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Voorwoord 

In het kader van de afronding van mijn masterstudie Culturele Antropologie: „Multiculturalisme 

in vergelijkend perspectief‟ aan de Universiteit van Utrecht en naar aanleiding van mijn 

veldwerkonderzoek, is deze thesis tot stand gekomen. Door mijn binding met Indonesië was het 

al snel duidelijk dat mijn thesis iets te maken zou moeten hebben met mijn vaderland. Daarnaast 

heb ik altijd een bewondering gehad voor mensen die alles durven achter te laten voor een 

nieuwe start in een ander land. Vandaar, expats in Jakarta, als keuze voor mijn 

onderzoeksonderwerp. Ik heb deze scriptie kunnen schrijven dankzij de vele Nederlanders in 

Jakarta die mij geholpen hebben bij de dataverzameling voor mijn onderzoek. Ik ben overal heel 

warm ontvangen en heb een kijkje mogen nemen bij mensen met verschillende achtergronden en 

beroepen: van café-eigenaar, filmmaker, ambassadeurmedewerker, consultant tot managers in 

multinationals. Zij hebben allemaal één ding gemeen: het „Nederlander zijn‟ in Jakarta. Met 

behulp en het vertrouwen van een aantal mensen was deze thesis niet tot stand gekomen. Mijn 

dank gaat vooral uit naar: 

 Brenda Oude Breuil, afstudeerbegeleidster, Universiteit van Utrecht. Dankzij haar kritische 

kijk, het kritisch lezen en haar inspirerende en relativerende adviezen, is het mogelijk geweest 

om mijn veldwerkresultaten te kunnen verwerken in mijn masterthesis;  

 Nabilah Alhadjri, Human Resource Department Officer van de Nederlandse ambassade in 

Jakarta;  

 Ernst Berkhout, Finance Director bij Perfetti van Melle en voorzitter van 'De Nederlandse  

Club' in Jakarta; 

 Peter Nuijten, Security Manager bij de Nederlandse Ambassade en secretaris van „De 

Nederlandse Club‟ in Jakarta;  

 Karen Peters, (oud)directrice Nederlandse Internationale School in Jakarta; 

 Joost en Nina Verwilghen, het eerste gezin dat me uitnodigde bij hen thuis in Kemang; 

Voetbalteam „FC Knudde‟;  

 Putri Gayatri Pertiwi, „mede-antropoloog‟, die ook voor haar veldwerk in Jakarta was. De 

wekelijkse evaluatie die wij hadden, leidde tot een heldere blik tijdens mijn veldwerk. 

Daarnaast ben ik iedereen dankbaar die aan dit onderzoek heeft meegewerkt door geïnterviewd 

te worden, te praten of zich door mij te laten observeren.  
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Hoewel geloof en wetenschap misschien niet elkaars beste vrienden zijn, wil ik toch God 

bedanken. En last but not least, mijn ouders, broer en zusje. Ik ben niet altijd de makkelijkste 

geweest. Ook andere mensen in mijn naaste omgeving, bedankt voor het vertrouwen en de 

getoonde interesse. Tenslotte iedereen die ik ben vergeten te noemen: Terima Kasih! 
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www.macalester.edu/courses/geog61/tsadowy/jakartamaps.html (geraadpleegd op 3 juli 2008) 
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     4.Kaart van rijk Jakarta
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Lizzy van Leeuwen, “Airconditioned Lifestyles, nieuwe rijken in Jakarta”; 1997 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
„Als ik terugkom van vakantie uit Nederland, of uit Thailand voor werkbezoek en ik ga weer naar 

Jakarta, dan voelt dat als 'als naar huis gaan‟. Ik kom weer thuis van vakantie of van werk. Dat 

heb ik eigenlijk als ik luchthaven Soekarno-Hatta International Airport binnentreed en de geur 

van kretek-sigaret ruik en bij het zien van het bord „Selamat Datang‟, wat „Welkom‟ betekent in 

het Indonesisch. Ik kom terug in een land, waar ik in ieder geval weet hoe bepaalde dingen in het 

alledaagse leven gaan. Ik ben er al aan gehecht en gewend geraakt. Ik ben dus weer thuis.‟
5
 

 

Deze uitspraak deed een Nederlandse expat die tijdelijk woont en werkt in Jakarta. Hij is daar 

niet de enige Nederlander: Nederlandse expats worden steeds vaker ingezet om in het buitenland 

te gaan werken. In 2004 emigreerden meer dan 112.000 Nederlanders naar het buitenland om te 

wonen en te werken.
6 

Zij „migreerden‟ veelal vanuit hun thuisland Nederland naar hun nieuwe 

land van tijdelijke vestiging, zoals Indonesië. Daarmee is „thuis‟ als plek waar iemand behoort 

allerminst vanzelfsprekend. 

Weinig plaatsen op de wereld blijven onontdekt door de steeds groter wordende mobiliteit van 

mensen, ondernemingen, media, enzovoort. Toename van internationale contacten, zakenreizen 

en het voor langere tijd uitzenden van mensen naar het buitenland zijn een normaal verschijnsel 

geworden en merknamen van multinationals als Heineken, Coca Cola, Friese Flag en Levi‟s tref 

je waar ook ter wereld aan. Maar niet alleen consumptiegoederen zijn wereldwijd verspreid, ook 

de communicatiekanalen die we gebruiken om bereikt te worden of mensen te bereiken zijn tot 

in bijna alle hoeken van de aardbol doorgedrongen. Denk bijvoorbeeld aan telefoon, televisie, 

internet, die dit contact mogelijk maken. Door deze wereldwijde transportmogelijkheden en 

communicatiekanalen ziet Mc Luhan de hedendaagse wereld als een „global village‟ (in: Van 

Wijk 2001: 137-140). In deze „global village‟ wonen „global citizens‟, zoals expatriates, 

toeristen en diplomaten, die veelvuldig te maken krijgen met interculturele contacten. Bauman 

(1998) noemt deze individuen globals en verdeelt de nieuwe wereld(orde) in twee groepen: aan 

de ene kant de globals, die de mondiale elite vormen en van mondialisering profiteren. Aan de 

andere kant blijft een gelokaliseerde rest over met een gemarginaliseerde positie die volgens 

Bauman, verzet en weerstand oproept. Voorbeelden van de laatste groep zijn vluchtelingen en  

5
Interview met Tom, Jakarta, 20 februari 2008 

6
http://www.nidi.knaw.nl/en/output/demos/2005/demos-21-04-terbekke.pdf/demos-21-04-terbekke.pdf (geraadpleegd op 19 januari 2008)  

http://www.nidi.knaw.nl/en/output/demos/2005/demos-21-04-terbekke.pdf/demos-21-04-terbekke.pdf
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migranten. Deze groep noemt Bauman de locals.  

Antropologen hebben veel onderzoeken gedaan naar die groep locals, maar mijn inziens is er 

veel minder onderzoek gedaan naar de globals. Aihwa Ong (1999) is hier een uitzondering op: 

zij heeft onderzoek gedaan naar de flexibele positionering van overzeese Chinese zakenmannen. 

Net als haar, is mijn onderzoek gericht op de globals.  

Onderzoek naar economische migranten (als etnische minderheden) en vluchtelingen, - globals 

dan wel locals - gaat vaak over de culturele veranderingen die zij meemaken tijdens hun 

integratie, het aanpassings- en homemaking  proces. Zo gaat Ghorashi (2003) in haar boek in op 

de verschillende manieren waarop Iraanse vluchtelingenvrouwen, in Nederland en in de 

Verenigde Staten, invulling geven aan de concepten „identiteiten‟ en „thuis‟ (home). Door de 

twee situaties te vergelijken laat Ghorashi (2003) de invloed van de nieuwe omgeving op de 

beleving van thuisland en terugkeer zien. Espiritu (2003) heeft het in haar boek over de manieren 

waarop Filippijnse vrouwelijke immigranten een home creëren. Dit soort onderzoeken zijn vaak 

gericht op „the Others‟ ofwel de anderen, die we in etnisch, cultureel of ander opzicht van 

onszelf onderscheiden. Zij zijn hun land uitgevlucht vanwege oorlog, conflicten, natuurrampen 

of ze hebben dit land uit economisch oogpunt verlaten.  

Nederlandse expats hebben een hele andere situatie; ze hoeven het land niet uit om politieke of 

economische redenen, maar ze vertrekken omdat ze dat bewust en vrijwillig besloten hebben, 

bijvoorbeeld omdat ze toe waren aan een andere omgeving en uitdaging. Ik denk dat zo‟n 

aanpassingsproces er anders uitziet dan dat van iemand die uit economische of politieke 

noodzaak vertrokken is. De Nederlandse expats bevinden zich in dat opzicht in een „luxere‟ 

positie.  

De doelstelling van dit onderzoek is dan ook inzicht krijgen in de wijze waarop een groep 

globals, in Bauman‟s terminologie, een thuisgevoel creëert bij een tijdelijke migratie. Ik heb me 

hierbij gericht op de homemaking processen en aanpassingsprocessen van Nederlandse expats in 

Jakarta. De vraagstelling van dit onderzoek luidt aldus:  

 

Op welke wijze creëren Nederlandse expats, als etnische minderheid, een thuisgevoel in 

Jakarta, en welke betekenis heeft het Nederlanderschap voor hen tijdens hun werk en verblijf 

in Indonesië? 
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Wanneer men in contact komt met een andere cultuur en een andere samenleving, wordt men 

zich meer bewust van de eigen cultuur en identiteit. Volgens Sen (2007) en Benhabib (2002) 

ontstaat identiteit door interactie met anderen en binnen de context van de sociale leefwereld. 

Identiteit wordt dus bepaald door kenmerken zowel binnen als buiten het individu en wordt 

gevormd in dialoog met anderen. Juist de confrontatie met het verschil werkt als een spiegel.  

Nederlandse expats moeten kunnen omgaan met andere gewoonten en andere manier van 

denken. Dagelijks hebben ze te maken met andere referentiekaders, die verbonden zijn aan de 

cultuur van het land waar zij wonen en werken. Daarbij trachten de Nederlandse expats zich een 

plaats te verwerven in hun “nieuwe” maatschappij. Voor mijn onderzoek is het interessant om te 

kijken hoe Nederlandse expats „Nederlandse‟ en „Indonesische‟ culturele waarden ervaren en 

door welke waarden zij zich in een bepaalde situatie laten leiden. Ook wil ik weten hoe zij 

„Nederlandse‟ gewoonten beleven, nu zij hebben ondervonden hoe het is om voor een bepaalde 

periode niet meer in Nederland te wonen en te werken. Dit komt naar voren in de eerste 

deelvraag: 

 

Welke cultuurverschillen ervaren de Nederlandse expats in de werk- en woonomgeving tussen 

Nederland en Indonesië? 

 

In mijn onderzoek is het daarnaast van belang hoe Nederlandse expats zichzelf zien in Jakarta en 

hoe zij worden beschouwd door de Indonesiërs. Positioneren de Nederlandse expats zich als 

Nederlanders of als „iets anders‟ en welk betekenis heeft dat Nederlanderschap of „iets anders‟ 

voor hen? De tweede deelvraag luidt dan ook: 

Welke betekenis heeft het „Nederlanderschap‟ voor de expats en welke rol speelt het in hun 

positionering in de Indonesische maatschappij? 

Het gevoel hebben dat je thuis bent in een land van „vreemden‟ is belangrijk voor het slagen 

van een „uitzending‟ (Van Stek en Rozema 1999: 197-206). De vraag is natuurlijk hoe 

Nederlandse expats omgaan met lokale condities. Kunnen zij zich een „thuis‟ maken? De 

derde deelvraag gaat hierover:  
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 Op welke manieren creëren de Nederlandse expats een thuisgevoel in Jakarta en waarop is 

dat gebaseerd? 

Naast de wetenschappelijke relevantie van het bestuderen van “globals” als migrant, bovendien 

van de eigen etnische groep, is mijn onderzoek maatschappelijk relevant, omdat het overheden 

zicht kan bieden op behoeften en benodigdheden van de Nederlandse expats.  

 

1.1 Onderzoekspopulatie en dataverzamelingsmethoden 

Mijn veldwerk heb ik uitgevoerd van februari tot en met eind mei 2008 in Jakarta. Volgens de 

Nederlandse ambassadepost in Jakarta werken momenteel circa tweeduizend (geregistreerde) 

Nederlandse expats in Jakarta. In dit onderzoek behoren deze expats tot mijn 

onderzoekspopulatie. Achttien van hen heb ik kunnen spreken, waaronder veertien mannelijke 

expats en vier vrouwelijke expats in de leeftijdscategorie van zesendertig tot en met vijfenvijftig 

jaar. Ik heb hen geïnterviewd aan de hand van een topiclist (zie bijlage 1). Deze interviews zijn 

afgenomen op het kantoor waar de respondenten werken (onder andere de Nederlandse 

Internationaal School, „De Nederlandse Club‟, de Nederlandse ambassade, multinationals, 

cafés, consultancybureaus), thuis bij de respondenten in Kemang (Zuid-Jakarta) en bij 

afgesproken locaties in het centrum van Jakarta. De gespreksduur varieerde van een uur tot 

anderhalf uur, afhankelijk van de respondenten. Deze gesprekken werden opgenomen door een 

voice recorder. Thema‟s als cultuurverschillen, thuisgevoel en identiteit werden tijdens het 

interview besproken. Om privacyredenen heb ik in mijn thesis de meeste namen van mijn 

respondenten vervangen door pseudoniemen. 

Mijn respondenten zijn geboren en getogen in Nederland. Zij werken en wonen minimaal een 

jaar in Jakarta (zie bijlage 2). De expats die ik heb gesproken, kun je in drie categorieën indelen. 

Ten eerste zijn er mannelijke expats die als gezin ( met vrouw en kinderen) uit Nederland 

vertrokken om tijdelijk in Jakarta te leven. Ten tweede zijn er mannelijke en vrouwelijke expats 

die met hun partners zijn gemigreerd. Daarnaast zijn er mannelijke en vrouwelijke expats die als 

vrijgezel naar Jakarta zijn uitgezonden en daar een Indonesische partner hebben gevonden.  

Ik heb getracht een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen van de Nederlandse expats door 

zowel mannen als vrouwen aan het woord te laten. Naast de achttien formele gesprekken, heb ik 



12 

 

informeel circa vijftien mensen gesproken, waarvan vier expat-vrouwen (echtgenotes) en twee 

experts.  

Door verblijf van bijna vier maanden heb ik een sociaal netwerk van Nederlanders opgebouwd. 

Contacten heb ik onder andere opgedaan tijdens mijn aanwezigheid bij de activiteiten van De 

Nederlandse Club en de Nederlandse ambassade (Erasmus Huis). Via mijn respondenten heb ik 

weer andere mensen ontmoet, die voor mijn onderzoek van belang waren.  

De data, die nodig waren om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn verkregen door 

verschillende methodes. Aan de hand van literatuuronderzoek en internetsites heb ik benodigde 

informatie en inzicht verkregen over het concept expatriates. Zo heb ik een beeld gekregen van 

de expat gemeenschap in Jakarta en de manier waarop zij zich „mobiliseren‟. Met een aantal 

respondenten had ik al contact opgenomen in Nederland via de email, waardoor het voor mij 

makkelijker was in Jakarta om andere respondenten te vinden via het „sneeuwbaleffect‟. 

Door middel van open interviews heb ik de belangrijkste data verzameld. Om meer inzicht te 

krijgen in de Nederlandse expat gemeenschap, heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk data te 

verzamelen tijdens het alledaagse leven van de expats. Hierbij speelden de participerende 

observaties een belangrijke rol. Deze methode heb ik toegepast door de interviews te houden bij 

het kantoor van de expats, bij hen thuis in Kemang en door mijn aanwezigheid bij verschillende 

activiteiten van „De Nederlandse Club‟ en voetbalwedstrijden van „FC Knudde‟. Deze 

participerende observaties, de open interviews, de informele gesprekken en de bestudering van 

literatuur over de onderwerpen die centraal staan in mijn thesis, hebben een bijdrage geleverd 

aan mijn veldwerkresultaten. 

 

1.2 Rol als onderzoeker: zelfreflectie 

Een onderzoeker heeft altijd invloed op de resultaten van zijn of haar (kwalitatieve) onderzoek. 

Onderzoekdata/-gegevens moeten geïnterpreteerd worden en bij deze interpretatie speelt de 

achtergrond van de onderzoeker een rol. Deze invloed zou volgens sommigen zo klein mogelijk 

moeten zijn, maar helemaal uitschakelen kun je haar niet. Daarom zal ik nu de factoren 

benoemen die de interpretaties van mijn onderzoekgegevens beïnvloed zouden kunnen hebben. 

Ten eerste is dat mijn Nederlanderschap. Mijn respondenten waren allemaal Nederlands en mijn 

interviews gingen onder andere over Indonesië en de lokale bevolking. Ik denk dat de 
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Nederlanders met mij erg openlijk konden spreken en ook hun kritiek konden uiten op de cultuur 

van Indonesiërs omdat ze van mij, als mede-Nederlander, begrip verwachtten. Als de 

onderzoeker Indonesisch zou zijn, veronderstel ik dat ze minder open zouden durven zijn over 

negatieve aspecten van de Indonesische cultuur zoals zij die ervaren. Mijn Nederlanderschap 

heeft dus, denk ik een positieve invloed gehad op mijn onderzoek.  

Het heeft tevens een nadeel om Nederlander te zijn in dezelfde situatie als mijn respondenten; ik 

kan mijn eigen ervaringen teveel projecteren op die van hen. Vijf jaar geleden heb ik door 

Indonesië gereisd; mijn ouders zijn in Indonesië geboren (mijn moeder is Indonesisch en mijn 

vader is half Moluks en half Arabisch) en ik dacht daardoor altijd veel te weten van de 

Indonesische cultuur en gewoontes. Mijn ervaringen met mijn Indonesische vrienden en familie 

zag ik, zo besef ik nu, als representatief voor het gedrag van alle Indonesiërs. Mijn verblijf in 

metropool Jakarta heeft mij bewust gemaakt van het feit dat er geen standaard ofwel prototype 

Indonesiër bestaat. Toch herkende ik, of dacht te herkennen, dat veel van mijn eigen ervaringen 

ook zo beleefd werden door mijn respondenten. Hierin bestaat het interpretatiegevaar: hoor en 

zie je misschien wat je wilt horen? Ik heb getracht steeds stil te staan bij deze mogelijkheid en 

me heel erg bewust te zijn van mijn eigen achtergrond. Zo heb ik geprobeerd te voorkomen dat 

ik vooringenomen luisterde naar de belevingswereld van mijn respondenten. Hoewel ik eerder 

zei, dat mijn ervaring en beleving met de Indonesiërs niet als representatief gelden voor alle 

Indonesiërs, hebben de ervaringen en de belevingswereld van mijn respondenten raakvlakken 

met die van mijzelf. Het is me gelukt om me open te stellen tijdens het interview en aandachtig 

te luisteren naar de „narratieven‟ van mijn respondenten, ondanks mijn eigen achtergrond. 

 

1.3 Opbouw scriptie 

Na de inleiding zal ik in hoofdstuk twee een contextanalyse geven van Indonesië en Jakarta. 

