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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
 

Zonder de bewoners van Wisma Tunggal Karsa en Bangun Trisno zou ik deze thesis nooit 

geschreven kunnen hebben. In allerlei opzichten heb ik veel van hen kunnen leren. De 

herinneringen, verhalen, kennis en opvattingen van de Javaans Surinaamse ouderen hebben mijn 

verwachtingen in twijfel getrokken en mijn bestaande aannames onderuitgehaald. Van dichtbij 

heb ik kunnen zien hoe zij vorm geven aan het ouder worden en veel bewondering heb ik 

gekregen voor de manier waarop zij, ieder op een eigen manier, betekenis geven aan het leven. 

Daarom wil ik in de eerste plaats de bewoners van de twee Javaanse woongemeenschappen, en in 

het bijzonder de bewoners met wie ik interviews heb afgenomen, bedanken voor hun gastvrijheid 

en voor het delen van hun verhalen met mij.  

 Diegenen die mij hebben geholpen gedurende het onderzoek, ben ik ook erg dankbaar. 

Mijn dank gaat uit naar Hariette Mingoen, die mij de kans heeft geboden identiteit en 

thuisgevoelens van de Javaans Surinaamse ouderen te onderzoeken en te beschrijven. Fred 

Atmoredjo zou ik willen bedanken voor alle informatie, tijd en moeite, maar vooral voor alle 

Javaanse vertalingen tijdens interviews, de dagopvang en vergaderingen. Ook wil ik de bezoekers, 

medewerkers en vrijwilligers van de Javaanse dagopvang bedanken. Voor de goede begeleiding, 

voor alle tips, ideeën en suggesties, vanaf de opzet tot aan het uiteindelijke schrijven van deze 

thesis, wil ik ten slotte Madeleine Albregtse bedanken.   

 

 

         Lisa Djasmadi 

         Utrecht, 29 augustus 
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Hoofdstuk 1Hoofdstuk 1Hoofdstuk 1Hoofdstuk 1    

 

Inleiding: Ouderen aan het woord1 

 

Achter de deuren van Bangun Trisno, een van de woongemeenschappen voor Javaanse ouderen in 

Den Haag, is het groot feest. Gamelanklanken verwelkomen de, in kleurrijke jarik en klambi 

geklede, gasten. De dames van de groep Budaya Mekar Sari voeren een dans uit op het groots 

opgezet podium. Javaanse batikstoffen sieren de kraampjes die staan opgesteld op het binnenplein. 

En terwijl de een geniet van zijn saoto, bestelt de ander nog een bami. Een zoete, ijskoude dawet, 

geeft verkoeling na het eten van de sambel tempe die ditmaal erg pedhes is, en is bovendien 

verfrissend op een warme dag als deze. Buiten op straat bereidt de groep Gotong Royong uit 

Delfzijl zich voor op een optreden van de traditionele ‘paardendans’, oftewel jaran kepang. 

Voordat de band uit Suriname hun Javaanse pop ten gehore brengt, heeft de band uit Nederland 

Tiyang Jawi genaamd, het publiek al aan het dansen gezet met, naar eigen aankondiging, “pop 

jawa nostalgie”. Dit drukbezochte en gezellige feest speelt zich letterlijk af tegen een decor in de 

kleuren groen en geel. Evenals de vele ballonnen, die de setting een vrolijke uitstraling geven, zijn 

ook de kokarde in de kleuren van de gemeente Den Haag. Het thema van de jaarlijkse ouderendag 

Riwayat Rama Ibu, waarbij “ouderen aan het woord” zijn, is dit jaar dan ook “Thuis in Den Haag”.2 

 

Migratie en andere vormen van mobiliteit schijnen nieuw licht op bekende noties van ‘thuis’, 

zoals ook bovenstaand veldwerkfragment illustreert. ‘Thuis’ is niet meer vanzelfsprekend de plek 

waar ‘we territoriaal, existentieel en cultureel toebehoren, waar onze gemeenschap is, waar onze 

familie en geliefden wonen, waar we ons kunnen identificeren met roots, en waar we naar terug 

verlangen als we ergens anders in de wereld zijn’ (Hedetoft & Hjort 2002: vii). Dit romantische 

beeld van ‘thuis’ staat onder vuur als de plek waar we voelen dat we thuishoren, niet overeenkomt 

met de objectieve toeschrijving of lidmaatschap. Het ‘culturele’ of  ‘etnische’ thuis is in dat geval 

niet hetzelfde als het ‘politieke’ of ‘civiele’ thuis (ibid.). Mensen worden immers steeds vaker 

losgekoppeld van hun ‘roots’, geboorteplaats en sociale context, wat Arjun Appadurai (1996: 306) 

als volgt verwoordt: ‘ethnicity once a genie  contained in the bottle of some sort of locality, has 

now become a global force, forever slipping in and through the cracks between states and borders’.     

                                                 
1
 Vrije vertaling van Riwayat Rama Ibu, (op de flyer van de Javaanse ouderendag 2008).   

2
 8 juni 2008.  
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‘Thuis’ wordt daarom steeds vaker opgevat als dynamisch, waarbij Liisa Malkki (1992) 

bijvoorbeeld, kritiek heeft op de statische noties van ‘thuis’ die lijken te suggereren dat mensen in 

één bepaalde plek ‘geworteld’ zijn en hier ook hun identiteit aan ontlenen. Ulf Hannerz (2002) is 

van mening dat mensen eerder ‘home makers’ zijn in verscheidene locaties.  Er bestaan 

verschillende manieren voor migranten om ergens een ‘thuis’ te bouwen. Verbeelding van ‘thuis’ 

is een voorbeeld (Appadurai 1996), maar ook reconstructie van ‘thuis’ door middel van 

herinneringen is een manier (Espiritu 2003). In dit proces van ‘een thuis maken’ speelt de 

ontvangende samenleving een grote rol, omdat deze bepaalt in hoeverre migranten geaccepteerd 

worden en de kans krijgen zich thuis te voelen (Espiritu 2003; Gorashi 2003).   

De geografische plek waar iemand zich thuis voelt, zegt echter weinig over zijn identiteit, 

aangezien identiteit niet automatisch met een bepaalde plek verbonden hoeft te zijn. Naarmate 

mensen zich meer bewegen en de ‘natie’ losgekoppeld wordt van de ‘staat’, lijken vragen als 

‘waartoe behoren we?’ en ‘wie zijn wij’ steeds belangrijker te worden. Vertovec (2007), specialist 

op het gebied van multiculturalisme, stelt dat deze mondiale ontwikkelingen een grote aandacht 

voor migratie, in relatie tot identiteit en de constructie van ‘thuis’,  binnen de antropologie teweeg 

hebben gebracht. Ook in deze thesis wil ik aan de hand van kwalitatief antropologisch onderzoek 

dieper ingaan op concepten als home, belonging en identiteit. Dat doe ik aan de hand van de 

opvattingen en de ervaringen van Javaans-Surinaamse3 ouderen  in Nederland.  

Het stijgende aantal migrantenouderen in Nederland en in de rest van Europa is een gevolg 

van twee sociaaldemografische processen, namelijk vergrijzing en internationale migratie (Warnes 

et al. 2004: 307-308). Binnen de etnogerontologie en antropologie zijn reeds studies gedaan naar 

de invloed van etniciteit en cultuur op de beleving van ouderdom 4. Toch worden vergrijzing en 

migratie vooral apart van elkaar onderzocht, is de mening van Warnes. Ook Torres (1999) stelt dat 

de situatie van ouderen binnen etnische minderheden in wetenschappelijke literatuur lange tijd is 

verwaarloost. Warnes pleit dan ook voor meer onderzoek naar migrantenouderen omdat deze zich 

in een zwakke positie bevinden vanwege de groeiende intolerante houding tegenover migranten, 

zichtbaar in veel Europese landen, en tevens vanwege de groeiende afhankelijkheid van 

zorgvoorzieningen (Warnes et al. 2004: 307-308).  

 In deze thesis wil ik bijdragen aan de kennis over de identiteit en het thuisgevoel van 

migrantenouderen, en in het specifieke geval van Javaanse ouderen die woonachtig zijn in 

                                                 
3
 In de rest van deze thesis verwijs ik naar Javaanse Surinamers met Javanen  

4
 Project AGE is hier een voorbeeld van (Keith et al. 1990, 1994; Ikels et al. 1995) 
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woongemeenschappen voor Javaanse 50 plussers: Bangun Trisno (“Met liefde opgebouwd”) en 

Wisma Tunggal Karsa  (“Huis van gelijkgezinden”). Naast meergeneratiewoningen en 

pendelwoningen, is het wonen in een woongroep populair onder ouderen. Op dit moment telt 

Nederland ongeveer 200 woongemeenschappen, voor zowel ‘autochtone’ als migrantenouderen. 

Veelal op eigen initiatief starten 50 of 55 plussers een woongroep, waarin men naast leeftijd 

meestal nog een kenmerk met elkaar deelt, zoals bijvoorbeeld etniciteit (Meijenfeldt en Moerbeek 

2001).  

‘Wat betekent ‘thuis’ voor deze ouderen?’ ‘Hoe construeren zij een ‘thuis’ in Den Haag?’, 

‘Hoe gaan Javaanse ouderen om met het ouder worden in Nederland?’, ‘Wat bepaalt de keuze voor 

het wonen in een woongroep?’, en ‘Welke rol spelen ouderdom en etniciteit hierin?’ zijn enkele 

vragen die ik in deze thesis wil beantwoorden door Javaanse ouderen aan het woord te laten. De 

centrale vraag in dit onderzoek is de volgende: “Welke betekenis kennen Javaans Surinaamse 

ouderen toe aan ‘home’ en ‘belonging’ en hoe kan het maken van een thuis in een woongroep, 

worden verklaard aan de hand van de identiteitsconstructie van deze ouderen?” 

 

Methodologie Methodologie Methodologie Methodologie     

Gedurende vier maanden, van 7 februari tot en met 8 juni 2008, heb ik kwalitatief antropologisch 

onderzoek verricht binnen twee woongemeenschappen voor Javaanse ouderen. Wisma Tunggal 

Karsa en Bangun Trisno liggen op loopafstand van elkaar, en zijn beide onderdeel van het 

ouderenwerk van de welzijnsorganisatie voor de belangenbehartiging en sociaal cultureel werk 

ten behoeve van Javanen in Nederland, Rukun Budi Utama (RBU). De woongroepen bestaan 

ongeveer tien jaar en geven, met in totaal vijftig woningen, onderdak aan ongeveer zestig Javaanse 

ouderen boven de vijftig jaar. Ik heb me gericht op deze woongroepen in Den Haag, omdat Den 

Haag een van de grote steden is waar veel Javanen zich hebben gevestigd. RBU heeft zich vanaf 

1976 ingezet voor deze doelgroep en sinds 1993, het jaar dat is uitgeroepen tot het Europees Jaar 

van de Ouderen (Burleson 1993: 1), in het bijzonder voor de ouderen uit de Javaanse 

gemeenschap.  

Contact heb ik gelegd met de voorzitter van de stichting, Hariette Mingoen, die na het 

lezen van de opzet van het onderzoek toestemming heeft gegeven voor het uitvoeren er van. 

Tijdens een vergadering ben ik geïntroduceerd bij de besturen van de woongemeenschappen, als 

een studente culturele antropologie die onderzoek gaat doet naar ‘thuisgevoel’ onder Javaanse 



 8 

ouderen. Aan de rest van de bewoners ben ik gedurende de vier maanden ook op die manier 

voorgesteld, of simpelweg als stagiaire, cah sekolah (schoolmeisje) of siswa (student).  

Het onderzoek is voornamelijk gebaseerd op halfgestructureerde en open interviews, met 

een duur van één uur tot drie uur. In vier maanden tijd heb ik eenentwintig interviews kunnen 

verzamelen. Deze zijn, met uitzondering van de interviews met de organisatie, afgelegd bij de 

informanten thuis, en bovendien zonder opnameapparatuur om een informele sfeer te behouden. 

Terwijl ik mij tijdens informele gesprekken redelijk kon redden in de Javaanse taal, ging dat 

moeizamer met interviews over levensverhalen en diepgaande onderwerpen als, etnische 

identiteit en thuisgevoel. Vanwege deze taalbarrière zijn zes van de interviews afgenomen met een 

tolk. De activeringsmedewerker van de stichting, Fred Atmoredjo, bood mij aan om te vertalen 

daar waar nodig zou zijn. Ondanks de moeilijkheden met het vinden van de juiste Javaanse 

woorden voor bijvoorbeeld ‘identiteit’, ‘etniciteit’, ‘loyaliteit’ en ‘roots’, hebben de vertalingen mij 

erg geholpen met het stellen van de juiste vragen en het begrijpen van de antwoorden zonder 

interessante delen er van te missen.5 Het ging hierbij vooral om de interviews die ik had met 

bewoners boven de zeventig jaar. 

