taalgebruik over verleden en toekomst, waarin we naar herinneringen 

en verwachtingen verwijzen, en naar onze aandacht voor de zaken die het heden vormen.  

Augustinus geeft hiermee ook meteen een antwoord op de vraag waar toekomst en verleden liggen, op 

wat voor plek we ze kunnen vinden; namelijk in onze ziel. Tijd is een extensie van de ziel en geen beweging van 

externe entiteiten (bijvoorbeeld hemellichamen) zoals Aristoteles en neoplatonisten meenden (Ricoeur 1984, p. 
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16). Onze geest
12

 strekt zich namelijk uit van verleden tot toekomst via beelden. Verleden zaken hebben 

impressies gemaakt in onze geest, een zogenaamd impressiebeeld, terwijl we op toekomstige zaken anticiperen 

via tekens of oorzaken die een beeld vormen (ibid., p. 11). Een voorbeeld is het reciteren van een bekend lied: 

we hebben een beeld van het deel van het lied dat we al gezongen hebben en dat een impressie in ons heeft 

achtergelaten, en we hebben een beeld van dat deel van het lied dat we nog gaan zingen en we als teken voor ons 

zien, bijvoorbeeld het aantal coupletten. De aporie van zijn en niet-zijn van tijd lijkt opgelost wanneer we niet 

over het bestaan van coupletten in het verleden en de toekomst spreken, maar over het bestaan van coupletten in 

onze herinnering en verwachting. Van herinneringen en verwachtingen als beelden in onze geest kunnen we 

immers gemakkelijker, want op fenomenologische grond, erkennen dat ze bestaan (vgl. Ricoeur 1984, p. 18).  

Hoewel het lijkt of Augustinus met dit drievoudig heden een oplossing heeft bedacht voor de aporie van 

tijd, ziet Ricoeur dit slechts als een verplaatsing van het probleem van buiten naar binnenin de geest. Nog steeds 

is er de paradox van zijn en niet-zijn van tijd: in plaats van het probleem dat de tijd ergens in een externe plaats 

gesitueerd moet worden –dat hoeft niet meer door het drievoudig heden aan te nemen- is het nu de menselijke 

psyche die verdeeld is (Kearney 2005, p. 146). Die verdeling van de beweging van de menselijke geest in twee 

verschillende richtingen noemt Augustinus distentio en intentio. Intentio en distentio onthullen een dialectische 

beweging tussen een samenvallen met tijd enerzijds en de afstand die inherent is aan tijd anderzijds, een 

beweging die Ricoeur een dialectiek tussen concordantie en discordantie noemt.  

Intentio is een activiteit die zich in het heden afspeelt. Het is een beweging van intensivering en 

concentratie (Kearney 2005, p. 144). Kijken we naar het lied, dan trekt de intentio de verwachting van de 

toekomstige coupletten door het heden naar de herinnering van het al gezongen deel van het lied. Het Latijnse 

intentio is daarom te vertalen als een zekere vorm van aandacht, maar niet een neutrale aandacht die enkel 

aanschouwt wat zich aandient; de intentio verandert de betekenis van bijvoorbeeld een couplet van het lied 

doordat de intentio deze van een te verwachten couplet naar een huidig couplet naar een herinnerd couplet trekt 

(Ricoeur 1984, pp. 18-19).  

Distentio vervolgens is de ruimte tussen verwachting, aandacht en herinnering. De drie modaliteiten van 

het heden veronderstellen afstand tussen de modaliteiten, die dus telkens de geest dis-tenseren: uitrekken. De 

geest is gefragmenteerd, want verdeeld over verleden en toekomst (Kearney 2005, p. 144). De drie activiteiten 

van verwachting, aandacht en herinnering vallen niet samen, noch vallen de passieve beelden samen met de 

actieve intentio, noch vallen verwachtingsbeelden en herinneringsbeelden met elkaar samen. Er zijn alsmaar 

discordanties, ongeregeldheden, wanneer we nadenken over tijd (Ricoeur 1984, p. 21). Paradoxaal genoeg lijkt 

de fragmentering sterker te worden naarmate we ons beter concentreren: terwijl we ons concentreren op het 

zingen van een lied zijn we tegelijk met het verleden én de toekomst bezig (Kearney 2005, p. 146). De 

concentratie laat immers de toekomst transformeren tot het verleden.  

Deze paradox zorgt ervoor dat er alsmaar discordanties in onze gereflecteerde ervaring van tijd 

verschijnen. We hebben geen eenduidig beeld van wat tijd is. Zoals Augustinus zelf aangeeft, heeft dit 

implicaties voor een heel mensenleven en zelfs voor de geschiedenis van de mensheid (Augustinus 28:38 in 

Kearney 2005, p. 146), want wanneer ik me bijvoorbeeld een beeld wil vormen van het huidige moment in mijn 

leven, kan ik niet anders dan het verleden en de toekomst in dit beeld mee te nemen door beide te ontkennen, en 

lijk ik nog niet mindful met het huidige moment om te kunnen gaan.  

De grensidee van de eeuwigheid helpt om deze ontkenning in ons eigen wezen te begrijpen. Tegen de 

idee van de eeuwigheid als volledig zijn, steekt tijd altijd af als een niet-zijn. Als temporele, en tijdelijke want 

sterfelijke wezens behelst onze geest daarom altijd ook een niet-zijn wanneer het verdeeld is in de distentio over 

niet-meer-zijn en nog-niet-zijn (Kearney 2005, p. 150).  

 

Heterogeniteit van tijd 

Uit Augustinus’ onderneming om tijd te analyseren volgt, om bovenstaande samen te vatten, een heterogeen 

beeld van tijd: versnipperd over verleden, heden en toekomst blijft tijd in de spanning tussen zijn en niet-zijn 

staan. Hoe komt het dat we deze theoretische heterogeniteit toch als samenhangend ervaren? In onze alledaagse 

                                                                 
12 Ricoeur gebruikt in zijn bespreking van Augustinus de noties ziel en geest (mind) afwisselend zonder duidelijk 

onderscheid, hoewel  de bijklank van geest als (actief) intellectueel vermogen de keuze van Ricoeur zou kunnen verklaren. 

Deze bijklank vormt in ieder geval de reden dat ik Ricoeurs gebruik van de notie geest hier overneem. 
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ervaring gebruiken we tijd immers vanzelfsprekend, terwijl de beleving van tijd niet valt te begrijpen –

Augustinus’ bekendste citaat getuigt ervan.  

In Diltheys model is begrip van de tijd mogelijk via een uitdrukking die de beleving van tijd een vorm 

geeft. Ricoeur stelt het verhaal voor als Ausdruck, in zijn theorie mimesis2. Het verhaal is echter niet willekeurig 

gekozen door Ricoeur. In een toelichting op mimesis1, waar al enkele woorden aan gewijd zijn in het vorige 

hoofdstuk, komt naar voren hoe de beleving volgens Ricoeur reeds geprefigureerd is als een verhaal (in een 

Quest of Narrative) en hoe het verhaal de discordanties of heterogeniteit van tijd op kan lossen.  

 

Kenmerken van mimesis1 

Ricoeur benadrukt dat de structuur van het verhaal de paradox van intentio en distentio ‘oplost’ of althans 

begrijpelijk maakt. Het drievoudig heden dat Augustinus introduceerde, krijgt in de plot die Aristoteles definieert 

een begrijpelijke manifestatie: de fragmentatie die de geest ervaart door het drievoudig heden wordt in het 

verhaal tot een geheel gesmeed. Het is in het verhaal dat tijd begrijpelijk wordt, zo ook de tijd van onze 

handelingen en zelfs van ons leven (vgl. Ricoeur 1984, p. 60). In de bespreking van Aristoteles’ definitie van het 

verhaal als Ausdruck in paragraaf 3.3.1 zal dit samengaan van narratief en tijd duidelijker worden.  

De prefiguratie van tijd is echter niet het enige kenmerk van mimesis1, zij het het meest belangrijke. 

Ook semantiek en symboliek, talige concepten die eigen zijn aan het verhaal, zijn volgens Ricoeur al aanwezig 

in onze belevingen. Semantiek ten eerste is te herkennen in de eigen handelingen en de handelingen van anderen. 

Dit wil zeggen dat een handeling pas betekenis krijgt door een uitgebreid conceptueel netwerk: we zien in een 

handeling doelen, intenties, actoren, verantwoordelijkheid, context, enzovoort die allen naar elkaar verwijzen en 

hun betekenis van elkaar krijgen. Wanneer we dit conceptuele netwerk in delen en in totaliteit beheersen, dan 

hebben we praktische kennis of knowhow (Ricoeur 1984, pp. 54-55).  

Het narratief van mimesis2 veronderstelt dit conceptuele netwerk van de beleving: een minimale 

narratieve zin beschrijft een handeling in termen van motivatie, context, enzovoort, bijvoorbeeld ‘X deed A in 

deze omstandigheden, wetende dat Y B doet in dezelfde of andere omstandigheden’. Dit wil echter niet zeggen 

dat het narratief samenvalt met het conceptuele netwerk dat we in onze praktische kennis hanteren. Het narratief 

van mimesis2 voegt namelijk een syntaxis toe aan de semantiek van de concepten (Ricoeur 1984, p. 56). Een 

voorbeeld hiervan is een motivatie. We zeggen dat student X extra hard studeert terwijl buiten de zon schijnt en 

dat student Y de studie op deze zonnige dag laat schieten. Met onze praktische kennis kunnen we inzien dat 

beide studenten gemotiveerd worden door het lekkere weer, de één om sneller klaar te zijn en naar buiten te 

kunnen, de ander om direct te genieten. We voegen echter een narratief element toe, uit het domein van 

mimesis2, wanneer we de verschillende handelingen toeschrijven aan een verschillend karakter, bijvoorbeeld 

wanneer we verklaren dat student X extra hard werkt omdat hij uit een streng christelijk milieu komt en zijn 

geweten hem niet toestaat om van het weer te genieten voordat het werk gedaan is, terwijl student Y een 

seculiere opvoeding heeft gehad. Het narratief transformeert op deze manier de betekenis van termen uit het 

conceptuele netwerk: het verhaal geeft een actuele betekenis aan bijvoorbeeld de motivatie, en integreert de 

motivatie samen met andere heterogene elementen (zoals de christelijke gezindheid van de ouders) tot een 

geheel. Hoewel mimesis1 dus toont dat onze praktische kennis voorgevormd is door de structuur van het verhaal, 

blijft er een onderscheid tussen het gebruiken van een conceptueel netwerk en het componeren van een verhaal.  

Naast het conceptuele netwerk van motivaties, context en dergelijke is er nog een aspect van de 

poëtische compositie van het verhaal te herkennen in de beleving. Onze handelingen zijn namelijk altijd al 

impliciet gemedieerd door symbolen: door normen, tekens, regels. We kennen ten eerste in een sociale context 

betekenis toe aan een handeling, die bijvoorbeeld mogelijk maakt dat we de christelijke achtergrond meenemen 

in de verklaring van de handeling van student X. Ook is de manier waarop we een handeling onmiddellijk 

interpreteren (met onze praktische knowhow) afhankelijk van een symbolisch systeem. Als iemand zijn arm 

omhoog steekt, begrijpen we dit afhankelijk van de context direct als een symbool om te groeten, te stemmen of 

een taxi aan te houden. Naast dit descriptieve, onmiddellijke lezen van een handeling geeft de symbolische 

waarde van handelingen ook altijd een ethische dimensie aan de handeling. Iedere handeling categoriseren we op 

basis van normen: deze handeling is normaal of abnormaal. Hier is nog geen reflectie voor nodig; onze emoties 

van bijvoorbeeld sympathie of antipathie verraden direct ons oordeel (Ricoeur 1984, pp. 57-59). In Aristoteles’ 

Poëtica is bijvoorbeeld te zien hoe een cognitief oordeel te herkennen valt in de emoties van de toeschouwer, 

wanneer deze medelijden of angst over een bepaalde handeling in de tragedie ervaart. De manifestatie van deze 
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emoties toont hoe onze praktische ervaring, waaronder emoties, al een bepaalde praktische logica in zich draagt 

die overeenkomt met de praktische logica van de plot, van het verhaal.  

De Poëtica luidt het tweede moment van de triade in: het verhaal als Ausdruck of mimesis2, waar 

Ricoeur uitgebreid Aristoteles’ definitie van het verhaal analyseert. Eerst zal echter de uiteenzetting van Erlebnis 

bij Ricoeur vervangen worden door Erlebnis bij filosofieonderwijs. 

 

 

3.2.2 Filosofieonderwijs en een impliciet wereldbeeld 

 

Zetten we filosofieonderwijs als uitdrukkingsvorm in de triade, wat voor beleving medieert dit onderwijs dan? 

Van der Leeuw & Mostert (1991) stellen dat onafhankelijk van verschillende filosofieopvattingen het essentiële 

verschil tussen filosofie en andere vakken is, dat de leerling het gevoel heeft dat filosofie van belang is voor haar 

of zijn wereldbeeld (Van der Leeuw & Mostert 1991, p. 60). Filosofieonderwijs kan een impliciet wereldbeeld 

expliciet maken wil ik daarom beweren, waarbij het impliciete wereldbeeld zich in het domein van de belevingen 

bevindt.  

Hoewel het volgens hen in bepaalde mate essentieel is voor alle filosofieonderwijs (leerlingen zullen 

zelfs teleurgesteld zijn als het vak filosofie hen alleen onpersoonlijke kennis en algemene vaardigheden 

bijbrengt, ibid., p. 60), zetten Van der Leeuw & Mostert het idee dat filosofieonderwijs een manier is waarop een 

leerling een min of meer samenhangende levens- en wereldbeschouwing opbouwt, centraal in de opvatting van 

filosofie als ‘persoonsgerichte filosofie’. Persoonsgerichte filosofie onderscheiden zij van probleemgerichte en 

historisch gerichte filosofie (ibid., pp. 47, 56). In mijn onderzoeksvraag naar de relatie tussen filosofieonderwijs 

en identiteit heb ik impliciet de persoongerichte filosofieopvatting centraal gesteld
13

. Andere opvattingen en 

methoden zijn daarmee echter nog niet buiten spel gezet, daar zal ik bij filosofieonderwijs als Ausdruck op 

terugkomen.  

Persoonsgerichte filosofie karakteriseren Van der Leeuw & Mostert als een activiteit die verschillende 

‘filosofieën’ op kan leveren. Filosoferen is de poging een individueel, min of meer samenhangend en redelijk 

verantwoord wereldbeeld te creëren (Van der Leeuw & Mostert 1991, p. 47, p. 56-57), waarbij ieder wereldbeeld 

een nieuwe ‘filosofie’ zou zijn. 

Waar Ricoeur tijd ziet als een alledaagse beleving die ons in de wereld oriënteert maar die we niet 

kunnen begrijpen zonder een medium, zo is in het domein van filosofieonderwijs het impliciete wereldbeeld wat 

ons oriënteert maar waarvan pas via een medium, zoals filosofieonderwijs, een uitdrukking plaats kan vinden. 