Deze analyse is nodig om de situatie van de Nederlandse expats beter te begrijpen. Tevens 

besteed ik in dit hoofdstuk aandacht aan de sociale gevolgen van mondialisering en beschrijf ik 

de plaats en de leven van de expats daarin. Hoofdstuk drie zal gaan over identiteit en welke 

betekenis het Nederlanderschap heeft voor de Nederlandse expats. In hoofdstuk vier komt het 

thuisgevoel van de Nederlandse expats aan bod. Concepten en theorieën met betrekking tot 

thuisgevoel worden gekoppeld aan de verzamelde empirische gegevens van de Nederlandse 
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expats om zo een antwoord te kunnen geven op de vraag op welke manieren de Nederlandse 

expats een thuisgevoel creëren. Tenslotte zal ik in de laatste hoofdstuk conclusies trekken uit de 

gevonden bevindingen en de vraagstelling trachten te beantwoorden. 
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Hoofdstuk 2 Expatriates in Jakarta  

2.1 Indonesië en Jakarta 

Indonesië is, met een bevolking van 245,5 miljoen inwoners in 2006, qua bevolkingsomvang het 

vierde grootste land ter wereld.
7 

Staatkundig gezien is Indonesië een republiek en een 

eenheidsstaat. Indonesië is bekend door zijn multiculturele, multireligieuze (Islam is de 

hoofdreligie) en multi-etnische bevolking. Het land telt, naast de hoofdtaal Bahasa Indonesia, 

honderden talen en cultuurgemeenschappen. Bovendien zijn veel van deze gemeenschappen, 

zoals Maleiers (uit Maleisië), Javanen, Chinezen, Molukkers  (Ambonezen) en Arabieren over de 

hele archipel verspreid. Deze gemeenschappen zijn de uitkomst van een duizenden jaren oude 

geschiedenis van migratie en overzeese handel in het gebied (Holtzappel 2003: 1-2). 

Met de komst  van de Europeanen in Indonesië, begin zeventiende eeuw, en in het bijzonder van 

de in Nederland gevestigde multinational V.O.C, werden de gemeenschappen geleidelijk in het 

door Europese handelsmaatschappijen beheerste koloniale exportsysteem opgenomen 

(Holtzappel 2003: 2). Er kwamen in de negentiende eeuw en twintigste eeuw naast de 

Nederlanders, ook andere Europeanen naar de archipel om hun eigen Europese ondernemingen 

te runnen. Zij lieten de lokale bevolking voor weinig geld werken. Maar in 1950 kwam er een 

einde aan de koloniale uitbuiting. De blanke koloniale eigenaars en bestuurders vertrokken uit 

Indonesië en Indonesië werd onafhankelijk. Wat overbleef zijn kleine, stedelijke buitenwijk 

gemeenschappen van Westerse „expatriates‟ in de grote steden van Java - zoals Jakarta, Sumatra 

en Kalimantan ( Holtzappel 2003: 2). 

 

Het eiland Java is het economisch centrum van Indonesië. Een groot deel van de Indonesische 

geschiedenis is ontstaan op Java. Op Java zijn verschillende koninkrijken ontstaan onder invloed 

van het hindoeïsme en boeddhisme. Door de komst van Arabische handelaren werd omstreeks 

1300 de Islam geïntroduceerd. Dit werd uiteindelijk de dominante religie en er ontstond een 

koninkrijk onder invloed van de Islam (Holtzappel 2003: 80-90). 

Daarbij is Java ook het eiland dat de Indonesische politiek huisvest. Java domineert niet alleen 

het politieke leven maar ook het economische. Doordat het grote industrieën en bedrijven 

huisvest (met name in Jakarta), ontvangt het de meeste buitenlandse investeringen. Het eiland is  

7
http://www.evd.nl/home/landen/publicatie/lob_bas.asp?Landen (geraadpleegd op 4 januari 2008)     

http://www.evd.nl/home/landen/publicatie/lob_bas.asp?Landen
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dan ook het meest ontwikkelde deel van Indonesië (Holtzappel 2003: 1- 2). 

Vanuit Jakarta (op het eiland Java), de hoofdstad van Indonesië, worden de overige eilanden 

bestuurd. Jakarta dankt zijn naam aan de Islamitische generaal Falatehan. In 1527 had Falatehan 

ervoor gezorgd dat de Portugezen Sunda Kelapa, wat destijds de hoofdstad was van het Hindu-

rijk Pajajaran, verlieten en hij doopte de stad om tot Jaya Karta, wat de „Stad van de 

overwinning‟ betekent (Holtzappel 2003: 141-157). In 1619 werd Jaya Karta ingenomen door 

Generaal Jan Pieterszoon Coen die de stad omdoopte tot Batavia (Holtzappel 2003: 141-157). In 

1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, bezetten de Japanners Indonesië. Batavia (toen in 

handen van de Hollanders) werd bezet en om de sympathie van de Indonesiërs te winnen werd 

de stad omgedoopt tot Jakarta. Nadat Japan de oorlog had verloren, de terugkeer van de 

Nederlanders werd voorkomen, en Indonesië onafhankelijk kon worden verklaard, bleef de 

naam Jakarta gehandhaafd.  

 

Jakarta zou vanaf 1949 uitgroeien tot het centrum van de regering, het zakenleven en de 

industrie (Holtzappel 2003). Jakarta werd ook toegankelijker voor buitenlandse investeringen, 

werknemers en ondernemers. In 2000 telde Jakarta 8,4 miljoen inwoners.
8 

Binnen die bevolking 

zijn verschillende gemeenschappen te herkennen, zoals Afrikanen, Chinezen, Molukkers  

(Ambonezen) en Arabieren, maar ook buitenlandse expats uit bijvoorbeeld Nederland zijn over 

de stad verspreid. De meeste etnische minderheden zijn door hun economische weinig 

welvarende positie gebonden aan de lokaliteit van Jakarta. De Nederlandse expats echter, zijn 

in vergelijking veel mobieler. Zo maken zij bedrijfsuitstapjes naar eilanden als Sumatra en Bali 

en eten ze regelmatig buitenshuis. In mijn onderzoek heb ik me gericht op deze laatste groep.  

Tot op heden is er nog steeds onduidelijkheid, vanuit mijn optiek, hoe de sociale en culturele 

verhoudingen zijn tussen Indonesië en Nederland. Echter, de koloniale houding van 

Nederlanders tegenover de Indonesische bevolking werd door de Indonesiërs als mensonterend 

ervaren. Hierbij gold een superioriteitsgevoel van Nederlanders tijdens de bezetting, dat gepaard 

ging met uitbuiting en vernedering.  Vincent Houben (1996) geeft in zijn artikel “Wachten op 

een mentale dekolonisatie Indonesië en de hedendaagse Nederlandse maatschappij” in het 

Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift „Ons Erfdeel‟ vast dat men in de loop van de  

8
http://wapedia.mobi/nl/Jakarta (geraadpleegd op 4 januari 2008) 

http://wapedia.mobi/nl/Jakarta
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negentiende eeuw in Indonesische geschriften bezig was geweest met het ontwikkelen van een  

beeld van de Nederlander als vijand.
 
Volgens het artikel omschreef een islamitische 

pamfletschrijver in Atjeh de Nederlanders als „dat gemene, bedrieglijke, witogige ras‟. Volgens 

Houben (1996) kwam na de eeuwwisseling en mede onder invloed van het westerse onderwijs 

daar iets anders voor in de plaats. Er groeide bij de Indonesiërs het besef dat zij niet 

minderwaardig waren en op eigen benen moesten staan.  

Er schuilt dus een „haat-liefde‟ relatie tussen Nederland en Indonesië, die gepaard gaat met 

terughoudendheid van sommige Indonesiërs. Maar dit wil niet zeggen dat het voor iedereen 

geldt. De spijtbetuiging van Minister Bot (Buitenlandse Zaken) in Jakarta op 17 augustus 2005, 

die hij uitte met betrekking tot het Nederlandse militaire geweld rond de Indonesische 

onafhankelijkheidsstrijd eind jaren veertig van de vorige eeuw, geeft wel een indicatie van hoe 

de verhoudingen zijn tussen Nederland en Indonesië. Voor politiek Den Haag was de 

spijtbetuiging een stap naar een normalisering en verbetering van de (economische) betrekkingen 

met Indonesië. Op dit moment zijn de economische verhoudingen tussen Nederland en Indonesië 

volop in ontwikkeling. 

 

2.2 Orang Kaya in metropool Jakarta 

Werkloosheid, overbevolking en toegenomen mobiliteit zijn in Indonesië in de jaren zeventig en 

tachtig van de vorige eeuw oorzaken van de trek van het platteland naar de stad in Indonesië. 

In deze jaren maakte Jakarta een ongekende metamorfose door, die tot de dag van vandaag nog 

niet beëindigd is (Van Leeuwen 1997). Soekarno (president in die tijd) vond dat Jakarta het 

toonbeeld moest worden van economische vooruitgang, het luxedecor voor het vertonen van 

welvaart, kapitaal en macht. De Orde Baru (Nieuwe Orde), die door Soeharto rond 1966 in gang 

is gezet, zorgde voor een explosieve economische ontwikkeling, politieke stabilisering en 

elitevorming. Deze ontwikkelingen gaan ook wel gepaard met mondialiseringsprocessen en 

sluiten aan bij de visie van Bauman hierop (1998). Bauman (1998) heeft het in zijn boek over de 

nieuwe wereldorde, waarin de wereldbevolking verdeeld is in de mobiele, mondiale elite en de 

immobiele onderklasse. Wat voor Bauman op macro-niveau plaatsvindt, vindt in Indonesië op 

micro-niveau plaats. De Indonesische elite in Indonesië, de priyayi, bestaat uit bijvoorbeeld 
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generaals uit het Indonesische leger, belangrijke mensen uit de toplaag van de overheid,  het 

parlement en het bedrijfsleven (Van Leeuwen 1997). 

 

De nieuwe rijken of Orang Kaya Baru (OKB) vormen de bovenste laag van de middenklasse, die 

gaandeweg na 1966 is ontstaan. In Jakarta is in deze periode een nieuwe, duidelijk zichtbare 

klasse van welgestelden ontstaan, die zich kenmerkt door een nieuwe manier van consumeren. 

Zij hanteren een bepaald consumptiegedrag waarbij nieuwe gewoonten ontstaan (Van Leeuwen 

1997). Voorbeelden van deze gewoonten zijn het winkelen in grote winkelcentra 

(shoppingmalls), modern drugsgebruik, fitness, feesten; kortom zaken die voor veel geld te koop 

zijn. Consumptiegoederen worden door de Orang Kaya Baru gebruikt en geïnterpreteerd als 

nieuw middel tot zelfverwerkelijking.  

De inwoners van Jakarta zijn tot op heden in die zin in te delen in twee bekende klassen: de 

„haves‟ en „have-nots‟ (Van Leeuwen 1997: 16). Indonesië kan dan ook nog steeds bezien 

worden als een Derde Wereld-land, waarbij de meerderheid van de bevolking in armoede leeft en 

hard moet werken om een redelijke levensstandaard te bereiken. De kloof tussen de verarmde 

massa‟s en urbane middenklasse is de laatste jaren steeds groter geworden (Van Leeuwen 1997). 

Zoals ik eerder aangaf, wonen in Jakarta verschillende etnische gemeenschappen; Chinezen, 

Arabieren, Molukkers en buitenlandse expats. De Chinezen zijn, als etnische minderheid, het 

best vertegenwoordigd in Jakarta. De Chinezen werden door de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie naar Indonesië gehaald. De VOC verleende de Chinezen, voornamelijk de rijken, als 

enige etnische groep buiten de Nederlanders het recht om zich in Batavia (Jakarta) te vestigen 

(De Boer 2007). De Chinezen functioneerden destijds als „gastarbeiders‟ of migranten in de 

groeiende economie van Jakarta. Zij zorgden voor economische vooruitgang in Indonesië en 

hebben momenteel het economische succes in handen, door de handel te domineren (Dobbin 

1996). Ook de Nederlandse expats, als etnische minderheid en als migranten, leveren hun 

bijdrage aan de economie van Jakarta. In die zin maken de Chinezen, net als de Nederlandse 

expats, deel uit van die groep Orang Kaya Baru.  
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2.3 Sociale gevolgen van mondialisering 

Door ingrijpende veranderingen en verbeteringen in communicatietechnologie en transport 

verplaatsen goederen, mensen, kapitaal, ideeën en beelden zich razendsnel over de wereld. Al 

deze processen vallen onder het concept mondialisering.  

De processen van mondialisering zijn niet nieuw. In het boek „Europe and the people without 

history‟  laat Wolf (1997) zien dat mondialiseringprocessen altijd hebben bestaan. Hij relateert 

de mondialiseringsprocessen hierbij aan het begrip „linkages‟. Wolf (1997) maakt duidelijk dat 

er al vóór de komst van de Europeanen uitgebreide netwerken bestonden, die verschillende 

volkeren met elkaar verbonden. Deze mondiale netwerken waren ontstaan door de opkomst van 

grote culturele rijken die zich het overschot van de productie toe-eigenden evenals door de groei 

van lange-afstand handel (Wolf 1997: 4-10). Een voorbeeld van een „linkage‟ tussen volkeren is 

de Zijderoute, een belangrijke handelsroute die van Syrië helemaal doorliep tot in China. 

Dergelijke contacten leidden er op den duur toe  dat er overal ter wereld mensen voortdurend in 

interactie met elkaar raakten. Ze werden wederzijds afhankelijkheid op economisch, politiek, 

sociaal, cultureel en ecologische vlak.  

Met die grotere verbondenheid  tussen mensen en plaatsen, is een ander beeld van de wereld 

ontstaan. Volgens Arjun Appadurai (2002: 50) kunnen de invloeden van mondialisering worden 

geconceptualiseerd aan de hand van vijf verschillende scapes (landschappen). Deze scapes 

dienen als metaforen waarmee Appadurai wil aangeven dat alle gebieden door elkaar lopen. Het 

zijn „perspectival constructs‟ en zeggen iets over hoe wij de wereld(wan)orde percipiëren. Het 

gaat dus over hoe wij de wereld zien en waarnemen; een wereld die toenemend chaotisch, fluïde 

en beweeglijk is. Appadurai (2002) stelt dat het bij mondialisering gaat om een variëteit van 

stromingen die in elke locatie en context weer een andere betekenis krijgen. Invloeden van 

buiten af worden op een bepaalde manier door mensen geïnterpreteerd zodat ze meer „gewoon‟ 

lijken. Ook stelt Appadurai, dat door  mondialisering verbeelding iets is geworden dat iedereen 

kan doen en dat het niet langer individuele verbeelding, een uitvlucht of een elitair genoegen is. 

Het is een proces dat de mogelijkheid biedt tot het creëren van een complete persoonlijke 

perceptie van de wereld, die voor iedereen toegankelijk is (2002: 49-51). 

Binnen de scapes zijn verplaatsingsstromen actief die kapitaal, kennis, of bijvoorbeeld cultuur 

overdragen van de ene kant van de wereld naar de andere kant. De ethnoscape is de 
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verplaatsingsstroom van personen die over de wereld reizen/bewegen, zoals migranten, zakenlui, 

gastarbeiders,  politici en toeristen. De mediascape is de verplaatsingsstroom van beelden, de 

technoscape die van technologie, de financescape van kapitaal en de ideoscape van politieke 

idealen, waarden en normen (Appadurai 2002: 50-54).  

Deze scapes maken duidelijk dat de hedendaagse mondialisering twee aspecten omvat: bereik en 

intensiteit (of verdieping). Enerzijds definieert het een reeks processen die het grootste deel van 

de aarde omvatten of die wereldwijd opereren; het concept heeft daarom een ruimtelijke aspect. 

Anderzijds impliceert het een intensivering in de niveaus van interactie, onderlinge 

verbondenheid of onderlinge afhankelijkheid tussen samenlevingen die de wereldgemeenschap 

vormen (Petrella 1994: 22-24).  

 

“De opkomst van de „mondiale wereld‟ heeft ondermeer geleid tot een grondige reorganisatie 

van economie en maatschappij, in wat tot voor kort de „Eerste Wereld‟ is genoemd (de Westerse 

kapitalistische ontwikkelde landen), de  „Tweede wereld‟ (de communistische, centraal gelijke 

economieën) en de „Derde Wereld‟ (de onderontwikkelde en arme landen van Latijns-Amerika, 

Afrika en Azië)” (Petrella 1994: 25).  

 

De door Petrella genoemde verdeling van de wereld is dus overduidelijk veranderd. De 

wereldeconomie wordt nu gekarakteriseerd door een andere configuratie, waarbij de Aziatische 

landen naar voren komen als één van de belangrijkste assen van de zich mondiaal ontwikkelende 

economie.  

Over het toegenomen belang van mondiale processen bestaat geen verschil van mening meer. 

Echter, over de achtergronden, de betekenis en de gevolgen van deze mondiale processen heerst 

grote onzekerheid. Bauman (1998) gaat terug naar de oorzaken en de sociale gevolgen van deze 

mondialiseringssprocesen en tracht de onduidelijkheid rondom de term, die juist meent 

helderheid te brengen in de menselijke conditie van vandaag de dag, op te helderen. Hij gebruikt 

daarbij het concept „time/space compression‟ van David Harvey behelst  het proces van 

transformatie van de menselijke conditie. Volgens Harvey (Inda & Rosaldo  2002: 5-8) is 

„time/space compression‟ het algemene effect van kapitalistische modernisering en haar intentie 

van het verwijderen van grenzen. Dit heeft tot gevolg dat er een grote versnelling van de stappen 
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van economische processen en het sociale leven plaatsvindt. Bijvoorbeeld de aanleg van 

telefonie, radio, televisie en recente vormen van telecommunicatie hebben grote geografische 

gevolgen gehad.  Dit heeft de wereld als het ware, in onze ervaring, doen krimpen, omdat door 

de verkorting van tijd en verkleining van afstand geen belemmering meer zijn voor de 

organisatie van menselijke activiteiten. Bauman laat zien dat de oorzaken en de gevolgen van 

deze compressie allerminst gelijk zijn voor iedereen. Mondialisering verdeelt en verenigt. Wat 

voor de één mondialisering betekent, betekent voor de ander lokalisering. Wat voor de een 

nieuwe vrijheid brengt, wordt voor de ander een ongewenst lot. Binnen de processen van 

mondialisering heeft niet iedereen de mogelijkheid om zich vrij te kunnen bewegen in de wereld.  

Bauman (1998) stelt dat mobiliteit de bepalende factor is in het sociaal-economisch welzijn in 

onze hedendaagse wereld. Hij maakt grofweg een onderscheid tussen globals en locals. Hierbij 

worden de globals voorgesteld als de mondiale elite die mobiel, vrij en individualistisch is en de 

locals als de onderklasse die immobiel, gevangen en deel van een gemeenschap is. Omdat veel 

mobiliteit gedwongen is, maakt Bauman tevens een onderscheid tussen toeristen en vagebonden. 