De redelijk kleine onderzoeksgroep en de kleine afstanden waarop men woont, stelde mij 

in staat naast de interviews ook veel informele gesprekken te hebben met een groot aantal mensen 

zoals de bewoners zelf, maar ook familieleden, werknemers, en vrijwilligers. Uiteindelijk heb ik 

met vijftien bewoners interviews kunnen afleggen. Een deel van deze informanten heb ik 

telefonisch gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. Door anderen ben ik zelf uitgenodigd om 

een interview af te nemen, en anderen heb ik na een aantal informele gesprekken en 

ontmoetingen gevraagd voor een interview. In het geval van echtparen, heb ik de interviews 

afgelegd met twee mensen tegelijk. Bij een deel van de informanten heb ik een tweede of derde 

interview afgelegd.  

  Naast gesprekken en interviews was participerende observatie ook een belangrijk 

onderdeel van dit onderzoek. Zo was ik bijna elke week een keer aanwezig bij de Javaanse 

dagopvang in een verzorgingstehuis in Den Haag, die bezocht wordt door enkele ouderen van de 

woongroepen en daarnaast ook door Javaanse ouderen die niet in de woongroep wonen. Verder 

ben ik aanwezig geweest bij vergaderingen, knutselmiddagen en bewegingslessen in de 

gemeenschappelijke ruimte van de woongemeenschappen. Ook op het kantoor heb ik tijd 

                                                 
5
 Vertalingen van zinnen zullen in deze thesis in een voetnoot weergegeven worden. Vertalingen van woorden 

staan tussen haakjes in de tekst. Het gaat hierbij om vertalingen van het Javaans naar het Nederlands of 

andersom. Mocht het om een vertaling van het Surinaams naar het Nederlands gaan, dan staat het erbij vermeld.  
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doorgebracht en heb ik kunnen zien hoe de stichting ouderen helpt met het regelen van 

administratie. Daarnaast ben ik bij informanten op visite geweest, heb ik met enkelen van hen 

foto’s gekeken en heb ik ziekenbezoek en een condoleance afgelegd. Daarnaast ben ik aanwezig 

geweest bij fysiotherapie, ben ik meegegaan met het boodschappen doen, en heb ik boeken en 

artikelen over Javaanse taal, religie en cultuur uitgewisseld. Ook simpelweg tijdens het ‘hanging 

out’ (DeWalt en DeWalt 2002: 4) op het plein of de galerij van de woongroepen, of zelfs op het 

plein tussen de markt en Bangun Trisno, waar ik vaak zat om aantekeningen te maken, heb ik 

kunnen observeren en informele gesprekken met passerende bewoners gehouden. Tijdens het 

participeren in verschillende activiteiten en het ‘rondhangen’ heb ik inzicht gekregen in de 

leefwereld van de informanten en tevens in de betekenissen die men toekent aan activiteiten en 

aan de leefomgeving.   

 Voor verschillende auteurs heeft participerende observatie een paradoxaal karakter, omdat 

deze onderzoeksmethode zowel emotionele betrokkenheid als distantie tot de onderzoeksgroep 

inhoudt (Behar 1996). Gorashi (2003: 39-50) meent dat een onderzoeker zowel ‘insider’ als 

‘outsider’ moet kunnen zijn. Als half Nederlandse en half Javaans-Surinaamse heb ik onderzoek 

gedaan in Nederland en tevens binnen de Javaanse gemeenschap, waar ik heb geprobeerd het 

bekende met nieuwe ogen te bekijken. Tegelijkertijd was dit ‘veld’ voor mij ook erg onbekend, en 

heb ik door middel van participeren kennis kunnen maken met de opvattingen en ideeën over 

thuis en identiteit van oudere Javanen. Mijn eigen afkomst heeft het leggen van contacten binnen 

de onderzoeksgroep vergemakkelijkt. Na de vraag wiens kind ik was, volgde meestal “isa omong 

jawa?” 6. Veel van de ouderen waren zichtbaar opgelucht wanneer ik in het Javaans antwoord gaf, 

wat vervolgens de sfeer minder formeel maakte. Mijn geringe Javaanse woordenschat deed echter 

ook veel gespreksstof opwaaien. Dit heeft me vervolgens inzicht gegeven in hoe men denkt over 

de Javaanse taal en het doorgeven van taal aan jongeren. 

 Bij mijn introductie in het veld heb ik aangegeven bereid te zijn om, naast mijn 

onderzoeksactiviteiten, ook vrijwilligerswerk te doen. Dit houdt het volgende in: een huizenronde 

gemaakt met een andere vrijwilliger om de gebreken aan woningen te noteren voor de 

woningbouwstichting; twee indicaties bijgewoond, tijdens welke ouderen opnieuw geïndiceerd 

worden om de dagopvang te mogen bezoeken; en betrokken geweest bij de voorbereidingen van 

de ouderendag. Op deze manier heb ik een beeld kunnen krijgen van de werkzaamheden en de 

activiteiten van de organisatie.  

                                                 
6
 “Kan je Javaans praten?” 
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 De beschreven onderzoeksmethoden hebben mij voorzien in een grote hoeveelheid data, 

die mij inzicht hebben gegeven in de ervaringen met en de opvattingen over ‘thuis’, identiteit en 

ouderdom van de Javaanse ouderen.  

 

Kenmerken van informantenKenmerken van informantenKenmerken van informantenKenmerken van informanten    

Van de 15 bewoners die ik heb geïnterviewd waren 5 man en 9 vrouw. Op één uitzondering na 

zijn zij allemaal in Suriname geboren, in verschillende districten zoals Saramacca, Commewijne en 

Paramaribo. De onderwijsmogelijkheden die men heeft gehad lopen erg uiteen. Velen hebben 

geen onderwijs genoten of basisonderwijs gevolgd, anderen hebben de ulo en/of de mulo afgerond. 

Een enkeling heeft een combinatie tussen werken en leren gedaan of verschillende cursussen 

gevolgd. Terwijl het grootse deel van mijn informanten naar Nederland is gemigreerd rond de 

onafhankelijkheid van Suriname in 1975, heeft de minderheid diezelfde stap een aantal jaren later 

genomen. Economische of familieomstandigheden, gezondheidsredenen of andere factoren 

hebben die informanten aangespoord om ook te migreren.  

De namen van bewoners van de woongroepen in dit gehele stuk zijn fictief om de 

anonimiteit van informanten te bewaren. Velen van hen hadden, met het oog op kleinkinderen 

die later zouden kunnen lezen over hun grootouders, graag gewild dat hun eigen naam werd 

vermeld. Anderen gaven aan zich niet te schamen voor hun naam, en zich daarom trots te voelen 

wanneer ze hun naam zouden teruglezen. Echter, een enkeling heeft mij gevraagd om anoniem te 

blijven. Daarnaast heb ik ook vanwege antropologische richtlijnen wat betreft de privacy van 

informanten, ervoor gekozen om in deze thesis anonieme namen te gebruiken (DeWalt & DeWalt 

2002: 202-203). 

Waar ik de bewoners gedurende het onderzoek meestal aansprak met opa, oma of mbah 

(opa of oma), verwijs ik in deze thesis naar hen met pak en ibu gevolgd door de (fictieve) 

achternaam. Door deze Javaanse woorden in de betekenis voor respectievelijk ‘meneer’ en 

‘mevrouw’ te gebruiken, maak ik meteen kenbaar wat de sekse van de persoon is.  

 

Overzicht van de hoofdstukken Overzicht van de hoofdstukken Overzicht van de hoofdstukken Overzicht van de hoofdstukken     

Processen van mondialisering en migratie hebben impact op verschillende niveaus van thuisgevoel 

voor mijn informanten. Al deze niveaus beïnvloeden de mate waarin zij een ‘thuis’ kunnen maken 

en vorm kunnen geven aan hun identiteit. De hoofdstukken van deze thesis zijn ingedeeld aan de 

hand van hiervan. Een emotionele band met het herkomstland, dan wel het vestigingsland 
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worden besproken in hoofdstuk 2. Ik ga bovendien in op het verband tussen etnische en nationale 

identiteit, in relatie tot de migratiegeschiedenis van de Javanen in Nederland. Na de natiestaat 

komt het tweede niveau waarop een thuisgevoel zich kan manifesteren aan de orde, namelijk de 

etnische groep. Ik behandel in dit hoofdstuk de manier waarop Javanen, eenmaal in Nederland, 

zich vestigden. Informele uitsluiting en de mate waarin de ouderen hebben geprobeerd aansluiting 

te vinden bij de Nederlandse samenleving spelen hierbij een rol. Ik kijk tevens naar de rol die de 

etnische gemeenschap inneemt in de thuisgevoelens van de ouderen. Om een beeld te schetsen 

van het ‘thuis’ in een woongemeenschap behandel ik in hoofdstuk 4 het derde, lokale, niveau. De 

motivaties van ouderen om in een Javaanse woongemeenschap te wonen, schijnen licht op hoe zij 

vormgeven aan ouderdom en hoe zijn hun identiteit construeren.      
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Hoofdstuk 2Hoofdstuk 2Hoofdstuk 2Hoofdstuk 2    

“Nederland is mijn thuisland” 

    

“Ons lichaam is als een huis. Het kan ieder moment instorten”, zegt ibu Moeradji 

zuchtend tegen haar buurvrouw, “alleen de dokter kan het weer opknappen.” Ibu 

Toemini knikt en glimlacht: “Gelukkig wonen we hier. Stel dat we nog in 

Suriname woonden, dan waren we er misschien al niet eens meer geweest!”7  

    

HebbenHebbenHebbenHebben mensen ‘wortels’? mensen ‘wortels’? mensen ‘wortels’? mensen ‘wortels’? 

Ongrijpbaar, moeilijk te bevatten en volgens Hedetoft en Hjort (2002: xi) gaat het om de een of 

andere reden een analytisch begrip te boven. Het gaat hier over het concept ‘thuis’, dat een 

bepaalde mate van redeloosheid, emotie en sentiment in zich draagt (ibid.). ‘Thuis’, de plek waar 

we toe behoren, wordt vaak geassocieerd met het hebben van roots. . . . Daar waar we geboren zijn en 

waar onze navelsteng begraven ligt, is ook ons ‘thuis’. Veelal wordt gedacht dat mensen in een 

bepaalde plaats ‘geworteld’ zijn, en hun identiteit ontlenen aan het hebben van die ‘wortels’ 

(Malkki 1992). Maar een dergelijke opvatting van het concept ‘thuis’ is, ondanks de populariteit 

ervan, niet zo vanzelfsprekend als het lijkt, suggereert Malkki (1992). Deze manier van denken 

over ‘thuis’ en territoir hangt samen met het vanzelfsprekende idee van een wereld verdeeld in 

natiestaten. De ogenschijnlijke natuurlijke verbinding tussen ‘natie’ en ‘staat’, zorgt ervoor dat 

cultuur en etniciteit opgevat worden als iets dat behoort tot een bepaald grondgebied. Een 

dergelijke territorialisering werkt een statisch beeld van cultuur in de hand, wat er toe bijdraagt 

dat de identiteit van een persoon zich enkel en alleen lijkt te vormen rond de natiestaat waarin 

deze persoon is geboren. 

 Echter, nu meer dan ooit te voren zijn mensen mobiel, en worden we losgekoppeld van 

onze roots, wat ook wel aangeduid wordt met de term deterritorialisering. Cultuur verliest de 

natuurlijke relatie tot haar specifieke geografische plek, en overstijgt daarmee landsgrenzen. 

Ontwikkelingen zoals deze, zijn volgens Basch een uitdaging om culturen, naties en etnische 

groepen niet meer te zien als geografisch gewortelde, afgebakende eenheden  met ‘natuurlijk’ 

gegeven eigenschappen (1994: 33). Echt houdbaar is het roots metafoor daarom niet meer. Mensen 

hebben immers voeten, zo stelt Hannerz (2002).  

                                                 
7
 7 februari 2008.  
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Toch worden migratie en mobiliteit veelal in het licht gezien van ‘ontworteling’, vanwege 

de gedachte dat identiteit sterk verbonden is met roots in een bepaald grondgebied. Vertogen over 

identiteit blijven tot op heden voornamelijk vormgegeven in termen van loyaliteit aan naties en 

natiestaten, omdat deze eenheden de wereld geografisch indelen (Basch 1994: 8). ‘Ontworteling’ 

zou voor migranten vervolgens leiden tot een verlies van identiteit en cultuur. Soysal (2002) 

bekritiseert deze vermeende ontworteling van migranten, omdat het een sterke band tussen 

identiteit en territoir impliceert die in werkelijkheid niet altijd bestaat. Migranten zouden hun 

‘thuis’ achtergelaten hebben, en voor altijd terug blijven verlangen naar het geboorteland. Ze 

betoogt dat essentialistische opvattingen over cultuur en identiteit, waarbij deze worden gezien als 

statisch en verbonden met territoir, geen recht doen aan ervaringen van migranten met 

betrekking tot thuisgevoel en belonging (2002: 138).   