Een impliciet wereldbeeld kan in principe via vele media uitgedrukt worden, zoals door een kunstwerk, door een 

verhaal, een gesprek, enzovoort. In deze sectie zal ik onderzoeken wat kenmerkend is voor het wereldbeeld dat 

filosofieonderwijs uitdrukt –wat voor belevingen in Quest of Philosophy zijn. Ik zal niet kunnen vermijden om al 

deels over de uitdrukkingsvorm zelf te spreken, wat eigenlijk pas onder het kopje Ausdruck thuishoort.  

 

Impliciet wereldbeeld: levenssamenhang 

We kunnen al stellen dat de uitdrukking die gecreëerd dient te worden tijdens het filosofieonderwijs, een 

wereldbeeld is. Wat is nu dan een wereldbeeld,
14

 en waarvan is het wereldbeeld een uitdrukking, ofwel: over wat 

voor belevingen gaat het in een impliciet wereldbeeld?  

                                                                 
13 Persoonsgerichte filosofie is kenmerkend voor de wijsgerige antropologie. Binnen deze filosofische traditie, die 

gedeeltelijk teruggaat op Dilthey, wordt als doel vaak de zelfbezinning (Selbstbesinnung) genoemd (vgl. De Mul 1993, p. 

38). Zelfbezinning is een relatie van het zelf op het zelf en is daarom gelijk te stellen aan de reflexieve identiteit –centraal in 

Ricoeurs denken en in dit onderzoek.  Wijsgerige antropologie is opgenomen in de eindexamendomeinen (zie paragraaf 1.2) 

en is de voormalige naam van de leerstoelgroep waar deze scriptie geschreven wordt. 
14 Het woord Weltanschauung is voor het eerst door Kant geformuleerd in een passage in zijn Kritik der reinen Vernunft 

(Naugle 2002, p. 58). Volgens onder meer Heidegger verwees Kant met het woord naar niets meer dan het beschouwen van 

een wereld die zich aan onze waarneming aandient, een mundus sensibilis (Heidegger 1982, p. 4 in Naugle 2002, p. 59), en 

het concept voegt weinig toe aan de rest van Kants terminologie. Na Kant heeft de term echter aan belang gewonnen, juist 

vanwege Kants copernicaanse wende: doordat het kenvermogen van ons mensen in het centrum van de wereld is komen te 

staan, is de wijze waarop we de wereld waarnemen cruciaal geworden.  

In de decennia na de KrV is de term wijdverspreid en geannoteerd met de betekenis van een globale visie op de 

wereld en op leven die overeenkomsten vertoont met filosofische metafysica, maar zonder de rationele pretenties van de 

laatste (Wolters 1983, p. 15). Sinds Kierkegaard is de relatie tussen wereldbeeld en filosofie echter problematisch geworden. 

Kierkegaard ziet filosofie als theoretische discipline namelijk lijnrecht tegenover een existentieel wereldbeeld staan. Wolters 
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 Diltheys eigen schrijven over wereldbeelden kan ons daarbij helpen. Voor Dilthey staat een wereldbeeld 

namelijk gelijk aan een uitdrukkingsvorm – het is het product van de levenssamenhang, geworteld in het leven 

zelf (De Mul 1993, p. 347). Herinner hoe we eerder de levenssamenhang als een persoonlijke, individuele 

eenheid beschreven, waarin delen desondanks door de gehele mensheid of kleinere groepen gedeeld worden. Een 

impliciet wereldbeeld is daarom een in meer of mindere mate, maar altijd persoonlijke belevingswereld die vorm 

kan krijgen in een uitdrukkingsvorm. Een impliciet wereldbeeld en een levenssamenhang, beide 

persoonsgebonden, vallen bij Dilthey kortom samen. Het geëxpliciteerde wereldbeeld verschilt echter wezenlijk 

van de levenssamenhang. Deze kan zelden het impliciete wereldbeeld of de levenssamenhang vangen. 

 

Expliciete wereldbeelden 

Dilthey onderscheidt religieuze, artistieke en filosofische wereldbeelden, die gelijkoorspronkelijk zijn maar zich 

in de loop van de geschiedenis steeds meer van elkaar hebben gedifferentieerd (De Mul 1993, pp. 351-52).  Zij 

komen alle voort uit de concrete levenssamenhang, waarbij de onoplosbare anomalieën in deze wereldbeelden 

het gevolg zijn van de abstractie van de totaliteit en historiciteit van de levenssamenhang (De Mul 1993, p. 347). 

Het wereldbeeld kent een metaforisch karakter omdat het de zin en betekenis van de onbegrijpelijke 

levenssamenhang probeert te vatten door er een (zintuiglijk) beeld tegenover te stellen (ibid., p. 350). Vergelijk 

de aporieën in het beeld dat Augustinus van tijd probeert te scheppen: de heterogeniteit van onze beleving van 

tijd kan niet in een abstractie worden gevat zonder anomalieën of discordanties op te leveren (en die, zoals in de 

volgende paragraaf duidelijk zal worden, ook in het verhaal voorkomen, maar daar geen probleem meer 

vormen). Ook interessant in een vergelijking met de Erlebnis in Ricoeurs narratieve identiteitstheorie is dat voor 

Dilthey de levenssamenhang bij uitstek gekarakteriseerd wordt door haar historiciteit. Ricoeurs nadruk op de 

beleving van tijd kan teruggevoerd worden op deze historiciteit van de levenssamenhang in Dilthey. 

 Het artistieke wereldbeeld is het meest adequate voor Dilthey. De kunst expliciteert de betekenisvolle 

relaties in de levenssamenhang. Dit doet de filosofie ook, maar in het kunstwerk vindt minder abstractie van de 

levenssamenhang plaats dan in het begrijpen door concepten (De Mul 1993, p. 355). Filosofische wereldbeelden 

–noem ze metafysische systemen- kunnen zichzelf vanwege de antinomieën die onvermijdelijk uit de abstractie 

voortkomen nooit staande houden tegenover andere, nieuwe wereldbeelden. Iedere wereldbeschouwing is een 

historisch begrensde verschijning, die enkel een specifieke levenssamenhang kan expliciteren. Dit is geen 

probleem voor artistieke wereldbeelden, maar vanwege haar inherente claim van algemeengeldigheid is de 

historische begrenzing wel problematisch voor de filosofie (ibid., p. 355). 

 Weliswaar helpt ieder wereldbeeld, ook filosofische, een mens om zich te oriënteren in het leven dat een 

raadselachtige, ondoorgrondelijke samenhang kent. Tegelijkertijd kan een filosofisch wereldbeeld slechts een 

eenzijdige blik bieden op dit raadsel, aangezien de filosofie belemmerd is door de eigen eis van 

algemeengeldigheid en universaliteit, van begrippelijke helderheid en eenduidigheid
15

 (De Mul 1993, pp. 355-

56).  

Kenmerkend voor de beperking van filosofische wereldbeelden is hoe deze onder te verdelen zijn op 

basis van drie dimensies van de beleving: het kenvermogen, de wil en het gevoel. Aan het kenvermogen koppelt 

Dilthey naturalistische wereldbeelden die een uitdrukking zijn van een primair theoretische verhouding tot het 

leven, zoals van de epicuristen of Comte; aan de wil subjectief-idealistische wereldbeelden die praktisch-moreel 

gericht zijn, zoals we tegenkomen bij Plato, Kant en James; en aan het gevoel objectief-idealistische 

wereldbeelden waarin een esthetische conceptie van het universum ontstaat, bij bijvoorbeeld Spinoza, Leibniz en 

Hegel (De Mul 1993, pp. 356-58). Het is persoonsafhankelijk welk wereldbeeld meer aanspreekt. Een filosoof 

                                                                                                                                                                                                        

onderscheidt in totaal vijf wijzen waarop de relatie tussen filosofie en wereldbeeld beschouwd kan worden, waarvan die van 

Kierkegaard en die van Dilthey, die in deze paragraaf besproken wordt, er twee van zijn (Wolters 1983, pp. 15-17).  
15 Een interessante vergelijking kan gemaakt worden met het vitalisme van Ludwig Klages (1887-1956). Volgens Klages is 

het eerst en vooral de wilskracht en het cognitieve begrijpen die een individu samenhang geven en een ego, een 

persoonlijkheid –overeenkomstig de idem-identiteit - creëren. Het ontstaan van het ego is voor Klages een negatieve 

gebeurtenis, omdat het ego volgens hem levensenergie doodt. Het ego bakent, met behulp van wil en intellect, de 

levensstroom af (in Klages’ metafysica van levenskrachten, die doet denken aan Nietzsche’s maar die een tegenovergestelde 

waardering van de wil behelst) tot de grenzen van het ego. Deze afbakening toont sterke overeenkomsten met de wijze 

waarop Dilthey en Ricoeur een afbakening van belevingen via een uitdrukkingsvorm plaats zien vinden. Voor hen betekent 

die afbakening van chaotische levenssamenhang echter niet een smoren van levenskracht, hoewel Dilthey het gebrek 

onderkent inherent aan filosofische concepten om het leven te begrijpen. Vgl. voor Klages (1929), Klages (1929-1932) en 

Alksnis (1970); voor Dilthey: De Mul 1993, p. 354.      
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kan geen recht doen aan de totale samenhang van deze belevingsdimensies van cognitie, wil en gevoel, zoals een 

kunstenaar dat wel kan (De Mul 1993, p. 353).  

  

De belevingsdimensies van het filosofische en artistieke wereldbeeld in verhouding tot filosofieonderwijs 

Toegepast op filosofieonderwijs, wil ik benadrukken dat een filosofisch wereldbeeld echter niet hetzelfde is als 

filosofieonderwijs. In filosofieonderwijs komen verschillende filosofische wereldbeelden aan bod, en daarmee is 

de beperking van de algemeengeldigheid van een filosofisch wereldbeeld en de eenzijdige blik op het leven die 

daaruit volgt minder relevant geworden. Zo leggen verschillende metafysische systemen (om de reguliere 

academische term voor het filosofische wereldbeeld van Dilthey te gebruiken) verschillende verbanden in de 

historische, concrete en chaotische levenssamenhang bloot, en vormen bij elkaar een rijk en geschakeerd beeld 

van de levenssamenhang. Dit verklaart hoe een leerling tijdens filosofieonderwijs, om met Gadamer te spreken, 

waarheidservaringen kan hebben bij verschillende en zelfs tegenstrijdige metafysische systemen: iedere 

metafysica weerspiegelt andere verbanden tussen belevingen uit de levenssamenhang en kan daardoor een 

gevoel van herkenning oproepen bij de leerling. De filosofische theorie formuleert (een aspect en vorm van) hun 

eigen belevingen.  

Tijdens filosofieonderwijs kunnen dus verschillende delen van de levenssamenhang uitgelicht worden. 

Het onderscheid dat Dilthey maakt tussen verschillende filosofische wereldbeelden is daarom niet problematisch 

voor filosofieonderwijs wanneer we die wereldbeelden samennemen onder de grotere praktijk die het 

filosofieonderwijs is. In het wettelijk voorgeschreven te onderwijzen curriculum zitten immers zowel 

naturalistische, subjectief-idealistische als objectief-idealistische wereldbeelden. In de gehele praktijk van 

filosofieonderwijs is aandacht voor de belevingsdimensie van de cognitie, van de wil én van het gevoel.  

Hier valt tegenin te brengen dat de onderscheiden dimensies toch onderscheiden blijven tijdens 

filosofieonderwijs; er wordt telkens maar één filosofisch wereldbeeld en daarom maar één dimensie tegelijkertijd 

belicht. Anders dan bij het kunstwerk is er niet sprake van één beeld die een bijzonder adequate weerspiegeling 

kan zijn van de raadselachtige en chaotische levenssamenhang. Bij filosofische wereldbeelden blijft noodzakelijk 

telkens slechts een klein aspect belicht vanwege de inherente coherentie van het filosofisch wereldbeeld, een 

coherentie die het wereldbeeld met gewelddadige abstractie aan de levenssamenhang onttrekt.  

Zonder deze kritiek te negeren, kunnen we proberen om binnen Diltheys kader toch een hogere 

waardering voor filosofieonderwijs te construeren dan Diltheys waardering van het filosofische wereldbeeld; we 

kunnen proberen om filosofieonderwijs misschien zelfs tot dichtbij de artistieke uitdrukkingsvormen te 

verheffen. Ik zal eerst Diltheys voorkeur voor het artistieke wereldbeeld toelichten. 

Het kunstwerk kan direct een zintuiglijk beeld van een levenssamenhang bieden volgens Dilthey, 

waarin we ons met één blik herkend zien. Een ander aspect is zojuist al aan bod gekomen: het kunstwerk wordt 

gekenmerkt door een verstrengeling van theoretische kenacten richting objecten, van wilsmotieven en van 

gevoel (vgl. De Mul 1993, p. 353), waar die alle slechts met één type filosofisch wereldbeeld corresponderen.  

Het derde kenmerk van het artistieke wereldbeeld ten slot is nog van groot belang. We zijn dit kenmerk 

bij Ricoeur tegengekomen: artistieke uitdrukkingsvormen kennen een creatief moment, waardoor er een vrije 

ruimte ten aanzien van de gegeven feitelijkheid van het leven ontstaat. In principe kent iedere uitdrukking twee 

creatieve momenten aan weerszijden, maar deze creatieve momenten zijn het meest vrij in de kunst. In het 

bijzonder is de dichter de meest vrije volgens Dilthey, omdat hij of zij alle reguliere, vaste betrekkingen tot de 

werkelijkheid oplost in een spel van stemmingen en gestalten. Deze creativiteit opent voor mensen de 

mogelijkheid om het leven in de oneindige hoeveelheid aan mogelijke (creatieve) verbanden te voelen en gewaar 

te worden; om het leven kortom te ervaren in haar volle rijkdom. De eindigheid van onze ervaringen wordt op 

deze manier gedeeltelijk overstegen via het kunstwerk (De Mul 1993, pp. 353-54)
16

. Ik zou willen zeggen dat het 

kunstwerk werelden opent: de belevingswereld waarin iemand zich normaliter beweegt, verandert wanneer zij of 

                                                                 
16 Dilthey toont zich in de geprivilegieerde plaats die hij aan de kunst toekent een typische romanticus. Dilthey is 

paradigmatisch voor Badiou’s romantische schema, dat volgens Badiou samen met het didactisch en klassieke schema de 

gehele geschiedenis van de relatie tussen kunst en filosofie beslaat. In het romantische schema is alleen kunst in staat tot 

waarheid. Terwijl filosofie slechts kan wijzen naar de waarheid, incarneert de kunst diezelfde waarheid (Badiou 2005, pp. 3, 

7). Dit is een rake observatie van wat bij Dilthey en bijvoorbeeld Heidegger gebeurt. Badiou zet het romantische schema zelf 

weg als een schema uit het verleden (en onderneemt een poging om een nieuwe verhouding tussen kunst en filosofie te 

ontwerpen). In mijn onderzoek ga ik echter mee in het theoretisch kader van Dilthey en Ricoeur.  
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hij een kunstwerk tegenover zich ziet dat andere aspecten van de levenssamenhang in ervaring brengt. Dit heeft 

gevolgen voor de manier waarop iemand zichzelf begrijpt, voor het Verstehen; dat komt nog aan bod. 

