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en verbondenheid met de wereld om ons
heen afsnijden. Shotter verkent een alternatieve manier van spreken en denken,
waarin doorleefd besef van ons sociale
ingebed zijn nieuwe mogelijkheden opent.
Dat je een beetje anders in het leven
komt te staan is geen gering resultaat van
het lezen van een boek. Wat een inspiratie
en verdieping voor systeemdenkers biedt
dit werk! Mijn ontzag voor John Shotter is
nog meer gegroeid.

Albert Neeleman is klinisch psycholoog
binnen het Amsterdams Instituut voor
Gezins- en Relatietherapie. E-mail: neele.
ppan@gmail.com.

De leugens die ons binden — Een nieuwe
kijk op identiteit
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uitdrukkelijk niet om de dialoog te beëindigen.
Veel van het hedendaagse denken over
identiteit is gebaseerd op voorstellingen
die niet behulpzaam of zelfs ronduit fout
zijn. De vraag die de auteur in dit boek
onderzoekt is hoe identiteit zich vormt en
wat het precies betekent wanneer de ander
je eigenschappen toeschrijft die deels of
helemaal niet kloppen. Zijn denken over
identiteit is een dertigtal jaar geleden
begonnen nadat hij zich in allerlei landen
geconfronteerd zag met de vraag: ‘Waar
kom je vandaan?’ Wanneer hij vertelde te
zijn geboren in Londen was dat vaak niet
het verwachte antwoord. Met de vraag
‘Waar kom je vandaan?’ bedoelde de ander
nogal eens: ‘Waar komt je familie oorspronkelijk vandaan?’
Dat is een verwarring die ik herken.
Onze jongste zoon draagt genetisch gezien
een groot deel van het Nederlandse koloniale verleden in zich mee en werd in landen
als Turkije, Marokko en Indonesië aangezien voor een autochtoon kind. Voor Indonesië klopte dit deels. Niet omdat hij zelf in
het land geboren is, maar zijn grootouders
van moeders kant hebben Chinese,
Javaanse en Nederlandse voorouders en
zijn indertijd vanuit Indonesië geëmigreerd naar Nederland.

Margriet van der Schee
De leugens die ons binden — Een nieuwe kijk
op identiteit is een prikkelend boek, geschreven door hoogleraar filosofie aan New York
University, Kwame Anthony Appiah. In dit
boek zet hij zijn visie uiteen op identiteit en
op de veronderstellingen die ten grondslag
liggen aan de vorming (of het uiteenvallen)
van (gemeenschappelijke) identiteiten. Het
boek is vlot geschreven en boeit onder
meer door de sprekende voorbeelden die
de auteur geeft vanuit de geschiedenis, de
filosofie en zijn persoonlijke leven. Als filosoof biedt hij een concept dat kan helpen
kritisch na te denken en te reflecteren over
de veelvormigheid en gelaagdheid van
onze maatschappelijke, culturele en persoonlijke identiteit. Hoewel hij zijn taal als
krachtig omschrijft, verbindt hij daar ook
onmiddellijk de waarschuwing aan dat zijn
beweringen bedoeld zijn als overwegingen
die gesprekken op gang brengen en dus
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Het woord identiteit is als eerste
gebruikt door psycholoog Erik Erikson in
zijn boek Childhood and society (1950). Deze
term heeft breed ingang gevonden. Erikson was ervan overtuigd dat identiteit in
de Verenigde Staten een probleem was
geworden omdat het land ‘een super-identiteit probeerde te creëren van alle identiteiten die door immigranten waaruit het
was samengesteld waren geïmporteerd’
(p. 23). Appiah is echter van mening dat
identiteit al lang voordat er door Erikson
over werd geschreven, een probleem was.
Want hoewel het woord identiteit nooit
eerder gehanteerd werd, is identiteit van
alle tijden en spelen vaak dezelfde processen een rol. Wat wel nieuw is, is ons denken
erover.
Het hebben van een gezamenlijke identiteit vormt de basis van hiërarchieën als
het gaat over status, respect en macht. Over
wie er wel of niet bij hoort en de daaraan
gekoppelde normatieve belangen, bestaan
meestal meningsverschillen. Denk hierbij
aan de klassenmaatschappij in Engeland of
aan landen waar vrouwen nog steeds moeten vechten voor hun rechten. Er staan in
het boek veel verhalen uit allerlei werelddelen over ‘belaste’ identiteiten waarvan
de prijs is dat andere mensen je uitsluiten
of respectloos behandelen. Gezien de massale protesten tegen rassenongelijkheid en
discriminatie die begonnen zijn in mei en
juni van dit jaar in de Verenigde Staten en
in alle grote steden van België en Nederland, kan de invloed van het behoren tot
een ‘belaste’ identiteitsgroep op het menselijk welbevinden of de geestelijke
gezondheid nauwelijks onderschat worden.
Naast de inleiding en het slot bestaat
het boek uit vijf hoofdstukken waarin de
auteur zich richt op identiteiten gebaseerd
op geloof, kleur, land, klasse en cultuur.
Appiah vraagt zich af wat zij eigenlijk

