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Identiteit en karakter 

• Identiteit en karakter: Je identiteit wordt niet alleen gevormd door wat je bereikt en hoe je eruit ziet (zie 
vorige week), maar ook door je karakter. Karakter is het geheel van innerlijke eigenschappen die iemand 
heeft. 

• Burgerschap: Morele keuzes worden sterk beïnvloed door iemands karakter. In het onderstaande 
verhaal gaan die keuzes over eerlijkheid en rijkdom. 

• SEL-vaardigheden: Besef van jezelf, keuzes maken 

 

 
 

Verhaal: Het ijzeren mes 
Karakter is een abstract begrip: Je kunt het niet zien of aanraken. Maar wat iemands karakter is wordt wel 
zichtbaar in wat hij doet of nalaat. In het onderstaande verhaal maken Tin Lok en zijn broer heel verschillende 
keuzes, waardoor verschillende karaktertrekken zichtbaar worden. 
 
Elke dag gaat de kleine Tin Lok naar de rivier. Met zijn ijzeren mes snijdt hij rietstengels af, die hij op de markt 
kan verkopen. Maar op een dag valt zijn mes in het water. Tin Lok laat zich in het water zakken om te zoeken, 
maar hij vindt hem niet. Als hij weer op de oever staat, komt er een oude vrouw die vraagt wat er gebeurd is. 
‘Mijn mes is in het water gevallen,’ vertelt Tin Lok. 

https://ondergrond.kwintessens.nl/


Daglijn week 45-1 Identiteit en karakter 

© 2019 Kwintessens ondergrond.kwintessens.nl 2 / 2 

De vrouw steekt haar hand in het water en vindt meteen een zilveren mes. ‘Is dit hem?’ vraagt ze. 
Tin Lok schudt verdrietig zijn hoofd. ‘Helaas,’ antwoordt hij. ‘Mijn mes is van ijzer, niet van zilver.’ 
De vrouw gooit het zilveren mes terug, steekt haar hand nog eens in het water en vindt een gouden mes. ‘Is dit 
hem?’ 
‘Helaas,’ antwoordt Tin Lok. ‘Mijn mes is van ijzer, niet van goud. 
Voor de derde keer steekt de vrouw haar hand in het water en haalt het ijzeren mes boven. Dolgelukkig gaat 
Tin Lok ermee naar huis. 
 
‘Wat ben jij een sukkel!’ roept zijn broer als hij hoort wat er gebeurd is. Hij rent zo snel hij kan naar de rivier en 
gooit zijn eigen ijzeren mes erin. Weer verschijnt er een oude vrouw die vraagt wat er gebeurd is, en de broer 
van Tin Lok vertelt dat zijn mes in het water gevallen is. 
De oude vrouw steekt haar hand in het water en vindt meteen een zilveren mes. 
‘Is dit hem?’ vraagt ze. 
De broer van Tin Lok schudt zijn hoofd. ‘Die van mij was van goud,’ liegt hij. 
De vrouw steekt haar hand nog eens in het water en haalt een gouden mes boven. 
‘Dat is hem!’ roept de broer. Hij grist het mes uit haar handen en rent ermee weg. 
 
Dit verhaal staat ook in het boek ‘Alles met alles samen’ van Jan Bot (Kwintessens 2015). Dit is een bewerkte 
versie. 
 

Gesprek 
In het verhaal maken Tin Lok en zijn broer verschillende keuzes. 
Wat denken de leerlingen dat Tin Lok belangrijk vindt in het leven? Wat vindt zijn broer belangrijk? 
 
Open op het digibord het tabblad Karaktereigenschappen. 
Welke eigenschappen passen bij Tin Lok? Welke bij zijn broer? En welke bij de oude vrouw? 
Welke eigenschappen vinden de leerlingen belangrijk bij andere mensen en bij zichzelf? 
 

Extra 
Leg de leerlingen uit wat een cv is: een overzicht dat laat zien wat je kunt, bijvoorbeeld als je ergens 
solliciteert. Vraag hun om hun eigen ‘karakter-cv’ te maken. Dat doen ze door vijf karaktereigenschappen uit 
de lijst te kiezen en te omschrijven waarom deze eigenschappen bij hen passen. 
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