Ricoeur heeft voortgeborduurd op Diltheys voorkeur voor de kunst als uitdrukkingsvorm door zich te 

richten op het fictieve verhaal. We kunnen het verhaal immers als kunstvorm kunnen beschouwen met haar 

creatieve momenten. Ik zie echter ook in het filosofieonderwijs een kracht om ‘werelden te openen’ –kunnen we 

filosofieonderwijs daarom niet net zo goed als creatieve kunstvorm beschouwen?  

Filosofieonderwijs staat namelijk niet gelijk aan een filosofisch wereldbeeld en is ook meer dan een 

verzameling filosofische wereldbeelden, hoewel de praktijk van filosofieonderwijs overeenkomsten vertoont met 

de theorieën van filosofische wereldbeelden: die metafysische systemen worden immers onderwezen en staan 

bijvoorbeeld in de eindexamenprogramma’s centraal. Maar in de literatuur van vakdidactici komt telkens terug 

dat filosofieonderwijs minder een overdracht van theoretische kennis is, als wel een activiteit van filosoferen die 

leerlingen zelf moeten oefenen (bijv. in Karskens e.a. 2008, Kienstra e.a. 2014a en 2014b, Kienstra e.a. 2015, 

Van der Leeuw & Mostert 1991, Vansieleghem 2006). Ik denk dat we daarom eerder naar de werkvormen, 

methoden en stijlen van filosofieonderwijs moeten kijken om dit onderwijs als uitdrukkingsvorm te begrijpen, 

dan naar de metafysische systemen die onderwezen worden. Via deze werkvormen als uitdrukkingsvormen 

worden bepaalde verbanden in de levenssamenhang uitgelicht, en we zullen zien of die creatieve, nieuwe 

belevingswerelden mogelijk maken.  

   

Van uit te drukken wereldbeeld naar filosofieonderwijs als uitdrukkingsvorm 

In deze Erlebnis-sectie heb ik slechts een aanzet gegeven voor een beschrijving van het soort belevingen dat 

door filosofieonderwijs uitgedrukt wordt. Ik ben vertrokken vanuit het idee dat er een zekere consensus bestaat 

over het feit dat filosofieonderwijs van invloed is op de totstandkoming of ontwikkeling van het wereldbeeld van 

leerlingen. In het bijzonder vindt men overeenstemming hierover bij aanhangers van wat Van der Leeuw & 

Mostert ‘persoonsgerichte filosofie’ noemen, een opvatting die de hoofdtoon voort in mijn eigen 

filosofieopvatting en die mij motiveerde tot dit onderzoek. In deze opvatting staat immers de relatie tussen 

filosofieonderwijs en identiteit centraal.  

 Vervolgens heb ik de relatie tussen de filosofische en artistieke wereldbeelden en filosofieonderwijs 

onderzocht bij Dilthey, om te bekijken welke belevingsdimensies mogelijk uitgedrukt kunnen worden door 

filosofieonderwijs. Bij de paragraaf over filosofieonderwijs als Ausdruck zal pas duidelijk worden wat voor 

levenssamenhang, of impliciet wereldbeeld, scheppend geëxpliciteerd wordt door filosofieonderwijs. In die 

paragraaf worden de werkvormen besproken. De vraag of we filosofieonderwijs als creatieve kunstvorm kunnen 

beschouwen, zal daar onderzocht worden.  
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3.3 Ausdruck 

3.3.1 Het verhaal en de poëtische compositie; mimesis2  

 

Hoe ziet nu het verhaal eruit bij Ricoeur, als tweede moment in de triade? Volgens Ricoeur kan de poëzie een 

dynamiek creëren tussen de concordanties en discordanties van de intentio’s en distentio’s van tijd. De aporie 

van tijd wordt er niet mee opgelost op het gebied van speculatieve metafysica, maar geeft wel een begrijpelijke 

vorm aan onze beleving van tijd (vgl. Ricoeur 1984, p. 22). Ricoeur ziet in de beleefde ervaring van tijd hoe 

discordantie de concordantie overstemt, maar herkent tegelijk in de talige uitdrukking van het narratief hoe 

concordantie discordantie in zich op kan nemen (Ricoeur 1984, p. 31).  

 

De poëtische compositie van Aristoteles 

Na de paradox van tijd te hebben besproken wendt Ricoeur zich in Temps et Récit tot het narratief en in het 

bijzonder de exemplarische activiteit van het in-de-plot-zetten (Frans: mise en intrige, Engels: emplotment) in 

Aristoteles’ Poëtica. Dit doet hij aan de hand van twee kernconcepten uit de Poëtica: muthos en mimesis. 

Muthos verwijst naar de genoemde act van het componeren van gebeurtenissen in een plot; mimesis is 

gedefinieerd als de act van imiteren of representeren van handelingen. Muthos en mimesis verschijnen in 

Aristoteles’ bespreking van de tragedie met elkaar verweven in de formule  “De uitbeelding van de handeling is 

de plot” (Aristoteles 50a1 in Ricoeur 1984, p. 34, vertaling N. van der Ben en  J.M. Bremer). Mimesis is op die 

manier gedefinieerd in termen van muthos (Ricoeur 1984, p 34). Actie staat dus centraal in Aristoteles’ 

opvattingen van poëzie:  

 

De tragedie is een uitbeelding niet van mensen maar van handelingen en leven, en daarmee van geluk en 

ongeluk. Geluk en ongeluk komen tot stand door handelen, en het doel waarnaar men in het leven 

streeft is een bepaalde activiteit, niet een kwaliteit… Verder, zonder handeling kan er geen tragedie zijn, 

maar een tragedie zonder uitbeelding van karakters is mogelijk. (Aristoteles 50a16-24, vertaling N. van 

der Ben en  J.M. Bremer, in Ricoeur 1984, p. 37)  

 

De dynamiek tussen discordantie en concordantie vinden we in de wijze waarop muthos temporele kenmerken 

vervangt door een (volg)orde van gebeurtenissen. De discordantie van tijd wordt opgenomen in de ordening van 

de plot (Ricoeur 1984, p. 38). Zoals gezien vallen de karakters bij Aristoteles onder de gebeurtenissen van het 

plot –ze zijn immers wat ze doen- wat als gevolg heeft dat de discordanties die de karakters beleven, ook 

opgenomen worden in het concordante plot.  

Waarom is de plot concordant? Een plot is altijd een geheel, dat is, het heeft een begin, midden en eind 

die noodzakelijk of waarschijnlijk op elkaar volgen (Aristoteles 50b26, 50b30 in Ricoeur 1984, p. 38). De 

volgorde van begin, midden, eind zijn niet toevallig en daarom niet uit het leven gegrepen, maar zijn het effect 

van de ordening van de plot. Op dezelfde wijze komt de duur van de acties in de plot niet overeen met de 

tijdsduur die die acties in de werkelijkheid hebben; de plot duurt daarentegen precies zo lang als nodig is om een 

omkering van geluk naar ongeluk via een noodzakelijke opeenvolging van acties te componeren (Aristoteles 

51a12-15 in Ricoeur 1984, p. 39). Tijd is zelfs in zeker opzicht buitengesloten uit de plot. De kracht van 

Homeros bijvoorbeeld is gelegen in het feit dat hij niet een tijdsduur beschreef (de duur van de gehele Trojaanse 

Oorlog), maar dat hij één actie heeft gekozen die het begin en einde van zijn verhaal bepaalde (de herovering van 

Helena). Irrelevante tijdsmomenten in het verhaal van de herovering blijven buitengesloten. Een plot beslaat dus 

niet een bepaalde tijdseenheid, maar uit een eenheid van actie (Ricoeur 1984, p. 39). 

 De plot kent vervolgens een bepaalde rationaliteit. Er zit immers een noodzakelijkheid of ten minste 

waarschijnlijkheid in de volgorde van gebeurtenissen.  De logica van de opeenvolging is geen theoretische maar 

een praktische, de logica van praxis (Ricoeur 1984, p. 40). We hebben hier dus niet met een causaal 

determinisme te maken, maar met een praktische anticipatie van de ene actie op basis van de andere alsof er een 

causaal principe aan ten grondslag ligt. De plot is om die reden universaliseerbaar: op basis van de compositie 

van de plot kan een praktische wijsheid afgeleid worden over hoe vergelijkbare handelingen vergelijkbare 

gevolgen zullen genereren. In de duidelijke ‘heelheid’ die de plot karakteriseert, is de concordantie van het 

narratief te herkennen. 
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 De discordantie vervolgens is gelegen in de onverwachte wendingen in de plot. Kenmerken van de 

tragedie zijn de omkering die de held van geluk in ongeluk stort, de herkenning waarin de held inziet hoe hij het 

ongeluk over zichzelf heeft afgeroepen, en het lijden dat daarop volgt (Ricoeur 1984, p. 43). Deze wendingen 

tonen dat de plot niet alleen momenten in zich draagt die de toeschouwer verwacht, als had de tragedie een 

causale volgorde: er zijn ook verrassingen. De toeschouwer lijkt even de weg kwijt te raken bij zo’n wending en 

een ervaring van discordantie komt tot stand. De heelheid van de plot is onderbroken. De kracht van het 

narratief, of de tragedie in deze bespreking van de Poëtica, is echter dat de discordantie maar tijdelijk is. De 

onverwachte wendingen worden namelijk weer opgenomen in de compositie van de plot en sterker nog: de 

discordante wendingen geven de plot haar juiste lengte (Ricoeur 1984, p. 44).  

 Interessant is dat het beroemde element van catharsis ook een ervaring van discordantie teweegbrengt, 

die vervolgens opgenomen wordt in het concordante. Meelijwekkende en angstinboezemende handelingen in de 

plot vinden namelijk precies plaats tijdens de meest onverwachte wendingen en geven een gevoel van 

ongeregeldheid (discordantie), maar men leert inzien dat die onverwachte wendingen in zekere zin ook 

noodzakelijk of ten minste waarschijnlijk waren en in het concordante geheel passen –dat is de kracht van de 

compositie van de plot. Toeval transformeert wanneer het is opgenomen in de concordantie tot het noodlot 

(Ricoeur 1992, p. 147). We zien hier dat voor Aristoteles de plot niet alleen uit handelingen bestaat, maar ook uit 

lijden. Wanneer de onverwachte wendingen weer in het concordante plot zijn opgenomen, ervaart ook de 

toeschouwer een reiniging van de emoties van angst en medelijden
17

. Het aspect van catharsis toont expliciet dat 

emoties of affecten dus een rationaliteit, een intelligent element, kennen die juist een belangrijk deel van de 

praktische logica van de plot constitueert (Ricoeur 1984, p. 44). We begrijpen de heelheid van de plot namelijk 

beter doordat onze emoties meebewegen van concordantie naar discordantie naar concordantie. 

 

Chronologie en configuratie als antwoord op de paradox van tijd 

De dynamiek van discordantie en concordantie in het narratief, waarvan de tragedie in Aristoteles’ bespreking 

exemplarisch is,  geeft een antwoord op de paradox van distentio en intentio van Augustinus. Hoewel Aristoteles 

zelf tijd meende buiten te sluiten uit zijn bespreking van de plot, impliceert de poëtische compositie van 

handelingen een bepaald tijdsverloop en zelfs een tijdeenheid, namelijk die van de plot (Ricoeur 1984, p. 66).  

De poëtische compositie verzoent daarmee discordantie en concordantie, distentio en intentio met 

elkaar. Het is in het verhaal dat de discordantie van de verspreidheid van de geest over verleden, heden en 

toekomst in een afgerond geheel kan worden opgenomen. Oedipus herkent bijvoorbeeld in het heden wat voor 

daden hij in het verleden verricht heeft, waardoor de verleden handelingen een nieuwe betekenis krijgen, een 

betekenis die vervolgens weer de toekomst in een bepaald licht zet. Deze distentio is door de poëet gesmeed tot 

één betekenisvol en afgerond geheel dat we kunnen begrijpen.  

Er zijn twee temporele dimensies in de concordante plot van bijvoorbeeld Koning Oedipus; een 

chronologie en een configuratie. De chronologische dimensie weeft de verschillende gebeurtenissen of episoden 

aan elkaar. De configuratie brengt de heterogene gebeurtenissen samen en maakt er één temporeel geheel van, 

zoals verschillende wendingen één verhaal vormen (Ricoeur 1984, p. 66).  

 

Kenmerken van mimesis2 

De poëtische compositie noemt Ricoeur wederom mimesis. In de bespreking van de plot bij Aristoteles is 

duidelijk geworden dat mimesis bij Ricoer geen kopiëren of verdubbelen van een bestaande (eventueel ideële, bij 

Plato) werkelijkheid betekent; de mimesis als nabootsing, uitbeelding of representatie is een creatieve act 

(Ricoeur 1984, p. 45).  

 Het belangrijkste kenmerk van mimesis2 is zojuist al besproken: we hebben al gezien hoe de plot 

individuele handelingen integreert in een betekenisvol geheel. Dit betekent dat ook heterogene elementen, zoals 

een onverwachte gebeurtenis in de plot, worden opgenomen in een homogeen geheel. Ricoeur spreekt dan van 

een concordante discordantie. De temporele dimensies van de plot zijn ook al aan bod gekomen. De plot kent 

een chronologie en configuratie, die zowel een temporele volgorde als een temporele eenheid geven (Ricoeur 

1984, pp. 65-66).  

                                                                 
17 In Ricoeurs lezing van de veel bediscussieerde term catharsis. In Van Rijen (1992) wordt deze lezing psychoanalytisch of 

medisch genoemd en naast moralistische interpretaties geplaatst. 
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De poëtische compositie zorgt tevens voor een volgbaarheid van het verhaal. Het feit dat we een 

verhaal kunnen volgen, weerspiegelt de inherente rationaliteit van onze praktische kennis, zoals bij mimesis1 is 

besproken (we zien hier wederom de spiegeling van beleving en uitdrukkingsvorm). De volgbaarheid is geen 

dwingende logica waarin de conclusie volgt uit de voorafgaande premissen. Het volgt niet uit de eerdere 

gebeurtenissen in het verhaal dat Oedipus zijn ogen aan het eind uitsteekt. Wel geeft deze conclusie een eindpunt 

vanwaar het voorafgaande verhaal in retrospectief als een geheel kan worden beschouwd, waarin al de 

voorgaande gebeurtenissen naar deze conclusie leiden. De conclusie kan niet worden voorspeld –er vinden 

immers discordante wendingen plaats in het verhaal- maar moet achteraf acceptabel zijn. Deze volgbaarheid van 

het verhaal maakt het tot een levende dialectiek tussen discordantie en concordantie (Ricoeur 1984, pp. 66-67): 

discordante elementen die verschijnen in een concordant verhaal, worden in de dynamiek van de poëtische 

compositie opgenomen in een concordantie die zich verder ontwikkeld heeft, die namelijk een extra wending 

behelst.   

Het niveau van mimesis2 is het niveau waarop het verhaal als model of metafoor gebruikt wordt om de 

menselijke ontwikkeling te begrijpen. Het narratieve ontwikkelingsmodel creëert als metafoor een concrete 

belevingswereld waarin gebeurtenissen en handelingen betekenis krijgen. Zoals gezegd trekt de metafoor de 

aandacht weg van hetgeen waarnaar verwezen wordt in de werkelijkheid, naar de metafoor zelf (Ricoeur 1991b, 

p. 11). Aan de relatie tussen taal en referent zal bij mimesis3 meer aandacht gegeven worden.  