 Ook de opvattingen over ‘thuis’ van de Javaanse ouderen uit dit onderzoek geven aan dat 

een emotioneel nauwe band met het land van herkomst niet vanzelfsprekend is. Tegen mijn 

verwachting in kreeg ik vaak van informanten te horen dat ze zich volledig thuis voelen in 

Nederland, en zelfs nooit meer aan Suriname denken, zoals bijvoorbeeld ibu Karijowiro:  

 

“Ik voel me hier thuis, Nederland is mijn thuisland. Suriname ben ik al vergeten, ik voel 

me hier goed. Ik voelde me meteen prettig toen ik hier voor het eerst kwam”. Ibu 

Karijowiro heeft nog wel familie in Suriname, en voelt zich daarom verplicht om af en toe 

eens op vakantie te gaan, maar “ik mis het land niet, de drang om er heen te gaan is er niet 

meer zo. Het is puur de familie die me bindt met Suriname.”8 

 

Voor pak Moenadi heeft thuis vooral met een bepaald gevoel te maken: “ik moet me 

gewoon tevreden voelen. Awake enteng! ..hoe moet ik het uitleggen? Je voelt je zacht. 

Rust. Van binnenuit.” Aan vroeger denken doet hij liever niet, hij ziet het als een 

belemmering en kijkt liever naar de toekomst. Wanneer ik hem vraag of hij nog wel eens 

naar Suriname gaat op vakantie, antwoordt hij bedenkelijk: “Njaa.. vakantie wel. Vroeger 

woonden mijn broers en ouders nog in Suriname. Eerst ging ik elk jaar, maar nu ga ik om 

de vier of vijf jaar. Ik voel me niet zo thuis meer in Suriname.”9 

 

Een verlangen naar jeugd en geboorteplaats is volgens psychologen (Erikson 1982, Peck 1962, 

Sherman 1991) een kenmerk van ouderdom, dat voortkomt uit een biologisch element waar iedere 

oudere mee te maken krijgt. Het is een levensfase waarin herinneringen van vroeger betekenisvol 

worden in het heden. Deze visie lijkt een vanzelfsprekende emotionele band met het 

                                                 
8
 Soekiyem Karijowiro, 71 jaar. 27 februari 2008.  

9
 Toekirin Moenadi, 70 jaar. 15 februari 2008.  
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geboorteland, een visie die Malkki bekritiseert, te bevestigen. Migrantenouderen worden door de 

aanname dat ze een sterk terugverlangen hebben naar het land van herkomst, afgeschilderd als 

‘zielig’ ‘ontworteld’, ‘tussen twee culturen’ en eeuwig terugverlangend naar toen en daar, het 

werkelijke ‘thuis’. De gevoelens van oudere migranten bij het geboorteland en het vestigingsland 

zijn echter complexer, zo is gebleken uit de ervaringen van de Javaanse ouderen. Ook nostalgische 

herinneringen aan vroeger spelen een minder grote rol dan ik had gedacht en van heimwee of 

terugverlangen is nauwelijks sprake.  

 Steeds vaker wordt een ‘thuis’ gecreëerd zonder de aanwezigheid van een zekere 

territoriale nationale basis (Malkki 1992). Appadurai (1996) suggereert dat fysieke plaatsen aan 

invloed verloren hebben en dat etnische identiteiten zich vooral afspelen op mondiaal niveau en 

daarmee nationale grenzen overstijgen. Grenzen van de natie zijn inmiddels niet meer eenduidig 

maar fluïde, een proces dat ook wel aangeduid wordt met ‘de crisis van het koppelteken’ tussen 

natie en staat. Verschillende componenten van de traditionele natiestaat, worden volgens 

Christiansen en Hedetoft (2004: 6) ontkoppeld van elkaar: ‘nationaliteit’ van etniciteit’, ‘het volk’ 

van ‘de staat’ en ‘burgerschap’ van ‘thuishoren’. Gorashi (2003) maakt in dit verband onderscheid 

tussen een territoriale, nationale en een deterritoriale, transnationale benadering van een 

thuisgevoel. Bij de laatste benadering is een thuisgevoel niet gebonden aan een bepaalde fysieke 

plaats, zoals dat bij de nationale benadering wél het geval is. Een ‘thuis’ kan dan in principe overal 

zijn, in plaats van territoir heeft het meer te maken met een bepaald gevoel.  

 

Migratie: een bewuste keuze voor een veiliger ‘thuis’Migratie: een bewuste keuze voor een veiliger ‘thuis’Migratie: een bewuste keuze voor een veiliger ‘thuis’Migratie: een bewuste keuze voor een veiliger ‘thuis’    

Op de eerste dag van mijn onderzoek werd ik, door het gesprek tussen twee buurvrouwen ibu 

Moeradji en ibu Toemini aan het begin van dit hoofdstuk, gewezen op het belang van de 

aanwezigheid van goede (medische) voorzieningen in het thuisgevoel van de Javaanse ouderen. De 

zekerheid van het kunnen terugvallen op goede sociale voorzieningen geeft een veilig gevoel, een 

gevoel dat in Suriname niet altijd aanwezig was, zo laten de bewoners weten.  

Het idee van een vanzelfsprekende identiteit aan de hand van roots in een bepaald 

grondgebied, en in het verlengde daarvan gevoelens van ‘ontworteling’ bij migratie, gaat niet altijd 

op voor oudere migranten. Dit wil ik laten zien aan de hand van de migratieverhalen, waarin 

weerspiegeld wordt dat de stap om naar Nederland te vertrekken een bewuste keuze was voor een 

betere toekomst en een veiliger ‘thuis’. Ondanks de grote verscheidenheid in migratieverhalen was 

dit, op een enkele uitzondering na, een centraal thema. Herinneringen aan vroeger zijn voor 
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Javaanse ouderen eerder een manier om te bevestigen dat ze nu beter af zijn, dan een versterking 

van nostalgische gevoelens. Drie ouderen uit de Javaanse woongroepen vertellen hier hun 

verhalen, die als representatief kunnen worden gezien voor de migratieverhalen van de andere 

bewoners. De Javaanse ouderen laten door middel van deze verhalen zien dat het vertrek van 

Suriname en het gevoel van ‘thuis’ in Nederland met elkaar verstrengeld zijn en veel te maken 

hebben met het kunnen rekenen op voorzieningen.  

 

- Beterschap zoeken: pak Partoredjo10 

Als kind van contractarbeiders uit Java, werd pak Partoredjo in 1931 geboren op een 

plantage met koffie, cacao en katoen, in het district Saramacca. Toen hij 18 jaar was kreeg 

hij een ongeluk tijdens zijn werk dat bestond uit het hakken en leveren van hout. Een grote 

houten paal ging in zijn voet, en liet een blijvend letsel achter. Later, toen hij eenmaal in de 

stad Paramaribo woonde, hielp zijn schoonzus hem aan nieuwe baan. De directeur van het 

bedrijf zette hem meteen aan het werk. Omdat pak Partoredjo zijn enige paar goede 

schoenen niet wilde vernielen, gaf de directeur hem gescheurde schoenen met allerlei gaten 

erin (spatu jebol jebol). Zijn werk bestond namelijk uit het kapot maken van bauxietstenen, 

om die vervolgens naar de wasserij te brengen. De kleine bauxietsteentjes onder zijn voeten 

deden echter pijn, en het werk vond hij zwaar. Opnieuw via zijn schoonzus werd hij voor 

hetzelfde bedrijf te werk gesteld als schilder. Op deze manier had hij tijdens het werk 

minder last van zijn voet. Hij heeft het dan ook elf jaar volgehouden, totdat hij op een dag 

van een vier meter hoge stellage viel. Vanaf dat moment liep hij altijd met een kruk. Met 

het geld dat hij als schadevergoeding kreeg, kocht hij meteen een bus: “Tja, want als ik niets 

zou kopen, dan zou het geld gewoon zo opgaan, dus ik moest er wel iets voor kopen, voor 

de toekomst.” Zo heeft hij een tijdlang op de bus tussen Saramacca en Paramaribo gereden, 

en verdiende 50 gulden per dag. Omdat zijn zoon inmiddels al in Nederland woonde, 

durfde pak Partoredjo in 1974 de stap te nemen om ook te migreren, met de voornaamste 

reden om “beterschap te zoeken” (golek waras). Eenmaal in Nederland kreeg hij een 

revalidatie van zes maanden, en kreeg hij ongeveer na een jaar werk bij een Sociale 

Werkplaats. Nog voor de onafhankelijkheid van Suriname heeft hij zijn familie naar 

Nederland kunnen halen. Zelf is hij heel tevreden met zijn leven in Nederland. Vooral 

omdat hij invalide is, ervaart hij grote verschillen in de gezondheidszorg en sociale 

voorzieningen tussen Suriname en Nederland. “Wat betreft medisch, staat Nederland op 

nummer één. Je hebt hier de alarmcentrale 112. Dat is allemaal heel erg goed geregeld.(…) 

Als ik daar (Suriname) was gebleven zou ik moeten zwoegen om te kunnen overleven.” 

 

- Behoefte aan bescherming: pak Resokarijo11 

Pak Resokarijo werd in 1932 geboren op een kleine plantage in het district Commewijne, in 

Suriname. Zijn vader kocht een perceel op de plantage naast zijn geboorteplaats. Daar hielp 

hij zijn vader op het land, totdat op een dag de politie aan de deur kwam. Op dat moment 

was pak Resokarijo inmiddels tien jaar. “’Efu tamara yu no tyari yu tjing na skoro, skowtu 

go sroto yu!”’12, zei de skotu (politie) tegen mijn vader. Mijn vader was toen al aan het 

                                                 
10
 Kardirin Partoredjo, 75 jaar. 

11
 Soekimin Resokarijo, 75 jaar.  

12
 Surinaams voor: “Als je morgen je kind niet naar school doet, dan sluit de politie je op”. 
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beven, hij was bang voor de politie. Dus toen ik tien jaar was ging ik pas naar school. Dat 

was een hele nieuwe wereld voor mij. En de meester sprak Nederlands. Dat begreep ik niet! 

Op de plantage spraken we alleen maar Javaans, zelfs Negerengels spraken we daar niet.” Na 

verloop van tijd begreep hij de meeste dingen die de meester zei. Maar op zijn veertiende, 

toen hij moeilijke wiskundeopgaven kreeg en hij al zijn leeftijdsgenoten buiten aan het 

werk zag met een houwer en een tjap, besloot hij van school te gaan. Vanaf die tijd heeft hij 

gewerkt en een familie gesticht. Na een tijd in Moengo gewoond te hebben werd hij 

buschauffeur in de stad Paramaribo. Hij werkte zo’n 15 uur per dag, en dat zeven dagen per 

week. In 1991 kwam hij met zijn vrouw naar Nederland, twee van zijn kinderen waren al 

eerder gemigreerd. Als ik vraag naar de reden voor vertrek antwoordt pak Resokarijo: “Ik 

had al twee jongens hier. En ja, ik had niemand meer in Suriname. En in die tijd in 

Suriname, waren er veel berovingen. Dan werd die beroofd, dan die. Een keer werd mijn 

buurman beroofd. Altijd zo.” Zelf is hij ook een keer van zijn auto beroofd. Hij is meteen 

naar de politie gegaan om te vertellen wat er gebeurt was. Waarop de politie hem vertelde 

dat ze wel wisten waar zijn auto was.“Toen vroeg ik aan de politie ‘dan waarom ga je me 

niet helpen?’ Maar de politie durft zelf niet te gaan! En toen.. begon ik te denken. Als de 

politie zelf ons burgers niet kan beschermen, wie dan wel? De politie durft niets te doen! 

Dus ik voelde me onveilig, de politie is niet eens in staat om te beschermen.” In Nederland 

is pak Resokarijo tevreden over het optreden van de politie, en voelt zich daarom veilig en 

‘thuis’.  

 

- Een betere toekomst tegemoet gaan: pak Djojoseparto13   

Geboren in een kleine plantage in Commewijne, bracht pak Djojoseparto zijn jeugd door in 

Paramaribo. In de stad woonde hij bij zijn grootouders, hij ronde daar zijn lagere school en 

de ulo af. Hij zegt van zichzelf dat hij van jongs af aan altijd wel iets te zeggen had, “ik hield 

me niet stil. En zo ben ik nog steeds hoor.” Zo volgde hij altijd al de kranten, de radio en de 

tv in Suriname om op de hoogte te blijven van maatschappelijke zaken. Pak Djojoseparto 

was het niet eens met het “corrupte” systeem in Suriname. “In Suriname is het zo.. als je 

geen connectie hebt met een politieke partij, als je je niet met de politiek bemoeit, of als je 

geen opleiding hebt.. dan is het heel moeilijk om werk te vinden. Maar als je een connectie 

hebt met de regerende partij, dan is het heel simpel. Alles wordt geregeld. (…) Dus als ik in 

Suriname zou blijven, dan zou het niet goed zijn. Er was toentertijd veel werkloosheid. En 

je weet als mensen werkloos zijn, gaan ze snel op het verkeerde pad. Dus je zou kunnen 

zeggen, dat ik gevlucht ben, om een betere toekomst tegemoet te gaan.” Hij vindt dat het in 

Suriname nog steeds niet goed geregeld is met de rechten van burgers. “Ik ben er geboren, 

het is mijn geboorteland, maar de manier waarop de regering met de mensen omgaat doet 

mij pijn. Ze meten met twee maten. Als je mensen kent, dan krijg je van alles voor elkaar. 

