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Terwijl ik schrijf, word ik onderbroken door de deurbel. 
Het is de periode van Halloween en groepjes lopen 
verkleed als heksen, tovenaars en levende skeletten 
door de straten. Ze komen aan de deur griezelen en 
bedelen om snoep. Sommigen zijn jonge kinderen, 
maar anderen behoren eerder tot de categorie van 
jongeren. Eén groepje blijft me het meest bij. Tussen 
de griezelgeluiden van de kinderen door hoor ik een 
apart stemmetje. Een meisje staat uit het zicht, een 
beetje verscholen tegen de gevelmuur. Ze roept mee, 
maar is niet verkleed. “Zij zit in het derde middelbaar 
en is te beschaamd om zich te verkleden”, honen de 
vier anderen. Ze is de enige die ik meteen herken! Het 
is Jasmine van twee straten verder: met haar vader 
zat ik in de lagere school. De anderen wonen waar-
schijnlijk ook in de buurt, maar de laagjes schmink en 
de kleren verbergen hun ‘identiteit’. 
Alle vijf nemen ze gretig snoep aan. En ze inspireren 
me om verder over identiteit na te denken. Wat steken 
we allemaal in ons ‘identiteitsrecept’?

IDENTITEITS-
RECEPTEN 
VOOR  
LEERLING- 
TOVENAARS  
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1 Versgeplukte wilde planten, een vogelei, 
drie salamanders, een grote pot en veel 
water
Identiteit wordt gemaakt uit vele en verscheiden 
ingrediënten.

Een mens wordt niet met een vaste identiteit geboren. Je 
krijgt wel vanaf de eerste dag een zakje met bruikbare 
elementen mee. Je bent op een bepaalde plaats geboren, 
binnen een familie die een geschiedenis en een sociale status 
heeft, je bent een jongen of een meisje, je hebt broers of 
zussen… Deze elementen kan je gebruiken om een construc-
tie te maken die we ‘identiteit’ zullen noemen. Ook andere 
mensen zullen ‘identiteit’ voor jou bedenken en etiketjes op 
je kleven. 
Nieuwe elementen voor die identiteitsconstructie ontstaan in 
de loop van het leven. Identiteit ontleen je aan jezelf en aan 
de groepen waartoe je behoort, maar ook aan meer abstracte 
communauteiten (wij vrouwen, wij Belgen). Een deeltje 
verloopt volgens recept: nadoen wat anderen doen of wat al 
is voorgedaan. Maar een groot deel komt tot stand vanuit je 
eigen gedachten, gevoel en keuzes. Je zal zelf iets bedenken 
en aanvoelen, uitproberen, aftasten, durven uitvoeren… en 
kijken wat er gebeurt. Je kan met vele elementen puzzelen > 
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zeer dynamisch. Dit zal je identiteit 
sterk beïnvloeden en ervoor zorgen 
dat die regelmatig verandering zal 
ondergaan. Identiteit is gedeeltelijk 
stabiel, maar ook veranderlijk! 
Identiteit construeer je in concrete 
situaties en telkens opnieuw zal je 
andere accenten leggen in de manier 
waarop je jezelf presenteert. Je iden-
titeit verschilt naargelang je thuis 
bent, een feestje bouwt, met een 
leraar spreekt, onbekenden ontmoet 
enzovoort. De ondertoon blijft 
gelijkaardig, maar allerlei aanvullin-
gen of weglatingen zullen andere 
aspecten op de voorgrond brengen.
Het is hier belangrijk te constateren 
dat we leven en wonen in zeer 
verstedelijkte gebieden. De stad is 
bovenal een gedeelde ruimte waarin 
veel mensen een plaats zoeken. Dit 
betekent dat een grote diversiteit van 
mensen gebruik maakt van dezelfde 
ruimte en daarin een positie zoekt. 
Die ruimten zullen verschillende 
betekenissen krijgen afhankelijk van 

degene die ze betreedt en van de 
specifieke context. Dit is een wereld 
van onzekerheid en net-niet-weten. 
Simpel is dat allemaal niet, en we 
zullen ons voortdurend aanpassen. 
Ook op het gebied van ‘identiteit’. Er 
ontstaat een spanningsveld tussen 
enerzijds het ‘gelijk-blijven-over-de-
tijd’ en anderzijds het ‘veranderen-
over-de-tijd’, de groei, de nieuwe 
uitdaging, de evolutie... dat de 
identiteit van een persoon zijn volle 
betekenis geeft.

3 Twee toverspreuken en 
een verhaal om te binden
Identiteit verbindt levensfrag-
menten tot een geheel.

Om identiteit te maken en onszelf en 
anderen te begrijpen, gebruiken we 
verhalen (narratieven) en etiketten. 
Ons verhaal ontleent materiaal zowel 
aan feiten (dingen die ‘echt’ gebeurd 
zijn) als aan fictie (zoals fantasie). Wij 
zijn, binnen ons verhaal, een 

om identiteit naar buiten toe te 
tonen: zijn je kleren belangrijk? De 
snit van je haar? Je acne? Wat je 
denkt? De vrienden waarmee je 
optrekt? Je engagement in de 
jeugdbeweging? De kleur van je 
huid? Het beroep van je ouders en de 
buurt waarin je woont?
Identiteit zegt iets over je plaats en je 
positie in relatie tot anderen en je 
omgeving. Het verbindt je met 
plekken waar je graag komt en 
andere waar je liever niet wordt 
gezien. Identiteit heeft te maken met 
een plaats in de wereld(en), met zelf-
gevoel en persoonlijkheid in relatie 
tot anderen en tot plaatsen waarmee 
je verbonden bent.