 

 

3.3.2 Filosofieonderwijs en werkvormen 

 

Filosofieonderwijs als uitdrukkingsvorm: dan hebben we het over de werkvormen die in het filosofieonderwijs 

gebruikt worden. Ze zijn reeds kort genoemd in paragraaf 1.2. Bij de Erlebnis-sectie over filosofieonderwijs heb 

ik gesteld dat filosofieonderwijs méér is dan een verzameling filosofische wereldbeelden die onderwezen wordt, 

hoewel die verzameling in zijn geheel al een geschakeerd beeld van de levenssamenhang kan geven en 

filosofieonderwijs met Dilthey al direct hoger gewaardeerd kan worden dan het filosofische wereldbeeld.  

Mijn onderzoeksvraag, Hoe kan begrepen worden dat filosofieonderwijs van invloed is op de reflexieve 

identiteit van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs?, nodigt uit om de invloedsrelatie tussen filosofieonderwijs 

en identiteit zo uitputtend mogelijk te onderzoeken. Via de tussenstap van de relatie tussen filosofieonderwijs en 

de levenssamenhang (de koppeling naar identiteit wordt bij Verstehen gelegd), probeer ik daarom te bekijken of 

filosofieonderwijs méér van de levenssamenhang uitdrukt dan een aantal filosofische metafysische systemen die 

een leerling kan herkennen (en dat even zo goed thuis uit de boeken geleerd kan worden, zonder werkelijk 

filosofieonderwijs te krijgen). Eerder heb ik daarom de vraag gesteld of filosofieonderwijs tot het niveau van het 

artistieke wereldbeeld kan worden verheven –Dilthey ziet in het kunstwerk namelijk de meest adequate 

uitdrukking van de levenssamenhang en geeft daarmee het meeste inzicht in de eigen, persoonlijke 

levenssamenhang die we identiteit noemen. 

 

Filosofische werkvormen benaderen het artistieke wereldbeeld  

Wat vermag filosofieonderwijs dus in haar volle rijkdom uit te drukken? In een syllabus voor het centraal 

eindexamen filosofie vwo wordt als kerndoel van het filosofieonderwijs het zelf leren filosoferen genoemd 

(Karskens e.a. 2008 in Kienstra e.a. 2014a, p. 789). Kant was hen vóór met deze uitspraak: filosofie kan men niet 

leren, maar men kan in het hoogste geval leren filosoferen. Dit betekent dat er gefilosofeerd moet worden om te 

leren filosoferen (Lyotard 1987, p. 116). Hiermee is de nadruk op filosofieonderwijs als een werk-vorm gelegd; 

in plaats van statische metafysische systemen hebben we hier te maken met een proces, dat meestal in 

samenspraak met anderen plaatsvindt. Een kijkje in de klas levert vaak een beeld op van een gesprek, zij het een 

onderwijsleergesprek of een socratisch gesprek, dat een inherent procesmatig karakter heeft. Lyotard spreekt 

daarom van een filosofische leergang
18

, “zoals men ook ‘loop der tijd’ zegt” (Lyotard 1987, p. 111). De 

verwijzing naar tijd is in het kader van dit onderzoek belangwekkend: voor Ricoeur is de loop der tijd die in het 

verhaal vorm krijgt, de uitdrukking van een aspect van de levenssamenhang, en ik zou Lyotards filosofische 

leergang als de uitdrukking van een ander aspect van de levenssamenhang willen beschouwen. Door het gesprek 

                                                                 
18 In het Frans: een ‘course philosophique’ in plaats van ‘cours de philosophie’, waarmee het curriculum aangeduid wordt 

(Lyotard 1987, p. 6). 
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met anderen aan te gaan, worden bijvoorbeeld inter-persoonlijke aspecten van de levenssamenhang uitgedrukt: 

wat hebben de leerlingen met elkaar gemeen in hun vanzelfsprekendheden? De eenzijdigheid van het filosofisch 

wereldbeeld lijkt ons nu al verlaten te hebben. 

Kienstra e.a. (2014a en 2014b) hebben zich toegelegd op het verzamelen en ordenen van filosofische 

werkvormen. Ter herinnering: zij hebben de drie patronen onderscheiden van filosoferen als verbindende 

waarheidsvinding, filosoferen als toetsende waarheidsvinding en filosoferen als (juridisch) debat en 

waarheidsbevinding. Volgens Van der Leeuw & Mostert (1991) zijn werkvormen gekoppeld aan een 

filosofieopvatting, respectievelijk filosofie als probleemgericht, historisch gericht of persoonsgericht. Over de 

verbindende waarheidsvinding bij Kienstra e.a. en persoonsgerichte filosofie bij Van der Leeuw & Mostert 

wordt expliciet gesproken in termen van kunst, wat uiteraard helpt om filosofieonderwijs als uitdrukking tot de 

rijkdom van het artistieke wereldbeeld te verheffen.  

Persoonsgerichte filosofie wordt door Van der Leeuw & Mostert letterlijk vergeleken met een artistieke 

creatie. Een leerling creëert een eigen stijl of visie, vergelijkbaar met hoe een kunstacademiestudent dat doet, die 

de auteurs aanduiden met Weltanschauung: het wereldbeeld dat bij Erlebnis is besproken. Er wordt inspiratie 

opgedaan in de bibliotheek (of in het museum in het geval van de kunstacademiestudent). De filosofieleerling 

probeert de problemen die haar of hem bezighouden aan te pakken in de eigen stijl (Van der Leeuw & Mostert 

1991, p. 57-59).  

Filosoferen als verbindende waarheidsvinding ten tweede lijkt op het spinnen en weven van een verhaal. 

Leerlingen construeren een verhaal naar aanleiding van eigen gedachten (Kienstra e.a. 2014a, pp. 792-93). 

Voorbeelden van werkvormen in het patroon van verbindende waarheidsvinding zijn het onderwijsleergesprek, 

socratisch gesprek, FmK, rollenspel, denkvaardigheden en geschreven dialoog (Kienstra e.a. 2014b, p. 300). We 

kunnen persoonsgerichte filosofie en filosofie als verbindende waarheidsvinding op basis van genoemde 

kenmerken samennemen; voor het gemak onder de meer specifieke noemer filosoferen als verbindende 

waarheidsvinding.  

Leerlingen creëren bij filosoferen als verbindende waarheidsvinding dus zelf een verhalende samenhang 

in gedachten die nog chaotisch en onbegrijpelijk zijn en die we belevingen kunnen noemen. Ricoeurs verhaal 

heeft een vergelijkbare functie. Een verhaal kunnen we bij Ricoeur en bij de verbindende waarheidsvinding een 

kunstuiting noemen wanneer het verhaal gecreëerd wordt met een dichterlijke vrijheid. Creativiteit op zich is een 

kenmerk van iedere uitdrukkingsvorm, omdat deze bepaalde verbanden aan het licht brengt waarbij die 

verbanden nog niet vooraf gegeven zijn. De dichterlijke vrijheid in het verhaal als kunstvorm onderscheidt zich 

echter van ‘gebaande paden’, van gebruikelijke uitdrukkingen van de beleving. Musils Man zonder 

eigenschappen bijvoorbeeld opent zicht op een andere wereld, namelijk één waarin identiteit niet als een 

gefixeerde set karakteristieken beleefd wordt zoals in een Disney-sprookje of een chick-lit. In de laatste soort 

verhalen is amper sprake van dichterlijke vrijheid en wordt in clichés geschreven. Analoog aan de dichterlijke 

vrijheid in het verhaal, kan bij filosoferen als verbindende waarheidsvinding in haar meest radicale vorm zelfs 

een gebruikelijke uitdrukking als het cogito, het ‘ik denk’ als basis van ieder denken buiten spel worden gezet
19

. 

Dit soort denken of filosoferen onderscheidt zich van een gebruikelijke manier van denken in termen van 

bijvoorbeeld nadenken over oplossingen voor problemen.  

 

Andere stijlen in filosofieonderwijs 

Onder het kopje Verstehen worden de consequenties van creatievere uitdrukkingsvormen voor identiteit 

besproken. Hier wil ik eerst nog kort aandacht schenken aan andere filosofeerstijlen en –patronen. Zoals een 

verhaal verschillende genres kent, kent filosofieonderwijs immers verschillende manifestaties. Filosoferen als 

verbindende waarheidsvinding is er slechts één van, en die zal ook nog eens nooit onversneden gepraktiseerd 

worden. Een combinatie met toetsende waarheidsvinding en waarheidsbevinding vindt dikwijls plaats, net zoals 

de geschiedenis van de filosofie haast voor iedere methode of stijl en in iedere les ingezet wordt. De diversiteit 

aan stijlen komt, lijkt me, echter enkel ten goede aan de rijkdom van filosofieonderwijs als uitdrukkingsvorm.  

Niet iedere werkvorm gaat op dichterlijke wijze met de levenssamenhang om; bijvoorbeeld bij een 

conceptuele analyse die onder de toetsende waarheidsvinding geschaard wordt (Kienstra e.a. 2014b). Volgens 

                                                                 
19 Zoals Deleuze doet in zijn kritiek op ‘het beeld van het denken’. Deze kritiek geldt wellicht ook voor het filosoferen als 

verbindende waarheidsvinding; ik wil daarom onbepaald laten of Deleuze zelf onder dit kopje past. Vgl. De Bolle & Van 

Tuinen (2011), pp. 42-43.  
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Dilthey kan een dergelijke analyse nooit adequaat de levenssamenhang weergeven vanwege de abstracties die 

gemaakt worden, zoals bij het filosofische wereldbeeld is besproken (vgl. De Mul 1993, pp. 355-56). Deze 

werkvormen zijn echter nog steeds uitdrukkingen van beperktere delen van de levenssamenhang, waarbij ik als 

principe wil doen gelden: hoe meer divers de uitdrukkingsvormen, een des te genuanceerdere levenssamenhang 

in de ervaring gebracht wordt. Diverse werkvormen zijn in die zin analoog aan verschillende filosofische 

wereldbeelden, die gezamenlijk ook een geschakeerde beeld geven (zie de bespreking van filosofieonderwijs bij 

Erlebnis).  

 

Argumentatieve vaardigheden als drijvende kracht achter filosofieonderwijs 

Tot slot moet het argumentatieve karakter van filosofische werkvormen niet vergeten worden. Volgens Kienstra 

e.a. (2015) vangt iedere filosofische lesactiviteit aan met rationaliseren, waaronder zij het verbaliseren van 

aanvankelijke gedachten in een logische structuur verstaan. Vervolgens is er sprake van analyseren, toetsen, 

kritiek produceren en ten slotte reflecteren/vergelijken (2015, p. 2). In hun artikel ontwerpen Kienstra e.a. een 

zogenaamd pearl model waar de kern van de parel door het rationaliseren bezet wordt en daaromheen 

hiërarchisch lagen ontstaan van de andere vaardigheden. Een ideale filosofieles komt tot een glimmende parel, 

wat wil zeggen dat leerlingen alle vaardigheden tot en met het reflecteren hebben doorlopen (Kienstra e.a. 2015, 

p. 3). Deze vaardigheden zijn in hoofdstuk 1 deels al aan bod gekomen in de eindtermen van het ministerie, 

bijvoorbeeld “verschillende opvattingen over de verhouding tussen lichaam en geest herkennen, uitleggen en in 

een filosofische context toepassen en evalueren” (Filosofie vwo en havo Syllabi Centraal Examen 2016): hierin 

zitten analytische, toetsende en reflecterende vaardigheden.  

Als iedere filosofische lesactiviteit begint met het uiten van gedachten in een logische structuur, dan 

betekent dit dat iedere filosofische lesactiviteit een eerste uitdrukking is van gedachten die nog geen coherente 

vorm hebben: de uitdrukking van een beleving, waarbij die gedachten ook wel als deel van een impliciet 

wereldbeeld kunnen worden beschouwd. Dit uitdrukken van gedachten gebeurt in een logische structuur, een 

aspect dat nog niet aan bod is gekomen toen we filosoferen enkel als verhalende activiteit beschouwden. Hoe 

artistiek filosofieonderwijs ook mag lijken, een logische structuur en argumentatie vormen toch een onmisbaar 

element. Mocht de filosofiedocent hier niet achter staan vanuit bijvoorbeeld een radicaal persoonsgerichte (en 

romantische) opvatting, dan verplicht in ieder geval het eindexamen (en verwachtingen vanuit school, ouders 

etc.) om deze vaardigheden te oefenen.   

 

Om bovenstaande samen te vatten: de werkvormen bepalen wat voor uitdrukkingsvorm filosofieonderwijs is en 

welke belevingen van leerlingen door het filosofieonderwijs in de bewuste ervaring gebracht worden; welke 

belevingen in de reflexieve filosofische identiteit opgenomen kunnen worden. Op zijn minst kan 

filosofieonderwijs een geschakeerd beeld zijn van verschillende beperktere belevingen uit de levenssamenhang, 

zoals bij meer analytische werkvormen en het onderrichten van metafysische systemen het geval is. In iedere 

vorm van filosofieonderwijs worden werkvormen gekarakteriseerd door het expliciteren van gedachten in een 

min of meer logische structuur. Op de vraag wat voor belevingen door het filosofieonderwijs uitgedrukt worden, 

kan geantwoord worden dat chaotische gedachten door dit onderwijs hun vorm krijgen en zelfs een bijzonder 

coherente vorm. In haar meest rijke vorm ten slot nadert filosofieonderwijs het kunstzinnige, omdat het een 

creatief proces behelst waarin eigen verbanden gelegd worden in de levenssamenhang, op een manier die de 

totaliteit van die samenhang probeert te vatten.  

Consequenties voor de identiteit van leerlingen die filosofieonderwijs volgen, zullen in paragraaf 3.4.2 

besproken worden. 
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3.4 Verstehen 

 3.4.1 Het verhaal en reflexieve identiteit 

 

Wat gebeurt er nu in het derde moment van de triade, bij het Verstehen? In deze sectie wordt besproken hoe het 

verhaal tot een identiteit geïntegreerd wordt in mimesis3; hoe de identiteit vervolgens belevingen beïnvloedt; op 

welke manier een ander genre van het verhaal een andersoortige identiteit bewerkstelligt en, tot slot, hoe de 

concepten levenssamenhang, identiteit en belevingswereld zich precies tot elkaar verhouden,. 

 

Van verhaal naar identiteit 

Voor Ricoeur komt in mimesis3 de narratieve identiteit tot stand en zijn we in het domein van de reflexieve 

identiteit beland. Mimesis3 verwijst naar de wijze waarop het fictieve verhaal betekenis krijgt in het bredere 

domein van onze handelingen en ervaringen, dat we met Dilthey de individuele levenssamenhang hebben 

genoemd. Bij het in-de-plot-zetten (mimesis2) zijn de heterogene elementen van de handelingen en ervaringen 

(mimesis1) samengenomen; in mimesis3 wordt de samenhang in een groter geheel van ervaringen geplaatst, 

namelijk in de individuele levenssamenhang ofwel identiteit (vgl. Ricoeur 1984, p. 66). We zien bijvoorbeeld in 

de wijze waarop een psychoanalyticus
20

 of een rechter de knoop aan verhaallijnen waarin een patiënt of 

verdachte is verstrikt, probeert te ontwarren en tot een coherent verhaal probeert te maken (ibid., p. 74). Dit 

verhaal is geen fictie, maar betreft een eenheid van handelingen en belevingen: een identiteit. Wanneer we onze 

eigen levenssamenhang/identiteit begrijpen, ontstaat een reflexieve identiteit. 