Het belangrijkste verschil tussen beide is dat toeristen kiezen waar zij willen zijn, terwijl 

vagebonden worden uitgezet van de plaatsen waar zij willen zijn. Het onderscheid wordt 

gemaakt op basis van de mobiliteitsgraad van (groepen) mensen, ofwel de vrijheid om te kiezen 

waar je wilt zijn ( Bauman 1998: 86). Deze vrijheid om te kiezen waar je wilt zijn, heeft ook 

betrekking op de vrijheid om te kiezen wie je wilt zijn. Het onderscheid dat Bauman maakt op 

basis van mobiliteit is toepasbaar op de Nederlandse expats in Jakarta. De Nederlandse expats 

zijn in dit geval de globals.  Zij hebben de (financiële) mogelijkheid om zich vrij te kunnen 

bewegen en te kunnen kiezen waar ze willen zijn. 

Nederlandse expats maken deel uit van de ethnoscape, omdat zij tot de groep mensen behoren 

die in de wereld bewegen. De ethnoscape laat volgens Appadurai (2002: 51) zien dat ondanks 

een vergrotende flexibiliteit van reizende mensen er stabiele netwerken blijven bestaan, zoals 

familierelaties, vriendschap en verblijf. In mijn onderzoek zijn Nederlandse expats naar 

Indonesië  gemigreerd om daar aan het werk te gaan. Er blijft interactie via telefoon en internet 

met de familie en vrienden in Nederland. Dergelijke lange afstandnetwerken bepalen direct de 

kijk  van mensen op de wereld om hen heen. Door transnationale ethnoscapes is er een nieuwe 

vorm van bewustzijn gecreëerd van de wereld om hen heen, waarbij interacties plaatsvinden over 
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variërende afstanden. Menselijke contacten zijn dus in toenemende mate heterogeen (Appadurai 

2002: 49-51) in de zin dat zij zowel binnen de eigen groep, als op verschillende niveaus 

daarbuiten plaatsvinden.  Appadurai (2002) geeft ook aan dat door toegenomen menselijke 

mobiliteit er een toename is van het bewustzijn van de fysieke verbondenheid aan een bepaalde 

locatie. Door fysieke verplaatsing naar een andere ruimte kan het gevoel van mentale 

verbondenheid met de eigen „wortels‟ sterker worden. Dit illustreert de studie van Ghorashi 

(2003), waarbij zij de homemaking processen, aanpassingsprocessen en identiteitsvorming 

vergelijkt tussen Iraanse vluchtelingenvrouwen in Los Angeles en Nederland. Zij gaat in haar 

boek onder andere in op de verschillende manieren waarop de Iraanse vluchtelingenvrouwen, in 

Nederland en in de Verenigde Staten, invulling geven aan het concept „thuis‟ (home). De 

Nederlandse expats die in Indonesië wonen en werken zijn ook verbonden met hun eigen 

achtergrond en „zoeken‟ elkaar ook op in Jakarta (Kemang). Zij geven ook op verschillende 

manieren een invulling aan het „thuis zijn‟ en „thuis voelen‟ in Jakarta. In hoofdstuk vier zal ik 

hier verder op ingaan. 

 

2.4 Expats in Jakarta 

Expatriates, kort genoemd expats, zijn werknemers die in het buitenland gestationeerd zijn. Door 

de mondiale verspreiding van de markteconomie en vrij verkeer van mensen, wordt het wonen 

en werken in het buitenland mogelijk gemaakt. Deze globals zijn in dienst van een westerse 

onderneming die zich op een buitenlandse, vaak niet westerse groeimarkt heeft gestort. Het zijn 

mensen die voor een aantal jaren in het buitenland gaan wonen en werken. Je zou dit als een 

soort migratie kunnen zien, omdat men naar een ander land verhuist. Dit is echter bijna altijd van 

tijdelijke aard. Saunders en Aycan (1997) geven de volgende definitie van de expatriat: 

 

“Expatriates are employees of business or government organizations who are sent by their 

organization to a related unit in a country which is different from their own, to accomplish a job 

or organization-related goal for a pre-designated temporary time period of usually more than six 

months and less than five years in one term” (Saunders and Aycan 1997: 250). 
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Uit de bovenstaande definitie komt naar voren, dat expats mobiel zijn en de mogelijkheid hebben 

om te gaan en staan waar ze willen. Bauman (1998) noemt deze groep de mondiale elite. Deze 

groep heeft een keuzevrijheid en is niet sterk gebonden aan een plaats. Nederlandse expats in 

Jakarta behoren naar mijn mening niet tot de mondiale elite, maar eerder tot de „mondiale 

rijkeren‟ (Orang Kaya). Buiten Jakarta kunnen zij zich wel verplaatsen, maar binnen Jakarta zijn 

wel verbonden aan een plaats. In hoofdstuk vier zal ik hier verder op ingaan. 

 

Wetenschappelijk literatuur over expats is vrij beperkt. Antropologie bestudeert tot dusver veelal 

de door Bauman benoemde locals, slechts enkele studies kijken naar de zogenaamde globals. 

Deze laatste beperken zich vrijwel allemaal tot de problemen die gepaard gaan met internationale 

uitzendingen. Maar Feitsma (1996) gaat een stapje verder. De oudste vormen van het 

Nederlandse uitzendbeleid zijn volgens hem terug te vinden in 1602, het jaar waarin de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) wordt opgericht (Feitsma 1996: 11).  De eerste 

expatriates hadden een onzekere toekomst in een ver land met „vreemde‟ culturen. In de tweede 

helft van de negentiende eeuw vestigen zich veel Nederlandse particuliere ondernemingen 

zelfstandig of via dochterorganisaties in Indonesië. Met hen kwamen ook meer expats naar het 

land toe. Het gevolg is een sterke toename van het aantal expatriates die niet behoren tot de 

groep van koloniale ambtenaren of militairen. Vanaf de twintigste eeuw treden de expatriates van 

industriële bedrijven, banken en verzekeringsbedrijven in Indonesië op als een soort 

commerciële en industriële ambassadeurs.  

Aihwa Ong (1999) beschrijft in haar boek de overzeese Chinese zakenmannen ook als 

„ambassadeurs‟. Zij heeft het over de homo economicus als norm waarnaar burgers in de 

Verenigde Staten, waar veel Chinese zakenmannen hun geluk gingen beproeven, worden 

gemeten en gewaardeerd. Zij beschouwt de Chinezen als homo economicus, die economisch 

denken en handelen waardoor zij meer op een onderneming gaan lijken dan op een menselijk 

wezen (Ong 1999: 124-130). Door deze rationele houding, afgestemd op de eisen van de 

economie, beschouwen Amerikanen de Chinese immigranten als uitzonderlijke burgers van de 

nieuwe wereldorde en als bruggenbouwers tussen „Oost‟ en „West‟. De Chinezen hebben dus een 

positieve draai gegeven aan het beeld dat over hen bestond in de VS, waardoor ze nu als “ideale” 

minderheid gelden.  
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Ook in Jakarta hebben de Chinezen de economie een stimulans gegeven. In die zin zouden ze in 

Indonesië ook als “ideale minderheid” kunnen gelden. Datzelfde geldt voor de Nederlandse 

expats in Jakarta. Zij zijn een etnische minderheid, naast de Chinezen, Arabieren, en Afrikanen, 

en vormen tevens een „economische minderheid‟ in de Indonesische samenleving. Indonesië 

heeft hun expertise nodig voor het opzetten van een groeiende economie en voor het toepassen 

van een bepaalde westerse bedrijfsideologie. Ontwikkelingslanden, als Indonesië,  hebben steeds 

meer te maken met een grote vraag naar westerse expertise binnen een bedrijf. 

Mondialiseringsprocessen hebben onder andere mogelijk gemaakt dat Nederlandse expats in 

Jakarta werken en zo hun (westerse) expertise in praktijk brengen. We zien dus dat 

verplaatsingsstroom (ethnoscape) van mensen en westerse vakkennis (expertise) niet gebonden 

zijn aan nationale grenzen en niet binnen een bepaald gebied blijven.  

 

Jakarta is een stad die buitenlandse werknemers en  investeerders begint aan te trekken. Daarin 

speelt het politieke economische idee van de Orde Baru een belangrijke rol. De Orde Baru 

(Nieuwe Orde)  heeft Jakarta hoop en gezonde economie gegeven.  In de Orde Baru stond de 

economische groei en politieke stabiliteit centraal Er zijn talloze mogelijkheden gecreëerd voor 

grote en kleine investering in alle economische sectoren van Jakarta. 

 

2.5 Leven van de expats in Jakarta 

“Ik zie mezelf als een tijdelijke deelnemer in de Indonesische samenleving en als een deel van de 

„gegoede‟ bewoners van dit land. „Gegoede‟ in de zin van dat ik en mijn familie ruim en 

comfortabel leven en wonen.”
9  

“Je hebt een bevoorrechte positie en je moet dat wel beseffen. Je hebt een mooie auto met een 

chauffeur en als je even naar buiten kijkt besef je dat je het goed heb. Sommigen hebben niet 

eens een auto of een motor. Er is een rijkdomverschil in Jakarta. Een Nederlander is hier al rijk, 

zelfs met een uitkering. Je moet dus beseffen dat je gelukkig bent met die bevoorrechte positie.”
10

  

 

9
Interview met Joost, Jakarta, 18 februari 2008 

10
Interview met Coen, Jakarta, 26 februari 2008 
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“Je woont en werkt in een luxe domein. Je hebt al jaren dezelfde pembantu‟s, kok, tuinman, 

chauffeur. Ik ervaar dat als een luxe. In Nederland heb ik dit niet allemaal. Als Nederlander hebt 

je een bevoorrechte positie, de verdiensten die je hier krijgt zijn de facto hoger dan de mensen 

om me heen. Mijn loon is hier te vergelijken met de minister van Financiën van Indonesië.”
11

  

 

De Nederlandse expats in Jakarta hebben een relatief hoge levensstandaard. Omdat in gastland 

Indonesië de inkomensverschillen beduidend groter zijn dan in Nederland, komen expats dus 

(relatief) nog hoger te staan op de maatschappelijke ladder. De kosten van levensonderhoud zijn 

in Jakarta voor de expats laag. Zoals uit de citaten blijkt, hebben Nederlandse expats (en hun 

gezinnen) een groot huis met een zwembad, airco en huishoudelijk personeel. Dit laatste bestaat 

veelal uit een chauffeur, tuinman, kok, „jaga‟ (bewaker), pembantu‟s ( bedienden) en een nanny 

voor de kinderen, die onderwijs volgens op de Nederlandse Internationale School (NIS). Doordat 

de expats een druk tijdschema hebben, hebben ze weinig tijd om hun huis te onderhouden. Een 

chauffeur is nodig, omdat veel expats de weg niet kennen in Jakarta. Daarbij komt dat ze te 

maken hebben met massale files. Een bewaker is nodig om de veiligheid rondom het huis te 

waarborgen. Tegelijkertijd zien de expats het als een soort werkgelegenheidverschaffing om de 

lokale Indonesiërs aan te nemen als huishoudelijk personeel. Hoewel het een zakelijke relatie is, 

ontstaat vaak een persoonlijke band met het huishoudelijk personeel. De afhankelijkheid van hen 

is groot. In die zin is het hebben van personeel ook een grote verantwoordelijkheid: hun huur, 

schoolgeld voor de kinderen, eten, kleding, het hangt allemaal af van het inkomen dat ze bij de 

Nederlandse expats verdienen (Van Stek en Rozema 1999: 41). Het is dus zowel een zakelijke- 

als een persoonlijke relatie, waar de globals de locals nodig hebben én andersom. Toch hebben 

de Nederlandse expats als het ware „controle‟ over het huishoudelijke personeel. Die laatsten 

hebben geen keuze om het werk af te wijzen, omdat zij (als locals) de baan nodig hebben voor 

het inkomen en zijn dus afhankelijk van de expats die hun betalen.  

Over het algemeen wonen de expats in „compounds‟ ofwel expatwijken. De huizen van de expats 

staan dicht bij elkaar en veelal in dezelfde wijk. Bij sommige wijken is er een controlepost voor 

bezoekers. Dit is om veiligheid en controle te handhaven rondom de expatwijk.  Één van de  

meest bekende wijken in Jakarta is Kemang. De Nederlandse expats, die tot mijn  
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onderzoekspopulatie behoorden, wonen vooral in Kemang. Maar ook in Permata Hijau, Pondok 

Indah, Kuningan, Kebayoran Baru, Menteng, Pasar Minggu, Cilandak, Cipete en Lebak Bulus 

zijn expats te vinden.  

 

“We beginnen onze dag met ontbijt. Die staat al klaar vanaf het moment dat we wakker zijn. Het 

heeft wel iets weg van hotelservice, maar door onze huishoudelijke personeel  heeft het wel iets 

persoonlijk. Alles wordt voor ons gedaan. Als we iets bijzonders willen, dan wordt het uiteraard 

voor ons gehaald of gemaakt. Om kwart voor acht breng ik de kinderen naar de NIS..de lessen 

beginnen om acht uur. Mijn man is dan inmiddels naar zijn werk gegaan. Ik ga dan weer naar 

huis om „wastaken‟ te verrichten als het in een waszak stoppen van vieze kleding die door de 

pembantu naar de laundry wordt gebracht. Tussen tien en één heb ik meestal tijd voor mezelf en 

die tijd neem ik om te gaan fitnessen. Om half twee haal ik de kinderen op en breng ze naar huis. 

Daarna heb ik met de dames afgesproken..thuis bij één van de dames. We bespreken een aantal 

dingen voor „Werkgroep „72‟. (Werkgroep ‟72 is een groep Nederlanders die geld verzamelen 

voor vaste projecten in Jakarta en incidentele steun aanbiedt daar waar het nodig is). Rond vijf 

uur ga ik weer naar huis.”
12

 

Het bovenstaande „narratief‟ illustreert min of meer het leven van de expats of beter gezegd het 

leven als vrouw van een expat. In Jakarta bestaat een andere manier van werken, leven en 

vermaak. De Nederlandse expats vermaken zich s‟avonds, doordeweeks en in het weekend. 

Doordat de expats  het druk hebben met hun werk overdag, wordt hun sociaal leven en netwerk 

door hun vrouwen ingedeeld en gepland. Voorbeelden van ontspanning is huisbezoek, in de 

weekend(en), aan je Nederlandse buren en vrienden tijdens verjaardagen, barbecues of 

activiteiten van de Nederlandse Club. Een voorbeeld van zo‟n activiteit is een borrel bij een 

echtpaar thuis in Kemang. Andere vormen van ontspanning zijn: het bezoeken van 

shoppingmalls om kleding te kopen of rond te hangen, boodschappen doen of  het bezoeken van 

een bioscoop. 

Doordat er in het huis van de expats personeel aanwezig is, hebben de expats tijd om te gaan 

sporten in de avonden. „Futsallen‟ ofwel indoor-zaalvoetballen (op kunstgras) is populair onder 
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de Nederlanders. Ook veldvoetballen is erg populair onder de expat gemeenschap. Zo populair 

dat er een Nederlands team is opgesteld door de Nederlandse Club. Er wordt onder de expat 

gemeenschap ook een voetbalcompetitie gehouden tussen de Nederlanders en andere 

buitenlandse expats uit Spanje, Korea, Engeland, Amerika, enzovoort. Het uitgaansleven voor de 

Nederlandse expats in Jakarta bestaat uit het bezoeken van eetrestaurants, nachtclubs en bars. 

Het zijn meestal plekken waar andere Nederlandse en buitenlandse expats rondhangen. 

Voorbeelden hiervan zijn café Bugils (Nederlandse eigenaar) en nachtclub Red Square. 

De Nederlandse expats wonen dus vaak in de beste wijken en huizen, rijden in de betere auto‟s 

(met chauffeur), kunnen in de fraaiste winkels en restaurants vertoeven  en hebben vaak 

huispersoneel, kortom: ze behoren tot de lokale rijkeren van Jakarta. Het is een comfortabel en 

luxe leven en een leven dat ze in hun eigen land waarschijnlijk niet zouden kunnen bekostigen. 

 

In dit hoofdstuk is duidelijk naar voren gekomen dat migratieprocessen in de huidige mondiale 

wereld ervoor zorgen dat mensen zich steeds meer verplaatsen over verschillende landen en zich 

daar (tijdelijk) vestigen. Ook Nederlanders hebben zich verspreid over de wereld. Zij wonen en 

werken buiten Nederland, zoals in Jakarta. Het migratieproces ligt ten grondslag aan vormen van 

verbondenheid,  identiteit en thuisgevoel. Deze thema‟s worden in hoofdstukken drie en vier 

behandeld. 
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Hoofdstuk 3 Nederlanderschap 

3.1 Identiteitsconstructie 

 

“Waarom identiteit een centraal begrip is geworden in het sociaal wetenschappelijke discours, 

is eenvoudig uit te leggen. De druk van de traditie op het individu is steeds minder geworden – 

individualisering noemt men dit proces- en daarmee is het probleem van wie en wat te worden, 

zowel voor het individu als voor groepen steeds nijpender geworden. De traditie levert niet 

langer de contouren van wie je bent, actieve keuzes zijn er voor in de plaats gekomen”(Raven 

2007: 129). 

 

Mondialiseringsprocessen zorgen ervoor dat er in toenemende mate belangstelling is ontstaan 

voor  identiteitsvraagstukken. Juist doordat mondialisering te maken heeft met veranderingen 

waar we zelf niet of nauwelijks invloed op  kunnen uitoefenen denkt men steeds meer na over 

het eigen „ik‟. Doordat grenzen hierbij steeds als poreuzer worden gezien, ervaart men dit als een 

wereld die vol beweging, vermenging, contacten, linken, persistente culturele interactie en 

uitwisseling is. Samenlevingen worden cultureel diverser door de mobiliteit in de etnoscape. 

Door de mobiliteit van mensen zijn er verschillende culturen in een bepaald land aanwezig.  Dit 

heeft als gevolg dat mensen op een andere wijze tegen zichzelf en tegen anderen aankijken 

(Verkuyten 1999: 5). Om te kunnen onderzoeken hoe de Nederlandse expats omgaan met hun 

identiteit en hoe zij zich positioneren, is het noodzakelijk om eerst het begrip identiteit nader uit 

te diepen.  

Volgens Ghorashi (2003) kan er op verschillende manieren worden gekeken naar identiteiten. 

Één manier is de essentialistische visie, waarbij identiteit als iets statisch gezien wordt en 

verwijst naar het willen begrijpen van individuen of groepen in hun culturele en sociale context. 

Deze concepten worden dan „dingen‟ of iets dat mensen „hebben‟ (Ghorashi 2003: 31). De 

constructionistische benadering daarentegen ziet identiteit als een proces. Identiteit is een 

veranderende kijk op jezelf en de ander, een visie die steeds opnieuw betekenis en vorm krijgt 

(Ghorashi 2003: 31). Volgens Sen (2007) en Benhabib (2002) ontstaat identiteit door interactie 

met anderen en binnen de context van de sociale leefwereld. Identiteit wordt dus bepaald door 
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kenmerken zowel binnen als buiten het individu en wordt „ontdekt‟ door middel van dialoog met 

anderen. 

 

„Identity is not the fixed and given character of a person, or of a group. It is rather a 

dynamic process, a changing view of the self and the other, constantly acquiring new 

meanings and forms through interactions with social contexts and within historical 

moments‟ (Ghorashi, 2003:27). 

