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De sociale co-constructie van identiteit.

Inleiding
Het wezen dat wij ‘mens’ noemen denkt al tientallen eeuwen na 
over zichzelf als soort en als individu. Hij vraagt zich af wie hij is, 
wat zijn identiteit is.  Afhankelijk van de tijdsgeest, de beroeps-
groep en de onderzoeksmethode krijgen we zeer verschillende 
antwoorden.

Filosofen, psychologen, therapeuten, antropologen, biologen, 
schrijvers en journalisten beschreven en bestudeerden de diverse 
mensbeelden en de opvattingen over het zelf (Baert, D. 2006). 
De uiteenlopende mensvisies met elkaar vergelijken en aan elkaar 
toetsen levert interessante nieuwe ideeën op m.b.t. gelijkenissen, 
verschillen, tegenstellingen en integratiemogelijkheden met het 
oog op therapeutische toepassing (Lietaer, G. (1980), De Bleser, 
D. (2001), Sermijn, J. e.a. (2005)). 
De benaderingswijzen zijn zowel theoretisch-filosofisch (bij Toul-
min, S. (1990), Cuyvers, G. (1994), Matsumoto, D. (2005), bij 
Sermijn, J., Devlieger, P. & Loots, G. (2005), Mertens, J. (2006), 
Precht R. (2008)), als theoretisch-experimenteel (bij Watzlawick, 
P. (1977), Milgram, S (1974) en Shaver, K. (1975)).

In dit artikel wil ik een systeemtheoretisch denkkader presente-
ren met betrekking tot identiteit en zelfbeeld. Mijn visie is dat 
processen van sociaal co-construeren identiteit en zelfbeeld tot 
stand brengen. Psychotherapeuten, pedagogen, vormingswerkers, 
leraren, ouders, enz. kunnen deze denkpistes benutten voor hun 
beroepspraktijk en omgangsvormen .

Filosofische theorieën over identiteit
Toulmin, S. (1990) bestudeert de ideeëngeschiedenis in ‘Kosmo-
polis’. Hij schetst de historische achtergronden waarop de mens-
visie van het modernisme en postmodernisme zich hebben geënt.

De crossculturele psychologie (Matsumoto D., 2005) levert 
argumenten voor het onderscheid tussen een op onafhankelijk-
heid, zelfstandigheid en eigenheid gericht zelfconcept dat de 
westerse samenleving domineert, en een op betrokkenheid, 
verbondenheid, onderlinge afhankelijkheid en wederkerigheid 
gerichte identiteitsopvatting die we in niet-westerse culturen 
kunnen aantreffen.

In Tijdschrift voor Familietherapie schetsen Sermijn, Loots en 
Devlieger (2005) hoe het Cartesiaanse identiteitsbegrip geëvo-
lueerd is tot de nieuwe, alternatieve subjectopvattingen van het 
symbolisch interactonisme (Mead en Goffman), poststructura-
lisme (o.a. Foucault) en sociaal-constructionisme (o.a. Gergen).

Descartes en Verlichtingsdenkers na hem proberen de essentie 
van De Mens te achterhalen. Zij stellen vast dat De Mens een 
zuiver denkende, rationele substantie is die op zichzelf staat en 
grond is van zekere kennis. De Mens kan de objectieve waar-
heid achterhalen. Hij is een in zichzelf besloten en op zichzelf 
staand subject dat kennis accumuleert tot een niveau van absolute, 
veralgemeenbare waarheid. De Mens heeft een enkelvoudige 
kern die universeel vóórkomt, en contextloos, abstract, coherent, 
stabiel en vast is. 

De thesen van de Cartesianen krijgen vanuit verschillende hoeken 
antithetische kritieken.
Freud meent dat het Zelf een gecompartimenteerde kern heeft die 
irrationele drijfveren heeft.
Andere antithetische inzichten zijn dat er meerdere waarheden 
bestaan die lokaal, uniek en contextgebonden zijn. De Mens 
wordt gezien als een concreet en uit verschillende deelzelven be-
staand wezen dat zowel product is van zijn alledaagse sociaal-
maatschappelijke en historische context als producent van sociale 
verandering (Mead) en dat zich zowel kan aanpassen als verzetten 
(Goffman).
Foucault ziet het Zelf enerzijds als onderworpen aan de macht 
van het dominante discours, en anderzijds ook als vrijheidsstrij-
der tegen de verknechting door het meest vóórkomende sociaal 
denken.
Ricoeur creëert een positie tussen de moderne Cartesiaanse visie 
en de extreme poststructuralistische visie. Aanleunend tegen de 
Cartesiaanse visie benadrukt hij het belang van een samenhan-
gend, continu en zinvol levensverhaal. Anderzijds ziet hij het Zelf 
als gelimiteerd-veranderbaar, in evolutie. 
Volgens de sociaal-constructionisten (bv. Gergen) hebben mensen 
meerdere contextgebonden en situatie-afhankelijke veranderlijke 
zelven die voortdurend geconstrueerd en gereconstrueerd wor-
den. Dit laatste mag niet in ontologische zin begrepen worden, 
maar in overdrachtelijke betekenis: het zelf is geen psychische 
structuur, maar een taalkundig begrip, een construct. 