 Mimesis3 is het niveau van de receptie van het verhaal door een lezer of verteller. Een verhaal kan in de 

narratieve identiteitstheorie zelf verteld worden, als uitdrukking in gebruikelijke zin (vgl. expressionisme). 

Daarnaast kan een verhaal ook als uitdrukking fungeren wanneer die herkend wordt of gevolgd door een lezer, 

toehoorder of toeschouwer.  

Het volgen van de plot door de lezer in de derde mimesis noemt Ricoeur de actualisatie van de plot. De 

tekst en de lezer werken samen om de activiteit van het volgen van de plot te bewerkstelligen. Soms, 

bijvoorbeeld bij Ulysses van Joyce, is het volgen van de plot bijna geheel de verantwoordelijkheid van de lezer 

(Ricoeur 1984, pp. 66-67). Meestal spelen tekst en lezer echter een meer symmetrisch spel. In ieder geval brengt 

de actualisering van de plot een nieuwe beleving teweeg in de lezer of toeschouwer, als effect van het lezen. Een 

lezer kan bijvoorbeeld op een nieuwe manier naar haar of zijn eigen stad kijken en zich daarin bewegen nadat zij 

of hij een roman heeft gelezen waarin deze stad centraal staat. 

 De receptie van de tekst in de lezer behelst deze actualisering van de plot. Daarnaast vindt in mimesis3 

ook een communicatie plaats; dit komt vaak voor wanneer men zelf een verhaal vertelt. We willen een beleving 

middels het vertellen van een verhaal met een ander delen –of we willen de beleving naar onszelf 

communiceren, dat is, begrijpelijk maken. “[D]e taal wil zeggen, dat betekent: laten zien, tegenwoordig stellen, 

tot zijn brengen” (Ricoeur 1970, p. 53, cursivering in het origineel). Dat vereist een hermeneutische activiteit. 

Voor Ricoeur verwijst een zin als eenheid van gepraktiseerde taal (dat is, discours) en kleinste eenheid van het 

verhaal, altijd naar een niet-talige werkelijkheid. Een zin verwijst altijd naar iets, de betekenis krijgt de zin niet 

van zichzelf of van haar verhouding tot andere taaltekens (hier onderscheidt Ricoeur zich duidelijk van het 

structuralisme van De Saussure). Onder die zaken waarnaar de zin verwijst zijn belevingen die de spreker in de 

wereld wil brengen om te delen. De beleving zelf is deel van een niet-talige wereld (Ricoeur 1984, pp. 78-79), 

hoewel een beleving zich altijd tegen een talige horizon afspeelt, zo zullen we nog zien. 

Taal en wereld dan wel levenssamenhang (laten we in Diltheys overkoepelende terminologie blijven) 

staan dus niet gelijk aan elkaar voor Ricoeur. Taal is een middel om de levenssamenhang te begrijpen en om 

onze belevingen te communiceren. Er is al een ontologische ervaring voordat deze talig wordt, namelijk de 

beleving, maar dit impliceert voor Ricoeur niet een positivistische 1-op-1 referentie tussen taal en 

levenssamenhang, noch een fenomenologisch intuïtief begrijpen van de samenhang waar helemaal geen taal aan 

te pas komt. De beleving kan enkel begrepen worden via taal, en tegelijkertijd kan de taal enkel vanuit de taal 

                                                                 
20 Ricoeur ziet zeker overeenkomsten met zijn theorie van narratieve identiteit en de psychoanalyse, vgl. zijn werk Wegen 

van de filosofie. Structuralisme/psychoanalyse/hermeneutiek (1970). Desalniettemin wil ik in dit onderzoek het meer 

creatieve en zelfbepalende karakter van de narratieve identiteitstheorie ten aanzien van de psychoanalyse blijven 

benadrukken. 
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een beleving verwoorden; de taal is altijd gebonden aan haar semantiek en syntaxis (vgl. Ricoeur 1984, p. 78, p. 

83). We zien hier terug hoe voor Ricoeur de mens doordesemt is van taal, er niet zonder kan. 

Met Gadamer spreekt Ricoeur over een versmelting van werelden tijdens de receptie van een tekst (die, 

ter herinnering, niet altijd geschreven hoeft te zijn). Een dergelijke versmelting vindt plaats in de derde mimesis: 

wanneer een beleving die in taal gevat is en tot tekst is gemaakt, begrepen wordt. Taal en niet-talige 

werkelijkheid versmelten in het begrijpen van de beleving, het Verstehen. 

De ongeordende niet-talige levenssamenhang –het Andere, volgens Ricoeur (ibid., p. 78)- kan namelijk 

niet begrepen worden zonder taal. Taal is echter niet een neutraal medium, dus in de synthese van taal en niet-

taal ontstaat de versmelting van twee werelden: de niet-talige beleving kan niet zonder de ‘dikte’ van de taal, en 

de taal moet, in tegenstelling tot de zelfreferentiële opvatting van linguïstisch structuralisten, wel degelijk naar 

de niet-talige beleving verwijzen. Beleving als eenheid van de ontologische levenssamenhang, en taal kunnen 

niet geïsoleerd van elkaar bestaan in een mensenleven en zijn daarom met elkaar versmolten. Verwoord ik de 

beleving van een droom waaruit ik net ben ontwaakt, en bijvoorbeeld specifiek de overheersende sfeer van de 

droom, dan ben ik gebonden aan de vorm van de taal en daarmee zal ik nooit het gehele beleefde karakter van de 

droom vangen. Desalniettemin verwijs ik met mijn zin naar een werkelijke, niet-talige beleving –niet enkel naar 

andere tekens- die ik zo adequaat mogelijk talig probeer vorm te geven opdat ik de beleving kan begrijpen
21

. 

Willen we het niet-talige leven begrijpen, dan zullen we kortom altijd moeten vertrekken vanuit de 

versmelting van beleving en taal. De hermeneutische cirkel neemt die versmelting als vertrekpunt. In een 

hermeneutische cirkel van interpretatie wordt gepoogd middels taal tot de levenssamenhang te geraken: directe 

toegang tot de levenssamenhang hebben we niet, dus we vertrekken altijd vanuit het midden, de taal, en kunnen 

enkel tussen deel en groter geheel oscilleren om grip te krijgen op het leven. Om te begrijpen waarom ik onrustig 

wakker ben geworden na een droom, probeer ik de droom te verwoorden, bijvoorbeeld met behulp van een 

vergelijking met een film waar een dergelijke sfeer hing en waar ik die sfeer al talig kon duiden. Nu pas kan ik 

de sfeer in de droom als beklemmend karakteriseren en begrijpen waarom ik onrustig wakker ben geworden. Om 

de beleving van de droom te begrijpen, grijp ik dus altijd terug op een groter geheel, op reeds talige ervaringen 

uit mijn levenssamenhang (en dit gehele interpretatieproces gebeurt doorgaans in een fractie van een seconde).  

Deze hermeneutische cirkel herbergt mijns inziens tegelijkertijd de vorm van een dialectische triade bij 

Ricoeur. Er is immers sprake van een drievoudige mimesis die we kunnen situeren in de beweging van deel naar 

geheel –de ene helft van de cirkel. Het deel, de beleving, kan zich enkel via de uitdrukkingsvorm, het verhaal, tot 

het geheel, de individuele levenssamenhang, verhouden
22

. De poëtische compositie als de manifestatie van taal is 

de uitdrukkingsvorm die we constant gebruiken om grip te krijgen op het leven.  Via het verhaal als medium of 

uitdrukking kan een beleving in een groter geheel geplaatst worden. Heterogene belevingen uit het  niveau van 

mimesis1 worden via het verhaal geïntegreerd in een groter verhaal: dat van de individuele levenssamenhang die 

gelijk staat aan identiteit. We proberen kortom telkens om te midden van onze belevingen de raadselachtige 

samenhang van ons eigen leven te achterhalen. Het eeuwenoude adagium gnothi seauton, ken jezelf
23

, wordt dus 

voortdurend geactualiseerd: een reflexieve identiteit ontwikkelt zich. 

 

Van mimesis3 naar belevingswereld 

Bij het derde moment in de triade krijgt een deel van de levenssamenhang vorm als onze levensloop of identiteit, 

en vanuit dat geheel krijgen aparte delen, nieuwe belevingen betekenis. Dit is de tweede, nog niet besproken 

helft van de hermeneutische cirkel. De levenssamenhang die we begrijpen, vormt gelijk ook onze wereld; het 

vormt onze Lebenswelt, belevingswereld of horizon waartegen zich nieuwe belevingen af zullen tekenen. Om het 

voorbeeld van de droom te hernemen: eenmaal begrepen dat ik een beklemmende droom heb gehad, ga ik toch 

even nadenken of die geplande vakantie waarover de droom ging wel een goed idee is en hoop ik de volgende 

                                                                 
21 De verwoording van de sfeer uit de droom heeft altijd al een zekere narratieve structuur, want zoals al gezien manifesteert 

het narratief zich al op zinsniveau (gekenmerkt door betekenisvolle syntaxis die motivaties, context etc. belichaamt). 
22 In de andere helft van de cirkel, van geheel naar deel, lijkt geen medium nodig te zijn. De hermeneutische cirkel zou dus 

aan één kant een extra punt kennen: de uitdrukking. 
23 Foucault onderzoekt in zijn genealogie van het hedendaags subject hoe dit ‘ken jezelf’ haar betekenis heeft gekregen in de 

loop der geschiedenis. Het ‘ken jezelf’ is volgens hem slechts één van de vormen van het imperatief ‘zorg voor jezelf’ dat in 

het Grieks hellenisme een dominante subjectiveringstechniek was (Foucault 2005). Foucaults genealogie, die uitmondt in de 

subjectiveringspraktijken door het savoir uit de menswetenschappen en het pouvoir van disciplineringspraktijken, stelt het 

20e eeuwse ‘ken jezelf’ centraal in deze productieve onderdrukking. Het ‘ken jezelf’ kent bij Foucault en foucaultianen 

daarom een negatieve connotatie. 
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avond dat ik beter slaap. De droom kan uiteraard afgedaan worden als irrelevant voor de vakantie, maar is, in 

ieder geval de betreffende dag, op eigen wijze tot deel van de levenssamenhang geïntegreerd en daarmee van 

invloed op andere belevingen.  

Wanneer we een bepaalde levenssamenhang als identiteit begrijpen, betekent dit echter ook dat er weer 

een ander deel van de levenssamenhang uit zicht verdwijnt. De beklemmende droom ben ik na twee dagen weer 

vergeten door alle nieuwe belevingen die ik heb opgedaan, en is uit mijn horizon verdwenen  (totdat ik een 

vergelijkbare droom krijg en ik me deze eerste droom weer herinner). Daarnaast is de horizon waartegen onze 

belevingen zich afspelen altijd een beperkt deel van onze gehele niet-talige levenssamenhang. Immers, niet alle 

belevingen (hoewel we dit geen belevingen in eigenlijke zin mogen noemen, aangezien belevingen toch altijd al 

vragen om een verwoording in hun Quest of Narrative) expliciteren we en integreren we in onze identiteit.  

Vanwege het individuele en beperkte karakter van de begrepen levenssamenhang zijn er ook slechts 

beperkt uitspraken over de werkelijkheid te doen. Dit is de beperking van ons eerste-persoonsperspectief. Enkel 

vanuit onszelf kunnen we de werkelijkheid benaderen; het is onmogelijk om een objectief helikopterperspectief 

in te nemen, zoals Dilthey reeds in de titel van zijn hoofdwerk, Kritik der historischen Vernunft, benadrukt
24

.  

 

Creatieve genres  

De twee creatieve momenten in de triade van Erlebnis, Ausdruck en Verstehen zijn in deze sectie nog van 

belang. Er zijn namelijk verschillende manieren waarop een verhaal belevingen van de ipse-identiteit in een 

geheel plaatst van de idem-identiteit tijdens de derde mimesis. Zo zal  de lezer van een sprookje, chick-lit of 

kwajongensroman een bepaald deel van de eigen levenssamenhang herkennen en bevestigd zien; bijvoorbeeld de 

identiteit van het meisje dat uiteindelijk gered moet worden door een ‘prins’ en de identiteit van de jongen die 

stoer moet zijn. Het meisje had al een beleving van verlangen naar die ‘redding’ omdat dit niet de eerste keer is 

dat een dergelijk verhaal haar verteld is, en door de uitdrukking in een sprookje kan ze dit verlangen tot deel van 

haar identiteit integreren: ze ziet haar leven als zoektocht naar een prins. Een vergelijkbaar proces vindt plaats bij 

de jongen die stoer dient te zijn –en zo circuleren er nog veel meer verhalen die de identiteit van velen 

constitueren.  

Er zijn echter ook minder conventionele (noem ze creatievere) verhalen, waarin de gelijkenis vervaagt 

met een lacaniaanse subjectiveringspraktijk die bij bovenstaande verhalen opvalt. Bij het lezen van een roman 

van Joyce of Musil wordt namelijk geen bestaande beleving bevestigd, maar veeleer een nieuw soort beleving 

mogelijk gemaakt. Uiteraard blijft De man zonder eigenschappen aan een bepaalde beleving van onze 

levenssamenhang beantwoorden, anders was er niets van te begrijpen. Een bepaalde hoeveelheid semantiek, 

syntaxis en volgorde blijft aanwezig. Tegelijkertijd is dit verhaal veel minder herkenbaar en bevestigend dan een 

sprookje. Er kan zelfs op een nieuwe manier naar de eigen levenssamenhang gekeken worden door de lezer, 

omdat er andere verbanden tussen de belevingen gelegd worden in zo’n onconventioneel verhaal. Een lezer zou 

bijvoorbeeld de fixatie van eigen eigenschappen losser kunnen gaan beschouwen –zichzelf meer als ipse-

identiteit in plaats van idem-identiteit gaan zien. Iemand vormt dan een levensverhaal als een ipse-identiteit. De 

reflexieve identiteit krijgt kortom vorm in de derde mimesis afhankelijk van het soort verhaal dat verteld of 

herkend is; als uitersten kan iemand zichzelf als een gefixeerd karakter beschouwen, of als oneindige bron van 

mogelijkheden.  

 

Conceptuele verheldering: Levenssamenhang – identiteit - belevingswereld 

Deze sectie wil ik afsluiten met een poging tot conceptuele verheldering. De concepten levenssamenhang, 

identiteit en belevingswereld zijn in hun betekenis namelijk steeds dichter bij elkaar komen te liggen in de loop 

van dit onderzoek. De derde mimesis of het derde moment in de triade draait om de scheppende integratie van de 

                                                                 
24

 Onze transcendentale ervaringsstructuren zijn volgens Dilthey historische apriori: gebonden aan een historische 

gesitueerdheid. In dit onderzoek is de vergelijking met de bekende ontwikkelingspsychologie (specifieker: genetisch-

structuralisme) van Piaget interessant: in de ontwikkeling van een kind is er ook sprake van een opeenvolging van apriorische 

ervaringsstructuren, waarbij die opeenvolging plaatsvindt vanwege een wisselwerking met de omgeving. De apriorische 

ervaringsstructuren zijn bij Piaget dus tevens ‘historisch’, hoewel Dilthey zich van Piaget onderscheidt door ervaring breder 

op te vatten dan intellectuele kenstructuren, wat Piaget in lijn met Kant doet (De Mul 1993, pp.180,  196-97). 

