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Doe alsof, tot je er bent

Als ik had gewacht met leven vanuit betekenis tot ik helemaal helder wist wie ik was en wat ik wilde, 
zou ik nu nog steeds met mijn zelfonderzoek bezig zijn in plaats van zinvolle dingen te doen.

In mijn ervaring ontdekken we wie we zijn en wat we willen nastreven, door werk te doen en dingen 
te proberen. Doe alsof, totdat je er bent. Fake it 'till you make it.

‘Je begint als een bedrieger en wordt dan echt’ (Glenn O’Brien)

Dus, nu we de voorbije vier weken besteed hebben aan het herkennen van onze sterktes en het 
wekken van onze dromen, is het tijd voor een besluit. We kiezen een betekenis voor ons leven. We 
kiezen onze intentie, onze missie. En nee, misschien is die nog niet ideaal, waarschijnlijk voelt dat 
hogere doel nog niet als onze ‘ware’ identiteit. Het past nog niet helemaal.

Een identiteit kan als een warme vertrouwde, op je lijf gesneden, jas zijn. Je merkt soms pas dat hij 
wat versleten is hier en daar, of een beetje te klein, als je terugkeert naar een vorige omgeving. Bij 
dat groepje vriendinnen van vroeger, waar je toen de lolbroek was. En op de reünie voel je dat die 
rol nog steeds van jou wordt gevraagd, maar ze past je niet meer. Je herkent het nog wel, maar het 
zit niet meer goed. Je bent gegroeid en veranderd, je hebt andere identiteiten uitgeprobeerd en die 
stukgedragen.

En ik wil ook dat mijn identiteiten als jassen zijn. Opdat ik er één zou kunnen dragen naargelang de 
situatie. Want ik val net zomin helemaal samen met de lieve zorgzame moeder als met de krachtige 
zakenvrouw. Maar ik kan het allebei zijn.

Deze betekenis, deze levensmissie, die kan je ook kiezen als een nieuwe jas. Je past er één aan, je 
loopt er een paar dagen of weken mee rond. Je voelt of hij lekker zit, of de maat goed is, de stof 
zacht genoeg, de kraag niet te strak. 

De identiteit die je kiest kan je uitproberen - en gaandeweg past die zich ook aan jou aan.

Dus als ik vandaag denk dat mijn leven meer betekenis zou krijgen door meer voor de
wereld te doen, dan mag dat in het begin voelen als een heel onwennige identiteit. Ik
ben tot nu toe namelijk niet die Maaike die in een vereniging zit, of vrijwilligerswerk
doet. Maar ik zou wel graag willen uitproberen of mij dat kan passen. Die jas wil ik wel
even ‘aantrekken’. Ook als later blijkt dat ik er een andere mouw aan moet zetten, dat
het ene sociale project beter klopt voor mij dan het andere bijvoorbeeld. Of dat mijn
engagement sterker is als ik dingen mag doen, dan als ik vaak moet vergaderen. Die
nieuwe jas pas ik aan, ik draai ermee voor de spiegel rond, ik verander er hier en daar
wat aan. En misschien doe ik hem ook weer uit, en kies een nieuwe.

Maar op dit moment is het vooral kiezen en aandoen dat telt.
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