Wég van het dualisme, op weg naar integratie
Baert, D. (2006) adviseert om elk dualisme te mijden in beschou-
wingen over zelf en identiteit.
Dit meen ik te mogen begrijpen als een pleidooi om over De 
Mens en Deze Mens niet te denken in termen van ‘óf-óf’ (of het 
ene, of het andere), maar in termen van ‘én-én’ (én het ene, én het 
andere; zowel het ene als het andere). 
Mens, Identiteit (ID) en Zelf kunnen dus best beschreven en 
onderzocht worden in (graduele) termen van:
 Én rationaliteit, én irrationaliteit
 Én bewust, én onbewust
 Én denkend én voelend én zich gedragend
 Én als substantie, én als verhaal
 Én als materieel, en als immaterieel
 Én als eenduidig (1 betekenis) en als meerduidig (meerdere
 betekenissen)
 Één waarheid, én meerdere waarheden
 Én universele, én lokale aspecten 
 Én gelijkenissen, én verschillen
 Én algemeen, én uniek, singulier, particulier
 Én contextoverstijgend, én contextspecifiek of context-
 afhankelijk (plaats, tijd, groep)
 Én abstract, én concreet
 Én als passief product van sociale processen, én als actieve
 deelnemer aan het veranderingsproces van sociale orde 
 en heersende waarden
 Én als passief zich sociaal aanpassen, én als actief zich verzetten.
 Én als product van sociaal discours en disciplinerende machts-
 praktijken, én als degene die er tegen in verzet gaat
 Én als onderworpen aan sociale representaties én als deel-
 nemer aan het proces van sociale representeren
 Én als producent van perspectieven, én als voorwerp van 
 andermans perspectieven
 Én als bepaaldheid én als vrijheid 
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 Én als bepaald én als bepalend
 Én als enkelvoudig, én als meervoudig
 Én als geconstrueerd, gedeconstrueerd en gereconstrueerd door 
 anderen, én als zichzelf construerend, zich deconstruerend 
 en zich reconstruerend
 Én als vast, gelijkblijvend, statisch, én als veranderlijk, 
 veranderbaar, dynamisch
 Én als continuïteit, voortzetting én als discontinuïteit, abrupte
 verandering
 Én als samenhangend én als gefragmenteerd, versnipperd
 Én absoluut, én gradueel (eerder; minder; 70%-30%;
 meer … dan …;  x aantal vrijheidsgraden; enz.)
 Én als dichotomie én als continuüm (Van Droogenbroeck A., 
 2007)
 Én als circulair én als lineair
 Én als intrapersoonlijk én als interpersoonlijk én als sociaal
 (micro-, meso- en macrosociaal)
 Én als beïnvloeden én als beïnvloed worden
 Én als intentioneel, bedoeld, met opzet én als niet-intentioneel,
 onbedoeld, onopzettelijk
 Én als bedoeling én als effect.

Van filosofische theorie naar psychologische praktijk
Baert D. (2006) is van oordeel dat Sermijn e.a.(2005) een rijke 
bagage aan ideeën en concepten m.b.t. identiteit presenteren. 
Maar hij wil nog verder gaan: de abstracte theorie moet 
geconcretiseerd worden naar de dagdagelijkse praktijk. De 
communicatietheorie is volgens hem een geschikt medium om te 
beschrijven ‘… hoe een individu zichzelf precies ontplooit door 
en binnen sociale interacties’ 
(Mead, Goffman). 

Mijn verkenningstocht van de theorie naar een concretere 
invulling van identiteit die bovenstaande termen integreert levert 
8 soorten processen op. Omwille van overzichtelijkheid heb ik 
ze genummerd, maar in de praktijk verlopen ze in willekeurige 
volgorde en gelijktijdig. 
Mijn visie op identiteitsformatie laat zich samenvatten als sociaal 
co-constructionistisch. Identiteit kan beschouwd worden als het 
(nooit definitieve resultaat) van een sociaal co-constructieproces.  
Identiteit wordt sociaal ge-co-construeerd. Identiteit wordt gecon-
strueerd in processen waaraan zowel het individu als de sociale 
omgeving deelneemt.