 

Identiteit is niet eendimensionaal, maar heeft verschillende aspecten, die aan elkaar gerelateerd 

zijn en door individuen zelf gecombineerd worden. Mensen kunnen verschillende identiteiten 

tegelijkertijd hebben, maar afhankelijk van de context soms een bepaalde identiteit benadrukken 

(Ghorashi, 2003:25-29). Identiteit is te zien als een proces dat op het kruispunt van ervaringen 

van het verleden en het heden steeds nieuwe vormen krijgt. Het begrip identiteit krijgt hierdoor 

een narratief karakter volgens Ghorashi. Hiermee bedoelt zij dat zowel de levensverhalen of  

levenservaringen van het verleden als de verhalen over het heden van invloed zijn op de 

identeitsvorming. Identiteit ziet zij niet slechts als verandering, maar ook als continuïteit, niet 

louter als bewustzijn, maar ook gezond verstand of praktisch bewustzijn. Hetzelfde thema van 

webben van narratieven en narratieven van het “Zelf”, behandelt Benhabib (2002: 15) in haar 

boek The Claims of Culture. Om een „Self‟ te zijn of te worden, wordt je volgens Benhabib 

(2002) in een web of interlocution (conversatie) „gegooid‟. Mensen kiezen niet in welke webben 

ze terechtkomen, noch kiezen ze wie de conversatiepartners zijn. Maar, zo stelt Benhabib (2002), 

je eigen agency (handelingsvrijheid) bestaat uit de capaciteit eigen narratieven eruit te halen en 

een eigen unieke identiteit te creëren. Zowel Benhabib als Ghorashi zien identiteit en cultuur dus 

als netten van verschillende narratieven waarbinnen mensen worden geboren. Zij komen in 

contact met anderen en via dialoog delen zij met elkaar hun verhalen en verbinden daar een 

bepaalde norm aan (Benhabib 2002: 29-35).  

Volgens Ghorashi (2003) vormen diverse culturen en tradities de keuzes van individuen, wiens 

identiteiten worden gemarkeerd door een zekere mate van continuïteit. Deze continuïteit ligt 

volgens Ghorashi besloten in het begrip „habitus‟ van Bourdieu, waarbij identiteiten worden 

geconstrueerd binnen een sociaal kader. Dit sociaal kader omvat betekenissen van het heden én 
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verleden. Ghorashi ziet daardoor culturen en tradities niet als iets statisch. Zij veranderen, 

simpelweg omdat zij zelf menselijke producten zijn. 

Een ander belangrijke dimensie gerelateerd aan het proces van identiteitsvorming is de veelheid 

(multiple identities) en verandering die wordt benadrukt. Ghorashi belicht de context van 

verschillende identiteiten: politieke, gendergebaseerde,  identiteit als vluchteling en als lid van 

een diaspora. Zij veronderstelt dat mensen deze verschillende identiteiten articuleren. Ghorashi 

(2003) laat in haar boek zien hoe de context, waarbinnen migranten hun identiteit vormen, 

veranderingen ondergaan die gerelateerd zijn aan tijd, ruimte, hun verleden en hun huidige 

ervaringen in het herkomst- en het nieuwe land. Ook Sen (2007: 24-25) meent dat mensen heden 

ten dage niet lid van één bepaalde groep zijn en niet één specifieke en vastomlijnde identiteit 

hebben. In werkelijkheid behoren individuen tot diverse groepen die voortdurend andere 

aspecten van iemands identiteit benadrukken. Volgens Sen (2007) hebben mensen de freedom of 

choice, ofwel het recht om identiteit zelf te kiezen en de vrijheid om te kiezen tot welke 

gemeenschap zij behoren. Zowel Baumann (1999), Ghorashi (2003), Benhabib (2002) als Sen 

(2007) zien in dit postmoderne tijdperk geen plaats voor de mens met één enkele identiteit 

(single affiliation). Elk persoon heeft verschillende identiteiten en achtergronden, ofwel 

narratieven. Volgens Sen (2007) en Baumann (1999) zijn mensen niet lid van één bepaalde 

groep. In werkelijkheid behoren we tot diverse groepen die voortdurend de diverse aspecten van 

onze complexe identiteit beïnvloeden. Ook het onlangs verschenen WRR rapport (2007) geeft 

dat identiteit niet enkelvoudig is. Volgens het WRR rapport (2007) voelen mensen zich 

verbonden met zowel familie, werk of stad maar ook met de plaats waar ze vandaan komen, of 

dat nu in Nederland of daarbuiten is.  

In het identiteitsconstruct zit niet alleen een actief proces vanuit de kant van het individu of 

groep, maar ook de actieve toeschrijving van de ander in het proces (Raven 2007: 135). Eriksen 

(2001: 50)  noemt dit concept identity statuses, waarbij hij een onderscheid maakt tussen 

achieved statuses en ascribed statuses. Raven (2007) vertaalt dit in zijn manuscript met 

zelfgeconstrueerd identiteit (achieved identity) en toegeschreven identiteit (ascribed identity). De 

zelfgeconstrueerde identiteit is een identiteit die te maken heeft met het realiseren van bepaalde 

doelen in  je leven en waarbij een persoon die  identiteit weet  te verwerven vanuit een eigen 

levensgeschiedenis/narratief (Raven 2007: 135). De toegeschreven identiteit is de identiteit die 
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de buitenwereld toekent ofwel het opleggen van een identiteit aan een persoon of groep (Raven 

2007: 135). In identiteit is het dus niet alleen belangrijk hoe wij onszelf zien, maar ook hoe 

anderen ons zien. 

 

3.1.1 Sociale identiteit 

Verkuyten  (1999) maakt in de identiteitscontructie een onderscheid tussen persoonlijke identiteit 

(ik versus hij/zij) en sociale identiteit (wij versus zij). Bij het eerste gaat het om de identiteit van 

een persoon (je naam, persoonlijke geschiedenis), bij de tweede om de identiteit van een groep of 

categorie mensen („Wij mannen‟..).  

 

“Sociale identiteiten zijn altijd sociale constructies en geen vaststaande entiteiten. Hoe reëel ze 

ook voor mensen kunnen zijn. Ze zijn en blijven het resultaat van sociale processen en daarmee  

veranderbaar” (Verkuyten 1999: 34). 

 

Mijn onderzoek richt zich op de Nederlandse identiteit. Een Nederlandse identiteit refereert in dit 

geval aan een groep mensen (Nederlanders) en is dus een sociale identiteit. Die (sociale) 

identiteit is weer in te delen in deelidentiteiten. Onze identiteit bestaat uit verschillende 

deelidentiteiten, zoals identiteit gebaseerd op geboorteland, sekse, leeftijd, beroep of de 

verschillende rollen die we vervullen. Afhankelijk van de context staat een bepaalde identiteit 

meer op de voorgrond dan een andere identiteit, bijvoorbeeld man, vader, financieel manager, 

Limburger of Nederlander (Verkuyten 1999: 28). Mijn onderzoek was gericht op de 

identiteit(sverandering) van Nederlandse expats. De verbondenheid met Nederland staat hierin 

centraal. Ik heb me steeds afgevraagd wat de Nederlandse identiteit voor soort deelidentiteit is: 

een etnische, nationale of een culturele identiteit? Op eerste gezicht is het natuurlijk nationaal, 

maar volgens definitie van nationale identiteit van Gellner (1983) zou het idealiter daarmee ook 

om etnische identiteit moeten gaan en als we WRR-rapport (2007) ofwel het publieke debat 

volgen, heeft het ook een culturele component. In de volgende paragraaf zal ik deze 

deelidentiteiten bespreken.   
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3.1.2 Deelidentiteiten 

Net als Verkuyten (1999), maakt Baumann (1999) een onderscheid van (deel)identiteiten. Bij 

etnische identiteit (Baumann 1999) gaat het om het behoren tot een groep waarmee men zich 

„voorvaderlijk‟ verbonden voelt. Het refereert naar gevoelens van toebehoren en continuïteit als 

gevolg van toewijzing, door zichzelf of anderen, aan een groep mensen die afkomst en culturele 

tradities beweren te delen. Het begrip „etniciteit‟ ligt dicht bij „identiteit‟. Het gaat om een proces 

van identificatie. Volgens Eriksen (2002) is etniciteit een gevoel van eenheid en verbondenheid. 

Daarnaast is etniciteit volgens Eriksen een aspect van sociale relaties en interacties tussen twee 

groepen (2002: 11-13). Mensen met een etnische identiteit vormen volgens Eriksen (2002) 

samen een etnische groep en „onderscheiden zich cultureel‟ van anderen door een 

gemeenschappelijke afstamming (afkomst en oorsprong), geschiedenis, taal en religie. Het gaat 

erom dat zij verschil met andere groepen benadrukken. Binnen die etnische groep worden 

netwerken en relaties gevormd waardoor de etnische identiteit wordt versterkt.   

Op al deze genoemde punten is het niet ondenkbaar de Nederlandse expats als etnische groep te 

zien. Zij verschillen immers in een aantal opzichten van Indonesiërs. Voor Nederlanders in 

Nederland is bijvoorbeeld de taal minder van belang omdat men het altijd kan spreken en 

daardoor zich niet zo bewust is dat men een eigen taal heeft. De Nederlandse expats in Jakarta 

zijn zich hier wellicht veel meer van bewust. Taal is dan ineens een factor die hen onderscheidt 

van de  Indonesiërs en andere etnische minderheden (Arabieren, Molukkers). Ditzelfde principe 

geldt waarschijnlijk ook voor etniciteit en het gevoel van gedeelde afstamming en oorsprong. De 

meeste Nederlanders in Nederland zullen dit gevoel misschien minder ervaren omdat het, 

doordat ze in de meerderheid zijn, een vanzelfsprekendheid is. De Nederlandse expats (en hun 

gezinnen) in Jakarta vormen de  minderheid  en hebben misschien meer het gevoel ontwikkeld 

van gedeelde afstamming met andere Nederlanders. 

Bij nationale identiteit gaat het volgens Baumann (1999: 29-40) om gevoelswaarde; we 

definiëren het begrip als „one‟s place of belonging‟ en „one‟s sense of belonging. Het eerste heeft 

betrekking op iemands onveranderbare afkomst, terwijl het tweede punt betrekking heeft op een 

veranderlijk gevoel van thuishoren in een bepaalde natie. Nationale identiteit heeft betrekking op 

het identificeren met politieke instituties (bijvoorbeeld monarchie), aspecten van de vaderlandse 

geschiedenis en de herinnering eraan, taal, gebruiken, omgangsvormen, politieke cultuur, 
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enzovoort. Gellner ziet een „national unit‟ als synoniem van een etnische groep, met als 

voorwaarde dat deze groep verlangt dat de etnische grenzen samenvallen met de politieke 

grenzen (Gellner 1983: 1). Wat nationale identiteit dus onderscheidt van etnische identiteit is de 

verwijzing naar de relatie met de staat als geografisch en politieke eenheid. Ook Eriksen (2002: 

99) betoogt dat een nationalist verlangt naar het samengaan van de politieke grenzen met 

culturele grenzen, terwijl etnische groepen niet altijd macht over de staat verlangen. Wanneer 

politieke leiders van een etnische groep wel dit beroep doen, verandert deze etnische beweging 

dus per definitie in een nationalistische beweging. 

De Nederlandse expats in Jakarta verlangen geen macht over (een deel van) de Indonesische 

republiek, in dit opzicht zijn ze dus geen Indonesische nationalisten te noemen. Ze hechten 

echter wel waarde aan de grenzen van Nederland. Er kan dus wel gesproken worden van een 

Nederlandse  nationale identiteit. 

De culturele identiteit, tenslotte, is minder eenduidig te definiëren. Volgens Verkuyten  (1999) 

worden culturele identiteiten geconstrueerd op basis van sociale categorieën, die op hun beurt 

weer ontstaan door culturele verschillen. Een land heeft een cultuur, maar er zijn „culturen‟ in 

verschillende soorten en maten. Zo kunnen we spreken over „de westerse cultuur‟, „de 

Nederlandse cultuur‟, „de Indonesische cultuur‟, maar ook van jeugdcultuur en 

organisatiecultuur. Volgens constructivistische denkers is cultuur “abstract begrip”. In je hoofd 

bestaan “culturen” dus niet als concrete eenheden. Cultuur is niet statisch, maar constant in 

beweging. Wanneer er gesproken wordt over culturele identiteit hoeft dit niet slechts te 

verwijzen naar een nationaliteit, maar kan dit even goed refereren aan bijvoorbeeld het gevoel 

van verbondenheid met je beroepsgroep, bijvoorbeeld docent. Sommige Nederlandse expats 

hebben zich in Jakarta cultureel gezien op allerlei gebieden aangepast, maar blijven zichzelf zien 

als Nederlander. Ik zal dit in paragraaf 4.4 verder toelichten. 

 

3.2 Nederlanderschap 

Na meer duidelijkheid over de mogelijke deelidentiteiten omtrent het Nederlanderschap rest ons 

nu de vraag wat voor identiteit de Nederlandse identiteit/het Nederlanderschap is en of die 

veranderd is in het geval van de Nederlandse expats in Jakarta. Allereerst is het belangrijk om uit 

te leggen wat er met Nederlanderschap wordt bedoeld. Uit de interviews en vraaggesprekken met 
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de  Nederlandse expats kwam naar voren dat het als nationale identiteit kan worden opgevat, 

etnische identiteit kan betekenen of als culturele identiteit kan worden ervaren. Het kwam ook 

voor dat informanten het met alle drie aspecten kan associëren.  

 

 “Nederlanderschap betekent voor mij dat ik de Nederlandse paspoort heb.”
13

 

(hier ligt de nadruk op nationale identificatie) 

 

“Als ik het woord Nederlanderschap hoor, denk ik aan de staatkundige aspecten; het feit dat je 

een Nederlandse staatburger bent, bepaalde rechten hebt om bijvoorbeeld terug te keren naar 

Nederland, mocht het fout gaan in het land waar je woont. Je hebt daarnaast ook de morele 

plicht om te stemmen.”
14

 

(hier ligt de nadruk op nationale identificatie) 

 

 “Nederlanderschap houdt in, dat je geboren en getogen bent in Nederland.”
15

 

(hier ligt de nadruk op etnische identificatie) 

 

 “Het gaat verder dan het hebben van een paspoort. Het is een verzamelnaam van 

karaktereigenschappen als directheid en punctualiteit. Taal is een algemeen belangrijk deel van 

het Nederlanderschap. Je hebt hier in Jakarta veel Indonesiërs die de Nederlandse taal spreken, 

maar zij zijn geen Nederlanders. Je gaat toch anders met elkaar om dan Indonesiërs. Het zijn 

weliswaar Indonesiërs die in Nederland hebben gestudeerd en hebben gewerkt. Als Nederlanders 

begrijp je elkaar onderling beter dan Nederlanders en Indonesiërs die de Nederlandse taal 

spreken.”
16

 

(hier ligt de nadruk op culturele identificatie) 

 

“Nederlanderschap betekent dat je in hetzelfde land geboren bent of dezelfde Nederlandse club 

ondersteunt. Als je wat dieper kijkt,..een aantal eigenschappen, als recht door zee, wat leidt tot  
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ongemanierdheid, wat voor mij typisch Nederlands is. Ook wordt er veel waarde gehecht aan
 

individualiteit in Nederland. Dat alles betekent mijn Nederlanderschap.”
17

 

(hier ligt de nadruk op culturele identificatie) 

 

“Het gaat om het hebben van een Nederlands paspoort, het spreken van de Nederlandse taal en 

aantal jaren hebben gewoond in Nederland om die „set karaktereigenschappen‟ te vormen die  

ons vaak zo kenmerkt in het buitenland, zoals de Nederlandse gierigheid.”
18

 

(hier ligt de nadruk op alle drie aspecten) 

 

“Het betekent dat je een Nederlander bent, de Nederlandse nationaliteit hebt en Nederlands 

spreekt. Het is het land waar je geboren, waar je ouders wonen, waar je vrienden zijn. Ik ben een 

Nederlander door de manier hoe ik gevormd bent in de eerste twintig jaren van je leven, de 

waarden en normen die je mee heb gekregen van huis uit. Dat is onvermijdelijk of je het nou wilt 

of niet, de hele schoolcontext waarin je bent opgegroeid en de dingen die je mee hebt gekregen, 

dat vormt onmiskenbaar je karakter en de dingen die je rechtvaardig vindt..wat wel en niet 

kan.”
19

 

(hier ligt de nadruk op alle drie aspecten) 

 

De Nederlandse identiteit van de Nederlandse expats zou je dus door drie brillen bekijken. De 

Nederlandse expats wonen in Jakarta, verlangen geen macht (over een deel) van de Indonesische 

republiek, maar hechten wel waarde aan de politieke grenzen van Nederland. De Nederlandse 

expats in Jakarta vormen samen met de Nederlanders in Nederland een nationale identiteit;  

zij onderscheiden zich cultureel gezien van andere naties en hechten immers waarde aan het 

samenvallen van de etnische en politieke grenzen in Nederland.  

Als aparte groep binnen Indonesië zijn ze echter aan te wijzen als een etnische groep en culturele 

groep, mits ze een gevoel van gezamenlijke afkomst en oorsprong hebben en zichzelf zien als  

cultureel verschillend en ook als zodanig beschouwd denken te worden. 

 

17
Interview met Henry, Jakarta, 3 maart 2008 

18
Interview met Niels, Jakarta, 8 mei 2008 

19
Interview met Johan, Jakarta, 6 mei 2008 
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Dit te hebben gezegd, is de Nederlandse identiteit van de Nederlandse expats bezien als zowel  

een etnische -, als een nationale - en als een culturele identiteit. Het is duidelijk dat het voor hen 

alle drie omhelst, als het gaat om hoe ze erover denken en in hun uitlatingen. Maar dan is de 

vraag hoe ze dat uiten in hun gedrag? 

 

3.3 Uiting van Nederlandse identiteit en verbondenheid met Nederland 

 

De Nederlandse nationale identiteit staat volop in de publieke wetenschappelijke belangstelling 

na de uitspraak “Dé Nederlander heb ik niet gevonden” van prinses Maxima. Vragen als “Wie 

zijn we?” en “Tot wie behoren we” stonden ter discussie. In de vorige paragraaf stond 

beschreven hoe de expats over de Nederlandse identiteit denken. Interessant is om te achterhalen  

hoe de Nederlandse identiteit wordt geuit in Jakarta. 

Een belangrijke uiting van de Nederlandse identiteit is de vertrouwdheid en verbondenheid die 

de Nederlandse expats  nog steeds voelen met de Nederlandse taal. Sommige respondenten 

hebben een Indonesische partner en werken in een Indonesische organisatie of een internationale 

organisatie en spreken binnen het bedrijf nauwelijks Nederlands. De Nederlandse expats blijken 

daar toch wel veel behoefte aan te hebben.  

