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Identiteit

SSK IRSTEN

VAN SANTEN

Toen ik de winnaar van het Oare Wurden-stipen-
dium, hoofdredacteur Gerard de Jong van de
Bildtse Post vorige week interviewde (hij mag

op schrijfreis naar San Sebastián), liet hij zich ontvallen
dat de Bildtse taal zijn identiteit bepaalt. De Bildtse taal
stroomt door zijn aderen. Het is zijn referentiekader en
zijn thuis. Tenminste, dat neem ik aan, dat identiteit zo
voelt, als iets waarop je trots bent, iets waarachter je
kunt schuilen. Met identiteit, ook taal dus, onderscheidt
een individu zich van anderen. En het mes snijdt aan
twee kanten, want een mens die zijn identiteit beleeft
weet tot welke groep hij behoort.
Nu ken ik Gerard al pak ’m beet twee decennia. Toen we
twintigers waren, zaten we nachtenlang te praten over
boeken en muziek. We waren twee zielen die aan elkaar
bleven haken in een woelige wereld, het roerend met
elkaar eens over schoonheid en troost. En nu sprak hij
met me over zijn Bildtse identiteit – en kon ik het niet
laten om een stekelig vraagje te stellen. ,,Maar heb jij
dan meer identiteit dan ik?’’

Want, dat moet u even weten, ik ben een dochter van de
Utrechtse Heuvelrug. Dat stelt helemaal niks voor. Er
was in Den Dolder een station, een katholieke dorps-
school, een doorzonwoning met een hond, een badkamer
met groenbruine tegels en op zomeravonden tennissen
tegen een garagedeur op het pleintje.
Identiteit? Verre van. Ik was kind, werd student en toen
een vrouw. Mijn wieg stond toevallig aan de Eekhoorn-
laan, ik woonde in Utrecht en Rotterdam, het grootste
deel van mijn leven in Leeuwarden.
Eigenlijk heb ik helemaal geen identiteit. Oh, u hoeft
geen medelijden te hebben! Er is geen gemis. Ik heb
niets met bepaalde gebaksoorten, ik krijg geen kippenvel
van een lied en al helemaal niet van de vlag.
Mijn moedertaal beschouw ik als een middel, als een
technisch foefje, leuk om te beheersen en handig boven-
dien.
In de ogen van anderen heb ik wel een identiteit. Daar-
over heb ik geen regie. Zo ben ik voor veel Friezen waar-
schijnlijk een Hollander of ‘import’. Voor allochtonen ben
ik een autochtoon. Met alle toegeschreven kenmerken
van dien. Zelf voel ik dat helemaal niet zo. Ik voel me een
wereldburger.
Ik ben nergens trots op. Niet op Nederland of op het
Nederlands. Niet op mijn paspoort of op mijn afkomst.
Niet op de Utrechtse Heuvelrug, op Den Dolder en ook
niet op Friesland. Niet op mijn cultuur. Het is allemaal
niet mijn verdienste.
Door een reeks toevalligheden worden we her of der
geboren. Daarmee kunnen we ons verzoenen of ons er
juist van losmaken. Het enige dat telt is niet ons verleden
en zelfs niet het heden, maar een gedeelde toekomst.
Ja, zo zou ik identiteit willen omschrijven: als hetgeen
dat ons bindt op onze reis naar morgen. In welke taal we
praten doet er niet toe, als we maar met elkaar in ge-
sprek zijn.
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