 



 - 37 - 

levenssamenhang via het verhaal in een reflexieve identiteit. Is de levenssamenhang nu precies hetzelfde als 

identiteit? En hoe verhoudt de belevingswereld zich tot deze twee termen? 

 Dilthey stelt levenssamenhang en identiteit aan elkaar gelijk en bij hem is identiteit in eerste instantie, 

als Erlebnis, nog niet reflexief, maar kan via een medium begrepen worden. Ricoeur  daarna duidt het 

onderscheid tussen de nog-niet-reflexieve en reflexieve identiteit aan met de termen ipse- en idem-identiteit. De 

ipse-identiteit bestaat uit disposities om op een bepaalde manier te handelen en lijden, die samengenomen 

gelijkstaan aan de actieve en passieve component van beleving. Ipse-identiteit bestaat kortom uit disposities om 

te beleven. Het is op die manier het eerste-persoonsperspectief van de levenssamenhang, die immers geheel uit 

belevingen bestaat.  

De idem-identiteit is als reflexieve identiteit een fixatie van de disposities tot handelen van de ipse-

identiteit. We noemen de idem-identiteit het karakter van een persoon. Ook een idem-identiteit is een eerste-

persoonsperspectief van de levenssamenhang die nu bij Verstehen tevens gereflecteerd is. Vanwege de 

onlosmakelijke verbondenheid tussen identiteit en levenssamenhang, is een identiteit, zij het ipse- of idem-, nooit 

los te koppelen van een omgeving. Een leven speelt zich immers altijd ergens af. Iemand kan nooit beleven 

zonder de ‘context’ van een leven; eenieder is altijd gesitueerd, zoals Ricoeur met Heideggers In-der-Welt-Sein 

uitdrukt (bijv. in Ricoeur 1970, p. 54).  

Een ipse- en idem-identiteit kan daarom alleen in een gesitueerdheid tot stand komen; iemand kan enkel 

binnen een belevingswereld mogelijkheden ontwerpen, om die vervolgens via het verhaal tot een idem-identiteit 

te fixeren. De ipse- en daarmee de idem-identiteit is niet los te koppelen van de gesitueerde belevingswereld. 

Andersom is er geen belevingswereld zonder iemand die deze beleeft. Zowel identiteit als de belevingswereld 

waarin die identiteit vorm kan krijgen, zijn delen van de levenssamenhang. Een (mensen)leven behelst immers 

zowel een eerste-persoonsperspectief als een wereld waarin georiënteerd wordt door die eerste-persoon.  

Om samen te vatten: identiteit, levenssamenhang en belevingswereld zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Identiteit en belevingswereld zijn elkaars bestaansvoorwaarden en beide zijn ze deel van de 

levenssamenhang. Leven is dan de verweving van een eerste-persoon en wereld. Een verandering in de 

belevingswereld brengt daarom een verandering in levenssamenhang en identiteit met zich mee, een verandering 

in identiteit ook een verandering in levenssamenhang en belevingswereld en wanneer de levenssamenhang 

verandert, veranderen de andere twee concepten mee. 

 

 

 3.4.2 Filosofieonderwijs en reflexieve identiteit 

 

Betreffende filosofieonderwijs in het VO komt mijns inziens in het derde moment van Diltheys triade tevens een 

(deel van een) reflexieve identiteit tot stand. De werkvormen van het filosofieonderwijs drukken impliciete 

wereldbeelden uit, zo hebben we eerder gezien, en de uitdrukking van impliciete wereldbeelden leidt naar inzicht 

in het zelf en draagt zo bij aan een reflexieve identiteit. Een leerling heeft zelf deels in de hand welke delen van 

de levenssamenhang via filosofieonderwijs in de reflexieve identiteit geïntegreerd worden. Een reflexieve 

identiteit in de enge betekenis van zelfbegrip is echter niet het enige dat tot stand komt; ook ontstaat er een 

nieuwe belevingswereld, zo betoog ik, die vervolgens wederom de identiteit beïnvloedt. 

 Om eerst te hernemen wat bij filosofieonderwijs als Ausdruck is besproken: werkvormen geven net 

zoals verschillende filosofische theorieën op zijn minst een geschakeerd beeld van de levenssamenhang vanwege 

hun diversiteit. Filosofische werkvormen expliciteren op logische en argumentatieve wijze chaotische gedachten 

die betrekking hebben op een impliciet wereldbeeld/een levenssamenhang. Sommige filosofieopvattingen en  

-docenten leggen echter niet de nadruk op het logische, maar op het creatieve gehalte van een geëxpliciteerd 

wereldbeeld, opdat het wereldbeeld zo adequaat mogelijk de raadselachtige levenssamenhang vangt. Hiernaast is 

bij Ausdruck reeds besproken dat een filosofische werkvorm vaak een inter-persoonlijke activiteit is en dat 

filosofieonderwijs op die manier inter-persoonlijke, gemeenschappelijke aspecten van de levenssamenhang uit 

kan drukken.  

 In deze sectie komt het derde moment in de triade aan bod. Wanneer impliciete wereldbeelden 

uitgedrukt worden in filosofieonderwijs, dan kan een nieuwe verhouding tot stand komen ten aanzien van de 

vanzelfsprekendheden van dat impliciete wereldbeeld: ze kunnen geïntegreerd worden in een reflexieve 

identiteit. Nemen we bijvoorbeeld Hegels dialectiek van de geest -komt dit onderwerp aan bod in de filosofieles, 
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dan kan een leerling een deel van de eigen levenssamenhang geëxpliciteerd zien, zoals de wijze waarop zij of hij 

de opeenvolging van perioden in de geschiedenis onbewust beschouwt, of hoe de leerling van het dialectisch 

functioneren van haar of zijn eigen leerproces uitgaat. De leerling leert iets over zichzelf door deze uitdrukking 

van een deel van de levenssamenhang en krijgt op die manier inzicht in de eigen identiteit.  

Bij de mimesis van Ricoeur en de triade van Dilthey is de kous nu echter nog niet af; er gebeurt meer 

dan enkel een bewustwording of inzichtelijk maken van het zelf. Het medium filosofieonderwijs is immers niet 

neutraal. De twee creatieve momenten aan weerszijden van de uitdrukkingsvorm betekenen tweemaal een 

transformatie, waardoor de begrepen levenssamenhang niet samenvalt met de niet-talige levenssamenhang. Er 

worden nieuwe belevingswerelden gecreëerd tijdens het filosofieonderwijs, waarin een identiteit gestalte krijgt.  

 

Reflexieve identiteit 

Inzicht in de eigen ofwel reflexieve identiteit komt ten eerste tot stand via een bevestiging of herkenning van het 

wereldbeeld dat tijdens de filosofieles uitgedrukt wordt. Hierin toont zich de waarheidservaring van Gadamer 

(1960): iedere theorie lijkt waar, ongeacht of de theorieën onderling met elkaar te rijmen zijn of niet. De 

waarheidservaringen bij tegenstrijdige theorieën zijn mogelijk omdat iedere filosofische theorie slechts een 

beperkt deel van de levenssamenhang kan verwoorden vanwege de eis van inherente coherentie, en de ene 

theorie dientengevolge het ene deel van de levenssamenhang uitdrukt, en de andere theorie een ander deel.  

Daarnaast wordt filosofieonderwijs gekenmerkt door een kritische bespreking en afweging van 

wereldbeelden. Volgens bijvoorbeeld een vakdidacticus als Kessels (1997, p. 58 in Kienstra e.a. 2014, p. 791) is 

de beweging van elenchus, weerlegging, naar maieutiek, vorming, zelfs kenmerkend voor iedere activiteit van 

filosoferen. In die gevallen is er sprake van een problematisering van een wereldbeeld terwijl dit beeld 

geëxpliciteerd wordt: de vanzelfsprekendheid wordt bevraagd.  

Soms wijst de zelfbenoemde beperktheid van het filosofische wereldbeeld, en vaak de filosofische 

werkvorm op de problematisering van het impliciete wereldbeeld. Om te beginnen bij de zelfbenoemde 

beperktheid van het filosofische wereldbeeld of metafysische systeem: dit kan zichzelf problematiseren door op 

eigen beperktheden te wijzen. Een voorbeeld hiervan is Augustinus’ onderzoek naar tijd, waarin nu juist het 

paradoxale karakter van tijd geformuleerd wordt. Daarmee onderkent Augustinus zijn onvermogen om de 

levenssamenhang adequaat te vatten. Een leerling wordt in een les over Augustinus uitgenodigd ook zijn of haar 

eigen ongeëxpliciteerde gedachten over tijd te bevragen. Misschien zal dit leiden tot een overname van 

Augustinus’ uiteindelijke fenomenologische analyse van tijd en zo tot vorming van een nieuw beeld van tijd, of 

misschien blijft de leerling langere tijd ontvankelijk voor een adequater beeld van wat tijd is. In dat laatste geval 

is de vanzelfsprekendheid ‘losgeklopt’, maar is er nog geen nieuw antwoord voor in de plaats gekomen.  

De filosofische werkvormen spelen de grootste rol in het proces van weerlegging en vorming. De 

werkvorm van het essay kan bijvoorbeeld verschillende beelden van tijd presenteren; nadat een leerling de eigen 

opvatting naar aanleiding van Augustinus kritisch weerlegd heeft en een overzicht van verschillende nieuwe 

antwoorden heeft gegeven, vormt hij of zij een nieuwe opvatting van tijd. Het socratisch gesprek als ander 

voorbeeld van een werkvorm draait geheel om de weerlegging van ongeëxpliciteerde vooronderstellingen –door 

alledaagse voorbeelden te bevragen- en de vorming van een genuanceerd antwoord
25

.  

Een kritische bespreking van filosofische wereldbeelden tijdens de werkvormen leidt ook tot een 

reflexieve identiteit van leerlingen, op een niet wezenlijk andere manier dan bij de bevestiging van een 

wereldbeeld. In het proces van weerlegging en vorming zit immers wederom een herkenning van de 

levenssamenhang, zij het pas na het vertragende proces van kritiseren. Bij filosofische werkvormen is het echter 

niet altijd een filosofische theorie die het beste de levenssamenhang verwoordt. Een filosofische metafysica uit 

de canon kan weliswaar de uitkomst zijn van een proces van weerlegging en vorming, bijvoorbeeld wanneer 

filosofische theorieën vergeleken worden in een essay. Maar een zelf bedachte theorie die de uitkomst is van een 

socratisch gesprek of onderwijsleergesprek, kan waarschijnlijk zelfs beter als uitdrukkingsvorm fungeren.  

Voor zowel filosofische wereldbeelden die herkend worden als de wereldbeelden die zelf gevormd 

worden na een kritisch proces, geldt dat het in de meeste gevallen beperkte uitdrukkingsvormen zijn. Eén 

filosofisch wereldbeeld zal altijd maar een beperkt deel van de levenssamenhang vatten. Een filosofisch 

                                                                 
25 Ik gebruik hier het woord antwoord, wat tegenintuïtief kan klinken in het discours over filosoferen (“daar zijn toch juist 

geen antwoorden, alleen maar vragen?”). Zoals in dit onderzoek naar voren is gekomen, bestaat iedereen echter uit een 

levenssamenhang die vanzelfsprekendheden kent. Deze vanzelfsprekendheden kunnen we antwoorden noemen.   
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wereldbeeld zal daarom telkens opnieuw bijgeschaafd worden door de leerling wanneer er nieuwe wereldbeelden 

de revue passeren. Bij Ausdruck is echter onderzocht of filosofieonderwijs in zijn geheel niet het artistieke 

wereldbeeld dat Dilthey beschrijft, kan benaderen: of filosofieonderwijs als praktijk niet net als het kunstwerk 

recht kan doen aan de totale samenhang van de belevingsdimensies van wil, cognitie en gevoel.  In die vorige 

sectie is geconcludeerd dat bij het artistiek vormgeven van een eigen wereldbeeld aan de hand van allerlei 

verschillende filosofen middels verschillende werkvormen, het kunstwerk inderdaad benaderd wordt: een 

leerling geeft op eigen creatieve wijze expressie aan het leven. Filosofieonderwijs is in haar veelvoudige 

verschijningsvormen zo divers, dat er als het ware genoeg ‘materiaal’ zou kunnen worden aangeboden om een 

leven tot uitdrukking te brengen en op die manier adequaat inzicht te bieden in het zelf.  

Hierbij wil ik echter direct aantekenen dat dit een utopische visie op filosofieonderwijs is: de 

veelvuldigheid aan verschijningsvormen zal altijd verspreid blijven over verschillende praktijken, door 

verschillende docenten op verschillende scholen aan andere leerlingen, waarbij elke praktijk toch zekere 

gewoontes kent en zich niet over het gehele scala aan onderwijsvormen zal bewegen. Filosofieonderwijs op zich 

zal zelden een bevredigend middel zijn om onszelf te begrijpen, al kan het een waardevolle toevoeging vormen 

op de narratieve identiteit (hier kom ik in paragraag 4.1 op terug). Om die reden wil ik de reflexieve identiteit die 

middels filosofieonderwijs tot stand komt, een filosofische identiteit noemen. Een filosofische identiteit valt niet 

samen met de gehele individuele levenssamenhang: filosofieonderwijs drukt bijvoorbeeld niet goed uit hoe mijn 

vakantie is verlopen -maar er kan wel inzicht geboden worden in het verschijnsel vakantie en ons verlangen 

daarnaar. De filosofische identiteit is deel van een op de achtergrond aanwezige zingeving, of op zijn minst van 

een oriëntatie in de wereld.  

 

Veranderde reflexieve identiteit 

Filosofieonderwijs biedt echter niet enkel inzicht in het zelf, maar verandert het zelf ook. Een leerling heeft die 

verandering deels zelf in de hand, door een wereldbeeld uit al het ‘materiaal’ van filosofieonderwijs samen te 

stellen, wat een creatief moment veronderstelt (een uitdrukking is immers per definitie creatief). De leerling 

bepaalt zo hoe hij of zij wil zijn. Een leerling ziet alleen de wereldbeelden die aantrekkelijk zijn als adequate 

uitdrukking van (delen van) de levenssamenhang. Andere, onaantrekkelijke aspecten kunnen afgewezen worden. 

Een voorbeeld: een leerling wil zichzelf graag gaan zien als iemand met een vrije wil. Om die reden kan zij zich 

beter vinden in de narratieve identiteitstheorie, waarin nog een zekere vrije creativiteit besloten ligt, dan dat zij 

een spinozistisch wereldbeeld accepteert als waarheid, dat is, als adequate uitdrukkingsvorm van het leven.  