 

“Het komt niet meer  zo vaak voor dat ik Nederlands spreek. Binnen het bedrijf spreek ik Engels 

en thuis bij mijn familie Engels of Indonesisch. Ik vind het heel prettig om ook af en toe in mijn 

eigen taal te kunnen praten.”
20

 

 

“Ik ben lid van 'De Nederlandse Club' en kom graag bij de bijeenkomsten van 'De Nederlandse 

Club' vanwege de gezelligheid maar ook vanwege de Nederlandse taal..om Nederlands te kunnen 

praten.”
21

 

 

“ Ik mis de Nederlandse taal…ik kan me beter in het Nederlands uitdrukken dan Engels of 

Indonesisch.”
22

 

20
Interview met Bram, Jakarta, 20 februari 2008 

21
Interview met Sonja, Jakarta, 25 april 2008 

22
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De Nederlandse taal is een bindmiddel tussen de Nederlandse expats.  Gellner (1983) en Eriksen 

(2002) stellen dat taal een belangrijk instrument is bij nationalisme. Het onderwijsapparaat, dat 

onder controle staat van het centrale gezag, speelt een belangrijke rol in Gellner‟s nationalistisch 

model omdat dat de motor is van de culturele homogenisering van de samenleving. De taal is 

hierbij van belang, want door taal wordt de natie gevormd. Het is de bindende kracht tussen de 

leden van een groep. De Nederlandse expats zijn ook met elkaar verbonden door de Nederlandse 

taal, waardoor zij een eenheid vormen en een nationaal zelfbewustzijn creëren.  

Naast de taal vormt het contact met andere Nederlanders in Jakarta een belangrijk aspect van de 

Nederlandse identiteit. Het „Nederlander zijn‟ in Jakarta schijnt een band te scheppen bij veel 

Nederlandse expats in Jakarta. De Nederlanders vinden het prettig contacten te onderhouden met 

andere Nederlanders. 

 

“Ik heb wel een band met de Nederlanders in Jakarta. Dingen kunnen delen over je vaderland. 

Het is een vertrouwd moment wanneer je iemand op straat Nederlands hoort praten door de 

mobiel.”
23

 

 

“Mijn sociaal netwerk in Jakarta bestaat alleen maar uit Nederlanders. Ik heb een band met 

ze..je zit toch vaak op hetzelfde niveau qua humor en directheid.”
24

 

 

Eriksen (2002: 11-13) schrijft dat sociale relaties alleen een etnisch element krijgen in zoverre 

culturele verschillen als relevant worden ervaren. Wat de culturele verschillen precies inhouden 

is vaak niet duidelijk te omschrijven. Het is vaak een combinatie van verschillende factoren als 

taal, religie, uiterlijke kenmerken of specifieke gebruiken. Om zichzelf te kunnen identificeren 

hebben (groepen) mensen anderen nodig. Groepen definiëren hun groepsidentiteit als cultureel 

anders dan die van andere groepen (Eriksen 2002: 58; Ghorashi 2003: 32-34). 

Ook bepaalde nationale rituelen, zoals nationale feestdagen, zorgen voor een identificatie met de 

Nederlandse identiteit. Tijdens de vrijmarkt bij de Nederlandse ambassade (plein) in Jakarta was  

het duidelijk dat de Nederlandse nationale feestdag in stand wordt gehouden. Je zag Nederlandse  

23
Interview met Sonja, Jakarta, 25 april 2008 

24
Interview met Pieter, Jakarta, 10 april 2008 
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kinderen en hun ouders, in het oranje gekleed, oude spullen  verkopen. Ook werden er typische  

Nederlandse spelletjes gespeeld, zoals het oud-Hollands gezelschapsspel sjoelen en 

zakkenspringen. Degenen die nooit in Volendam zijn geweest, konden op de foto, gekleed in de 

traditionele Volendamse kledingdracht.  

De liefde voor Nederland lijkt ook door de maag te gaan: op de Koninginnedagreceptie, die 

gehouden werd in een grote zaal van de Ritz-Carlton Hotel, was het opvallend om te zien en 

horen hoe blij de Nederlandse expats en andere Nederlanders waren met alle typisch 

Nederlandse hapjes. Bitterballen, haring, kaasblokjes waren er in overvloed. Ook het eigen 

voedsel is dus een deel van de etnische identiteit. Een aantal Nederlandse respondenten geeft aan 

het prettig te vinden af en toe Nederlands te eten. 

 

“Als ik Nederlands wil eten, dan ga ik langs Bart..hij heeft een eigen eetcafé, genaamd Bugils. 

Op de menu lees je dan dat je kroketten kan bestellen of stamppot..je weet wel..van die 

Nederlandse snacks…of ik kom voor de witbier..het is namelijk de enige plek in Jakarta waar je 

witbier kan bestellen.”
25 

 

 

Buiten Koninginnedag houden sommige Nederlandse expats nog andere feesten + tradities in 

stand. 

 

“Tijdens de kersvakantie ga ik naar Nederland om Kerst te vieren bij mijn familie.”
26

 

 

“Ik houd nog steeds een speurwedstrijd naar eieren met de kinderen en schilder nog steeds 

eieren met de Pasen.”
27

 

 

Vooral op het gebied van sport bestaat er bij de mannelijke Nederlandse expats een bepaalde 

trotsheid naar Nederland toe. 

 

 

 

25
Interview met Elco, Jakarta, 21 april 2008 

26
Interview met Ernst, Jakarta, 24 maart 2008 

27
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“Als ik Van Nistelrooy of Robben bij Real Madrid zie spelen, dan denk  ik..goh de Nederlanders 

doen het goed in Spanje.”
28

 

 

“Ik voel me echt Nederlands als ik een Nederlands team in het buitenland zie of als ik 

Nederlandse speler, als Van Persie, in het buitenland zie spelen. Of  als ik het oranje kleur zie en 

het Wilhelmus hoor. Dan zie ik hoe bijzonder het is.”
29

 

 

Uit de bovenstaande citaten kun je zeggen dat de Nederlandse expats zich vooral emotioneel 

identificeren (WRR Rapport 2007) en verbonden zijn met Nederland. Dit zie je vooral met 

Koninginnedag of wanneer Oranje speelt. De Nederlanders delen hetzelfde gevoel met elkaar en 

voelen zich op dat moment „thuis‟ en verbonden met Nederland. 

Op de hoogte blijven van de Nederlandse ontwikkelingen is voor veel Nederlandse expats de  

voornaamste reden om het Nederlandse nieuws te blijven volgen. Zij vinden het belangrijk om  

de gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland te volgen, deels uit interesse en deels in 

werkverband. Dit wordt mede versterkt door de internetmogelijkheden, waardoor het nieuws 

redelijk snel te verkrijgen is. Bij het Erasmushuis in Jakarta (Nederlandse bibliotheek) of bij de 

Nederlandse ambassade zijn Nederlandse kranten beschikbaar, zoals De Telegraaf, Algemeen 

Dagblad, etcetera. De Nederlandse expats voelen zich betrokken bij de ontwikkeling van het land 

evenals hun familie en vrienden in Nederland. Door de snelle communicatiemiddelen, zoals 

telefoon en email, wordt het onderhouden van contacten ook gemakkelijker. 

In de conceptualisering van identiteitsconstruct in de antropologie heeft er een verandering 

plaatsgevonden van een essentialistische benadering naar constructivistische benadering. Dus 

van „iets dat je hebt‟ en dat statisch is, naar iets dat geconstrueerd wordt en continu verandert. 

Zowel de constructivistische als de essentialistische benadering zijn terug te vinden bij de expats. 

Een kleine minderheid van de respondenten positioneert zich als „wereldburger‟ of „Europeaan‟ 

of als hybride identiteit (mix-identiteit) en ziet daarmee cultuur als een veranderlijke construct. 

Maar deze kleine minderheid voelt zich in eerste instantie wel Nederlander, waarin we een meer 

essentialistische benadering herkennen. Ook bij de expats die zich honderd procent „Nederlands 

positioneren‟ is er sprake van verandering. Voor hen geldt eerder dat er sprake is van „identiteits- 

28
Interview met Elco, Jakarta, 21 april 2008 
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aanpassing‟. Zij passen zich aan de Indonesische werk- en woonomgeving als het gaat om de „set 

karaktereigenschappen‟ die ze hebben, zoals Nederlandse directheid.  

Het hierboven genoemde WRR rapport (2007) onderscheidt drie soorten identificaties: 

functionele identificatie, normatieve identificatie en emotionele identificatie. Bij functionele 

identificatie gaat het om identificatie van mensen in geval gemeenschappelijk belang en 

wederzijdse afhankelijkheid (WRR 2007: 204-205). Voorbeelden hiervan zijn ontmoetingen van 

mensen op functionele gronden op werk en via school. Bij normatieve identificatie gaat het om 

de mogelijkheden die er zijn om de eigen normen, waarden en opvattingen te delen (WRR 2007: 

206-207). Bij emotionele identificatie gaat het over gevoelens van verbondenheid met anderen 

en in meer abstracte zin met Nederland (WRR 2007: 208-209). Ook de Nederlandse expats 

kunnen zich op „meerdere routes identificeren‟(WRR 2007) met Nederland. In dat opzicht klopt 

de bewering van prinses Maxima in mijn ogen. Volgens prinses Maxima heeft zij dé Nederlander 

niet gevonden en zegt daarbij dat dé Nederlander niet bestaat, evenals dat dé Argentijn niet 

bestaat.
30 

Net als dat in Indonesië voor mij de standaard prototype Indonesië niet bestaat, is er 

ook geen standaard prototype Nederlander. Tegenwoordig zijn er zoveel Nederlanders die 

absoluut niet op elkaar lijken doordat zij verschillende culturen en achtergronden hebben. 

Doordat ze een Nederlandse nationaliteit hebben, zijn zij ze wel een Nederlander. Maar, net als 

bij de Nederlandse expats, ondergaan  ook de „mede-Nedelanders‟ continue veranderingen in 

hun identificatie. Hierdoor is het concept identiteit niet zo eenvoudig en statisch, maar ondergaat 

steeds een dynamisch proces. Dit maakt de identiteitsconstructie complexer, maar wel 

interessanter! 

 

3.4 Wereldburger of Nederlander? 

Zoals ik eerder aangaf, hebben mondialiseringsprocessen de discussie met betrekking tot 

identiteit doen opwaaien. Door de toegenomen interculturele contacten (bijvoorbeeld voor 

expats) is men een zoektocht begonnen naar een antwoord op de vraag “Wie ben ik eigenlijk?” 

of misschien “Wie kan ik zijn?” Grenzen vervagen, de wereld lijkt kleiner, Nederlanders worden 

Europeanen en misschien zelfs flexibel citizens of cosmopolitan citizens. Aihwa Ong (1999)  

30
http://gpdhome.typepad.com/nieuwsberichten/2007/09/mxima-verscheid.html (geraadpleegd op 3 juli 2008)     
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gebruikt in haar boek „Flexible citizenschip; the cultural logics of transnationality‟ het begrip 

flexibel citizenship om te refereren aan de strategieën (en effecten daarvan) van mobiele 

managers, technocraten en professionals om te zoeken naar een ideale positie; het te slim af zijn 

van en baat hebben bij de regimes en regels van verschillende natie-staten door het selecteren 

van verschillende plaatsen voor investeringen, werk en familie vestiging. Het gaat hierbij dus om 

flexibele positionering van Chinese werknemers op verschillende plaatsen. Ong‟s Chinese 

managers zouden wellicht, net als Nederlandse expats in Indonesië, beschouwd kunnen worden 

als kosmopolieten. 

Hannerz (2002) omschrijft de kosmopoliet als een type mens in de wereld van verbindingen, die 

zich vrij, comfortabel beweegt en vaardigheden ontwikkelt om om te gaan met de in eerste 

instantie vreemde culturele vormen. Hij ziet echter in dat dit niet voor iedereen geldt. 

Bijvoorbeeld voor vluchtelingen en asielzoekers - dus wanneer het weg zijn niet vrijwillig is - zal 

de ervaring van mobiliteit wellicht totaal anders zijn.  

In plaats van het beleven van plezier in het vreemde zullen zij misschien meer vast houden aan 

het bekende van thuis. Nederlandse expats echter, hebben te maken met een „luxe‟ migratie, 

waarbij ze wel vrij kunnen bewegen als globals op macro-niveau, maar echter op microniveau 

kiezen zij ervoor om op één plek te blijven. Ik zal in hoofdstuk vier hier verder op ingaan. 

De kosmopoliet van Hannerz is min of meer te vergelijken met de global/tourist van Bauman 

(1998). In beide gevallen gaat het om mensen die voor plezier of voor werk de hele wereld over 

reizen en de middelen hebben om te consumeren. Mijn inziens moet je eerst een global zijn om 

een kosmopoliet te worden, door de financiële capaciteit die globals hebben om over de wereld 

te bewegen. Want als local is het onmogelijk om een kosmopoliet te zijn. Zij moeten hun 

woonplek verlaten of mogen het juist niet verlaten om redenen die vaak buiten zichzelf liggen. 

De meeste Nederlandse expats wonen al jaren in Jakarta. Dit heeft effect gehad op de 

verbondenheid die zij voelen met Nederland. Identiteiten zijn verbonden aan de sociale 

omgeving en zodoende niet statisch, maar aan verandering onderhevig. Voor etnische identiteit 

geldt dit volgens Verkuyten (1999) echter niet. Direct contact tussen etnische groeperingen leidt 

volgens hem vrijwel altijd tot uitwisselingen van cultuurkenmerken en wederzijdse 

aanpassingen, maar tegelijkertijd dikwijls tot een versterking van het etnisch bewustzijn en meer 

differentiaties (Verkuyten 1999: 47). Dit blijkt voor sommige Nederlandse expats echter niet op 
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te gaan. Wel voelden de Nederlandse expats zich Nederlander toen zij in Nederland woonden, 

maar sommige zij hun identificatie met Nederland in meer of mindere mate „verloren‟. Een 

kleine minderheid van de expats hebben een „gemixte‟ identiteit gekregen; een mix tussen 

Indonesië en Nederland.  Ook een kleine minderheid positioneert zich als wereldburger of 

Europeaan, maar ook zij positioneren zich in eerste instantie als Nederlander. 

 

“Ik voel me niet 100 % Nederlands, maar wel meer Nederlands dan Indonesisch. Ik spreek 

Bahasa Indonesia vloeiend. Mijn vrouw en mijn familie zijn Indonesisch en mijn kinderen zijn 

een combinatie van die twee.”
31

 

 

“Ik zou mezelf omschrijven als een wereldburger. Ik heb hiervoor in Zuid-Amerika en Afrika 

gewerkt en in het verleden heb ik veel gereisd. Dus ik heb veel gezien van de wereld..”
32

 

 

De grote meerderheid voelt zich verbonden met Nederland en positioneert zich als Nederlander. 

 

“Ik ben een geboren Nederlander en ik ben in mijn gedrag ook een Nederlander.”
33

 

 

“Ik  voel me verbonden met de Nederlandse nationaliteit. Daar is geen twijfel mogelijk. En ik 

noem mezelf Nederlander. De reden hiervoor is eerder een gevoelskwestie. Ik blijf me 

vasthouden aan mijn Nederlandse nationaliteit. Ik ben in verschillende landen gestationeerd 

geweest, en ik voel me daardoor niet minder Nederlands. Het is een houvast in die 

verschillenden landen waarop ik kan terugvallen. Het is mijn identiteit.”
34

 

 

“Ik ben gewoon een Nederlander en ik noem mezelf een Nederlander. Ik heb in Nederland mijn 

formatieve jaren gehad en ik ben met de calvinistische-Nederlandse cultuur groot geworden met 

de heleboel eigenschappen ervan. Ik hoef geen grote huis en geen grote auto te hebben om 

gelukkig te worden, ik voel me al gelukkig in een gewoon huis en auto en vooral wat goedkoper  

 

31
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is. Dus ik voel me en ben gewoon een Nederlander.”
35

 

 

Zoals in paragraaf 3.1 naar voren kwam, is toeschrijving van anderen een belangrijk deel van 

onze identiteit. Uit ervaring kan ik zeggen dat we reacties van anderen gebruiken als spiegel, om 

een beeld te vormen over onszelf. De respondenten die eerder vertelden zichzelf als Nederlander, 

Indo (combinatie van Nederlander en Indonesisch), Europeaan of wereldburger te zien, geven 

ook aan dat de Indonesiërs in Jakarta hem of haar niet als één van hen beschouwen. Soms kan 

het goed van pas komen dat je als buitenlander of een „outsider‟ bestempeld wordt. Ghorashi 

(2003: 239-240) spreekt in haar boek over het proces van othering, waarbij migranten als anders 

worden bestempeld. Dit proces van „anders maken‟ vindt plaats op het moment dat migranten 

niet voldoen aan de veronderstelde Nederlandse normen. In Jakarta zijn de rollen omgedraaid; de 

Nederlandse expats voldoen niet aan de veronderstelde Indonesische normen. Uitkomst van dit 

proces is een verscherping van groepsgrenzen tussen „wij‟ en „zij‟.  

 

 “Het voelt heel dubbel; op de plek waar je je thuis voelt, blijf je beschouwd worden als een 

buitenlander of een gast.”
36

 

“ Je uiterlijk, je accent, manier van doen. Je bent en blijft een buitenlander voor ze.”
37

 

“Zakelijk wordt ik nog steeds als een buitenlander of Nederland beschouwd, maar dat is per 

definitie niet slecht. Nederland heeft als klein land groot aanzien in de internationale 

zakenwereld. Daar haal ik mijn voordeel uit.”
38

 

 

Degenen die zichzelf wel identificeren met Indonesië (de eerder genoemd mix-identiteit) ervaren 

juist dat ze door de Indonesiërs wél gezien worden als deel van hen. 

 

 

 

 

 

35
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“ Ze beschouwen mij wel als „samen‟..ze zijn ook collectief ingesteld. Op mijn werk word ik 

bijvoorbeeld nooit buitengesloten, ook al is 98% Indonesisch. En ook mijn schoonfamilie heeft 

me volledig geaccepteerd.”
39

 

 

“Het helpt als je Bahasa kent..je kunt dan beter communiceren met ze. Dingen gaan dan wat 

makkelijker en ze waarderen het ook als je Bahasa een beetje spreekt.”
40

 

 

Taal blijft dus een belangrijke factor in het dagelijkse leven, zoals bij identiteitsvorming. 

Benhabib‟s (2002)  „webs of  interlocution‟ draagt bij de ontwikkeling van de identiteit. Een 

„Zelf‟ zijn en worden betekent zichzelf inzetten in „webs of interlocution‟ (Benhabib 2002: 15). 

Ook al kiezen we zelf de „webs‟ niet waarin we oorspronkelijk geboren worden, of selecteren we 

niet degenen met wie we willen converseren, onze agency bestaat uit onze capaciteit om uit deze 

narratieven onze individuele levensverhalen te weven, die zinvol zijn voor ons als unieke “Zelf” 

(Benhabib 2002: 15-23). Benhabib (2002) bedoelt hiermee dat identiteiten worden gevormd in 

het samen handelen (dialoog), in de ontmoeting en levensverhalen met of gerichtheid op de 

ander.  

Hoe vaak hebben we dan niet gehoord dat taal een voorwaarde is om deel uit te maken van een 

gemeenschap. Sommige gemeenschappen of groepen vinden beheersing van hun taal 

noodzakelijk om volwaardig lid te zijn van een etnische groep of gemeenschap. Volgens Gellner 

(1983) is taal de bindende kracht tussen de leden van een groep. Een kleine minderheid van de 

Nederlandse expats spreken de Indonesische taal. Hoewel zij enigszins de taal beheersen, geven 

zij aan dat zij zich een buitenstaander zijn en voelen. De Nederlandse expats geven aan dat ze 

niet informeel worden buitengesloten. Als „gast‟ worden ze goed behandeld door de Indonesiërs. 