In Suriname hebben vooral arme mensen het zwaar. Dat doet me echt pijn soms. De armen 

worden armer en de rijken rijker. Zo lijkt het.” In Nederland is hij blij met de rechten en 

plichten die hij heeft, ook vindt hij het fijn dat er instanties zijn waar men als burger 

terecht kan. Hij heeft er dan ook geen spijt van dat hij in 1973 de stap heeft genomen naar 

Nederland te vertrekken, zijn dochter heeft zo namelijk de kans gehad om een goede 

opleiding te volgen.  

 

Zoals deze verhalen van drie bewoners van de twee woongroepen illustreren, is het geboorteland 

niet vanzelfsprekend het land waar iemand zich het meest veilig en ‘thuis’ voelt. Suriname kon 

                                                 
13
 Darmo Djojoseparto, 58 jaar.  
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voor mijn informanten niet in die veiligheid voorzien, wat hen vervolgens heeft aangezet tot 

migratie naar Nederland. Een belangrijke factor die ertoe bijdraagt dat de Javaanse ouderen zich in 

Nederland wel thuis voelen is omdat ze dezelfde rechten krijgen als andere Nederlanders, zoals 

het recht op bescherming, zorg en educatie bijvoorbeeld. Dit element van veiligheid in 

opvattingen over ‘thuis’ bleek in mijn onderzoek een belangrijke rol te spelen. Om de relatie 

tussen veiligheid en thuisgevoel, en identiteit en nationaal grondgebied te begrijpen is het 

noodzakelijk te kijken naar de vorming van de Javaanse gemeenschap in Suriname.  

  

Etnische identiteit en het creëren van grenzen Etnische identiteit en het creëren van grenzen Etnische identiteit en het creëren van grenzen Etnische identiteit en het creëren van grenzen     

De geschiedenis van Javanen in Nederland kenmerkt zich onder andere door het oversteken, en 

tevens herdefiniëren van grenzen. Het gaat hier om zowel fysieke, geografische grenzen tussen 

Java en Suriname en tussen Suriname en Nederland, als om etnische grenzen. Reizen, of migreren, 

confronteert mensen met hun eigen identiteiten. Rollen en identiteiten worden ‘thuis’ vaak als 

vanzelfsprekend ervaren. Eenmaal weg van ‘thuis’ bevinden mensen zich in een nieuwe context, 

en worden identiteiten blootgesteld aan uitdagingen (Williams 2007). Afgebakende eenheden, van 

bijvoorbeeld naties of etnische groepen kunnen vast en tijdloos lijken, maar zijn in werkelijkheid 

dynamische processen en constructies (Basch 1994: 32).  

Binnen de antropologie is er al lange tijd aandacht voor etniciteit als een sociale relatie, in 

plaats van etniciteit als een natuurlijk gegeven, waar mensen mee geboren worden. Fredrik Barth 

besteedde hier als een van de eerste aandacht aan, in zijn essay Ethnic Groups and Boundaries  

(1969). Hij betoogt hierin dat de focus van onderzoek zou moeten liggen op de grenzen die etnische 

groepen van elkaar scheiden, in plaats van ‘the cultural stuff’ die een etnische groep deelt. Wat 

volgens Barth belangrijk is in het bestuderen van etniciteit zijn sociale processen van het behouden 

van grenzen, en de consequenties daarvan. Barth pleit daarom voor een relationele en processuele 

benadering van etniciteit.  

Een etnische groep, aangegeven met grenzen, wordt altijd gedefinieerd in relatie tot 

anderen. Groepsgrenzen zijn het product van sociale interactie en kunnen veranderen van waarde, 

afhankelijk van de context. Het belang van etnische grenzen wordt bepaalt door individuen zelf, 

etniciteit is daarmee altijd een aspect van een relatie, en niet het bezit van een groep (Eriksen 2002: 

12). Etnische grenzen kunnen op een bepaald moment scherper gedefinieerd worden, en 

bijvoorbeeld een beslissend mechanisme zijn voor in- en uitsluiting (Eriksen 2002; Sen 2006). 
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Etniciteit gaat daarom altijd gepaard met een onderscheid tussen insiders en outsiders, een 

onderscheid tussen ‘wij’ en ‘zij’.  

Abner Cohen (1974 in Eriksen 2002: 140) belicht ook het context-specifieke karakter van 

etniciteit door te wijzen op de politieke functie ervan. Etniciteit komt voort uit een bepaalde sociale 

situatie, en zo meent hij is een politieke organisatie en een instrument voor competitie over 

bronnen. Maar behalve het idee van een politieke functie van etniciteit, wat een instrumentele 

visie wordt genoemd, wijst Eriksen (2002) ook op het symbolische aspect van etniciteit. Etniciteit 

geeft betekenis aan het leven, en moet wel een niet-instrumenteel element bevatten. Politieke 

functie en het creëren van een collectieve identiteit gebaseerd op symbolische betekenissen in 

etnische processen moeten daarom gezien worden als twee samengestelde elementen in etnische 

organisatie (Eriksen 2002: 114).  

Wolf (1982) suggereert overigens dat etnische eenheden op geen enkel moment in de 

geschiedenis vaststaand en homogeen zijn geweest. Echter, door processen van mondialisering 

wordt het steeds duidelijker dat de manier waarop lange tijd is gedacht over etniciteit, en tevens 

ook over cultuur en natie, niet meer houdbaar is. Baumann bekritiseert ook de gedachte dat 

etniciteit een natuurlijk product is, en is van mening dat het eerder een product is van menselijk 

handelen. Bepaalde politieke en economische belangen zijn bovendien voorwaarden, evenals 

bepaalde sociale condities om etnische categorieën een betekenis te geven (1999: 64).  

 De geschiedenis van de Javaanse gemeenschap is een voorbeeld van het onderhandelen met 

en creëren van grenzen. Op het moment dat grenzen geconstrueerd zijn, zien mensen zich ook als 

verbonden met elkaar en ontstaat een etnisch onderscheid. Zowel een politieke functie als een 

symbolisch aspect van etniciteit is te herkennen bij de vorming van etnische grenzen van de 

Javaanse gemeenschap, wat ik in het volgende gedeelte zal behandelen. Etnische grenzen als sociale 

constructies geven vorm en betekenis aan het gedrag van mensen en dagelijkse praktijken (Basch 

1994: 33). Zo blijken etnische grenzen een belangrijke rol te spelen in de constructie van thuis van 

de ouderen die in Javaanse woongroepen wonen. Om te begrijpen hoe etniciteit een rol speelt in 

thuisgevoelens en (gebrek aan) emotionele betrokkenheid bij een land, ga ik eerst in op de 

constructie van die etnische grenzen.  

 

De vorming van een Javaanse gemeenschap en identificDe vorming van een Javaanse gemeenschap en identificDe vorming van een Javaanse gemeenschap en identificDe vorming van een Javaanse gemeenschap en identificatie met Surinameatie met Surinameatie met Surinameatie met Suriname    

De contractarbeiders die werden geselecteerd om in Suriname op verschillende plantages te 

werken, waren afkomstig uit de armste bevolkingsgroepen van plattelandsdorpen. Volgens 
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Gooswit (1994) waren het vooral de landloze ongehuwde jonge mannen zonder binding aan 

grond, die nauwelijks geïnformeerd de overtocht maakten. Deze uit Midden en Oost Java 

afkomstige contractarbeiders identificeerden zich in eerste instantie met het gezin waartoe zij 

behoorden en eventueel op de tweede plaats met het dorp. De eerste stap naar een Javaanse 

eenheid, begon volgens Gooswit (1994: 176) tijdens de bootreis, en ontwikkelde zich verder bij 

aankomst in Suriname. Hier kwamen de Javaanse immigranten in contact met andere 

bevolkingsgroepen, namelijk de Hindostanen en de Creolen. De groepen leefden apart van elkaar 

in gescheiden woonwijken. Stereotype beelden tussen de verschillende bevolkingsgroepen 

versterkten een identificatie met de ‘eigen’ groep en grenzen tussen ‘wij’ en ‘zij’ zorgden ervoor 

dat een sterk saamhorigheidsgevoel ontwikkelde.  

De Javanen werden door de andere groepen geminacht en als ‘achterlijk’ gezien, en ‘[h]et 

gevoel niet thuis te zijn in dit vreemde land werd alsmaar sterker’ (Leeuwin: 2005)  Het beeld dat 

onder Javanen heerste over zichzelf was dat van ‘arme, domme Javaan’ (Gooswit 1994: 178; Six-

Oliemuller: 1998). Lange tijd hebben Javanen zich tegenover andere bevolkingsgroepen 

achtergesteld en bedreigd gevoeld. Dat zelfbeeld is op de plantages lange tijd doorgegeven in de 

opvoeding, en heeft volgens Gooswit (1994: 179) stagnerend gewerkt op economische vooruitgang 

en sociale mobiliteit. Etnische identiteit is daarom altijd een construct van het trekken van 

grenzen binnen machtsrelaties. Die grenzen binnen machtsrelaties zijn terug te zien in een soort 

geïnternaliseerde marginaliteit aan de hand van toegeëigende karaktereigenschappen. (Williams 

2007: 47). Het zich terugtrekken in de etnische gemeenschap kan daarom gezien worden als een 

strategie om met deze marginale positie om te gaan. Saamhorigheid en wederzijdse steun zijn 

namelijk, ondanks een grote diversiteit binnen de Javaanse gemeenschap, sterk gebleven. Het is 

daarom ook niet verwonderlijk dat een hecht gevoel van verbondenheid met het land Suriname 

beperkt bleef (Kolk 1995: 27). 

Teruggaan naar Java was geen optie. Slechts voor een kleine minderheid werd de droom 

om terug te keren werkelijkheid. Voor de rest werd dat verlangen omgezet in het maken van een 

thuis. Een thuis zoeken in Suriname leek voor hen een oplossing voor het ontbrekende 

thuisgevoel. Ook de toenmalige president van Indonesië, Sukarno, was van mening dat ‘hoewel de 

ontvreemde landgenoten welkom waren, het ’t beste zou zijn als zij probeerden in Suriname een 

thuis te zoeken. Indonesië was namelijk overbevolkt en de armoede was er groot’ (Leeuwin 2005). 

Ook vanwege geringe communicatiemogelijkheden, in vergelijking met tegenwoordig, werd 

‘thuis’ vormgegeven zonder een directe emotionele band met het land Indonesië.  
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 Om van Suriname een ‘thuis’ te maken, was geen makkelijke opgave. In Suriname was 

sociale mobiliteit, het krijgen van rechten en privileges veelal georganiseerd langs etnische lijnen 

(Niekerk, 1995), wat past in de patronagecultuur van het land. Het kennen van belangrijke en 

invloedrijke personen zijn in dit systeem erg belangrijk voor het krijgen van rechten, bijvoorbeeld 

op het gebied van medische voorzieningen, bescherming van de politie en het vinden van een 

baan. Derveld (1981: 5) stelt dat het cliëntalisme een lange geschiedenis kent binnen de 

Surinaamse politiek en dat ook hedendaagse politiek verdeeld is aan de hand van etniciteit. Omdat 

in de periode dat mijn informanten in Suriname verbleven, de Javanen tot de laagst opgeleide 

personen behoorden, hadden zij nauwelijks hoge functies. Voor steun en solidariteit waren zij 

vooral aangewezen op de relaties binnen de etnische gemeenschap. Hassankhan stelt dat er 

tegenwoordig sprake is van een inhaalslag (1995).  Pak Djojoseparto zegt hierover:   

 

“Ik volg de kranten wel, en het nieuws. En wat betreft de politiek van de Javanen in 

Suriname gaat het steeds beter. Je ziet wel die Javaanse namen in de krant, die herken je 

meteen. Kromo, reso, pawiro, enzo. Vroeger in mijn tijd? De directeur was een 

Hindostaan en de politicus een Creool. Al dat soort functies, zag je geen Javanen. En dat 

zie je nu steeds meer. Javanen hebben een betere opleiding gehad en zijn meer capabel. Ik 

ben blij, wat dat betreft ben ik blij. Javanen kunnen nu meepraten. Ze doen journalistiek, 

ze zijn doctoranders of meester. In mijn tijd? Welke Javaan studeerde voor journalist?” 14 

 

Alle ouderen die ik heb gesproken zijn zeer trots op hun studerende kinderen en kleinkinderen. 

Ze geven aan blij te zijn met de vooruitgang van de Javaanse gemeenschap. ‘Javaans-zijn’ staat voor 

velen nog steeds voor achteruitgang, wat wordt weerspiegeld in het gebruik van termen als 

‘achterlijk’, ‘verlegen’ en ‘achterlopen’ die door hen worden gekoppeld aan een collectieve 

Javaanse identiteit. Deze termen weerspiegelen de vroegere marginale positie van Javanen in 

Suriname.  

 Deze geschiedenis en de omstandigheden van migratie, geven inzicht in de vorming van 

een etnische identiteit los van een bepaald nationaal grondgebied. Terwijl Javanen destijds in Java 

zich voornamelijk identificeerden op een lokaal niveau, groeide het besef van een 

gemeenschappelijke Javaanse afkomst onder de contractarbeiders toen ze eenmaal voet aan wal 

zetten in Suriname en in contact kwamen met andere bevolkingsgroepen, aldus Gooswit (1994). 