Proces 1 betreft de zelfpresentatie van mijn zelfbeeld in een 
interpersoonlijke context. Door mij te gedragen presenteer ik 
mijn momentane identiteit aan de andere persoon. Wat mijn 
bodhránspeler-identiteit betreft vernoem ik wat ik weet, wie ik 
ken, wie mij kent, wat ik heb en evenementen waar ik optrad. 
Ik demonstreer wat ik kan ter plaatse of aan de hand van geluids-
opnames van sessies waaraan ik deelnam. Op mijn gedrag krijg ik 
reacties, die betekenissen van de ander over mij, over mijn gedrag 
en over mijn identiteit terugkoppelen. De ontvangen interper-
soonlijke feedback kan mijn (gepresenteerde) zelfbeeld uitdagen 
wanneer ik de informatie tegenover elkaar afweeg. Door dat afwe-
gingsproces kan mijn oorspronkelijke zelfbeeld een gedeeltelijke 
deconstructie en reconstructie ondergaan. (De Bleser D., 2006)
Proces 1 kunnen we samenvattend beschrijven als ‘mijn bestaande 
identiteit wordt ge(re)construeerd door middel van een 
emotioneel en cognitief afwegingsproces waarbij zowel mijn 
gepresenteerde zelfbeeld, als de reacties van de andere persoon 
daarop in rekening worden gebracht’.

Bij de beschrijving van proces 1 hanteerde ik om didactische en 
taalkundige redenen een lineair en statisch model van interper-
soonlijke beïnvloeding. Een tweede proces (De Bleser D., 2007) 
benadert de communicatieve realiteit dynamischer. Ik gebruikte 
een dagboekmethode die het binnenkantwerk van één betrokkene, 
nl. mezelf op de voorgrond plaatst. Door gebruik te maken van 
dagboeknotities kon ik ononderbroken ketens van interpersoon-
lijke interacties (buitenkanten) beschrijven, en doorlopende reek-
sen eigen ervaringen, emoties en gedachten (binnenkanten) in hun 
samenhang reveleren.
Proces 2: ‘mijn identiteit wordt continu zowel door mezelf 
als door de andere persoon geconstrueerd, gedeconstrueerd en 
gereconstrueerd’.
Het sociale co-constructieproces van de identiteit moet niet enkel 
begrepen worden als ‘mijn identiteit die door zowel mezelf als de 
ander’ gevormd wordt, maar ook als ‘onze beider identiteit wordt, 
tegelijkertijd en continu zowel door mezelf als door de ander’ 
geconstrueerd, gedeconstrueerd en gereconstrueerd (proces 
3). Om daar zicht op te krijgen dienen we te beschikken over 
materiaal waarbij zowel de visie van de ene persoon op zichzelf 
en op de andere persoon, als de visie van de tweede persoon op 
zichzelf en op de eerste persoon gekend zijn. 
Aan de hand van ‘Scènes uit een ontmoeting’ (Sermijn J., 2007) 
kunnen we ons een idee vormen van het wederzijdse identi-
teitsconstructieproces van onderzoekster en onderzoekdeel-
nemer. (Doordat het materiaal voor publicatie is bewerkt door de 
onderzoekster zelf is het directe zicht op de visie van de onder-
zoekdeelnemer enigszins vertroebeld. We krijgen immers geen 
rechtstreekse perspectieven maar onrechtstreekse perspectieven 
te lezen. (Mattheeuws A., 1982) De auteur maakte gebruik van 
geluidsopnames en transcripties van dialogen, monologen, 
e-mailnotities, dagboeknotities, met en zonder toevoeging van de 
innerlijke stem. Beide protagonisten geven de lezer inzage in 
hun eigen binnenkanten (gevoelens, gedachtegang, twijfels, 
overwegingen, innerlijke stemmen m.b.t. zichzelf, de andere 
persoon, derden), eigen gedrag en gedrag van de andere 
partij. (De Bleser D., 2008) 
Twee uitweidingen zijn hier op hun plaats. Onderzoek waarin 
extern gedrag en innerlijke stemmen van therapeut en cliënt 
op een gelijkaardige manier naast elkaar geplaatst worden en 
geanalyseerd door een onafhankelijke onderzoeker kan licht 
werpen op de sociale co-constructie van Identiteit van therapeut 
en cliënt.
Het sociale co-constructieproces verloopt nóg complexer bij 
koppel- en gezinsgesprekken. Multiple interne (de niet uitgedrukte 
binnenkanten) en externe stemmen (de buitenkanten van spreken 
en handelen) dienen in rekening gebracht te worden. De identi-
teiten van de verschillende betrokkenen worden mede beïnvloed 
door de communicatie tussen de andere gespreksdeelnemers.
Besluit van proces 3: het constructieproces van identiteit verloopt 
wederzijds.