2 Flink roeren en regel-
matig proeven
Identiteit is dynamisch en 
vormt zich in samenspel met 
de context, de omgeving.

De wereld om je heen is complex en 

Je identiteit 
verschilt 
naargelang 
je thuis bent, 
een feestje 
bouwt, met 
een leraar 
spreekt,  
onbekenden 
ontmoet  
enzovoort.
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personage in een plot. Het perso-
nage is verbonden met de levenser-
varing, maar de plot kan steeds 
worden gereorganiseerd. Om ons 
verhaal te maken, kiezen we 
telkens enkele gebeurtenissen uit 
de duizenden die ons leven maken. 
We verbinden die gebeurtenissen 
door een intrige. Dit laat de 
integratie toe van wat tegengesteld 
lijkt vanuit het perspectief van een 
stabiele identiteit. Diversiteit, 
variabiliteit, discontinuïteit, 
ambivalentie en instabiliteit worden 
verklaard door de samenhang van 
gebeurtenissen. Niet alleen ‘echt’ 
gebeurde feiten en daden zijn 
bestanddelen van de intrige, maar 
ook fictie en fantasie worden 
aangewend. 
Afhankelijk van de context primeert 
hetzij de samenhang (consistentie) 
van het verhaal, hetzij het werke-
lijkheidsgehalte van dit verhaal. Wij 
zijn op een of andere manier een 
beetje verhalen! Soms worden wij 
ook voorzien van een etiket. Enkele 
slagzinnen die het gemakkelijk 
maken om ons in een categorie te 
stoppen. Etiketten maken het leven 
eenvoudiger, en soms hebben we 
dat nodig, maar ze dekken nooit de 
complexe realiteit.

4 En ook stukjes skelet 
van voorvaders en voor-
moeders
Identiteit verknoopt verleden, 
heden en toekomst.

Niemand wordt in een leegte 
geboren. Je leven begint in een 
gegeven periode en op een 
bepaalde plaats, vanuit je ouders, 
binnen een familie en haar 
geschiedenis, in een context waarin 
bepaalde gewoontes en tradities 
dominant zijn. Identiteit heeft dus 
ook te maken met verbindingen 
tussen generaties en erfenissen die 
worden doorgegeven.
Erfenissen moeten we ernstig 
nemen. Elke generatie heeft de 
plicht om te selecteren wat in de 
nalatenschap bruikbaar is voor het 
heden en wat zijn diensten heeft 
bewezen en kan worden weggewor-

Identiteitsopbouw 
staat centraal in 
de adolescentie.

pen. Identiteit heeft ook te maken 
met de plaats die we al dan niet 
geven aan het verleden en de wijze 
waarop we dit opnieuw bruikbaar 
maken voor de toekomst. Contact 
tussen generaties is hierbij 
belangrijk. De oudere generaties 
staan dan eerder voor stabiliteit, de 
jongeren voor verandering. De 
dialectiek tussen beiden, soms in 
de vorm van conflict, brengt 
evenwichtige maatschappelijke 
beweging tot stand. 

5 Tijdig serveren en niet 
laten verzuren of stol-
len. Recept bewaren, 
maar niet te strikt 
volgen bij het volgende 
brouwsel
Identiteit moeten we telkens 
opnieuw bijschaven.
Identiteitsopbouw staat centraal in 
de adolescentie. Het is een periode 
waarin men zoekt naar een positie 
en naar de invulling van rollen die 
men graag wil opnemen. Regelma-
tig gaat dit gepaard met onzeker-
heid en rolverwarring. Anderen zijn 
hierbij belangrijke spelers: ze 
ondersteunen, confronteren, 
houden een spiegel voor, lopen in 
de weg, nemen een positie in die we 
zelf hadden gewild… 
Dit betekent absoluut niet dat 
identiteitsvragen alleen in de fase 
van de adolescentie aanwezig zijn. 

Identiteit is nooit definitief vastge-
legd of voltooid in de vorm van een 
persoonlijk wapenschild of een 
andere statische of onveranderbare 
vorm. Identiteit is ook een proces dat 
alle levensfases doorkruist.

Terug naar Halloween
Daar staan ze dus voor mijn deur te 
griezelen: vier verkleed zoals het bij 
Halloween past en eentje wat 
verscholen tegen de gevel in gewone 
nette meisjeskledij. Je voelt de 
spanning die dynamische identiteit 
genereert. Jasmine weet voorlopig (in 
die specifieke omstandigheid) niet 
goed hoe ze haar identiteitspotje moet 
koken. Ze loopt mee met de groep, 
maar ze houdt zich ook een beetje 
afzijdig. Ze roept en zingt even hard, 
maar verschuilt zich en is niet 
verkleed. Ze lacht een beetje onge-
makkelijk wanneer ze wordt aangewe-
zen als ‘eentje van het derde middel-
baar’. Jasmine zoekt in die situatie 
naar de ingrediënten die ze verder wil 
gebruiken. Jasmine zal nog regelmatig 
momenten meemaken waarop ze het 
niet goed weet, zoals iedereen. 
Identiteit is namelijk vaak in beweging 
en evolueert afhankelijk van levensfa-
ses en contexten. 
Wil Jasmine op haar leeftijd nog zingen 
voor de deur om snoep te krijgen? Past 
dit nog bij haar leeftijd? Wil zij zich als 
heks verkleden of loopt ze liever ‘cool’ 
op straat? En door wie wil ze in deze 
situatie zeker niet worden gezien? 
Jasmine is een boeiende meid!  ×
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