Zij stelt dat een dergelijk gevoel van ‘Surinaams-zijn’ zich pas in de jaren zeventig langzaam 

ontwikkelde. De sociale context van migratie, vestiging en ontvangst in Suriname, deed de 
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 Darmo Djojoseparto, 58 jaar. 5 maart 2008.  
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Javaanse contractarbeiders kiezen voor een ‘thuis’ binnen de Javaanse groep. Ook Peetoom et al 

(1994) geven aan in het boek ‘Oso pasi: Besluiten, remigreren en wonen bij Surinaamse ouderen’, 

dat etnische achtergrond van Surinamers verband houdt met de emotionele band met het land van 

herkomst. Een sterke verbondenheid met de Surinaamse grond vonden Peetoom et al slechts bij de 

Creoolse respondenten en nauwelijks bij de Hindostaanse en de Javaanse.  

 Voor de Javanen die naar Nederland kwamen, waaronder de ouderen uit dit onderzoek, 

betekende deze etnische identiteit (in plaats van een nationale identiteit) dat vestiging in 

Nederland makkelijker verliep. Bovendien was Suriname op dat moment nog een Nederlandse 

kolonie en hadden velen een Nederlands paspoort. Van de behoefte om hun identiteit te 

verbinden aan een zeker ‘Surinamerschap’ was dan ook nauwelijks sprake. Voor Javanen 

betekende de migratie naar Nederland daarom ook meer ‘gains’ dan ‘losses’ (Myerhoff: 1978: 105 - 

106). Betere sociale voorzieningen, meer toegang tot een goede educatie en meer economische 

mogelijkheden, zijn daar voorbeelden van.  

 

Uit de verhalen van de Javaanse ouderen is gebleken dat zij het geboorteland niet romantiseren of 

idealiseren, wat ruimte laat voor wat Gorashi een transnationale benadering van thuis noemt 

(2003). Nederland is het thuisland van deze ouderen. Het etnische element in een natie, zo stelt 

Eriksen, verdwijnt niet helemaal door migratie en andere mondialiseringprocessen, maar van een 

vanzelfsprekende verbinding tussen etnische identiteit en nationale identiteit is geen sprake meer 

(Eriksen 2002: 117). Noties van identiteit en ‘thuis’ veranderen, en voor de ouderen uit dit 

onderzoek is er dan ook geen sprake van ‘being in one place and longing for the other’ (Hedetoft 

en Hjort 2002), en evenmin van een leven tussen ‘twee culturen’.  

 Een belangrijke factor in dit thuisgevoel is de aanwezigheid van en de toegang tot sociale 

voorzieningen. Het element van toegang tot sociale voorzieningen was op het moment van vertrek 

naar Nederland al belangrijk, en is een steeds grotere rol gaan spelen in het thuisgevoel, naarmate 

deze groep migranten ouder werd. De reden voor migratie naar Nederland, zoals hierboven 

besproken en geïllustreerd, was vooral om de marginale positie te verbeteren en te zoeken naar 

een veiliger thuis met goede voorzieningen, bescherming en gelijke rechten. Vanwege deze 

marginale positie in Suriname bleef een sterk gevoel van verbondenheid met het land beperkt, 

waardoor een Javaanse identiteit zich ontwikkelde zonder een bepaalde territoriale nationale 

basis. De natiestaat lijkt daarom meer een bron van rechten en voorzieningen, en minder van 

identiteit. Het land waar iemand zich thuis voelt zegt daarmee nog weinig over de etnische 
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identiteit van een persoon. Ook al is de wereld geografisch nog steeds verdeeld in natiestaten, 

loyaliteit en verbondenheid lijken steeds vaker gericht te zijn op andere eenheden, zoals etnische 

en lokale.   
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Hoofdstuk 3Hoofdstuk 3Hoofdstuk 3Hoofdstuk 3    

Thuis onder de eigen mensen 

    

“Aku dirupaka apik neng negara landa. Ing njerone atiku aku ijik wong jawa.  (…) 

Neng kene gezellig, cedhek bangsaku”. 15 

    

Waar de natiestaat enerzijds te klein is om controle uit te oefenen op ontwikkelingen die 

landsgrenzen overstijgen, is zij anderzijds te groot om al haar burgers een gevoel van belonging te 

geven. Mondiale activiteiten, machten, eenheden en relaties zonder directe verbinding met een 

bepaald grondgebied, ondermijnen de natiestaat, zo stelt Juergensmeyer (2002). Nationale 

identiteit, de ‘code’ die beleid verbindt met een plaats en met een natie, wordt uitgedaagd door 

mondialisering, aldus Lechner (2008: 44). Vanwege een veelheid aan keuzes en 

identificatiemogelijkheden die mensen tegenwoordig hebben, is de natiestaat niet meer 

vanzelfsprekend de voornaamste bron van identiteit, maar eerder slechts een bron van civiele 

rechten en plichten. Soysal redeneert dat wanneer steeds meer immigranten participeren in het 

nationaal beleid van een land, het gevoel van een ‘natie’ zich distantieert van de ‘staat’ en 

‘identiteit’ van ‘rechten’ (Soysal 1994: 164-165 in Lechner 2008: 147). Natiestaten bevinden zich, 

volgens haar, in een transitie naar ‘postnationale formaties’, waarin nationale instituties nog steeds 

invloed blijven uitoefenen.   

  Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot nieuwe vormen van ‘thuis’ en belonging. De 

romantische notie van ‘thuis’, waarbij het ‘civiele’ thuis ook het ‘etnische’ en ‘culturele’ thuis is, is 

geen vanzelfsprekendheid meer. Dit zou namelijk betekenen dat migranten eerst volledig 

geassimileerd moeten zijn, alvorens zij zich thuis kunnen voelen. Malkki (1992) veronderstelt 

echter dat mensen meervoudige verbindingen met plaatsen kunnen hebben door er in te leven, 

door ze te herinneren en door ze te verbeelden. Er is daarom steeds vaker sprake van het vervagen 

van grenzen tussen ‘hier’ en ‘daar’. Ook Yen Le Espiritu erkent de blijvende waarde van lokale 

plaatsen, herinneringen en praktijken in de constructie van identiteit en ‘thuis’ (2003: 12).  Het is 

steeds vaker het geval dat mensen hun aandacht en zelfs aanwezigheid verdelen over ten minste 

twee plaatsen, waardoor ‘thuis’ en moeilijk te definiëren gevoel is geworden. Van complete 

                                                 
15
 “Ik wordt goed verzorgd door de Nederlandse staat. In mijn hart ben ik nog steeds een Javaan. Hier is het 

gezellig, dichtbij de eigen mensen” Kardirin Partoredjo, 75 jaar. 27 februari.  
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gehechtheid aan één bepaalde plaats is nog maar weinig sprake. Biterritorialisering, waarbij een 

thuisgevoel verbonden kan zijn aan twee plaatsen, en multiterritorialisering, een ‘thuis’ in meerder 

plekken in de wereld, zijn termen die Hannerz (2002: 220) prefereert boven deterritorialisering.    

‘Thuis’ is daarmee dynamisch en kan gecreëerd worden aan de hand van een combinatie 

van verwijzingen naar verschillende eenheden, waarbij scherpe grenzen vervagen. Williams (2007: 

45) stelt dat mensen zich bewegen samen met noties van plaats, inclusief noties van ‘thuis’ die door 

mobiliteit constant onderhevig zijn aan verandering. ‘Thuis’ kan op verschillende plekken 

gevonden en gecreëerd worden. Hamid Nacify omschrijft het als volgt: ‘Home is anyplace; it is 

temporary and it is moveable; it can be built, rebuilt and carried in memory and by acts of 

imagination’ (1999 in Espiritu 2003: 10-11). De woorden van pak Partoredjo aan het begin van dit 

hoofdstuk geven al aan dat ‘thuis’ voor hem een plek is waar hij onder de “eigen mensen”, oftewel 

tezamen met andere Javanen kan zijn. Zowel deze Nederlandse vertaling, als het Javaanse woord 

“bangsaku” 16, worden door de Javaanse ouderen gebruikt om aan te geven waar zij zich het meest 

prettig voelen. Terwijl ik in het vorige hoofdstuk heb bestudeert hoe civiele aspecten van 

burgerschap op het niveau van de natiestaat bijdragen aan een thuisgevoel in Nederland, ga ik in dit 

hoofdstuk dieper in op de aanwezigheid van een Javaanse gemeenschap in Nederland. in relatie tot 

de constructie van een ‘thuis’.  

    

Vertrouwd raken met het onbekende: de eerste indrukken van Nederland  Vertrouwd raken met het onbekende: de eerste indrukken van Nederland  Vertrouwd raken met het onbekende: de eerste indrukken van Nederland  Vertrouwd raken met het onbekende: de eerste indrukken van Nederland      

Naast een affectieve, symbolische dimensie van ‘thuis’, het ogenschijnlijk vanzelfsprekende ‘thuis’ 

in het geboorteland, noemen Hedetoft en Hjort (2002: vii-xx) een instrumentele dimensie van 

‘thuis’. Deze laatste dimensie heeft meer te maken met  ‘domestication of the unfamiliar’ (Blunt 

1994: 17 in Williams 2007: 45) of met ‘homemaking’ (Espiritu 2003). Deze processen refereren naar 

het vestigen en het gewend raken in een nieuwe context of een onbekende omgeving verkennen en 

deze tot een ‘thuis’ maken, aan de hand van bijvoorbeeld herinneringen en verwijzingen naar het 

herkomstland. Thuisvoelen en erbij horen zijn behalve aspecten van emotie en onbewust zijn, ook 

uitkomsten van sociaal menselijk handelen binnen bredere maatschappelijke processen, zoals 

heersende discoursen over migranten. Gorashi (2003) en Espiritu (2003) toonden reeds aan dat 

informele uitsluiting door de ontvangende samenleving een grote rol speelt in de identiteit en in 

een (gebrek aan) thuisgevoel van migranten. Voor migranten gaat het behalve om de wil om een 
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 Letterlijk: “mijn volk”.  
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‘thuis’ te maken in de ontvangende samenleving, ook om het geaccepteerd en toegelaten worden, 

veronderstelt Gorashi (2003).   

 Dat Javaanse ouderen zich thuis voelen in Nederland betekent echter niet dat zij gezien 

worden als Nederlanders, zich identificeren met Nederlanders en voelen dat ze ‘erbij horen’. 

Identificatie met Nederland is wellicht minder bepalend voor de mate waarin iemand zich thuis 

voelt in het land, dan vaak wordt gesuggereerd. Aan de hand van verhalen over de aankomst en de 

vestiging in Nederland, ga ik dieper in op een gevoel van ‘thuis’ en manieren waarop de Javaanse 

ouderen dit vergrootten. Omdat bewoners vanaf hun vijftigste in de woongroepen mogen wonen, 

heb ik binnen mijn onderzoekspopulatie te maken gehad met twee generaties. Ik heb daarom ook 

belangrijke leeftijdsverschillen kunnen waarnemen, die betrekking hebben op identiteit en 

thuisgevoel. Verschillen in de opvattingen over de eerste indrukken van Nederland, vestiging, 

discriminatie en informele uitsluiting, zijn grofweg onder te verdelen in twee categorieën 

informanten: de oudste generatie Javanen (± 70 en ouder), en de jongere generatie oudere Javanen 

(± 50 tot en met 70).  

De eerste indrukken van de oudste generatie waren overwegend positief, zoals bijvoorbeeld 

die van ibu Karijowiro. Ondanks de erge kou van de wintermaanden die haar deed schrikken bij 

aankomst, voelde ze zich meteen “penak”  (prettig) en “apik banget” (heel goed) in Nederland. “Ik 

vind Nederlanders echt lief, heel erg lief 17,” voegt ze er nog aan toe. Voor pak Partoredjo betekende 

de komst naar Nederland een groot aantal keuzemogelijkheden. Zijn eerste indrukken beschrijft hij 

als volgt:  

 

“Oh! Ik kreeg plotseling een ander beeld. Wat ik niet kon doen in Suriname, kon ik hier wel 

doen. Ik vond het in één keer goed. Leuk! Ik kon van alles doen. Ik kon naar de disco gaan. 

Ach ik was toen nog jong hè.. Ik ging naar Amsterdam, en naar Den Bosch. Van den Bosch 

weer naar Amsterdam. (…) Ik vond Nederland meteen heel leuk. Ik heb dan ook geen 

problemen met Nederlanders gehad. Er waren toen nog wel weinig Javanen of Surinamers 

in Nederland, ik had drie kennissen in Amsterdam. Ik vond het gewoon normaal. Ik had 

helemaal nergens problemen mee. Nu wordt ik wel steeds ouder, maar alles is nog steeds 

naar wens.”18  

 

De jongere generatie ouderen, die ten tijden van de migratie naar Nederland, ongeveer in de 

twintig was, vond het moeilijker om zich te vestigen in Nederland. Een echt thuisgevoel 

ontwikkelde zich daarom in de loop der jaren. Ibu Djojoseparto herinnert zich de tijd nog goed: “In 
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 Soekiyem Karijowiro, 71 jaar. 27 februari 2008. 