gemeen hebben en stelt dat uitgegaan
wordt van de veronderstelling dat in de
kern van iedere identiteit een diepe overeenkomst te vinden is die mensen met die
identiteit verbindt. Daar schuilt echter het
gevaar. Het denken over en formuleren van
een identiteit nodigt namelijk uit tot stereo
typeringen die meestal op een cruciaal
punt verkeerd zijn maar wel min of meer
gefundeerd in de werkelijkheid. Bijvoorbeeld: men heeft van buitenaf vaak het
idee dat fundamentalisten de religie in
haar sterkste, meest geconcentreerde en
zuiverste vorm representeren en dat al het
andere maar een zwakke afspiegeling is. In
het hoofdstuk over klasse benadrukt
Appiah dat de continuïteiten en dynamieken die verbonden zijn met de oorspronkelijke klasse vaak veel hardnekkiger en
bepalender blijken te zijn dan verwacht.
Dit staat in contrast tot de andere door
hem beschreven identiteiten, waar verschuivingen, aanpassingen en variatie veel
vaker voorkomen. Dit is vooral belangwekkend omdat maar zelden aandacht geven
wordt aan de invloed van sociale klasse op
de ontwikkeling en kansen van kinderen.
De verschillende identiteiten die Appiah
bespreekt kunnen dus vormen van inperking betekenen, maar zij kunnen ook aanzet geven tot strijd voor vrijheid, zoals de
arbeidersklasse, de lgbtq+-gemeenschap
en nationale, raciale en religieuze identiteiten wereldwijd hebben gevoerd. Het is
dit spanningsveld, met deze tegenstrijdigheden en dilemma’s, die hij telkens weer
onder woorden brengt, en daarmee geeft
hij taal aan de complexe invloeden en processen die ook in onze maatschappij aanwezig zijn.
De hoofdstukken waarin de auteur de
verschillende identiteiten analyseert, laten
zich heel goed als aparte essays lezen wanneer je geïnteresseerd bent of je wilt verdiepen in een van de genoemde identitei-
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ten. Het is geen boek waarin de auteur
komt met oplossingen. Filosofen bieden
concepten en theorieën die gebruikt kunnen worden bij het vormen van een eigen
standpunt en het begrijpen van het standpunt van de ander.
Het is een rijk boek met veel verhalen
over families dat zich niet altijd even
gemakkelijk laat begrijpen, maar dat zeker
voor systeemdenkers en -werkers de
moeite waard is. Het komt tegemoet aan
de noodzaak te stoppen met ‘slordig denken over cultuur’ (Colijn & Sevinç, 2010) en
mijns inziens geldt dat evenzeer voor de
andere thema’s die Appiah analyseert,
zoals kleur, klasse, geloof en land.
Het genuanceerde beeld dat Appiah
schetst van de contexten waarbinnen identiteiten zich ontwikkelen en van de leugens
die hij noemt als basis voor verbinding en
uitsluiting, helpt ons onze professionaliteit
te vergroten. Begrip van de factoren die
identiteiten bepalen, identiteiten die de
context vormen waarbinnen families functioneren en die dus medebepalend zijn
voor de visie van hulpverleners op emoties,
ideeën en gedrag, lijkt me van groot belang.
Want ik vraag me af hoeveel er veranderd is
sinds Anke Savenije in 2014 in het Handboek
systeemtherapie stelde: ‘Maar opvallend is
dat in systeemtherapie, en algemeen in de
ggz, in het spreken en denken over cultuur
nog vaak uitgegaan wordt van het inmiddels achterhaalde concept waarbij cultuur
wordt gezien als statisch en verbonden met
het land van herkomst. Dit leidt tot stereotyperingen, generalisering en wij-zij-denken’ (p. 70).

We komen op de werkvloer steeds vaker
kinderen en (jong)volwassenen tegen die
geboren zijn of opgroeien in ons land, met
een zo diverse en gemengde erfenis aan
cultuur, religie, land, klasse en ras, dat we
de vraag naar de ontwikkeling en vorming
van identiteit moeten blijven stellen. Hoe
om te gaan met al die beelden, verwarring,
conclusies en valkuilen? Dit boek kan helpen ons bewustzijn te vergroten van de
sociale identiteiten die ons verbinden of
uit elkaar drijven. Kortom, het is een boek
dat inspireert en helpt om fijnzinnig te
blijven invoegen en afstemmen op de verhalen die families ons vertellen.

Margriet van der Schee is werkzaam als
psychotherapeut en systeemtherapeut
voor adolescenten en volwassenen. Ze is
leertherapeut, supervisor en ttc-gever,
erkend door de NVRG. E-mail:
m.a.vanderschee@gmail.com.
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