Het levensveranderende potentieel van filosofieonderwijs heeft een leerling echter zeker niet altijd zelf 

in de hand. Leerlingen ondergaan ook op niet-intentionele wijze veranderingen via onbekende 

belevingswerelden waarin een leerling getrokken wordt. 

  

Belevingswereld 

Dit brengt ons bij de belevingswereld die filosofieonderwijs creëert. Om te hernemen: een belevingswereld 

wordt gecreëerd via het medium of de uitdrukkingsvorm. De aandacht wordt weggetrokken van de niet-talige 

referent tijdens de Ausdruck, naar het medium of de uitdrukkingsvorm zelf die onderwerp wordt van een 

Verstehen, van een act om te integreren in een groter geheel. Met het voorbeeld van Ricoeurs invulling van 

Ausdruck: het verhaal is onderwerp van het begrijpen, niet de belevingen die aan het verhaal vooraf gingen. Het 

verhaal wordt vervolgens na het begrijpen de belevingswereld van de persoon in kwestie. In de narratieve 

identiteitstheorie wordt bijvoorbeeld het verhaal dat verteld wordt over de keuze om vegetariër te worden, 

begrepen als deel van eigen overtuigingen en gevoelens ten aanzien van het milieu en dieren. Het verhaal van de 

keuze is dan geïntegreerd in een grotere levenssamenhang of identiteit. Vervolgens veranderen de belevingen 

van de nieuwbakken vegetariër: het zien van mensen die vlees eten wekt een ander gevoel op, bijvoorbeeld van 

lichte afkeuring of verdriet, van verlangen ze te overtuigen of van walging. De belevingswereld van deze 

persoon is veranderd sinds de als een verhaal gestructureerde keuze om vegetariër te zijn. De persoon oriënteert 

zich op een andere manier in de wereld.  

De uitdrukking van de levenssamenhang die filosofieonderwijs is, creëert op een zelfde manier een 

nieuwe belevingswereld. Nemen we de narratieve identiteitstheorie als filosofisch wereldbeeld dat tijdens de 

filosofieles behandeld wordt (de theorie wordt nu op een metaniveau beschouwd als filosofische theorie onder 

theorieën), dan is te zien hoe de uitdrukkingsvorm van het verhaal een belevingswereld van een leerling kan 
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creëren (vgl. paragraaf 2.2
26

): een leerling oriënteert zich voortaan in het leven als ware zij of hij de 

hoofdpersoon in een roman of film. Op vergelijkbare wijze zal de leerling die Hegel besproken heeft tijdens de 

filosofieles voortaan wellicht anders naar de geschiedenisles gaan of anders de krant lezen, zich misschien zelfs 

bewust worden van een behoefte aan erkenning van mensen uit haar of zijn omgeving.  Na een les over 

Descartes kan een leerling meer waarde aan het eigen denkvermogen toekennen, na een les over Schopenhauer 

juist meer waarde aan driften en verlangens. Deze veranderde belevingswereld slaat direct terug op de reflexieve 

identiteit: een leerling zal niet alleen de wereld om zich heen, maar ook zichzelf anders gaan beschouwen. 

(Uiteraard wordt hier een ideaalbeeld geschetst van het effect dat een filosofieles kan sorteren. In de praktijk zal 

het al een uitdaging voor de docent zijn om het wereldbeeld van Hegel, Descartes of Schopenhauer te 

communiceren naar alle leerlingen uit de klas, ongeacht welke (combinatie van) werkvorm(en) gebruikt wordt. 

Er zal tevens tijd verstrijken alvorens een leerling een filosofisch wereldbeeld geïnternaliseerd heeft; het zal eerst 

moeten bezinken. Desalniettemin betoog ik dat het beschreven effect in meer of mindere mate, afhankelijk van 

een complex aan factoren, mogelijk is
27

). 

 

Betreden van nieuwe werelden 

Een filosofische theorie legt de nadruk op een deel van de levenssamenhang en maakt zo inzicht in dat deel van 

de identiteit mogelijk, maar is als uitdrukkingsvorm zelden één en al bron van herkenning. De kracht van 

filosofieonderwijs is nu juist, mijns inziens, dat de werkvormen en daarin besproken theorieën verder gaan dan 

wat reeds als vanzelfsprekend wordt aangenomen. De beweging van weerlegging en vorming kan tevens ingezet 

worden om dit punt te ondersteunen: vanzelfsprekendheden worden eerst kritisch onderzocht om vervolgens 

creatief getransformeerd te worden tot een nieuw wereldbeeld. De creatieve transformaties die een 

uitdrukkingsvorm volgens Dilthey met zich meebrengt, wijzen op het ontstaan van nieuwe belevingswerelden, 

niet enkel het begrijpen van een bestaande wereld. Een les over Hegel, Schopenhauer of Descartes zal nooit 

enkel verwoorden wat een leerling reeds beleeft, maar aanhaken op een bepaalde herkenbare beleving en die in 

een bepaalde configuratie uitbouwen tot een coherent wereldbeeld. Dat wereldbeeld is nieuw en onbekend voor 

de leerling. Een leerling kan voortaan overal foucaultiaanse disciplineringstechnieken herkennen, of 

existentialistische keuzemogelijkheden, of causaal determinisme, en dit kan hem of haar oriënteren: ik wil 

proberen onder de discipline uit te komen, et cetera. 

Het theoretische kader van Ricoeurs narratieve identiteitstheorie en Diltheys triade laat zien dat 

filosofieonderwijs niet alleen zicht biedt op andere wereldbeelden, maar leerlingen zich tevens in die werelden 

laat oriënteren. Filosofieonderwijs laat nieuwe werelden betreden.  

 

Filosofieonderwijs is kortom als medium te beschouwen omdat het vanzelfsprekendheden begrijpelijk maakt en 

daarmee inzicht biedt in een specifieke vorm van reflexieve identiteit: een filosofische identiteit. De 

zelfinzichten zijn namelijk vooral gericht op wereldbeelden en de wijze waarop iemand zich oriënteert in die 

wereld. Een leerling kan zelf in zekere mate keuzes maken in wat voor wereldbeelden hij of zij zich wil 

herkennen.  

Filosofieonderwijs reikt echter verder dan enkel zelfinzicht: tijdens het scheppende uitdrukken van 

filosofieonderwijs verandert tevens de belevingswereld van de leerling. Een nieuwe belevingswereld is 

vervolgens ook weer bepalend voor de filosofische reflexieve identiteit en, aangezien identiteit en 

belevingswereld de levensamenhang constitueren, voor het leven zelf. Filosofieonderwijs bewerkstelligt daarom 

in zekere mate een ander leven.  

 

 

                                                                 
26 In deze paragraaf sprak ik van model en metafoor; regelmatig spreek ik ook van medium. Al deze termen kunnen in de 

plaats van uitdrukkingsvorm gelezen worden. Afhankelijk van context en auteur zijn de verschillende termen in dit onderzoek 

gebruikt. 
27 Ik word in deze overtuiging ondersteund door persoonlijke ervaringen, zoals de ervaring die ik in de inleiding heb 

verwoord. Een recent toevertrouwde casus illustreert tevens hoe een wereldbeeld van invloed is op identiteit en 

belevingswereld: A. was overtuigd dat zijn causaal deterministische wereldbeeld hem onnodig lang in zijn depressie heeft 

laten ronddwalen; hij kende zichzelf geen agency toe vanwege dit wereldbeeld. A. is tien jaar na de depressie nog steeds op 

zoek naar alternatieve wereldbeelden omdat dit scepticisme ten aanzien van zijn eigen handelsbekwaamheid hem nog steeds 

besluipt. Ongeacht of in deze casus filosofieonderwijs van doorslaggevende invloed zou zijn geweest, geeft deze casus wel 

weer hoe een wereldbeeld een identiteit en belevingswereld vormt. 
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Hoofdstuk 4 

Evaluatie van het model 
 

Hoe verhouden het verhaal en filosofieonderwijs zich nu tot elkaar? En wat vertelt dit ons over de zwakheden 

van de filosofische identiteitstheorie, zoals die nu geschetst is? Dit onderzoek sluit af met een antwoord op de 

onderzoeksvraag: hoe kan middels dit model begrepen worden dat filosofieonderwijs van invloed is op de 

reflexieve identiteit van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs?  

 

 

4.1 De verhouding tussen verhaal en filosofieonderwijs 

 

In het vorige  hoofdstuk zijn het verhaal en filosofieonderwijs uitgewerkt binnen de drie momenten in Diltheys 

triade van Erlebnis, Ausdruck en Verstehen. De inzet was niet om de narratieve identiteitstheorie te vervangen 

door een filosofische identiteitstheorie, maar om te onderzoeken hoe filosofieonderwijs een vergelijkbare 

mediërende functie kan hebben tussen identiteit dan wel levenssamenhang, en begrip. We hebben gezien dat 

filosofieonderwijs zeker als uitdrukkingsvorm kan fungeren en daarom in zekere zin inderdaad als vergelijkbaar 

met het verhaal kan worden beschouwd. Zowel filosofieonderwijs als het verhaal maken zelfkennis mogelijk en 

beide transformeren de identiteit tijdens het kenproces. Beide modellen hebben echter andere speerpunten. 

Het verhaal heeft als belangrijkste kenmerk dat het het verloop van tijd begrijpelijk maakt, zoals in 

paragraaf 3.2.1 is besproken. Het verhaal maakt zo een van de meest fundamentele belevingen inzichtelijk: 

belevingen van tijd die noodzakelijk zijn om überhaupt over identiteit te kunnen spreken. Kant plaatst tijd niet 

voor niets in het allereerste moment, in de aanschouwingsvormen, van de schematisering van de wereld. Zonder 

de beleving van tijd is er niet eens een belevingswereld mogelijk waarin filosofieonderwijs ons kan oriënteren. 

Daarnaast kenmerkt het verhaal zich door begrip van symboliek en syntaxis, zo hebben we gezien. 

Filosofieonderwijs vervolgens kan het begrip van temporele, symbolische en syntactische aspecten van 

onze identiteit aanvullen met begrip van ons vanzelfsprekende wereldbeeld, die vooral onze belevingswereld 

bepaalt. Waar het verhaal zich meer richt op empirisch verloop van gebeurtenissen, vult filosofieonderwijs het 

verhaal aan door inzicht te bieden in de vanzelfsprekendheden die ten grondslag liggen aan die gebeurtenissen; 

door een blik te werpen op de horizon waartegen de gebeurtenissen zich afspelen. Een filosofische identiteit kan 

de voor ons dagelijks leven fundamentelere narratieve identiteit kortom aanvullen
28

.  

Een vergelijking tussen beide uitdrukkingsvormen kan de verhouding tussen beide echter nog op scherp 

stellen. Hieronder zal ik de uitdrukkingsvormen daarom kort vergelijken op een aantal punten die ik belangrijk 

acht, opdat met name de filosofische identiteitstheorie die zojuist geschetst is geëvalueerd kan worden. Ik zal het 

verhaal en filosofieonderwijs vergelijken op de rol die anderen toebedeeld krijgen, op hun creatieve gehalte en 

de wijze waarop ze nieuwe belevingswerelden mogelijk maken. Tot slot zal ik de mate waarin ze een wenselijke 

identiteit mogelijk maken bespreken.  

 

De rol van anderen 

In filosofieonderwijs is de rol van anderen onmisbaar in twee van de belangrijkste werkvormen: het socratisch 

gesprek en onderwijsleergesprek. Juist door met anderen in gesprek te gaan, ontstaat een inter-persoonlijke 

uitdrukking van een levenssamenhang die weliswaar altijd individueel is, maar tevens altijd overlapt met de 

levenssamenhang van anderen in de omgeving, (sub)cultuur, sekse, etc. Een filosofisch wereldbeeld dat in een 

cultuurkritiek  gelezen kan worden, is een voorbeeld van een gedeelde, inter-persoonlijke uitdrukking. In een 

socratisch- of onderwijsleergesprek waarin vanuit eigen belevingen een wereldbeeld gesmeed wordt, zijn de 

verschillende stemmen uit de klas zelfs actief van vormende invloed op het wereldbeeld. Na bijvoorbeeld een 

                                                                 
28

 Beide uitdrukkingsvormen zijn sowieso ook niet radicaal van elkaar gescheiden. Filosofieonderwijs maakt immers 

veelvuldig gebruik van verhalen: in het patroon van verbindende waarheidsvinding staat het zoeken naar aansprekende 

verhalen expliciet centraal; en filosofische theorieën kunnen ook wel als Grote Verhalen beschouwd worden. Anderzijds zijn 

tijd en narrativiteit ook deel van filosofieonderwijs, waarvan Ricoeurs filosofische analyse van tijd en narrativiteit in Temps 

et Récit een voorbeeld is (weliswaar pas wanneer deze onderwezen wordt). De narratieve identiteitstheorie en de hier 

ontworpen ‘filosofische identiteitstheorie’ zijn daarom zeker aan elkaar verwant. 
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socratisch gesprek over de vraag wat rechtvaardigheid is, zal een beeld gevormd zijn door het samensmelten van 

de belevingen van de deelnemende leerlingen.  

Een verhaal kan ook uitdrukking geven aan inter-persoonlijke aspecten van de belevingen omdat het 

verhaal zich altijd in een bepaalde context afspeelt waarin andere mensen een rol spelen. Bij het verhaal blijven 

anderen echter altijd tot de context, tot de achtergrond veroordeeld. Zij zijn niet de hoofdpersoon in het verhaal 

waarin iemand zich herkent: dat is, althans per verhaallijn, slechts één persoon. Bij filosofieonderwijs 

daarentegen is er niet noodzakelijk één protagonist: in een gesprek zijn er meerdere gelijkwaardige deelnemers. 

 

Creativiteit en belevingswerelden 

Het verhaal heeft echter punten voor op filosofieonderwijs wanneer het gaat om het creatieve gehalte van de 

uitdrukkingsvorm. Filosofieonderwijs blijft altijd gebonden aan de eis van logische coherentie die meestal met 

argumenten uiteengezet wordt. Mocht een filosofiedocent door een sterk persoonsgerichte filosofieopvatting 

deze eis minder nauw nemen, dan zijn er altijd nog het eindexamen en verwachtingen vanuit school, ouders en 

leerlingen zelf die op het argumentatieve karakter van filosofieonderwijs hameren.  

Hoewel in voorgaand onderzoek beweerd is dat filosofieonderwijs het kunstzinnige wereldbeeld kan 

naderen, blijft de benadering voorbehouden aan een ideaalbeeld van wat filosofieonderwijs kan zijn (ideaal 

vanuit het perspectief van de persoonsgerichte opvatting althans, waardoor deze thesis gemotiveerd is). In dit 

ideaalbeeld komen allerlei verschillende stijlen van filosofieonderwijs aan bod, waarbij een leerling op creatieve 

wijze de uitdrukkingsmiddelen inzet om zelf een filosofisch wereldbeeld te scheppen die een adequaat beeld van 

het eigen leven vormt. De creatieve keuze is deels in eigen handen: een leerling kan dus de eigen identiteit 

beïnvloeden en veranderen. 

