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Om ‘de taart identiteit’ begrijpelijk te 
maken, snijden we ‘m in navolging van 
de Amerikaanse psycholoog Jonathan 
Cheek in vier stukken:  
 
1.  De persoonlijke identiteit: ‘Ik ben cre-

atief en vriendelijk’. De focus ligt hierbij 
op je persoonlijke eigenschappen. 

2.  De sociale identiteit: ‘Ik ben direc-
teur’, ‘Ik ben juf’. Dit gaat over je 
maatschappelijke rol. 

3.  De collectieve of culturele identiteit: 
‘Ik ben christen’, ‘Ik ben Nederlander’. 
Met welke groep voel jij je het meest 
verbonden? 

4.  De relationele identiteit: ‘Ik ben 
moeder’, ‘Ik ben de echtgenoot van’. 
Deze identiteit wordt bepaald door de 
sterke verbondenheid die je voelt met 
een ander individu.

Als je iemand vraagt ‘Wie ben jij?’, zal 
diegene waarschijnlijk de nadruk leggen 
op een van deze vier onderdelen van je 
identiteit. Niet voor niets schakelen som-
migen (vaak mannen) op de vraag ‘Wie 
ben jij?’ al snel over naar hun werkzaam-
heden – hun sociale identiteit dus. Net zo 
goed zullen moeders de neiging hebben 

hun relationele identiteit voorrang te 
geven. 
De knappe koppen onder de lezers heb-
ben misschien al geconcludeerd dat je 
identiteit niet vaststaat en kan veran-
deren. Je raakt je werk kwijt, je verliest 
je kind, je karakter verandert door een 
ziekte of gebeurtenis. In zo’n geval kan 
de focus zomaar veranderen. 

Wie wil ik zijn?
Charissa Bakema is theatermaker, coach 
en docent Sociale Studies aan de Christe-
lijke Hogeschool Ede. Zij begeleidt men-
sen in hun persoonlijke ontwikkeling 
en is daarbij gespecialiseerd in drama en 
creativiteit. Ze is getrouwd en schreef 
recent het boek De Verhalenkathedraal, 
waarbij ze ontdekte dat je anderen én 
jezelf beter leert kennen door elkaar je 
levensverhaal te vertellen.  
Charissa: “Ik koppel ‘Wie ben ik’ en ‘Wat 
kan ik betekenen’ altijd aan elkaar. Te-
genwoordig ligt de nadruk vaak op jouw 
ontwikkeling en zelfontplooiing, maar 
daar geloof ik niet in. Vroeg of laat ont-
dek je dan: ik heb alles bereikt, maar ben 
niet tevreden. Ik geloof in de Afrikaanse 
Ubuntu-filosofie: ‘Ik ben omdat wij zijn.’ 

Je kunt niet losstaan van anderen. Daar-
naast kun je door je af te vragen ‘Wie wil 
ik zijn?’ in ontwikkeling blijven.”

Te lelijk voor een spiegel  
Nico van der Voet is docent hbo-theolo-
gie en studentenpastor. Zijn definitie van 
identiteit: het besef dat je samenvalt met 
jezelf onder wisselende omstandighe-
den, en dat anderen je daarin herkennen. 
Van der Voet ontmoet veel mensen die 
met hun identiteit worstelen.  
 
Wat zijn identiteitsgevoelige invloeden?  
“Ik noem er een paar:
•  Prestaties: als je niet succesvol bent, ga 

je twijfelen aan jezelf; ben je wel succes-
vol, dan kun je opgeblazen worden. 

•  Bezit: je huis, auto, kleren. Als ik in 
slordige kleren een lezing houd, voel 
ik me een ander mens dan in een pak, 
mede door hoe mensen naar me kijken. 

•  Uiterlijk: gehandicapt zijn bijvoor-
beeld doet iets met je identiteit. Er 
zijn zelfs mensen met een volstrekt 
normaal uiterlijk die zichzelf te lelijk 
vinden om in een spiegel te kijken. Dat 
bepaalt hoe je over jezelf denkt. 

•  Positie in een groep: als je al onzeker 

Stevig in je schoenen
De vraag ‘Wie ben jij?’ is een stuk moeilijker te be-
antwoorden dan de vraag ‘Wat is je lievelingseten?’. 
Dat komt doordat de eerste vraag refereert aan je 
identiteit, en ‘identiteit’ is best ingewikkeld. Toch is het 
belangrijk te weten wie je nu werkelijk bent, want al-
leen dan groei je. “Aanvaard het: ik bén een bangerik, 
ik bén onzeker.” 

‘God schakelt je vandaag 
 niet uit, maar in’

50 51eva 1 eva 1



e v a  &  p s y c h ee v a  &  p s y c h e

52 eva 1 53eva 1

‘Voor het eerst had 
ik iemand die écht bij 

mij hoorde’

bent, ga je meestal aan de zijlijn staan, 
waardoor mensen je vanzelf als onze-
ker gaan zien.  
De koppeling van al deze invloeden 
met je identiteit is gevaarlijk, maar 
helaas werkt het wel zo.” 

Hoe krijg je een gezonde identiteit?
“Het belangrijkste: geloof dat je identiteit 
wordt bepaald door wat God over je zegt, 
zoals in Romeinen 8. Dus ik maak mijn 
leven niet, ik krijg mijn leven. Als je in 
je kerk vooral hoort dat God je zondaar 
noemt, kan dat een somber zelfbeeld 
opleveren. Realiseer je ’s ochtends vroeg 
dat je geen perfect mens hoeft te zijn, 
maar een zondaar bent die van genade 
mag leven. En: God schakelt je vandaag 
niet uit, maar in. Als ik dat elke ochtend 
belijd, voel ik me met God verbonden en 
sta ik stevig in mijn schoenen als mensen 
me afwijzen of ik een fout maak.” 