18
 Kardirin Partoredjo, 75 jaar. 27 februari 2008. 
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het begin was het wel moeilijk. Er waren toen weinig kleurlingen in die tijd. Maar nu voel ik me 

thuis. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ik voel me hier nu goed. Het thuisvoelen groeit met 

de jaren hè.”19 Afleiding in de vorm van een baan hielp ibu Djojoseparto, net zoals vele andere 

generatiegenoten, om zich prettiger te voelen. Ibu Atmodikromo werd in het begin van haar 

vestiging “gek van het binnen zitten”, en zocht vervolgens werk wat een thuisgevoel vergrootte. 

“Hier is het gesloten hè. In Suriname kon ik nog op het erf lopen, ietswat planten. Bijvoorbeeld 

tayerblad, peper, of kouseband. Maar hier? (…) Wat kan je doen? Alleen kleren wassen. Ik werd 

gek! Hier was ik alleen binnen, ik kan dat niet! Ik dacht, ik moet weg! Dus ik ben werk gaan 

zoeken.” 20 

Dat juist de jonge generatie, waarvan men kan verwachten dat deze flexibel is en niet bang 

is voor avontuur, moeite had met het wennen aan een nieuwe omgeving heeft veel te maken met 

de mate waarin men zich ‘thuis’ voelde in de oude omgeving. Ervaringen in Suriname hebben 

invloed gehad op de vestiging in Nederland. De oudste generatie, voor wie Suriname niet het 

geboorteland van hun ouders was, voelde zich in Suriname minder ‘thuis’ dan de jongere generatie 

ouderen. De oudste generatie, geboren op het moment dat de contractarbeid net afgelopen was, 

heeft economisch zwaardere tijden meegemaakt in Suriname. Door een achtergestelde positie, 

processen van uitsluiting en een redelijk geïsoleerd leven op de plantages, groeide een gevoel van 

nonbelonging en ‘onbehagen’ (Derveld 1981: 21). Deze geschiedenis is voor ibu Pawiroredjo, net als 

anderen van haar leeftijd, een reden om niet meer aan vroeger terug te denken: “Ora, wis ora 

dipikiran. Uripe mbiyen abot… Ora mikir Suriname” 21.  

 De jongere generatie daarentegen, geboren niet uit contractarbeiders maar uit vrije mensen, 

heeft een andere tijd in Suriname meegemaakt, met betere educatiemogelijkheden. Bovendien 

gingen Javanen vanwege schoolvoorzieningen en werkgelegenheid, tijdens en na de Tweede 

Wereldoorlog steeds vaker in de stad wonen. De omgeving, de Surinaamse samenleving, werd 

ondanks de marginale positie waarin de Javanen verkeerden, minder vijandig ervaren dan de oudste 

generatie dat deed. Bij aankomst in Nederland probeerden de twee groepen op verschillende 

manieren het thuisgevoel te vergroten. De oudste generatie zocht meteen bekende Javanen op en 

de jongeren zochten werk om het gevoel van ‘thuis’ te vergroten. Het hebben van werk zorgde er 
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 Rinem Djojoseparto, 52 jaar. 5 maart 2008. 

20
 Warni Atmodikromo, 67 jaar. 25 maart 2008. 

21
 Vertaling: “Nee, ik denk er niet meer aan. Het leven was vroeger zwaar. Ik denk niet aan Suriname.” Minah 

Pawiroredjo, 74 jaar. 5 maart 2008.  
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inderdaad voor dat ze meedraaiden in de samenleving en een bezigheid hadden. Maar tegelijkertijd 

kwam de jongere generatie ouderen hierdoor ook in  aanraking met mechanismen van uitsluiting. 

 

Informele uitsluiting Informele uitsluiting Informele uitsluiting Informele uitsluiting     

Uitsluiting is volgens Wimmer, onlosmakelijk verbonden met de creatie van de natiestaat aan de 

hand van nationalisme, waarbij grenzen als een natuurlijk gegeven worden beschouwd (2002). 

Binnen deze grenzen van de natiestaat, wordt veronderstelt dat men één nationale ‘familie’ is, 

waarbinnen men rechten en plichten naar elkaar heeft (Wimmer 2002: 55). Anderson spreekt in dit 

geval over imagined communities (1983). ‘Verbeeld’, omdat een gevoel van natuurlijke 

verbondenheid tussen mensen bestaat, zonder dat iedereen elkaar kent. Bij het creëren van een 

dergelijke natie, worden grenzen tussen ‘wij’ en ‘zij’ scherp gedefinieerd. Immers, alleen de leden 

van de natie hebben toegang tot moderne principes zoals democratie, burgerschap en soevereiniteit. 

De scherp afgebakende grenzen van de natie, zorgen voor het onderscheid tussen wat bekend is, 

wie lid van de ‘nationale familie’ is, én wie vreemd is, wie de Ander is. Het gevolg is dat een 

duidelijke meerderheid te onderscheiden is van diverse minderheden. 

 Hedetoft en Hjort (2002) stellen daarom dat het hebben van een legaal burgerschap niet 

voldoende is om werkelijk tot de natie te behoren. Kenmerken en beelden van de politieke, civiele 

én van de prepolitieke, etnische gemeenschap moeten samensmelten, om de natiestaat te kunnen 

ervaren als het authentieke, culturele ‘thuis’ van een individu. Identiteit en belonging moeten als 

het ware structureel voortkomen uit een zogenaamde gegeven homogeniteit van de natie binnen de 

staatsgrenzen. Het hebben van slechts formeel burgerschap is niet genoeg voor een thuisgevoel, een 

gevoel van belonging, meent ook Gorashi (2003). Een belangrijke factor in het thuisgevoel van 

migranten is volgens haar, de mate waarin de ontvangende samenleving nieuwkomers accepteert. 

Ze gebruikt hierbij het begrip ‘othering’, een proces waarbij migranten worden gezien als de Ander, 

en hier voortdurend op worden gewezen in het dagelijks leven. Scherpe grenzen tussen ‘wij’ en ‘zij’ 

ontstaan, waarbij migranten buiten het ‘nationale wij’ vallen, en als minderheid worden 

beschouwd. Gorashi suggereert dat migranten in Nederland, ondanks een reeds lang en permanent 

verblijf, vanuit heersende discoursen altijd gezien zullen worden als gast en nooit als volledige 

burgers.  

Dat de civiele gemeenschap en de etnische gemeenschap niet altijd hoeven samen te vallen 

om een land als ‘thuis’ te kunnen ervaren, blijkt uit de verhalen van de ouderen die zich Javaans 

voelen en Nederland hun thuisland noemen. Het gevoel van een ‘natie’ distantieert zich van de 
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‘staat’ (Soysal 1994: 164-165 in Lechner 2008: 147). Een belangrijke factor in het thuisgevoel, zoals 

we in het vorige hoofdstuk hebben kunnen zien, is de aanwezigheid van en de toegang tot goede 

sociale voorzieningen in Nederland. Maar zijn deze politieke en civiele aspecten van burgerschap 

voldoende voor een thuisgevoel? Voelen de Javaanse ouderen zich opgenomen in het ‘nationale wij’ 

van Nederland of putten zij uit een andere bron om een gevoel van belonging aan de hand van 

symbolische en affectieve dimensie te ervaren? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het 

belangrijk te kijken naar ervaringen met othering.  

In tegenstelling tot de jongere generatie, die meer aansluiting heeft proberen te vinden bij 

de Nederlandse samenleving, heeft de oudste generatie Javaanse ouderen nauwelijks informele 

uitsluiting meegemaakt. Door hen worden overwegend positieve kenmerken toegekend aan 

Nederland en Nederlanders. Omdat de oudste generatie op latere leeftijd migreerde, heeft deze 

minder kunnen werken in Nederland. De kennis over en de bekendheid met de Nederlandse 

samenleving verschilt daarom ten opzichte van die van de jongere generatie ouderen. Sociale 

contacten van de oudere generatie vinden met name plaats binnen de Javaanse gemeenschap. 

Contact met ‘autochtone’ Nederlanders heeft de oudste generatie uitsluitend met mensen uit de 

zorg, of buurtbewoners.  

Ibu Pawiroredjo vertelt dat ze Nederlanders heel lief vindt. Ze is dan ook nooit 

gediscrimineerd en op straat groeten mensen haar altijd, “het lijkt alsof iedereen van me houdt.” Ze 

vertelt verder over haar Nederlandse buren die nieuwsgierig waren wat ze aan het eten was. Ibu 

Pawiroredjo nodigde ze vervolgens uit om mee te komen eten. Lachend vertelt ze hoe de buren uit 

haar bord eten namen. “Die waren niet verlegen hoor, ze waren gewoon vrij met me.”22 Ook Ibu 

Moeradji vindt Nederlanders lief: “Maar natuurlijk! Hoe kan ik Nederlanders niet lief vinden?! Ik 

krijg te eten, ik krijg onderdak. Ik heb vrede met Nederlanders. Ik voel me thuis in Nederland. Ik 

wordt heel goed verzorgd.”23 Ibu Karijowiro belicht een ander aspect dat vooral met de taal te 

maken heeft: “Ik heb nog nooit discriminatie meegemaakt, ik versta ze toch niet,” zegt ze lachend. 

“Misschien zeggen ze wel iets, maar ik weet toch niet precies wat ze zeggen. Dan lach ik gewoon 

vriendelijk. Ik vind Nederlanders heel lief, echt lief.”24 

Deze ouderen beschouwen zich als volledige burgers van Nederland, omdat ze in het bezit 

zijn van een Nederlands paspoort, en in mindere mate omdat ze zich met Nederlanders 

identificeren. De natiestaat is eerder een bron van civiele en politieke rechten en plichten, en 
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 Minah Pawiroredjo, 74 jaar. 5 maart 2008. 
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etniciteit is er een van symbolische betekenis en gevoel van belonging. Voor de jongere generatie 

die in een ander cohort is grootgebracht, die op jongere leeftijd naar Nederland is gekomen, die 

mobiel is en nog weinig afhankelijk is van zorg is, is deze grens minder duidelijk te trekken.        

De jongere generatie ouderen erkent ook de aanwezigheid van goede voorzieningen in 

Nederland en hecht hier grote waarde aan, maar zijn niet overwegend positief als het gaat om de 

Nederlandse samenleving. Dat houdt verband met de mate waarin zij negatieve ervaringen hebben 

opgedaan. Ze zijn vaker in aanraking gekomen met grenzen tussen ‘wij’ en ‘zij’ en hebben daardoor 

meerdere reflectiemomenten gehad in hun leven. Daarom worden zowel positieve als negatieve 

kenmerken aan Nederland toegekend, zoals ook pak Djojoseparto dat doet: “Een belangrijk verschil 

met Suriname en hier, is dat mensen wel vreemd kijken als ik zoiets op heb, ” en wijst naar zijn 

hoofddeksel dat duidt op zijn islamitisch geloof, “ maar in Suriname heb je echt slechte 

voorzieningen. Daar heb je geen stem als je het ergens niet mee eens bent.”25 Ook in een ander 

interview praat pak Djojoseparto over zijn ervaringen met de Nederlandse samenleving:  

 

“Persoonlijk vond ik Nederlanders eerst heel lief. Maar naarmate ik ging samenwerken 

moest ik wel oppassen. Ze vinden het namelijk niet leuk als je slim bent. Dus als je ergens 

tegenin gaat. Bijvoorbeeld als iemand iets fout heeft gedaan, en dat je er dan iets van zegt. 

(…) Ik heb twintig jaar gewerkt bij één werkgever. En wij Surinamers dachten altijd 

Nederlanders zijn slim. Maar nu heb ik gemerkt dat niet alle Nederlanders slim zijn. Er zijn 

ook domme. En wij dachten altijd van Surinamers die komen uit de rimboe, die zijn dom. 

Maar nee, je hebt ook slimme. En dat heeft wel geleid tot last. Want ik had altijd bonje, als 

ik het ergens niet mee eens ben, zeg ik het gewoon. Maar Nederlanders vinden het niet leuk 

als je slim bent. Ik ergerde me er vaak aan, soms is het beter om je mond te houden. Maar 

dat doe ik niet, zo ben ik niet. (…) Maar discriminatie heb ik niet echt meegemaakt. Het is 

wel gebeurd, vroeger, toen ik aan mijn baas vroeg of ik vrij mocht voor een islamitisch 

feest. Hij antwoordde: ‘als je vrij wilt hebben, moet je maar teruggaan naar je land.’ Nou, dat 

is niet leuk, om zoiets te horen. Maar achteraf begrijp ik het wel van deze chef, hij is ook 

plotseling geconfronteerd met deze dingen. Ze zijn niet gewend met multiculturaliteit. 