Tegelijkertijd heeft de leerling niet in de hand op welke manier filosofieonderwijs haar of zijn identiteit 

beïnvloedt: het filosofieonderwijs geeft meer terug dan enkel zelfinzicht
29

. Er worden werelden geopend die niet 

meer dan slechts aanhaken op een al vertrouwde beleving, en deze werelden kunnen vervolgens betreden worden 

als nieuwe, bijna geheel onbekende belevingswerelden. Verschillende filosofische theorieën en verschillende 

werkvormen kunnen andere belevingswerelden en daarmee andere identiteiten tot gevolg hebben. Wat dat betreft 

kent filosofieonderwijs toch zeker een duidelijk creatief, transformerend potentieel. 

In tegenstelling tot het filosofieonderwijs hoeft het verhaal de kunst niet te benaderen; het verhaal is 

kunst. Het kan in één werk de belevingsdimensies van verstand, wil en gevoel tot uitdrukking brengen. Ook bij 

het verhaal zijn er verschillende genres die de nadruk leggen op één van de belevingsdimensies, zoals er in het 

filosofieonderwijs verschillende stijlen zijn. Elk genre bewerkstelligt een andersoortige identiteit. Het ene genre 

is creatiever dan het andere, waarbij de mate van creativiteit afhangt van de mate waarin de protagonist een ipse-

identiteit heeft: in dat geval handelt en ervaart hij of zij zonder onmiddellijk gefixeerd te zijn in bepaalde 

karaktertrekken. In de plot worden tevens nieuwe werelden uitgevouwen waar de lezer in kan stappen en die de 

belevingswereld vormen, vergelijkbaar met hoe dit bij filosofieonderwijs gebeurt.  

Het feit dat belevingen op het gebied van zowel verstand, wil als gevoel in het verhaal uitgedrukt 

kunnen worden en dat het verhaal een chronologie en configuratie van tijd mogelijk maakt, betekent dat de plot 

met haar protagonist een groot deel van de levenssamenhang gemakkelijker kan uitdrukken en daarmee een 

grotere transformerende kracht kan hebben dan filosofieonderwijs: ik beschouw mijn leven gemakkelijker en 

daarom eerder als een roman waarin ik veel herken (maar waarin nog steeds een nieuw soort belevingswereld 

ontvouwen kan worden), dan dat ik mijzelf als bijvoorbeeld gedisciplineerd subject zie, wat slechts op 

verstandelijk niveau herkenning oproept. Het verhaal ‘wint’ wat betreft herkenbaarheid en daarmee ook 

transformerende kracht van het filosofieonderwijs.  

 

 

                                                                 
29 Dit doet denken aan Foucaults definitie van spiritualiteit. Spiritualiteit duidt volgens Foucault een verzameling 

onderzoeken, praktijken en ervaringen aan waarin het subject de noodzakelijke transformaties op zichzelf uitvoert, opdat het 

toegang kan krijgen tot waarheid. Een individu op zichzelf heeft geen toegang tot waarheid; pas wanneer een individu zich 

ingespannen en getransformeerd heeft, kan waarheid ontsloten worden. Vervolgens geeft de bereikte waarheid méér terug 

dan enkel de gewenste kentheoretische kennis: de waarheid verlicht het subject en transformeert het wederom (Foucault 

2005, pp. 15-19). Een filosofieleerling moet zich in zekere zin eerst transformeren voordat zelfinzicht mogelijk is: hij of zij is 

al twee transformerende momenten aan weerszijden van de uitdrukkingsvorm doorgaan voor er kennis over het zelf mogelijk 

is. Vervolgens transformeert die zelfkennis het leven van de leerling op onvoorziene wijze.  
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Wenselijke identiteit 

Hoe verhouden filosofieonderwijs en het verhaal zich tot elkaar als het gaat om het creëren van een wenselijke 

identiteit? Eerder heb ik al besproken dat de narratieve identiteitstheorie aantrekkelijk is omdat het een prettig 

zelfbeeld mogelijk maakt. Iemand heeft een bepaalde vrijheid om het leven te interpreteren tijdens het vertellen 

van en betekenis geven aan een verhaal, waardoor handelingen en identiteit niet noodzakelijk als gedetermineerd 

beschouwd worden. Ook filosofieonderwijs is vanwege deze creatieve momenten aantrekkelijk: een leerling kan 

zelf kiezen welk wereldbeeld hij of zij als adequate uitdrukking van het leven beschouwt, of kan een dergelijk 

wereldbeeld zelf samenstellen. Wenselijke wereldbeelden kunnen vervolgens van positieve invloed zijn op de 

belevingswereld en identiteit van de leerling. 

 Tegelijkertijd heb ik betoogd dat de invloed van verhaal en filosofieonderwijs verder reikt dan de 

controle van de leerling. Zowel verhaal als filosofieonderwijs kan iemand een belevingswereld intrekken die 

onvoorzien was. Hierin ligt precies de kracht van beide uitdrukkingsvormen om werelden te openen en identiteit 

te transformeren. Deze kracht kan wenselijk zijn: het kan heel mooi zijn om de wereld en jezelf op een 

onbekende manier te beleven. Een verhaal kan de wereld letterlijk ongekend mooi maken, bijvoorbeeld wanneer 

een schrijver met poëtische bewoordingen je eigen stad transformeert, en jij daardoor ook jouw wandeling door 

die stad op een andere manier tot je identiteit integreert. Filosofieonderwijs kan vanwege haar kracht om een 

leerling onvoorzien een belevingswereld in te trekken een heel andere verhouding ten aanzien van eigen 

vanzelfsprekendheden tot stand brengen, bijvoorbeeld wanneer een leerling haar of zijn identiteit ineens in zijn 

geheel als creatief verhaal beschouwt. Vanwege dit nieuwe perspectief kunnen ongewenste 

vanzelfsprekendheden herzien worden, bijvoorbeeld de aanname dat de eigen identiteit slechts een product is van 

allerhande processen waar eigenhandig weinig aan te veranderen valt.  

Aan de andere kant ligt er ook een gevaar besloten in de onvoorzienbare transformerende kracht van 

verhaal en filosofieonderwijs. Ze kunnen immers ook een ongewenste belevingswereld openen en laten betreden, 

zonder dat de eerste-persoon dit had kunnen anticiperen. Een verhaal kan bijvoorbeeld in eerste instantie 

herkenning oproepen met de hoofdpersoon, maar deze hoofdpersoon ontwikkelt zich vervolgens op een pad dat 

naar waanzin leidt. Dit kan een angstig gevoel oproepen bij de lezer: staat mij dit ook te wachten? 

Filosofieonderwijs kan eveneens een gezonde, stabiele identiteit bedreigen door te radicaal 

vanzelfsprekendheden in vraag te stellen. Een existentialistische belevingswereld kan bijvoorbeeld doorslaan in 

een gevoel van ultieme verantwoordelijkheid, met mogelijk negatieve gevolgen  voor het welzijn van een 

leerling. Een wereldbeeld waarin het ‘ik’ uiteenvalt in een chaotisch, haast psychotisch krachtenspel, zoals men 

in Deleuze kan lezen, kan eveneens riskante gevolgen hebben. 

Omdat filosofieonderwijs geheel gericht is op de explicatie van onze eigen vanzelfsprekendheden, 

lijken me de ongewenste gevolgen bij deze uitdrukkingsvorm ernstiger dan bij het verhaal, hoewel de kans op 

negatieve gevolgen kleiner is. Wanneer we een verhaal lezen, horen of zien, kunnen we ons namelijk altijd nog 

beroepen op het fictieve karakter ervan: ‘het is maar een verhaal, film,..’, waardoor een onprettige ervaring 

tijdens de receptie van het verhaal afgeschud kan worden. Filosofieonderwijs kent deze veilige afstand niet, 

omdat het nu juist gaat om eigen vanzelfsprekendheden. Als filosofieonderwijs een leerling een onwenselijke 

belevingswereld intrekt, valt er geen fictie-kaart te spelen. 

Er valt wel te wijzen op het argumentatieve karakter van filosofieonderwijs en daardoor de ruimte om 

tegenargumenten aan te dragen (iets wat bij het verhaal of bij andere kunstvormen niet kan). Filosofieonderwijs 

heeft over het algemeen al een minder sterke transformerende kracht dan het verhaal vanwege haar 

verstandelijke karakter, zoals eerder in deze paragraaf is besproken. Een docent kan mijns inziens positief 

gebruik maken van de beperktheid van filosofieonderwijs om het gehele leven uit te drukken, door altijd ook de 

beperktheid van een bepaald wereldbeeld te benadrukken aan de hand van tegenargumenten. We kunnen dit 

aandragen van tegenargumenten tevens een werkvorm noemen. Een leerling wordt door deze werkvorm in staat 

gesteld om zelf een wenselijke filosofische identiteit te bewaken, door de beperktheid van een bepaald 

wereldbeeld te herkennen in de tegenargumenten. Zij of hij wordt daardoor blijvend in staat gesteld om in vrij 

spel, met creatieve keuzes, een wenselijke filosofische identiteit te construeren, aangezien de beperktheid van de 

uitdrukkingsvorm om creativiteit vraagt waarmee zij of hij toch een adequaat wereldbeeld kan smeden. Op deze 

manier behoedt de leerling zichzelf ervoor om onwenselijke belevingwerelden ingetrokken te worden en een 

onwenselijke filosofische identiteit te ontwikkelen.  
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4.2 Hoe kan middels dit model begrepen worden dat filosofieonderwijs van invloed is op de 

reflexieve identiteit van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs? Antwoord op de 

onderzoeksvraag. 

 

“Men schrijft voor men weet wat er te zeggen is en hoe, en om het, indien mogelijk, te weten (te komen)”  

-Lyotard 1987, p. 115 

 

Filosofieonderwijs vermag iets teweeg te brengen bij leerlingen in de manier waarop zij zichzelf begrijpen. Wat 

is die eigen wijze waarop filosofieonderwijs leerlingen inspireert en beïnvloedt? Deze constatering en vraag 

waren de aanleiding van voorgaand onderzoek. Ik ben uitgegaan van een persoonsgerichte opvatting van 

filosofie, namelijk dat filosofie over het leven gaat en dat het ons daarin kan oriënteren. Daarmee schrijf ik in een 

traditie van wijsgerige antropologie waarin zelfbezinning of Selbstbesinnung een doel is. Deze traditie is terug te 

voeren op onder meer Montaignes Essais waarin de auteur zijn eigen ervaringen, op bescheiden wijze, als 

onderwerp neemt. Wilhelm Dilthey plaatst zichzelf eveneens in deze traditie. 

 De onderzoeksvraag luidde: Hoe kan begrepen worden dat filosofieonderwijs van invloed is op de 

reflexieve identiteit van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs? Welnu, het model dat ik heb geschetst kan 

inzichtelijk maken hoe filosofieonderwijs van invloed is op de reflexieve identiteit omdat het filosofieonderwijs 

als een uitdrukkingsvorm beschouwt. Filosofieonderwijs medieert tussen een vanzelfsprekend wereldbeeld en 

chaotische gedachten enerzijds, en een reflexieve filosofische identiteit anderzijds.  

 Ricoeurs narratieve identiteitstheorie is als vertrekpunt genomen om de onderzoeksvraag te 

beantwoorden. Na deze theorie te hebben besproken kon zijn model waarin het verhaal tussen belevingen en 

reflexieve identiteit medieert, aangepast worden voor filosofieonderwijs. Hoewel het verhaal vervangen werd, 

heb ik in het nieuwe model Ricoeurs ontologie van het ‘ik’ overgenomen, evenals de wijze waarop het medium 

twee creatief transformerende momenten met zich meebrengt. De drie mimeses van Ricoeur heetten bij Dilthey 

Erlebnis, Ausdruck en Verstehen en vanwege hun overkoepelende betekenis heb ik deze termen gebruikt om een 

vergelijking op te stellen van de drievoudige mimesis van Ricoeurs narratieve identiteitstheorie aan de ene kant 

en filosofieonderwijs aan de andere. Bij Dilthey vond ik nog een aantal andere vruchtbare concepten om het 

model voor filosofieonderwijs te ontwerpen, zoals levenssamenhang en wereldbeeld.  

 Bij de uitwerking van het verhaal en filosofieonderwijs op de drie momenten van Diltheys triade is naar 

voren gekomen hoe het leven op zichzelf nooit te grijpen is volgens deze filosofische traditie. We kunnen onze 

belevingen enkel begrijpen via herkenning in iets buiten ons, zoals een verhaal, een filosofische theorie of 

filosofische werkvorm. Wanneer we een beleving vervolgens begrijpen, integreren we deze in een groter geheel. 

In Ricoeurs narratieve identiteitstheorie wordt onze vanzelfsprekende omgang met tijd, middels de chronologie 

en configuratie die de poëtische compositie van het verhaal kenmerken, in het grotere geheel van een 

levensverhaal geplaatst. Het levensverhaal staat voor Ricoeur gelijk aan de reflexieve identiteit.  

Bij filosofieonderwijs krijgen een vanzelfsprekend wereldbeeld en chaotische gedachten middels 

filosofische theorieën en werkvormen vormen die begrepen kunnen worden: het worden wereldbeelden. Er 

ontstaat vervolgens zelfinzicht die specifiek betrekking heeft op wereldbeelden en de wijze waarop iemand zich 

oriënteert in die wereld. Een leerling heeft deels zelf in de hand wat voor wereldbeeld zij of hij als adequate of 

ware uitdrukkingsvorm van het leven beschouwt. Filosofieonderwijs trekt een leerling soms echter tevens 

nieuwe belevingswerelden in, omdat het onderwijs weliswaar aanhaakt op bepaalde vertrouwde 

vanzelfsprekendheden, maar deze uitbouwt tot een coherente theorie die voor een groot deel nog onbekend was. 

Een andere belevingswereld bepaalt vervolgens ook degene die zich in die wereld oriënteert; de identiteit van de 

leerling verandert daarom mee.  

 In dit model begrijpen we de relatie tussen filosofieonderwijs en reflexieve identiteit dus als een 

mediale relatie: het medium filosofieonderwijs staat tussen een onbewuste en een reflexieve identiteit in. We 

kunnen dankzij dit model begrijpen hoe filosofieonderwijs leerlingen kan raken en meer  nog: transformeren.  

 We moeten echter nooit de doelgroep van het filosofieonderwijs uit het oog verliezen. Transformatie 

van identiteit mag niet ten koste gaan van de ontwikkeling van een gezonde, gelukkige identiteit van de 15- tot 

18-jarigen die dit onderwijs genieten, meen ik (uiteraard vanuit mijn eigen gesitueerdheid). Om die reden heb ik 

een werkvorm voorgesteld waarin een docent erover waakt dat bij een wereldbeeld altijd tegenargumenten op 

tafel komen. Een leerling blijft door deze werkvorm in staat om op creatieve wijze met wereldbeelden te 
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‘spelen’: deze wereldbeelden leiden niet naar een onwenselijke filosofische identiteit, maar in plaats daarvan 

bouwen ze geleidelijk een constructieve filosofische identiteit op.  

De filosofische identiteit kunnen we zien als de achtergrond waartegen de narratieve identiteit zich 

ontwikkelt. Het is een waardevolle aanvulling op het begrip van ons dagdagelijkse leven dat de narratieve 

identiteit ons biedt. Een filosofische identiteit oriënteert immers in de wereld: het geeft richting. En 

filosofieonderwijs kan die richting mogelijk maken.  
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