Prachtig. Maar wat als dit niet in je hart 
landt?  
“Dan heb je nog geen vriendschap met 
jezelf gesloten: met het feit dat je een 
onvolmaakt mens bent, of dat je niet zo 
lekker in een groep ligt. Mensen zeggen 
vaak: oké, maar ik wil eerst sleutelen aan 
mezelf. Eerst van mijn depressiviteit af. 
Nee, nú vriendschap sluiten met jezelf, 
doordat God vriendschap sluit met jou. 
Aanvaard het: ik bén een bangerik, ik 
bén onzeker. 

Daarna: ken jezelf, en durf daarover 
onbevangen te communiceren. Als je 
twijfelt of je iets goed hebt gedaan, ga 
dan niet verslagen naar huis, maar vraag: 
‘Jongens, hoe deed ik het? Want ik voel 
me er knap onzeker over.’ Zo leer je sa-
menvallen met jezelf en ga je groeien. 
In christelijke lectuur lees ik vaak: ‘Word 
wie je bent in Christus.’ Maar dan leg je 
jezelf wéér druk op, alsof je tóch nog iets 
moet worden. Ik zeg liever: blijf wie je 
bent in Christus.” 

Ingeborg van Vliet (47), getrouwd en 
moeder van twee jongens, werd tot haar 
zeventiende veel gepest. “Achterna zit-
ten, spullen verstoppen, briefjes door de 
brievenbus. Daar werd ik onzeker door. 
Ik probeerde mijn best te doen erbij te 
horen, maar ze negeerden me en sloten 
me uit.  
Pas op de havo, toen het pesten gestopt 
was, begon de impact van het pesten 
door te dringen. Ik ging negatief over 
mezelf denken, en dacht zelfs aan zelf-

moord.  
Sinds vijf jaar kan ik hier over praten. Ik 
ontdek steeds meer dat ik mezelf mag 
zijn; dat ik niet het lelijke eendje ben, 
maar een mooie zwaan, de koning van 
de vijver! 2 Samuël 9 gaat over Mefi-
boseth die aan beide benen verlamd is. 
Hij voelde zich als een dode hond, en zo 
denk ik op zwakke momenten ook over 
mezelf. Maar ook al bleef de verlam-
ming, Mefiboseth mocht wél bij de 
koning aan tafel zitten.  

Het is een levenslang leerproces om te 
beseffen dat het niet gaat om hoe ande-
ren over me denken, maar hoe God over 
mij denkt. Dat is allesbehalve makkelijk! 
Net als ik denk dat het goed gaat, stink 
ik er soms in om naar het oordeel van 
mensen te luisteren. Zoals er vroeger 
foute dingen tegen mij gezegd zijn, moet 
ik mezelf nu weer continu toespreken, 
nieuwe gedachten ontwikkelen, zodat 
het steeds vertrouwder gaat voelen.” 

‘Ze zeiden “schele, druif, slome”. Daar ga je in geloven’ 

‘Ik vroeg me vaak af – en soms nog: ben ik gewild?’
Casper van Dorp (29) is getrouwd, vader van twee kinderen en predikant van een 
Gereformeerde Kerk. Hij is geadopteerd; zijn biologische alleenstaande moeder 
uit Sri Lanka kon niet voor hem zorgen. “Het verhaal gaat dat ik vroeger tegen mijn 
Sri Lankaanse zusje heb gezegd: ‘Wij zaten in een kokosnoot. Die viel uit de boom 
en werd opgeraapt door onze ouders die daar toevallig liepen.’ Achteraf is dat een 
grappige verklaring van onze identiteit. Ik vroeg me vaak af – en soms nog: ben ik 
gewild? Ben ik uit liefde geboren? Tussen mijn tiende en twaalfde ben ik depres-
sief geweest. In gesprekken met een psychiater zijn de adoptievragen – die eigenlijk 
identiteitsvragen zijn: wie ben ik, wie mag ik zijn? – aan de orde geweest.  
 
Ik heb altijd een zekere bewijsdrang gehad, vanwege mijn afkomst. Mijn naam en 
uitspraak zijn oer-Hollands, maar als ik mensen na een telefoontje ontmoette, zag ik 
altijd lichte verbazing. Zelf moet ik ook nog steeds vaak een drempel over; bewijzen 
dat ik net zo goed of zelfs beter ben dan een blanke. Mijn afkomst maakt me heel 
bewust van mijn identiteit en gedreven, maar soms ook somber of verdrietig.  
De geboorte van mijn dochter was heel emotioneel; voor het eerst had ik iemand 
van mijn eigen bloed, die écht bij mij hoorde. Een bevestiging van wie ik ben, van 
mijn identiteit.”

Tips van Charissa
“Veel mensen hebben moeite met 
kiezen, omdat er zo veel keuzemoge-
lijkheden zijn. Zo kun je kwijtraken 
wie je graag wilt zijn, je doet maar 
wat. Wat kan helpen: 

Formuleer een missie voor je leven. 
Trechter: focus op vragen die nu 
spelen waar jij een antwoord op kunt 
geven.
Stel jezelf vier vragen:  
1.  Wat gebeurt er om je heen wat jou 

raakt? 
2. Welke kwaliteiten heb je?  
3.  Wat vind je waardevol en belang-

rijk? 
4: Waar krijg je energie van? 

Zo ontstaan er termen die bij jou 
horen. Je gaat gerichter leven en dat 
beïnvloedt je identiteit positief.”