Maar in plaats van dat hij had gezegd ‘nee we kunnen je geen vrij geven, want de 

werkzaamheden laten het niet toe.’ Okay, dat was anders geweest. (…) Dat was toen hè, nu 

maak ik dat soort dingen niet meer mee, ik werk niet meer.”26 

 

Verliep de vestiging en ontvangst voor de oudste generatie, naar eigen zeggen zonder enige 

problemen, voor de jongere generatie oudere Javanen was het moeilijker om meteen een ‘thuis’ te 

vinden. De mate waarin zij zich thuis voelden in het herkomstland en de mate waarin zij 

aansluiting hebben proberen te vinden bij de ontvangende samenleving, zijn hierop van grote 
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 Darmo Djojoseparto, 58 jaar. 15 februari. 
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 Darmo Djojoseparto, 58 jaar. 5 maart. 
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invloed geweest. Uit de verhalen is op te maken dat Javaanse ouderen zich thuis voelen in 

Nederland, maar tegelijkertijd niet helemaal opgenomen zijn in het ‘nationale wij’. De oudste 

generatie heeft namelijk nauwelijks sociale contacten buiten de etnische groep, en de jonge 

generatie heeft door de contacten met andere Nederlanders informele uitsluiting meegemaakt.  

Een belangrijke factor in dat thuisgevoel in Nederland, is de aanwezigheid van een Javaanse 

gemeenschap. Op die manier constateert ook Gorashi (2003) dat de aanwezigheid van een Iraanse 

gemeenschap in de Verenigde Staten het thuisgevoel voor Iraniërs vergrootte, omdat het hen een 

vertrouwde omgeving bood met bekende rituelen en ceremoniën. Vanwege elementen uit het 

verleden die aanwezig waren in een nieuwe context, bleek het makkelijker om nostalgische 

gevoelens los te laten. Zo hebben zij een thuis gecreëerd dat verbonden is met de Verenigde Staten, 

maar tevens verwijst naar een Iraanse identiteit.   

 De Javaanse migranten uit dit onderzoek zouden zonder een thuisgevoel in de etnische 

gemeenschap in Nederland, een sterk gevoel van verlangen naar het herkomstland en ‘roots’ 

hebben kunnen ontwikkeld. Gorashi is namelijk van mening dat door een gevoel van ‘er niet bij 

horen’, dat terugverlangen groeit, de grens tussen ‘wij’ en ‘zij’ wordt benadrukt én een territoriale, 

nationale benadering van ‘thuis’ ontstaat. De Javaanse ouderen hebben daarentegen een 

transnationale benadering van thuis, waarbij ‘thuis’ dynamisch is en in plaats van territoir, meer 

met een bepaald gevoel te maken heeft. Dat gevoel van ‘thuis’ binnen de etnische gemeenschap dat 

Javanen in Suriname hadden is meegenomen naar Nederland. Eenmaal gewend om steun, 

solidariteit en een sense of belonging van de etnische gemeenschap te krijgen, in plaats van de natie 

als geheel, werd ‘thuis’ opnieuw binnen een vertrouwde kring van mensen gevonden, dit keer in 

een nieuwe context met betere sociale voorzieningen. Identiteiten zouden daarom gezien moeten 

worden als ‘routes’ in plaats van ‘roots’ (McCrone, 1988: 34), evenals de notie ‘thuis’ die door mijn 

informanten meegenomen is naar Nederland.    

    

 Javaan zijn in Nederl Javaan zijn in Nederl Javaan zijn in Nederl Javaan zijn in Nederlandandandand    

Het zich terugtrekken in een vertrouwde omgeving, die de Javaanse gemeenschap de migranten 

biedt, kan gezien worden als een strategie in het proces van homemaking. De manier waarop de 

Javaanse gemeenschap omging met een marginale positie in Suriname, is voortgezet in Nederland, 

waardoor opgenomen worden in het ‘nationale wij’, voor een thuisgevoel ondergeschikt is aan 

belonging in de etnische gemeenschap. Kenmerken en beelden van de politieke, civiele en de 

prepolitieke, etnische gemeenschap smelten dus niet samen, maar kunnen ook niet los van elkaar 
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gezien worden. Zowel de civiele rechten en plichten in Nederland, als de aanwezigheid van een 

Javaanse gemeenschap maken dat Javaanse ouderen zich thuis kunnen voelen en vorm kunnen 

geven aan hun identiteit. Territoir is daarmee niet minder belangrijk, maar heeft een andere 

betekenis gekregen (Hannerz 2002). Steeds vaker is er sprake van nieuwe, minder 

vanzelfsprekende vormen van ‘thuis’ waarbij uit verschillende bronnen wordt geput om een plek 

een bepaalde plek eigen te maken 

 “Je bent en blijft een Javaan”, “in mijn hart blijf ik een Javaan”, en “ook al heb ik een 

Nederlands paspoort, ik ben nog steeds een Javaan”, zijn uitspraken die ik in het veld veel heb 

gehoord. Ook pak Moenadi ziet Nederland als zijn thuisland, en zichzelf als een Javaan. Hij 

illustreert dit aan de hand van het volgende voorbeeld:  

 

“Ik ben in Suriname geboren, maar mijn vader in Indonesië. Ik ben een Javaan. Sommige 

buitenlanders willen zichzelf een Nederlander noemen, ik niet. Ik ben een Javaan, geen 

Hollander. Ik ben als een Javaan geboren, en dat blijf ik”. (…) “Kijk nu ga ik een voorbeeld 

noemen: als een koe een kalf krijgt hè? In het hok van een varken. Dan wordt tie toch ook 

geen varken? ‘T blijft toch een koe?! Ja. Het kan niet veranderen.” 27 

 

Pak Moenadi maakt een onderscheid tussen het wonen en het zich ‘thuis’ voelen in Nederland, en 

zich een Nederlander voelen. Tammeveski spreekt in dit verband van etnische identiteit als een 

twee dimensionaal proces, wat betekent dat een individu een bevoegd lid van het gastland kan zijn, 

terwijl hij (of zij) een ‘originele’ etnische identiteit behoudt (Gans 1997; Phinny 1990 in 

Tammeveski 2003: 401). Civiel burgerschap kan gewijzigd worden en zelfs een ‘thuis’ kan in 

principe overal gecreëerd worden. Etniciteit echter, wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren en 

geassocieerd met het delen van een gezamenlijke afkomst, geschiedenis en culturele erfenis.  

 Wanneer mensen etnische identiteiten aannemen, creëren, of toekennen, zijn zij in feite 

bezig met het vertellen van een verhaal, zo stelt Cornell (2000). Een dergelijk narratief  is niet de 

kern van de etnische identiteit zoals die gevoeld en ervaren wordt, maar wel de kern van de 

etnische categorie. De categorieën bestaan uit mensen die een bepaalde geschiedenis delen, en 

kunnen daarom gezien worden als collectieve levensverhalen. Het narratieve aspect van de meeste 

etniciteiten ligt voor het grootste gedeelte verborgen onder een vanzelfsprekendheid, die 

collectieve identiteiten in het algemeen karakteriseert. Dit verhaal, een collectief narratief, vertelt 

wat het betekent om tot een bepaalde groep te behoren en geeft informatie over wie ‘wij’ zijn in 

een groter geheel van sociale relaties  waarin de groep zich bevindt (Cornell 2000: 44).   
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 Toekirin Moenadi, 70 jaar. 13 maart 2008.  
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Ook voor de Javaanse ouderen is dat gevoel van ‘Javaans zijn’ een vanzelfsprekend 

onderdeel van hun identiteit, dat houvast biedt en betekenis geeft aan het leven. Een etnisch 

narratief vertelt het individu waartoe hij behoort, en in het geval van de Javaanse ouderen, los van 

een bepaald grondgebied. Andere aspecten van een collectieve identiteit, zoals een 

gemeenschappelijke migratiegeschiedenis, taal, eetgewoontes en omgangsnormen worden eerder 

genoemd door de bewoners als elementen die Javanen met elkaar delen. In het volgende hoofdstuk 

kom ik nog terug op deze elementen die enerzijds vorm geven aan een nieuwe omgeving, en 

anderzijds worden gevormd door deze context.  

Een ‘thuis’ aan de hand van civiele aspecten van burgerschap en daarnaast ‘lidmaatschap’ 

van de etnische gemeenschap, kan niet los gezien worden van bredere mondiale processen waarbij 

natiestaten aan invloed verliezen en etniciteit steeds belangrijker wordt in het herdefiniëren van 

gemeenschappen. De manier waarop de natiestaat het publieke leven domineerde in de twintigste 

eeuw, is langzaam aan het vervagen, stelt Juergensmeyer (2002). Bij grote veranderingen in het 

leven van een individu zoals migratie, kan etniciteit dat staat voor continuïteit met het verleden, 

functioneren als een geruststelling.  

Behalve voor migranten zelf, kan migratie ook voor de ontvangende samenleving voor 

verwarring zorgen. Het teruggrijpen naar vertrouwde zaken en het opnieuw proberen te definiëren 

van identiteit kan het gevolg zijn. Lechner (2008) stelt in zijn boek ‘The Netherlands’ dat 

mondialisering zorgt voor een ophef over de nationale identiteit die zich in een onzekere positie 

bevindt. De vraag ‘wie zijn wij?’ brengt een heropleving van interesse in de nationale identiteit in 

Nederland teweeg. Angst voor het vreemde, de nadruk leggen op assimilatie van migranten en 

processen van othering kunnen een reactie zijn op multiculturaliteit. Grillo stelt dat een dergelijke 

houding sinds de beginjaren van de 21e eeuw in Europa verergerd is (2007). 

In een dergelijke context ligt de nadruk op het herdefiniëren van grenzen tussen ‘wij’ en 

‘zij’, waarbij etniciteit een belangrijke factor is. Ook voor Javanen, met name de jongere generatie 

ouderen, geeft dit aanleiding om na te denken over de betekenis van ‘Javaans zijn’, dat naast 

bepaalde culturele erfenissen ook vaak in verband wordt gebracht met een sterk 

aanpassingsvermogen, syncretisme en heterogeniteit. Met een lange migratiegeschiedenis die 

sporen achter heeft gelaten in verschillende continenten van de wereld schept de betekenis van 

‘het Javaans zijn’ op een aantal momenten verwarring. Javanen vestigen zich overal geruisloos, 

behoren nauwelijks tot de problematische minderheidsgroepen (Patmo 1993) en worden bijna 

systematisch over het hoofd gezien als het gaat over Surinamers (Towikromo 1997). Grasveld en 
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Breunissen (1990) zijn van mening dat ‘het Javaanse aanpassingsvermogen’ de zwakte en de 

aantrekkingskracht is van de Javaanse cultuur. Het zich kunnen aanpassen aan verschillende 

omgevingen is een manier van overleven, zo stellen zij, maar het betekent ook het verwateren van 

de culturele eenheid. 

Terwijl de ouderen van de oudste generatie het geen enkel probleem te vinden dat hun 

kinderen trouwen met niet-Javanen, geven ze wel aan het jammer te vinden dat sommige Javaanse 

gewoontes verdwijnen. Ook betreuren ze het vaak dat ze niet goed met hun kleinkinderen kunnen 

communiceren vanwege een taalbarrière. Tegelijkertijd realiseren ze zich dat “het nu eenmaal zo 

gaat” en dat “je er niets aan kan doen”. De jongere generatie ouderen die meer in contact staat met 

de Nederlandse samenleving en vaker is geconfronteerd met grenzen tussen wij’’ en ‘zij’ kijkt 

anders tegen het ‘aanpassingsvermogen’ en het ‘verwateren van cultuur’ aan. Ibu en pak 

Djojoseparto praten over de beperkingen die de gemeente opleggen met betrekking tot de Javaanse 

gebedsruimte. Pak Djojoseparto vindt dat de ruimte voor cultuur door allerlei beperkingen 

langzaam kleiner wordt. Ibu neemt dit in twijfel. 

 

“Nou is dat echt waar? Die Marokkanen bouwen toch ook een nieuwe moskee, hier vlakbij?” 

“Ja, maar Javanen zijn altijd tevreden, gaan niet in opstand”, antwoordt pak Djojoseparto, 

“Een Javaan slaat bij wijze van niet met de hand op tafel. Een Javaan geeft altijd op. Dat 

vind ik soms jammer. Marokkanen…, ook al gaan ze naar het Europese hof! Als ze iets 

willen, dan vechten ze ervoor! Er is geen enkele Javaan die zegt van ‘we gaan 

demonstreren’. We zijn niet zo’n type. Nog niet” 

“Ja onze generatie. Maar de volgende doet dat wel.” 

“Ja, maar de volgende generatie is de cultuur al vergeten. Dan zijn er geen problemen meer. 

Het begint al bij onze dochter. Zij is getrouwd met een bakra 28. Ze kookt altijd Nederlands. 

“Als ze hier komt, dan wil ze wel dat ik echt Javaans kook hoor. Maar bij haar thuis eten ze 

van die kant en klare bami en nasi van de Albert Heijn.” 

“Ach ja het zijn hardwerkende mensen hè. Het is begrijpelijk.”29 

 

 Het narratieve aspect van etniciteit komt ook hier naar voren. Etniciteit is een constant 

onderhevig aan verandering, wat aanzet tot herformulering of het opnieuw vertellen van een 

verhaal. Voor de oudste generatie Javanen is het etnisch narratief naar de achtergrond van het 

bewustzijn geschoven, en als een vanzelfsprekende identiteit gezien. De jongere generatie ouderen 

daarentegen denkt bewuster na over het ‘Javaans zijn’ in een multiculturele context, zoals ook het 
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bovenstaande gesprek illustreert. Voor beide generaties geldt dat etniciteit houvast biedt, en een 

thuisgevoel in Nederland vergroot.  