Ghorashi (2003) heeft het in haar boek over uitsluiting van Iraanse vrouwelijke migranten en in 

het algemeen migranten in Nederland. Volgens Ghorashi (2003) spreken zij de taal perfect en 

zijn actieve participanten in de samenleving. Ondanks hun actieve deelname in de Nederlandse 

samenleving voelen de Iraanse vrouwen en migranten zich niet Nederlands en thuis in Nederland 

door de manier hoe ze door Nederland ontvangen en behandeld worden.  
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De vraag is dan: voelen de Nederlandse expats zich „thuis‟ in Jakarta en op welke manieren 

creëren zij een thuis in Jakarta? In het volgende hoofdstuk zal ik deze vragen beantwoorden. 
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Hoofdstuk 4 Sense of home 

 

4.1Wij en de Ander 

In Indonesië is sprake van multiculturaliteit onder haar bevolking (natie) en dus sprake van 

verschillende identificaties. In tijden van mondialisering en in tijden van spanningen kunnen die 

identiteiten en culturele scheidslijnen scherper naar voren komen. Identiteit wordt hierbij gebruik 

om de scheidslijn aan te brengen tussen „wij‟ en „de Ander‟ en gaat primair om in- en uitsluiting 

binnen de natiestaat. Doordat er onderscheid wordt gemaakt tussen „wij‟ en „de Ander‟ in 

natiestaatvormingsproces ontstaan volgens Baumann minderheden (Baumann 1999: 32-35). Ook 

Wimmer (2002) geef aan dat de opkomende nationale identiteit van de meerderheid (van 

bijvoorbeeld Indonesië)  etnische minderheden („buitenlanders‟ / aliens) schept. Die tweedeling 

is het sleutelprobleem van de natiestaat met een multiculturele samenleving (Baumann 1999: 32-

35). Maar is het een „probleem‟ in de situatie van de Nederlandse expats?  

Een onderscheiding tussen twee groepen, leidt ertoe dat etnische groepen zich gaan mobiliseren. 

Eriksen (2002: 108-109) omschrijft de minority group als een etnische minderheid die in aantal 

inferieur is aan de rest van de bevolking van een samenleving en gereproduceerd is als een 

etnische categorie. Deze groep heeft een beperkte toegang tot bepaalde bronnen in vergelijking 

tot de majority group. Als ik kijk naar de Nederlandse expats, zijn ze inderdaad een etnische 

groep en zijn ze min of meer beperk tot bepaalde bronnen, maar ze zijn niet inferieur aan de rest 

van de bevolking. Als etnische minderheid maken ze deel uit van de Orang Kaya (rijkeren). Een 

respondent zegt daarover: 

 

“Als expat in Jakarta hebt je een rijke positie in de samenleving, maar heb je weinig te 

zeggen..dit is niet anders dan buitenlanders in andere landen. Ik ben als expat niet echt 

benadeeld ten opzicht van de Indonesiërs. Dat gevoel dat ik minder te zeggen heb dan de 

Indonesiër, klopt niet in praktijk. De Indonesiërs zelf hebben vaak grote moeite met bepaalde 

rechten af te dwingen of te claimen. Er zijn wel veel frustraties bij veel expats, doordat men 

bepaalde dingen niet gedaan krijgt. Er zijn te veel complicaties in de culturele structuur die er is, 

evenals culturele barrières. Mensen die op „hogere‟ posities zitten hebben grote invloed en 

willen geen veranderingen hebben. Veel buitenlanders willen die frustraties veranderen en 
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voelen daarbij dat ze niks te zeggen hebben. Maar dat wil niet zeggen dat de expats minder te 

zeggen hebben dan de Indonesiërs.”
41

 

 

In deze thesis ben ik begonnen met een contextanalyse over Indonesië, juist om aan te tonen dat 

er historische ontwikkelingen vooraf zijn gegaan aan de economische situatie van nu, waarbij de 

expats een belangrijke rol spelen. Net als de meerderheid in Jakarta, dragen de Nederlandse 

expats als „economische minderheid‟ bij aan de economische ontwikkeling van Indonesië. Maar 

op gebied van politiek worden ze formeel „buitengesloten‟. Zij hebben namelijk geen stemrecht 

door de „expat-positie‟ in de Indonesische samenleving. De vraag is dan natuurlijk of ze wel 

volledig of volwaardig deel uit wíllen maken? De respondenten hebben aangegeven dat ze wel 

frustraties hebben over hoe bepaalde zaken gaan in Indonesië. Maar daarentegen willen zij geen 

volledig deel uit maken van de Indonesische samenleving, doordat ze „tijdelijke buitenlanders‟ 

zijn van Indonesië. Zij zijn niet van plan om voor een lange tijd in Jakarta te blijven. 

 

Etnische classificatie komt voortdurend voor in de multiculturele samenleving. Baumann (1999) 

wijst ons erop dat etnische classificatie een sociaal construct is. Het is geen natuurlijk gegeven, 

maar een „uitvinding‟ van mensen. Door de diversiteit in de Indonesische samenleving worden 

etnische classificaties in stand gehouden. Volgens Eriksen (2002: 19-27) hangt etnische 

classificatie af van de kennis van volkstaxonomieën. Buitenstaanders zijn niet op de hoogte van 

classificaties binnen groepen. Dit geldt ook voor de Indonesiërs wat betreft hun kennis over de 

Nederlanders. Naarmate de sociale afstand groter wordt, worden etnische taxonomieën minder 

gedetailleerd. De lokale Indonesiërs zien de Nederlandse expats als Nederlanders, soms als 

Europeanen. Meer onderscheid maakten ze niet, omdat ze zelf nooit te maken hadden met 

Nederlandse personen uit verschillende categorieën. Uit dit onderzoek blijkt dat de Nederlandse 

expats zelf een onderscheid maakten tussen een Fries of een Limburger, een taxonomie waar in 

Indonesië nauwelijks iemand van af wist. Maar de Nederlanders, die zakelijke contacten hebben 

met de Indonesiërs, maken wel een onderscheid tussen de verschillende volkeren in Indonesië als 

Javanen en Sundanezen (volk uit West-Java). Dat betekent dat de sociale afstand tussen 

Nederlanders en Indonesiërs kleiner is (bijvoorbeeld doordat de Nederlandse expats belang erbij 

hebben om Indonesiërs „goed‟ te leren kennen) dan de afstand andersom.  

41
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Indonesiërs weten weinig over de verschillende Nederlanders door gebrek aan kennis erover. 

Een kleine meerderheid van de Nederlandse expats zijn op de hoogte van verschillende volkeren 

in Indonesië, doordat zij een training hebben gevolgd bij het Tropeninstituut in Amsterdam als 

voorbereiding op de uitzending naar Indonesië.
42

 Gedurende training maken de Nederlandse 

expats kennis met Indonesië; de cultuur en de verschillende lokale volkeren.
43

 Daarnaast hebben 

een kleine minderheid van de Nederlandse expats aangegeven dat zij met hun Indonesische 

collega‟s over de verschillende bevolkingsgroepen praten, zodat zij geïnformeerd worden over 

de verschillende Indonesische volkeren. De redenen hiervoor zijn uit interesse en uit zakelijke 

belangen. 

Er bestaan allerlei taxonomieën in Indonesië, zelf binnen een dorp of op het platteland zijn er 

verschillen. Dit kan heel erg gedetailleerd worden, maar dit beleven alleen de mensen bij wie de 

sociale afstand heel erg klein is. Personen die er verder vanaf staan, zien deze taxonomieën niet. 

Sociale afstand hangt hierbij dus af van contacten tussen twee groepen en hoe nauw die 

contacten zijn. 

 

4.1.1 Contact met orang Indonesia of contact met orang Belanda? 

Door verschillen in cultuur, inkomen en leefomstandigheden is het Nederlandse „expatwereldje‟ 

in Indonesië enigszins afgesloten van de lokale buitenwereld. De sociale wereld van de 

Nederlandse expats bestaat uit de Nederlandse buurtbewoners en andere expats waarvan 

sommige niet uit Nederland komen. Met die mensen zit de Nederlandse expats min of meer in 

hetzelfde schuitje. Sommige Nederlandse expats spreken over deze woongemeenschappen als 

„een dorp‟ of „dertiende provincie‟, met alle voordelen en nadelen van dien. Er heerst een sociale 

controle in de Nederlandse expat-gemeenschap wat aan de ene kant fijn is, maar het kan ook een 

mate van sociale controle opleveren die niet altijd prettig is, met bemoeizucht en roddel. 

Merendeels ontstaan er wel vriendschappen voor het leven. Doordat de Nederlandse expats 

wonen en werken in Jakarta, komen zij niet alleen in contact met andere Nederlandse en 

buitenlandse expats, maar komen zij in „contact‟ met Indonesische collega‟s en de lokale  

 

42
Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam is een onafhankelijk kennis- en expertisecentrum voor 

internationale en interculturele samenwerking en doet onderzoek, verzorgt trainingen, en verleent advies- en informatiediensten. 
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bevolking. Hierdoor komen zij dus in contact met een andere cultuur.  

In het huidige discours over de verschillende benaderingen van cultuur onderschrijft Baumann  

(1999) de dualiteit van het essentialisme en constructionisme, die in de praktijk niet los van 

elkaar staan, maar eerder met elkaar verweven zijn (Baumann 1999; Eriksen 2002).  

De Nederlandse expats ervaren cultuurverschillen, zowel op werk- als in leefomgeving. 

Gedurende het aanpassingproces van de Nederlandse expats aan de cultuur in Jakarta, wordt de 

vergelijking gemaakt met de gang van zaken in Nederland. De interculturele ervaringen van de 

respondenten overlappen elkaar in de vergelijkingen. De vergelijkingen hebben onder andere 

betrekking op het uitspreken van eigen mening, mate van directheid in omgang en de beleving 

van tijd. 

 

“Verschil zit erin meer in de mens zelf; de lokale mensen en medewerkers laten hier weinig 

initiatief zien. „De baas roept en het beweegt‟ maar hier is eerder „De baas roept niet en het 

beweeg niet.”
44

 

 

De Nederlandse expats zijn situaties gewend waar men uitkomt voor de eigen mening en willen 

graag bepaalde punten met het team bespreken voordat men een beslissing neemt. Hun manier 

van werken is niet zo vanzelfsprekend voor hun Indonesische collega‟s die het vaak moeilijk 

vinden om hun eigen mening uit te spreken. Het niet durven uitkomen voor je mening, het niet 

durven nemen van initiatief en het niet durven nemen van beslissingen door de lokale 

Indonesiërs, vergt een bepaald omgangsvermogen van de Nederlandse expats. Dit 

omgangsvermogen uit zich bijvoorbeeld in meer geduld en flexibiliteit. 

  

“Ze bieden medewerking via omwegen. Verschil zit eerder in de directheid…in Nederland wordt 

iets meteen gedaan wanneer het gevraagd wordt, in Indonesië is er sprake van een vertraagd 

proces. Met andere woorden: de Indonesische collega‟s zeggen wel dat ze het doen, maar 

uiteindelijk komt het maar niet of duurt het lang voordat het komt.”
45

 

 
44
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Volgens mijn informanten in Nederland heeft het woord „Ja‟ slechts één betekenis. Het is „Ja‟ of   

het is „Nee‟ en Nederlanders zeggen graag waar het op staat, vinden zij. Maar in Indonesië heeft 

het woord „Ja‟ meerdere betekenissen volgens de respondenten. De Indonesiërs zeggen „Ja‟, 

maar het is eigenlijk „Nee‟ of het betekent „Ja, ik heb het gehoord‟ of ze zeggen „Ja‟ en uit de 

intonatie of de context moeten de expats zelf achterhalen wat ze bedoelen. Zo zijn er 

verschillende betekenissen voor „Ja‟. Dat levert voor de Nederlandse expats moeilijke situaties 

zowel op werk als daarnaast en die vergen van de expats flexibiliteit en aanpassingsvermogen. 

Het vraagt om een andere manier van werken, waarin controlegerichtheid en duidelijkheid 

omtrent de werkzaamheden een belangrijke rol spelen. 

 

 

“Mensen nemen hier meer de tijd voor bepaalde zaken en zijn flexibel in afspraken. De 

Indonesische mensen hebben een andere manier van aanpak in vergelijking met Nederlandse 

organisaties of internationale organisaties, want zij hebben ongeveer dezelfde aanpak. In 

Nederland houd je aan een afspraak wanneer je die gemaakt heb, hier in Indonesië houden 

sommigen er zich aan maar anderen weer niet. Er wordt met tijd als het ware gespeeld. In 

Nederland is er sprake van een commitment, hier in Indonesië niet echt. Anderzijds, als je bij 

iemand langskomt ben je gewoon welkom. Er wordt thee geschonken en je bent welkom. In 

Nederland moet je een afspraak maken om langs te komen. Hier in Indonesië doen ze moeite 

voor je op het werk als voor sociale contacten, om langs te gaan en te zien bijvoorbeeld bij je 

thuis.”
46

 

 

Het werken aan de hand van agenda‟s, zowel privé als op het werk, is een ander verschil wat de 

Nederlandse expats is opgevallen in Jakarta. De Nederlandse expats zijn gewend om te werken 

volgens een vooraf vastgestelde planning en gericht op vooraf opgestelde doelen. In sommige 

bedrijven waar de Nederlandse expats werken, leeft men niet strikt volgens het tijdschema. 

Afspraken worden vaak niet nagekomen. Deze „relaxte manier‟ van werken kan soms frustraties 

oproepen bij de Nederlandse expats, doordat bij onverwachte gebeurtenissen de planning niet 

goed uitloopt als verwacht en dus vertraging oploopt. Ook dit vergt van de expats flexibiliteit en  

aanpassingsvermogen. 

46
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De bovengenoemde citaten geven aan dat de Nederlandse expats met cultuurverschillen te maken 

hebben. De antropoloog Barth noemt deze verschillen in het boek van Eriksen (2002: 36-38) 

cultural differences. Barth bekijkt de etnische groep voornamelijk in termen van sociale 

organisatie. Daaruit volgt dat etnische groepen gedefinieerd moeten worden van binnenuit, 

vanuit het perspectief van haar leden. Culturele kenmerken worden volgens Barth geconstrueerd 

in relatie tot andere etniciteiten. Volgens de Nederlandse expats zijn de verschillen duidelijk 

waar te nemen in hun dagelijkse contacten met hun Indonesische collega‟s. Uit mijn veldwerk is 

gebleken, dat het moeilijk is voor de kleine meerderheid van de Nederlandse expats om 

contacten op te bouwen met de lokale bevolking. De enkele contacten die er zijn, ontstonden via 

het werk. Er is meer contact met andere Nederlandse expats en buitenlandse expats. Volgens de 

Nederlandse expats zijn er verschillende redenen waarom ze niet zoveel contact hebben met de 

lokale bevolking. Ten eerste is het spreken van „Bahasa Indonesia‟ een belangrijk aspect, dat het 

mogelijk maakt om dichter bij de bevolking te komen. Ten tweede moet het ontstaan van 

contacten van twee kanten komen. In het begin waren de Nederlandse expats naar eigen zeggen 

open en probeerden zij met de „locals‟ kennis te maken. Maar na een tijdje vallen ze vaak terug 

op hun Nederlandse gemeenschap. Dan blijkt toch dat de lokale Indonesiërs niet zitten te 

wachten op contact, omdat ze weten dat de expats tijdelijk zijn in Jakarta. Een respondent zegt 

hierover:  

“Op een gegeven moment heb je zelf ook geen zin meer in om daar tijd in te investeren en zie je 

dat het met andere Nederlandse expats gewoon makkelijker loopt. Dat gaat echt heel 

gemakkelijk, omdat iedereen realiseert van ja..je moet het met elkaar doen. Je zit er allemaal als 

een vreemdeling in Jakarta. Je zit hier voor korte duur dus iedereen heeft behoefte om snel 

contact te maken. Dat gaat sneller wanneer je dezelfde taal spreekt en dezelfde denkwijze 

hebt.”
47

 

Volgens mijn informanten is het makkelijker om „contacten‟ te leggen met de Nederlandse 

expats in vergelijking met de lokale bevolking. Een kleine minderheid ervaren die contacten met 

andere expats onder andere als een uitlaatklep. De Nederlandse expats hebben allemaal het 

gevoel dat ze in dezelfde schuitje zitten. Praten over de gebeurtenissen van de dag helpt de  

47
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Nederlandse expats om de indrukken of frustraties te verwerken. De voornaamste reden voor het 

onderhouden van contacten met andere Nederlandse expats is voor de Hollandse gezelligheid, 

het samenzijn en ervaringen uitwisselen. 

 

4.2 Thuis: mijn huis in ‘kampung Belanda’ of mijn familie en vrienden? 

Het gevoel hebben dat je thuis bent in het „land van de vreemden‟ is belangrijk voor het slagen 

van een uitzending. Landspecifieke aspecten als veiligheid en mentaliteit van de lokale 

bevolking spelen daarin een rol. Maar interessant is het om te achterhalen hoe de Nederlandse 

expats het concept „thuis‟ en thuisgevoel ervaren en hoe ze daarmee omgaan.  

 

“Ik ervaar thuis als het huis waar ik ieder dag naartoe ga…waar mijn sofa zit, meubels, mijn 

schilderijen, tv, computer..Het gaat dan om de muren en de mensen erin.”
48

 

 

“Ik ervaar „thuis‟ als mijn huis in Jakarta….het is een fysiek huis eigenlijk.” 

“Thuis is voor waar ik me op me gemak voel en veilig voel…dat vind ik allemaal in mijn huis.. 

en daar voel ik me ook thuis.”
49

 

 

“Als ik terug ben van zakenreis en ik ben weer in Indonesië…voel ik me weer thuis. Ik weet hoe 

het hier werk…ik ben bekend met de omgeving..met de rituelen, gebruiken en het gedrag van de 

Indonesiërs.”
50

 

 

De mogelijkheid om de eigen cultuur en identiteit te kunnen beleven in het nieuwe land is van 

belang voor het gevoel van zich ergens thuis voelen en er bij te horen ofwel deel uitmaken van 

de samenleving. Volgens Hannerz (2002) wordt thuis (home) vaak geassocieerd met iets dat 

dichtbij is, zoals een huis, buurt of gemeenschap. Men heeft hierbij vaak een fysieke plek in 

gedachten. Daarnaast geeft hij aan dat thuis te maken heeft met bekendheid en vertrouwdheid, 

een transparante sociale omgeving (face-to-face contacten), herhaling, actieve participatie, een 

lichamelijke/ zintuiglijke ervaring, en de plek waar je bent opgegroeid. Thuis vormt op deze  

48
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manier een omgeving waar men zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. De mate waarin je je 

ergens thuis kunt voelen is dus van invloed op je identiteit, maar mijn inziens heeft identiteit ook 

invloed op het je ergens thuis kunnen voelen. De Nederlandse identiteit is voor de Nederlandse 

expats in Jakarta, een gemeenschappelijke noemer in de sociale relaties. Dit resulteert in een 

vertrouwd gevoel binnen die sociale relatie wat bijdraagt aan het thuisgevoel. Sense of home gaat 

een rol spelen op het moment dat mensen geconfronteerd worden met het tijdelijk migreren of 

weg zijn van „thuis‟. Dit geldt ook voor Nederlandse expats in Jakarta. Zij zijn tijdelijk in Jakarta 

en proberen op hun manier een home te creëren. Espiritu (2003: 2) beschrijft in haar boek home 

als een plek die zowel een imaginaire als daadwerkelijke geografie heeft. Hiermee bedoelt zij dat 

thuis zowel een fysieke plek als een gevoelsmatige, imaginaire plek kan zijn, die fysiek gezien 

overal kan zijn. Ulf Hannerz noemt dit concept „kosmopolitisme‟, waarbij de „kosmopoliet‟ zich 

overal en nergens thuis voelt en weet waar de „uitgang‟ is (Hannerz 2002: 227-230). De 

Nederlandse expats zijn in die zin ook Hannerz‟s kosmopoliet. Zij voelen zich thuis in Jakarta, 

maar in hun eerdere uitzendingen naar Afrika of Zuid-Amerika voelden zij zich daar ook thuis. 