Tot op dit punt waren er twee hoofdbetrokkenen. De oneindi-
ge reeks verbindingen onderzoeken tussen een persoon en alle 
individuen die rechtstreeks betrokken zijn bij de co-constructie 
van zijn identiteit betreft proces 4. In het boek van Sermijn J. 
(2007) kunnen we daar een glimp van opvangen. De ID van 
de onderzoekdeelnemer wordt mede gevormd door o.m. elk 
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personeelslid dat met hem werkte in de psychiatrie, door de 
onderzoeksrechter, door zijn huidige psychiater, een ex-
medeleerling of medestudent, zijn toenmalige vriendin, zijn 
moeder en zijn vader. De ID van de onderzoekster wordt mede 
gevormd door haar contacten met een andere onderzoek-
participant, een lid van de medische commissie, de psychiater van 
de onderzoekdeelnemer, de doctoraalpromotor, de teamcoördina-
toren van de verschillende zorgafdelingen, een collega, de super-
visor. De beïnvloedingen lopen bovendien in de twee richtingen, 
zijn wederzijds. De onderzoekster beïnvloedt o.m. het commis-
sielid. De onderzoekdeelnemer beïnvloedde zijn ex-vriendin, etc.

Besluit van Proces 4: de identiteit van alle rechtstreeks betrokken 
individuele mensen wordt medegeconstrueerd door alle andere 
betrokkenen.

Naast rechtstreekse betrokkenen zijn er ook onrechtstreekse be-
trokkenen (betrokkenen met wie geen van de hoofdbetrokkenen 
rechtstreeks persoonlijk contact heeft (gehad)). Dit is ons 5e proces.
Voor onderzoekster en onderzoeksparticipant zijn dat o.m. een arts 
die deel uitmaakt van het team dat de DSM opstelt, een ingenieur 
die meewerkte aan het ontwerp van de minidisk, een personeelslid 
van het crisisinterventiecentrum, de farmacoloog die Remergon 
ontdekte, de schrijver van ‘het geheim van de hersenchip’, enz. 
Ook hier kunnen we ons met enige inspanning een wederzijds 
verlopend beïnvloedingsproces van ID voorstellen. Hoe beïnvloe-
den de visies van onderzoekster en van onderzoekdeelnemer het 
identiteitsdenken en -voelen van een personeelslid van een crisis-
interventiecentrum?

Bij uitbreiding kan ook de wederzijdse ID-constructie als gevolg 
van de beïnvloeding tussen een groep en een individu onderzocht 
worden (proces 6)
Voor de onderzoekdeelnemer bij Sermijn zouden volgende beïn-
vloedende groepen kunnen geïdentificeerd worden: zijn gezin van 
oorsprong, zijn familie, zijn klasgenoten, zijn studiegenoten, de 
wiskundestudenten, de programmeurs, de psychiaters, de man-
nen, de vrouwen, de mensen, enz. Bij de onderzoekster denken 
we aan de psychologen, de wetenschappelijke onderzoekers, de 
faculteitsleden, haar familie, de onderzoeksparticipanten, de psy-
chiaters, enz.
Ook de omgekeerde invloedsbeweging kunnen we onderzoeken, 
nl. hoe beïnvloedt het individu (onderzoekster en onderzoekdeel-
nemer) de identiteit van groepen als patiënten, onderzoekers, 
psychiatrisch personeel (hoe gaan die groepen nu over zichzelf 
denken?). 

Er zou kunnen gedacht worden dat bij sociale co-constructie van 
identiteit altijd een andere persoon aanwezig zou moeten zijn. 
Dit is echter niet het geval. Zelfs wanneer ik alleen benwordt 
mijn ID nog sociaal medegeconstrueerd (proces 7). 
Het vergelijkingsproces tussen mijn gedrag en de gedrags-
voorschriften die uitgaan van de sociale representaties leveren po-
sitief of negatief gekleurde perspectieven op die mijn zelfbeeld 
kunnen uitdagen, deconstrueren en reconstrueren. (Mattheeuws, 
1990)

De beschreven processen gelden talige subjecten, maar ook in de 
baby- en kinderfazen, wanneer taal nog vrij ongekend is, krijgt 
het jonge individu massaal veel sociale feedback m.b.t. hoe het 
zichzelf aan de sociale wereld presenteert. (Proces 8)

Besluit
Sociaal co-construeren van de identiteit kan begrepen worden als 
een wederzijds (3), discontinu (1) en continu (2) integratieproces 
van het al bestaande zelfbeeld van een persoon en de interper-
soonlijke (4) en sociale (6) feedback van alle rechtsreeks (4) en 
onrechtstreeks (5) materieel of symbolisch (7) betrokken préta-
lige en talige (8) individuen (4) en groepen (6). 
Een identiteit is het tussentijdse resultaat van processen van co-
construeren waaraan zowel het individu als de sociale omgeving 
deelneemt.
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