Zij weten de uitgang altijd te vinden, die is namelijk in Nederland. Dit is van belang, omdat het 

thuis voelen in een land buiten Nederland kan tegenvallen. Nederland is dan een plek waar de 

Nederlandse expats zich „opnieuw‟ thuis kunnen voelen. Het is een plek waar de expats zich 

veilig en vertrouwd voelen door het familie- en vriendennetwerk die ze daar hebben. Deze luxe 

en garantie hebben zij als globals, in vergelijking tot migranten of vluchtelingen (locals), die hun 

thuisland hebben verlaten vanwege oorlogssituatie of economische redenen. Zij kunnen niet 

terug naar hun geboorteland om zich „opnieuw‟ thuis te voelen, omdat daar „niks‟ meer is om te 

blijven.  

Blunt & Dowling (2006: 254) beschrijven home, net als Espiritu, als fysieke plek die overal kan 

zijn. Hedetoft en Hjort (2002) vinden dat home en belonging twee nauw aan elkaar gerelateerde 

begrippen zijn. „Thuis‟ is waar we horen in territoriale, existentiële, culturele en familiaire zin. 

Deze twee begrippen zijn ook verbonden met het hebben van een identiteit. Maar belonging in 

culturele of etnische zin, strookt niet altijd met belonging in politieke of burgerlijke zin. 

Belonging kan dan opgesplitst worden in twee componenten: being in de ene plaats en longing 

naar een andere plaats. Volgens Hedetoft en Hjort (2002: VII) wordt het begrip belonging 
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tegenwoordig dan ook steeds vaker aangeduid als longing-to-be, omdat de plek waar men is (to 

be) en de plek waar naar men verlangt (longing) niet altijd meer dezelfde zijn.  

Dit lijkt bij de expats in mijn onderzoek niet het geval te zijn; de Nederlandse expats hebben een 

plek in de Indonesische samenleving weten te „vinden‟, participeren in de samenleving door 

middel van werk en nevenactiviteiten, maar verlangen niet naar Nederland. Ze voelen zich wel 

verbonden met Nederland, maar ze verlanger eerder naar een avontuur dat ze in Jakarta vinden of 

elders dan Nederland. Zij voelen zich thuis in de Indonesische samenleving en zijn ook tijdelijk 

thuis in Jakarta. Om hún thuisgevoel te duiden, biedt het onderscheid dat Ghorashi (2003) maakt, 

in twee soorten thuisgevoel, een handvat. Ghorashi onderscheidt verschillende benaderingen van 

thuis en thuisgevoel aan de hand van twee verschillende identiteiten: de exilic en diasporic 

identiteit (2003: 21). Hiermee wil Ghorashi aanduiden dat er een verschil is in de manier waarop 

„exiles‟ (bannelingen) en de „diaspora‟ tegen het concept „thuis‟ aankijken. Exiles zien thuis in 

relatie tot hun wortels (roots). Thuis is voor hen een fysieke plek, die geclaimd kan worden. 

Thuis is een plek in het verleden; het is aan nationale grenzen gebonden. Voor de diaspora is 

thuis een positie in het leven. Het is geen fysieke plek, maar het gaat om „je thuis voelen‟. Thuis 

is hierdoor een transnationaal begrip. Thuis kan dus een andere plek zijn dan waar je woont.  

De exilic benadering van Ghorashi sluit aan bij de „mindsetting‟ van de Nederlandse expats over 

„thuis‟ en het thuisgevoel. Uit de bovenstaande citaten blijkt dat de expats zich thuis voelen in de 

Indonesische samenleving, doordat zij zich fysiek, als familie, thuis voelen binnen hun grote huis 

in Kemang.  Blunt & Dowling (2006: 10) zeggen hierover: “Home is undeniable connected to 

built form such as a house…. The conflation of house and home has been widely critized. Most 

simply, home is a series of feelings and attachments, some of which, some the time, and some in 

places, become connected to a physical structure that provides shelter.” Blunt & Dowling 

bedoelen hiermee dat „huis‟ een onderdak, bescherming en beschutting biedt voor de 

thuisgevoelens die gezinnen hebben. Hierdoor door voelen gezinnen zich veilig en op hun gemak 

binnen die beschutting. Hierdoor ontstaat er een correlatie tussen „thuis‟ en „huis‟. Doordat Blunt 

& Dowling het woord „some‟ gebruiken, geven ze aan dat een „huis‟ niet altijd voor een 

thuisgevoel zorgt bij mensen.  
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“Ik voel me thuis in Jakarta..thuis dat is mijn gezin (mijn vrouw en kinderen).”
51

  

 

“Ik ervaar thuis als een eigen plek of een buurt waar mijn vrouw en kinderen wonen, werken en 

verblijven. En daar voel ik me thuis.”
52

 

 

De Nederlandse expats voelen zij zich wel thuis door hun families en hun grote huis. Gevoelens 

van balans, persoonlijkheid, geborgenheid, veiligheid, zekerheid en „thuis zijn‟ worden bij hen 

versterkt door de gemakken, uiterlijk en omvang van het huis. Persoonlijke spullen, als foto‟s, 

souvenirs en schilderijen creëren gevoelens van „thuis‟ binnen dat huis. Rondom het huis van de 

Nederlandse expats, vind je een zwembad en een tuin. Volgens de expats geven deze laatste een 

gevoel van rust in het fysieke lichaam. Zij vinden het prettig om een zwembad en tuin te hebben 

in verband met de drukke werkomgeving en de files in Jakarta. Die rustgevoel draagt bij aan het 

thuisgevoel.  

De Nederlandse expats zien het huishoudelijke personeel als een uitbreiding van hun families en 

zij maken emotioneel ook onderdeel uit van de „familie‟. Zij zorgen ervoor dat de expat-

gezinnen zich op hun gemak voelen en zich thuis voelen. Varley (1996 in Dowling & Blunt 

2006: 80) zegt hierover: “Household functions include co-residence, economic co-operation, 

reproductive activities, such as food preparation and consumption, and socialization of 

children.” De Nederlandse expats zeggen wel dat het huishoudelijk personeel onderdeel is van 

de familie, maar zij worden wel in eerste instantie als werknemers aangenomen met bepaalde 

functies en taken, en niet als „familieleden‟. Varley (1996 in Dowling & Blunt 2006: 80) zegt 

hierover:“Household, like homes, are cultural constructs that are often closely bound up with, 

but are not the same as, „the family‟.” Zowel de expat-gezinnen als het huishoudelijk personeel 

hebben iets gemeenschappelijk; ze bouwen samen het huis en thuis van de expats in Jakarta 

Daarbij hebben de global en de local elkaar nodig. 

De Nederlandse expats wonen in „compounds‟ ofwel expatwijken. De meeste bekende wijk, 

waar veel Nederlandse expats wonen, is Kemang. Kemang is de „Beverly Hills‟ van Indonesië. 

Het is een groot complex, dat omgeven is door een ringweg en bewaakt wordt tegen  
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onuitgenodigde indringers, door middel van een controlepost. Binnen de wijk tref je grote, lege 

straten en stoepen aan. Volgens Van Leeuwen (1997: 75) is dit een moderne, westerse „straat-

inrichting‟. Zij zegt dat wonen in een wijk als Kemang een onvervulbare droom is voor de 

meeste Jakartanen omdat het gaat om wonen en leven aan de andere kant van de kloof (Van 

Leeuwen 1997: 80). Zodra je Kemang binnenrijdt, word je welkom geheten met het bord 

“Welcome to cosmopolitan Village”. Vanuit macro-perspectief is het inderdaad een 

„wereldwijk‟, waar je veel buitenlandse expats treft tussen de lokale Indonesiërs. Je treft veel 

winkels en restaurants waar met name expats naar toe gaan. Kemang is een wijk die bestemd is 

voor de bovenlaag van de middenklasse ofwel de Orang Kaya. Vanuit een micro-perspectief is 

het een Kampung Belanda ofwel een „Nederlandse wijk‟. Niet alleen de huizen van de 

Nederlandse expats staan dicht bij elkaar, de expats trekken vaak met elkaar op en zoeken elkaar 

op. Deze sociale contacten kunnen onder andere ontstaan en in stand gehouden worden op een 

club. „De Nederlandse Club‟ is hier een voorbeeld van. De Nederlandse Internationale School 

(NIS) speelt een rol bij „De Nederlandse Club‟. De NIS is niet alleen een ontmoetingsplek voor 

Nederlandse expat-vrouwen (echtgenotes), die hun kinderen naar school brengen, maar ook een 

ontmoetingsplek voor de gezinnen en de Nederlandse expat gemeenschap. De expat-vrouwen 

zijn actief en betrokken bij de NIS: zij helpen mee met buitenschoolse activiteiten of doen 

vrijwilligerswerk in en rondom de school. Vergadering of activiteiten van „De Nederlandse 

Club‟ worden vaak bij de NIS gehouden. Tevens bevindt de NIS zich in Kemang, vlakbij de 

huizen waar de expats wonen. Het is een plek van „samen zijn‟ en „samen komen‟. 
 

Ook door het sporten worden de sociale contacten onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn 

voetballen en hockeyen. Zoals eerder beschreven, hebben de expats een Nederlands voetbalteam 

en een Nederlands hockeyteam. De sportcontacten zijn af en toe gemixt met andere buitenlandse 

expats en Indonesiërs. Toch blijven die contacten merendeels binnen de eigen groep. Andere 

sociale groepen waar Nederlanders samenkomen zijn bijvoorbeeld de Immanuel Kerk, waar elke 

zondag een Nederlandse Kerkdienst gehouden wordt door een Nederlandse predikant, en 

vrouwenverenigingen als „Women International Club‟. De WIC is een niet-politieke en niet-

commerciële organisatie. Zestig procent van de leden bestaat het uit Indonesische vrouwen en 

veertig procent uit vrouwen van andere landen. De WIC organiseert een groot aantal activiteiten, 

waaronder taallessen, uitstapjes en lezingen. 
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De Nederlanders leiden, kortom, een actief leven binnen de expat gemeenschap. Hierdoor voelen 

ze zich thuis in Kemang. Maar hoe zit het met hun bewegingsvrijheid in Kemang? Bauman 

(1998) stelt dat mobiliteit de onderscheidende factor is tussen globals en locals. De globals 

kunnen van mobiliteit profiteren en de locals niet. Op macro-niveau profiteren de Nederlandse 

expats van de mobiliteit. Ze kunnen zich vrij bewegen over de wereld en kunnen op een plek 

blijven naar keuze. Maar op micro-niveau, in Kemang Jakarta, hebben de expats een beperkte 

bewegingsvrijheid en kiezen ervoor om op één plek te blijven. De Nederlandse expats en hun 

gezinnen hebben in Kemang Jakarta te maken met omstandigheden als een ander klimaat 

(warmte), armoede en criminaliteit. Door het drukke verkeer, bedelaars en zakkenrollers zijn de 

expats vaak afhankelijk van hun chauffeurs om gehaald en gebracht te worden wanneer zij 

ergens naartoe willen. Kemang is, met zijn goede faciliteiten en voorzieningen, „toevluchtsoord‟ 

voor de expats, een vlucht uit het drukke, zakelijke stadscentrum.  

Volgens Hannerz (2002: 226-227) hebben technologische veranderingen in transport en 

(massa)communicatie gevolgen gehad voor het concept „home‟. De Nederlandse expats en hun 

gezinnen beschikken bijvoorbeeld over dvd-spelers om binnen hun huis te ontspannen. Er 

kunnen Nederlandse dvd‟s en Nederlandse boeken worden geleend bij de Erasmus bibliotheek in 

Jakarta om zo te ontspannen op een manier die ervoor zorgt dat de Nederlandse expats zich op 

hun gemak en thuis voelen. Televisiezender „Beste van Vlaanderen en Nederland‟ (BVN) is in 

Kemang ook te volgen via satelliettelevisie. BVN brengt onder andere Nederlands nieuws uit en 

voor de kinderen is bijvoorbeeld Sesamstraat te volgen. Er is weliswaar een verschil in 

uitzendtijd met Nederland, waardoor BVN in de middag te volgen is. Op deze manier zijn de 

Nederlandse expats en hun gezinnen op de hoogte van de actualiteit in Nederland. Ook internet, 

e-mail en telefonie helpen daarbij. Het thuismagazine „De Paraplu‟, daarentegen, houdt de 

Nederlanders bezig met wat er zich afspeelt in hun expatlevens in Jakarta. „De Paraplu‟ is een 

maandelijks blad van De Nederlandse Club. Het wordt één keer per maand gestuurd naar 

Nederlands sprekenden in Jakarta.  

Door de zojuist genoemde vormen van communicatie voelen de expats in Jakarta zich verbonden 

met Nederland. Het is een hulpmiddel om een thuisgevoel te creëren. De bindingsfactoren zijn 

hierbij de Nederlandse taal, de band met het land waar je bent geboren en bent opgegroeid en het 

bewustzijn van je Nederlandse identiteit. Op lange afstand zijn de expats toch „connected‟ met 
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familie en vrienden in Nederland. Maar tegelijkertijd geven de communicatiemiddelen óók de 

mogelijkheid een gemeenschapsgevoel te creëren in Jakarta, zoals „De Paraplu‟ laat zien.  

 

4.3 Teruggaan? 

In de vorige paragrafen en hoofdstukken heb ik een beeld trachten te schetsen hoe de 

Nederlandse expats leven, hoe zij de Nederlandse identiteit beleven en op welke manieren zij een 

thuisgevoel creëren in Jakarta. Ghorashi benadrukt dat identiteit een proces is dat tot stand komt 

door de interactie tussen verandering en continuïteit. Deze interactie heeft niet alleen met 

ervaringen in het verleden en heden te maken, maar ook met de verwachtingen voor de toekomst 

(2003: 27-28). Tijdens mijn veldwerk heb ik kunnen zien hoe de Nederlandse expats, als lokale 

rijkeren, zich manifesteren en „overleven‟ in de Indonesische maatschappij. De vraag is: willen 

de Nederlandse expats eigenlijk nog „terug‟ naar Nederland?  

Uit de interviews is gebleken dat de „terugkeer‟ naar Nederland iets is van de lange termijn. 

Daarmee bedoel ik dat de kleine meerderheid van de Nederlandse expats voorlopig niet terug wil 

om zich permanent te vestigen in Nederland. Sterker nog: zij hopen dat ze zich na deze 

uitzending in Jakarta, ergens anders in het buitenland tijdelijk kunnen vestigen. De sociale 

contexten waarin de Nederlandse expats zich op dit moment bevinden, schetst een soort kader 

voor de toekomst. Hoewel binnen dit kader, volgens Ghorashi (2002), veranderingen kunnen 

plaatsvinden is er een bepaalde continuïteit waardoor de expats zich aan de toekomst denken. 

Die continuïteit zit paradoxaal genoeg, in verandering, het zich verplaatsen van het ene land naar 

andere land voor uitzending, waardoor de toekomst voorlopig niet in Nederland ligt. De 

toekomst bevindt zich in de landen buiten Nederland. 

 

“Mijn toekomst zit voorlopig hier in Jakarta..kijk om je heen..het leven hier is aangenaam.”
53

 

 

“Wellicht zal ik na Indonesië naar Afrika of Zuid-Amerika gaan om me daar tijdelijk te 

vestigen.”
54

 

 

 

 

53
Interview met Coen, Jakarta, 26 februari 2008 

54
Interview met Pieter, Jakarta, 10 april 2008 
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Wel keren bijna alle Nederlandse expats minstens één maal per jaar terug „naar huis‟ voor 

vakantie. Zij zien dit als „op vakantie gaan‟ naar hun geboorteland. Meestal is dit tijdens de 

feestdagen, zoals de Kerst. Zij brengen dan een bezoek aan hun ouders, andere familieleden en 

vrienden om zo hun eigen kinderen in contact te laten komen met het land en de familie. 

Wanneer de Nederlandse expats na hun vakantie in Nederland teruggaan naar Indonesië, 

beseffen ze dat ze Nederland als land niet hebben gemist, maar wel bepaalde aspecten van 

Nederland. Voorbeelden hiervan zijn familieleden en vrienden. Dit geeft een indicatie dat de 

Nederlandse expats zich verbonden voelen en blijven voelen met Nederland. Dat blijkt uit de 

onderstaande citaten:  

 

“Ik mis de schone lucht, de Hollandse gemakken als bijvoorbeeld naar een snackbaar gaan of in 

de auto stappen en 10 minuten ergens anders zijn. In Jakarta is dat anders, hier duurt het een 1 

uur of 2 uur om ergens te zijn.”
55

 

 

“Ik denk af en toe met plezier aan het genot van in de stad wandelen bijvoorbeeld. Het zijn 

eerder de dingen die ik daar kan doen, maar hier niet kan doen, bijvoorbeeld fietsen en 

stadswandeling.”
56

 

 

“Ik mis het 'groene en schone straatbeeld'..de geordendheid en de weer seizoenen.”
57

 

 

De „vooruitzichten‟ om zich in Nederland permanent te vestigen worden door de Nederlandse 

expats als onaangenaam beleefd. Het is weliswaar „terugkeren‟ naar de oude vertrouwde 

omgeving, maar de Nederlandse expats geven ook aan, wanneer ze één keer per jaar naar 

Nederland gaan, dat zij zich vervreemd en ontheemd voelen in Nederland. Dit heeft deels te 

maken met gewenning aan de ontwikkelingen in het dagelijkse, praktische leven in Nederland. 

Sommigen zien die vooruitzichten als iets positiefs, want de contacten met vrienden en familie 

kunnen genormaliseerd worden en de taal en cultuur zullen geen problemen leveren.  

55
Interview met Sjoerd, Jakarta, 29 maart 2008 

56
Interview met Elmar, Jakarta, 16 april 2008 

57
Interview met Monique, Jakarta, 23 april 2008 
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Anderen zien het als „terugkeer‟ naar de oude, vertrouwde bestemming; voor hen is dat een 

bestemming zonder uitdaging. 

In dit hoofdstuk heb ik een beeld kunnen geven op welke manieren de Nederlandse expats een 

„thuisgevoel‟ creëren in Jakarta. Doordat zij door de uitzending in Jakarta wonen en werken, zien 

zij Nederland tijdelijk als een „bezoekland‟ of vakantieland. Toch blijven de Nederlandse expats 

betrokken bij de ontwikkelingen in Nederland en ze bezoeken het land ook soms. Door deze 

verbondenheid ontstaan er transnationale netwerken richting Nederland. Deze transnationale 

netwerken uiten zich in het onderhouden en blijven onderhouden van contacten in Nederland. De 

levens van de Nederlandse expats richten zich tijdelijk op het land waar ze uitgezonden zijn, 

maar zij blijven een verbondenheid hebben met Nederland. De verbondenheid met Nederland is 

vooral emotioneel en sociaal en minder functioneel, in de zin van dat de Nederlandse expats 

gezamenlijke doelen nastreven met Nederlanders en in Nederland. Werkvooruitzichten zien ze 

immers vooral buiten Nederland. 
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Afsluiting  

De doelstelling van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de wijze waarop een groep 

globals, in Bauman‟s terminologie, een thuisgevoel creëert bij een tijdelijke migratie en welke 

betekenis het Nederlanderschap heeft voor Nederlandse expats tijdens hun werk en verblijf in 

Indonesië. Ik heb me hierbij gericht op de homemaking processen, aanpassingsprocessen en 

identiteitconstructie van Nederlandse expats in Jakarta.  

 

Doordat de Nederlandse expats in de Indonesische samenleving werken en wonen, hebben ze te 

maken met cultuurverschillen. Wat natuurlijk een essentieel gegeven hierin is, is dat de 

Nederlanders vrijwillig en bewust naar Jakarta zijn vertrokken en vaak goed wisten wat hen te 

wachten zou staan door hun zelfstudie over Indonesië en het volgen van trainingen of cursussen 

aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Sommigen vinden die 

cultuurverschillen prettig; die waren zelfs reden geweest van hun vertrek uit Nederland. In hun 

werkomgeving en leefomgeving passen de Nederlandse expats zich aan, in de zin dat zij 

anticiperen op verschillen. De cultuurverschillen leiden bij hen tot gemeenschapsvorming.  

Om zichzelf te kunnen identificeren hebben (groepen) mensen anderen nodig. Groepen 

definiëren hun groepsidentiteit als cultureel anders dan die van andere groepen (Eriksen 2002: 

58; Ghorashi 2003: 32-34). De Nederlandse expats in de wijk Kemang definiëren zich eveneens 

in relatie tot andere groepen (Eriksen 2002: 11-13). Ze zijn aan elkaar verbonden op het gebied 

van sociale relaties en communicatie. Wimmer (2002 28-31) noemt dit een cultureel compromis: 

een situatie waarbij actoren een gegeven ruimte delen en overeenstemming bereiken over 

bepaalde waarden en betekeniskaders. Door de „gedeelde‟ Nederlandse taal zijn de Nederlandse 

expats met elkaar verbonden.  

Cultureel compromis gaat samen met „social closure‟: een proces van gemeenschapsvorming en 

grenzenbewaking (Wimmer 2002 33-34). Uitkomst van dit proces is een verscherping van 

groepsgrenzen tussen „wij‟ en „zij‟. Mijn inziens ontstaan er door gemeenschapsvorming 

„eilanden‟. In Jakarta zijn die eilanden duidelijk waar te nemen: kampung China, kampung Arab, 

kampung Belanda, etcetera. Er worden dus eilandjes gevormd door verschillende etnische 

gemeenschappen in Jakarta. Deze eilandjes geven ieder als lid van deze gemeenschap een 

thuisgevoel, het ergens bij horen.  
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Door cultureel compromis voelen de expats zich met elkaar verbonden en thuis binnen de expat 

gemeenschap. Zij houden er een transnationale benadering van thuis op na. Dit thuisgevoel 

wordt als het ware gecreëerd. Doordat de Nederlandse expats niet meer in Nederland wonen en 

werken, wordt het oorspronkelijke „thuisgevoel‟ hergeconstrueerd buiten Nederland. De expats 

voelen zich thuis in Jakarta door contacten met andere Nederlanders binnen de expat 

gemeenschap. In Nederland zouden deze expats, veronderstel ik, niet met elkaar optrekken 

omdat ieder zijn eigen leven leidt in hun geboorteland. In Jakarta is dat anders. Er is geen sprake 

meer van een „oorspronkelijke setting‟, de Nederlanders hebben te maken met een andere 

omgeving dan hun geboorteland. Om een vertrouwd en veilig gevoel te hebben in Jakarta zoeken 

de Nederlanders elkaar op: ze wonen op hetzelfde „eiland‟, hun kinderen gaan naar dezelfde 

school en zijn lid van dezelfde club en “sportverenigingen”. Zij participeren in de Indonesische 

door middel van werk of nevenactiviteiten, maar „integreren niet volledig‟. De kleine 

meerderheid van de Nederlandse expats in dit onderzoek woont al jaren in Jakarta, maar heeft 

niet de behoefte om 'Bahasa Indonesia‟ te leren spreken. De redenen hiervoor zijn hun tijdelijke 

aanwezigheid in Jakarta en daarnaast wordt er binnen het bedrijf waar ze werken Engels 

gesproken. Het werk vormt voor de Nederlandse expats een manier waarop zij hun plek in de 

Indonesische samenleving verwerven. Ze leveren hierdoor een economische bijdrage in 

Indonesië.  

 

Het Nederlanderschap helpt de Nederlandse expats in tijden van politieke escalaties in Jakarta. 

Door het Nederlanderschap kunnen de Nederlandse expats terugvallen op hun nationaliteit en de 

veiligheid van hun land van herkomst. Hierbij identificeren de Nederlandse expats zich 

functioneel met Nederland: er is identificatie door een gemeenschappelijk belang en wederzijdse 

afhankelijkheid (WRR 2007: 204-205). 

De identiteitsbeleving van de Nederlandse expats heeft op diverse wijze vorm gekregen. De 

Nederlandse identiteit is, kortom, een 'veranderlijke' identiteit die continu vorm krijgt door 

sociale interacties met Nederlandse expats onderling, maar ook „interacties‟ met het ontvangende 

land Indonesië. De Nederlandse expats in Jakarta vormen samen met de Nederlanders in 

Nederland één nationale groep; zij onderscheiden zich cultureel gezien van andere naties en 

hechten immers waarde aan het samenvallen van de etnische en politieke grenzen in Nederland.  
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Als aparte groep binnen Indonesië zijn ze echter aan te wijzen als een etnische en culturele 

minderheidsgroep, mits ze een gevoel van gezamenlijke afkomst en oorsprong hebben en 

zichzelf zien als cultureel verschillend en ook als zodanig beschouwd worden. De grote 

meerderheid van de Nederlandse expats denken, voelen, uiten en profileren zich als Nederlander 

en voelen zich verbonden met Nederland.  

De Nederlandse expats hebben een bevoorrechte positie in de samenleving. Dit geven zij toe, 

maar het wordt ook bevestigd door de toekenning van deze status door de lokale bevolking. Zij 

zien de expats als de Orang Kaya ofwel als lokale rijkeren met aanzien en status. Deze 

economische status is onmiskenbaar bij (activiteiten van) de „De Nederlandse Club‟; luxueuze 

uitstapjes, „sjieke‟ diners of borrels en hoge kosten van lidmaatschap.  

 

De kern van het thuisgevoel en „homemaking‟ bij de Nederlandse expats liggen volgens de 

onderzoeksresultaten bij „De Nederlandse Club‟ en de Nederlandse Internationale School (NIS). 

Juist door Nederlands onderwijs op de NIS wordt de band met Nederland in stand gehouden. Dit 

nationale bewustzijn geldt zowel voor de kinderen als hun ouders. Met het oog op eventuele 

terugkeer naar Nederland, vinden zij het belangrijk om het Nederlands bij te houden. 

„De Nederlandse Club‟ vormt het centrum voor het thuisgevoel en de Nederlandse binding. „De 

Nederlandse Club‟ zorgt ervoor dat de Nederlandse expats kunnen optrekken met mensen van 

dezelfde cultuur. Daarop voortbordurend worden Nederlandse feesten en tradities in Indonesië 

voortgezet, vaak ondersteund door lidmaatschap van de Nederlandse Club. 

Verbondenheid en identiteitsvorming zijn processen die invloed hebben op elkaar maar ook op 

het thuisgevoel. „De Nederlandse Club‟ en de Nederlandse Internationale School spelen een 

belangrijke rol in het proces van homemaking en de verbondenheid met Nederland. Echter, die 

binding beperkt zich niet alleen tot de grenzen van Indonesië. De Nederlandse expats hebben, 

naast dat ze een „tijdelijke plaats‟ hebben in de Indonesische samenleving, ook een plaats in de 

transnationale netwerken over de grenzen van Indonesië heen. Verbondenheid en „thuis voelen‟ 

wordt hierdoor verbeeld. Volgens Appadurai (in Inda & Rosaldo 2002: 49) is imagination as a 

social practice een sociaal feit en het kernbegrip van de nieuwe wereld(wan)orde. Mede door 

mondialisering zien we dat de kracht tot verbeelding iets is geworden dat iedereen kan doen en 

dat het niet langer individuele verbeelding, een uitvlucht of een elitair genoegen is. Het is een 
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proces dat de mogelijkheid biedt tot het creëren van een complete, persoonlijke perceptie van de 

wereld, die voor iedereen toegankelijk is (Appadurai in Inda & Rosaldo 2002: 49). Binnen een 

groep of gemeenschap bestaat er een algemene verbeelding van de wereld om hen heen. Deze 

perceptie wordt ontwikkeld in interactie met anderen. Dit kan zijn vanuit face-to-face contact 

maar ook op afstand. Met andere woorden: de gewenste gemeenschap (verbondenheid) en het 

verbeelde thuis wordt door Nederlandse expats omgezet in het sociaal handelen. De Nederlandse 

expats participeren wel in de Indonesische samenleving, maar trekken zich terug in Kemang en 

richten zich op hun eigen groep. Dit blijkt vooral uit het „samen zijn‟ en „samenkomen‟ via de 

Nederlandse Club of de Nederlandse Internationale school.  

Door communicatie over de grenzen heen, als internet, email, televisie houden de Nederlandse 

expats contacten met Nederland en wordt er een alternatief of tijdelijk “thuis” gecreëerd. 

Hierdoor ontstaan er transnationale netwerken. De communicatiemiddelen zijn hulpmiddelen om 

verbonden te zijn met Nederland en om een thuisgevoel te creëren. Mede door de etnoscape en 

technoscape is het volgens Appadurai (in Inda & Rosaldo 2002: 50-53) mogelijk, dat groepen 

mensen een gemeenschap kunnen vormen die niet aan tijd of plaats gebonden is, maar zich bindt 

door gedeelde nationale, culturele of etnische waarden over de grenzen heen. Hierdoor is de 

Nederlandse expat gemeenschap niet alleen een „imagined community‟, maar ook een „cyber 

community‟: zij onderhouden face-to-face relaties (die zij in Nederland met familie en vrienden 

hadden) in Jakarta door de technologische mogelijkheden en dit geeft hen een gevoel van 

“thuis”. 

Hedetoft en Hjort (2002) geven in het boek The Postnational Self aan, dat home en belonging 

twee nauw aan elkaar gerelateerde begrippen zijn. Volgens Hedetoft en Hjort (2002) betekent  

“home is where we belong”  tegenwoordig  “home is where we feel we belong”.  Thuis gaat dus 

veel meer om het gevoel van ergens thuishoren. In die zin is home ook een creatie van 

verbeelding. Volgens Ghorashi (2003: 20) heeft thuis voelen te maken met wat een plek te 

bieden heeft en hoe iemand onderdeel kan worden van het leven op een bepaalde plek. Zij 

bedoelt hiermee dat herinneringen en gevoelens op bepaalde plekken met de tijd veranderen, 

maar ze blijven in herinnering onderdeel van ons leven. De Nederlandse expats voelen zich thuis 

in Jakarta doordat zij in hun grote huis de „set of feelings‟ opnieuw creëren om zich weer thuis te 

voelen buiten Nederland. Dit geldt bij de Nederlandse expats ook voor het „samen zijn‟ en 
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samenkomen‟ op het „dertiende eiland‟. Verbeelding wordt in beide gevallen omgezet in sociaal 

handelen.  

 

Dit onderzoek laat zien hoe gescheiden de „werelden‟ zijn van de Nederlandse expats en de 

lokale bevolking van Jakarta. Op micro-niveau hebben ze elkaar nodig, waarbij de expats 

„controle‟ uitoefenen op het Indonesische personeel, maar op macro-niveau zijn het toch 

gescheiden „werelden‟. De Nederlandse expats verschillen niet veel van migranten die uit 

economisch oogpunt of een oorlogssituatie hun geboorteland hebben verlaten, als het gaat om 

strategieën voor het thuis voelen op een plaats buiten je geboorteland. Net als Ghorashi (2003) 

denk ik dat het thuisgevoel afhankelijk is van het nieuwe land waar je ontvangen wordt. De 

Nederlandse expats worden in Jakarta  „goed ontvangen‟ en „goed verzorgd‟. Gevoelens van op 

je gemak voelen en je weg weten te vinden spelen een rol in het „thuis voelen‟. Uiteindelijk 

hebben de Nederlandse expats als globals, en vluchtelingen of asielzoekers als locals, toch iets 

gemeen: het beste proberen te maken in de „mondialiserende wereld‟ om zich thuis te voelen. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Open interview Nederlandse expats aan de hand van topiclist 

- Introductie wie ik ben (wanneer we elkaar nog niet kennen) en korte uitleg onderzoek 

(doelstelling en vraagstelling)  

- Vragen of de geïnterviewde akkoord gaat met opnemen van het interview en hem of haar 

kenbaar maken dat de informatie alleen voor eigen gebruik is (informed consent) 

 

Algemeen achtergrondinformatie 

1. Hoe heet u? Wat is uw leeftijd 

2. Hoe lang woont u en werkt u in Jakarta? 

3. Waarom bent u in Indonesië gaan werken? 

4. Wat is uw functie? En wat is uw plaats in de organisatie? 

5. Werkt u in een Indonesisch/Nederlands/ander bedrijf?En hoe heet het bedrijf? 

6. In welke land(en) bent u „gestationeerd‟ geweest? 

7. Zijn uw partner en eventueel kinderen ook overgevlogen? 

8. Bent u lid van een Nederlandse vereniging in Jakarta? Waarom wel/niet? 

 

Deelvraag 1.  Welke cultuurverschillen ervaren de Nederlandse expats in de werk- en 

woonomgeving tussen Nederland en Indonesië? 

 

9. Hebt u zich aangepast aan de Indonesische cultuur als het gaat om de gang van zaken op 

het werk als op sociaal gebied? 

10. Vond u dat moeilijk of juist makkelijk? Waarom wel, waarom niet? 

11. Zijn u bepaalde verschillen opgevallen tussen de manier van werken in Indonesië en in 

Nederland en hoe verklaart u deze verschillen? Voorbeelden? 

12. Wat spreekt u aan in de Indonesische cultuur?Wat spreekt u niet aan? 

13. Hebt u bepaalde aspecten van de Indonesische cultuur overgenomen? 

14. Hebt u tijdens uw verblijf in Jakarta locale tradities/feesten bijgewoond en kunt u hiervan 

een voorbeeld geven? 

 

Deelvraag 2. Welke betekenis heeft het Nederlanderschap voor de expats en welke rol speelt 

het in hun positionering in de Indonesische maatschappij? 

15. Met welke nationaliteit voelt u het meest verbonden? Hoe zou u zichzelf willen noemen 

(bijvoorbeeld Nederlander, Europeaan, „Euraziaat‟, Indo, wereldburger) en waarom? 

16. Mist u Nederland tijdens uw verblijf in Jakarta?Wat mist u dan? 

17. Hebt u veel contact met andere Nederlandse expats of andere Nederlanders in Jakarta? Zo 

ja, wat is uw reden hier voor? Zo nee, wat was is reden hier voor? 

18. Merkt u een verandering in uw Nederlanderschap, sinds u in Jakarta verblijf? Zo ja, hoe 

komt dat? Zo nee, hoe komt dat?  

19. Wat verstaat u onder Nederlanderschap?  
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20. Bent u  trots op uw Nederlandse achtergrond? Waarom en hoe uit u dat? 

21. Hoe ziet u uw positie in de Indonesische samenleving als u die vergelijkt met mensen om 

u heen? 

 

Deelvraag 3. Op welke manieren creëren de Nederlandse expats een thuisgevoel in Jakarta 

en waarop is dat gebaseerd? 

 

22. In welke mate heeft u het gevoel dat u zich thuis voelt in Indonesië?Is dat is in fysieke, 

sociaal of symbolische zin? 

23. Wat ervaart u als „thuis‟ en waar voelt u zich thuis? Waarom? 

24. Hebt u wel  eens het gevoel dat u buitengesloten wordt in Jakarta? Zo ja, kunt u hier een 

voorbeeld van geven? 

25. Onderhoudt u contact met uw familie/vrienden/kennissen in Nederland? Zo ja, op welke 

manier en waarom?(communicatie, financiën, goederen). 

26. Voelt u zich meer verbonden met Nederland in Jakarta in vergelijking met uw verblijf in 

Nederland?  Zo ja, waarom en hoe is die tot stand gekomen? Zo nee, waarom niet? 

27. Hebt u tijdens u verblijf in Jakarta de gebeurtenissen in Nederland gevolgd? Zo ja, 

waarom en op welke manier? 

 

Afsluiting 

- Toevoeging(en) aan het interview? 

- Bedanken voor het interview. Mocht u nog vragen hebben; hier heeft u mijn nummer en 

email-adres. 

- Heeft u misschien een visitekaart, zodat ik contact met u kunt opnemen wanneer  iets 

onduidelijk is of als ik vragen heb? 
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Bijlage 2: Respondentenoverzicht 

 

Respondenten  Geslacht 

 
Leeftijd 

 
Aantal jaren 

in Jakarta 

Werk 

 

1 Man 39 jaar 1 jaar Manager 

2 Man 39 jaar 1 jaar Senior 

beheer 

medewerker 

3 Man 45 jaar 3,5 jaar Senior 

beheer 

medewerker 

4 Man 48 jaar 1, 8 jaar Manager 

5 Man 43 jaar 9 jaar Sales & 

Marketing 

Manager 

6 Man 50 jaar 6 jaar Medewerker 

Private 

Sector 

Development 

7 Man 41 jaar 3 jaar Finance 

Director 

8 Man 55 jaar 12 jaar Consultant 

9 Man 39 jaar 2 jaar Managing 

Director 

10 Man 36 jaar 1,8 jaar Finance 

Director 

11 Man 41 jaar 11 jaar Director 

12 Man 44 jaar 1 jaar Director 

13 Vrouw 51 jaar 16 jaar Hoofdleiding 
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14 Vrouw 41 jaar 3 jaar Hoofdleiding 

15 Vrouw 52 jaar 3 jaar Hoofd 

Redactrice 

16 Man 41 jaar 15 jaar Eigenaar 

horeca 

17 Man 45 jaar 16 jaar Technical 

Advisor 

18 Vrouw 49 jaar 8 jaar Journalist 
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Bijlage 3: Uitnodiging receptie Koninginnedag in Jakarta 
 

 