 

In dit hoofdstuk heb ik willen laten zien dat door migratie nieuwe vormen van ‘thuis’ ontstaan, 

waarbij roots steeds minder een rol spelen. Het zijn eerder verschillende routes die migranten 

leiden naar de constructie van een ‘thuis’, waar dan ook. Een gevoel van veiligheid en bescherming 

worden bij legale eenheden gevonden en een gevoel van vertrouwdheid en belonging worden 

vaker in andere eenheden gezocht, zoals de etnische gemeenschap. Soysal (1994 in Lechner 2008: 

147) spreekt in dit verband van ‘postnationale formaties’, waarmee zij de veranderende positie van 

de natiestaat aanduidt doordat het gevoel van een ‘natie’ niet meer direct verbonden is met de 

‘staat’. Etnische identiteit als ‘twee dimensionaal proces’ refereert vervolgens naar de identiteit van 

migranten die zich vormt aan de hand van zowel het vestigingsland als een etnische identiteit die 

verwijst naar het herkomstland. ‘Thuis’ wordt daarom steeds meer in verband gebracht met 

verplaatsbaarheid, maakbaarheid en meervoudige verbindingen (Espiritu 2003; Hannerz 2002).  

‘Thuis’ verwijst voor de Javaanse ouderen uit dit onderzoek naar zowel de etnische 

gemeenschap los van een bepaald grondgebied, als naar de natiestaat Nederland waar zij aan 

verbonden zijn door middel van rechten en plichten. Deze combinatie maakt dat de Javaanse 

ouderen zich, om enkele woorden van mijn informanten te lenen,  “prettig”, “rustig”, “veilig” en 

“thuis”, voelen. Voor de oudste generatie was dit ‘thuis’ snel gebouwd, voor de jongere generatie 

verliep dit proces geleidelijk. In het volgende hoofdstuk bekijk ik hoe dat gevoel van thuis onder de 

“eigen mensen” in relatie tot ouderdom, de keuze voor het wonen in een woongemeenschap 

beïnvloed.  
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    Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4    

De kelompok: een plek om thuis te komen  

 

 “Luchtbedouderen”, “hangouderen” en “rollatorbrigade” noemt Jet Bussemaker 30 in de inleiding 

van de bijeenkomst ‘Wanneer ben je nu eigenlijk oud?’ 31 de nieuwe termen waarin vergrijzing en 

ouderdom in de media worden geduid. Ook schrijfster Renate Dorrestein (2008) meent in ‘Laat me 

niet alleen’, het boek dat zij schreef ter gelegenheid van de Nederlandse Boekenweek met dit jaar 

‘ouderdom’ als thema, dat er sprake is van nieuw soort oudere. In een tijdperk waarin alles 

maakbaar lijkt, is ook ouderdom niet slechts meer een biologisch fenomeen, maar vooral een 

bepaalde levensstijl keuze.   

 Bovengenoemde termen verwijzen naar nieuwe manieren van oud worden. In dit laatste 

hoofdstuk bekijk ik hoe migranten omgaan met ouderdom in een context met vele 

keuzemogelijkheden. Featherstone en Hepworth (1998 in Polivka 2000: 227) staan optimistisch 

tegenover groeiende keuzemogelijkheden. Deze stellen ouderen namelijk in staat om zelf vorm te 

geven aan het proces van ouder worden. Philpsen (in Polivka 2000: 225-227) daarentegen is 

minder positief. Vrijheid leidt volgens hem slechts tot onzekerheid, waarbij het steeds moeilijker 

wordt om een stabiele identiteit te behouden. Warnes et al (2004) bestuderen vergrijzing en 

ouderdom in relatie tot migratie, en stellen dat migrantenouderen zich in een achtergestelde 

positie bevinden, vanwege ‘otherness’ in het vestigingsland en vanwege tekorten in adequate zorg 

in bestaande zorginstellingen die vooral gericht zijn op de ‘autochtone’ burgers. Deze positie 

vraagt naar creativiteit van migrantenouderen in het vinden van een geschikte manier om oud te 

worden. ‘They include among the most innovative of the latest generation of older people, who 

pursue new combinations of family responsibilities, leisure pursuits and income generation”, aldus 

Warnes et al (2004: 307). De keuze van Javaanse ouderen voor het wonen in een woongroep en de 

manier waarop zij hier een ‘thuis’ maken en vormgeven aan hun identiteit bekijk ik in het kader 

van deze ontwikkelingen.     

    

    

    

                                                 
30
 Staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

31
 De Rode Hoed organiseerde op 25 maart 2008 een debat over de kracht van ouderen met als titel: ‘Wanneer 

ben je eigenlijk oud?’ 
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Postmoderniteit en identiteitPostmoderniteit en identiteitPostmoderniteit en identiteitPostmoderniteit en identiteit 

Sinds de opkomst van het kapitalisme in Europa heeft de identiteit van een persoon zich vooral 

gevormd rond zijn of haar werk, wat gevolgen heeft gehad voor de betekenis die toegekend werd 

aan ouderdom. De mate waarin iemand in staat was te produceren was bepalend voor de sociale 

positie van die persoon., met als gevolg dat ouderen werden uitgesloten van productieve 

processen. Verschillende instituties in de welvaartsstaat, zoals pensioen, ouderdomswetten en 

verzorgingstehuizen., boden de mogelijkheid voor ouderen om zich terug te trekken (Philipsen & 

Biggs 1998: 14)  

Het einde van ouderdom zoals we dat kennen van de moderne tijd van industrialisatie en 

kapitalisme, biedt mogelijkheden voor ouderen om gebruik te maken van meervoudige, 

verschuivende identiteiten, die kenmerkend zijn voor een postmoderne wereld (Featherstone en 

Hepworth 1998 in Polivka 2000). Duidelijk aangegeven levensfasen, met bijbehorende ervaringen 

en gedragingen vervagen steeds meer. Ouderdom staat nu open voor herinterpretatie en 

reconstructie, en de ervaring van het ouder worden zal vorm krijgen door reconstructie van 

identiteit en creativiteit in het kiezen van levensstijlen en narratieven.  Terwijl Philipsen (1998, in 

Polivka 2000: 225) de  mogelijkheden voor het experimenteren met rollen en identiteiten erkent, 

benadrukt hij vooral de onzekerheid onder ouderen als gevolg van het verdwijnen van traditionele 

bronnen voor identiteit en noties voor ouderdom.  

 Er is volgens hem sprake van een nieuw soort marginaliteit waar ouderen zich in 

bevinden. In de jaren ‘50 en ’60 van de vorige eeuw gaf men het probleem van identiteit in 

ouderdom voornamelijk gestalte door te wijzen op het gebrek aan betekenisvolle rollen die 

ouderen verbinden met de samenleving, bijvoorbeeld rollen op het werk of in familieverband. 

Heden ten dage worden ouderen blootgesteld aan situaties, waarin de vraag ‘wie ben ik?’ 

moeilijker te beantwoorden is (Philipsen 1998: 36, in Polivka 2000: 226). Een postmoderne wereld 

waarin vaste kaders van betekenisgeving afwezig zijn, zet twijfels bij een statisch en autonoom 

beeld van identiteit, wat gangbaar was in de moderne tijd. Het construeren van een identiteit en 

deze vast en stabiel houden was toen de uitdaging, stelt Bauman (1995: 81 in Biggs 1997: 556). In 

een postmoderne wereld is het probleem van identiteit eerder om een duidelijke afbakening te 

vermijden en de opties open te laten. Ouder worden is daarom steeds meer een kwestie van het 

kiezen van een levensstijl (ibid.).  

  Bovendien hebben individuen de mogelijkheid om verschillende identiteiten aan te 

nemen, die niet meer direct verbonden hoeven te zijn met de plaats waar zij zich bevinden. De 
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belangrijkste bron voor de identiteit van een persoon kan bijvoorbeeld verbonden zijn met een 

grondgebied elders in de wereld, of zelfs geen directe verbinding met een plaats hebben.  

 

Oud worden in een nieuweOud worden in een nieuweOud worden in een nieuweOud worden in een nieuwe context   context   context   context      

In Nederland biedt de Javaanse gemeenschap een bekende omgeving en een vertrouwd ‘thuis’, wat 

duidt op een zekere mate van continuïteit met vroeger. Dat wat voor de Javaanse ouderen bekend 

is en wat voor hen altijd vaste kaders heeft geboden is ook in een nieuwe context de belangrijkste 

bron van identiteit. Echter, het proces van migratie heeft een aantal culturele richtlijnen doen 

vervagen, waaronder traditionele manieren van oud worden. Knijn en Komter (2004) menen dat 

het verdwijnen van traditionele familierollen en posities een algemene tendens is, zichtbaar in 

veel welvaartstaten. Het staat niet langer vast wie voor wie zorgt en dat ouderen kunnen 

terugvallen op familiebronnen voor hulp en steun (Knijn en Komter 2004: xii). Terwijl in 

Suriname de zorg voor ouderen vooral een taak van de familie was, is dat voor de Javaanse 

ouderen en hun kinderen in Nederland moeilijker te realiseren. Grote afstanden en drukke 

agenda’s laten het vaak niet eens toe om ouders te bezoeken, zo laat ook pak Djojoseparto weten:  

 

“In Suriname bijvoorbeeld, is het verplicht om je ouders te bezoeken. Als je dat niet doet, 

wordt je gek aangekeken. Maar hier, hier hebben mensen het druk met anderen dingen. 

Werk bijvoorbeeld. Men heeft een druk leven. Maar dan ben je geen goede Javaan! Hier is 

het heel anders. De situatie laat het niet toe om je ouders vaak te bezoeken. Hier is dat 

normaal, maar daar is het een handicap. Of ik noem een ander voorbeeld. Je bent een 

Javaan, en als Javaan heb je respect voor je meerdere. Ouderen zijn bijvoorbeeld je 

meerdere. Als je tegen hen Hollands praat, ben je brutaal, want je doet als een Hollander. 

Dat wordt gezien als brutaal”32 

 

Met dit citaat laat pak Djojoseparto zien dat in de nieuwe context die Nederland hem biedt, hij 

soms moeilijk aan bepaalde verwachtingen kan voldoen.  

 Aan de ene kant liggen bepaalde traditionele rollen en verwachtingen wat betreft 

ouderdom niet meer vast, maar aan de andere kant hebben ouderen in het postmoderne tijdperk 

meer vrijheid in het kiezen van een eigen levensstijl, identiteit en huisvestiging. Ze zijn in staat 

narratieven anders of opnieuw te vertellen, aan de hand van nieuwe omstandigheden waarin zij 

zich bevinden. Mensen zijn nooit te oud om verhalen te vertellen, zo stelt Meador (1998: 130). 

Arthur Frank (1995, in Meador 1998: 127) suggereert dat vaak te snel wordt aangenomen dat de 

mogelijkheid voor verandering bij ouderen minimaal is. Vanuit deze gedachte is het dan 
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aannemelijk dat ouderen vasthouden aan gebruiken en tradities van vroeger. Polkinghorne (1988: 

155 in Meador 1998: 130) stelt juist dat identiteit niet statisch is, maar ook in ouderdom een 

dynamisch en voortdurend proces is, dat omvat wat iemand is geweest, en tegelijkertijd 

vooruitloopt op wat iemand zal zijn. 

Ouder worden is voor de Javaanse ouderen niet meer gebonden aan traditionele 

verwachtingspatronen, en staat open voor herinterpretatie. Niet langer is de zorg voor ouderen 

slechts een familietaak, en evenmin is het een taak van een Nederlands bejaardentehuis of een 

verzorgingstehuis. Hulp en steun vinden de ouderen bij leeftijdsgenoten, wat behalve een manier 

van huisvestiging, ook een nieuw soort levensstijl is. Ze slaan daarmee een nieuwe weg in, en 

geven een eigen draai aan de invulling en betekenis van ouder worden. Door actief een ‘thuis’ te 

bouwen aan de hand van een gemeenschappelijke etnische achtergrond claimen zij een plek in de 

Nederlandse maatschappij en gaan zij op een creatieve manier om met een nieuw soort 

marginaliteit van ouderen in de eenentwintigste eeuw (Philpsen 1998, in Polivka 2000: 225; 

Warnes et al 2004). 

Niet alleen verwijst deze keuze naar een breuk met traditionele rollen en 

verwachtingspatronen, maar tegelijkertijd is het ook de constructie van een narratief dat bij hen 

past en juist vormgegeven is aan de hand van aspecten uit het verleden. Een nieuw verhaal is 

namelijk niet zomaar een willekeurig verhaal, maar is beïnvloed door een collectieve Javaanse 

identiteit die hen informatie geeft over wie zij zijn. Zo zijn Bangun Trisno en Wisma Tunggal 

Karsa het nieuwe ‘thuis’ voor de ouderen, waar zij op een minder traditionele manier oud worden 

in een vertrouwde en veilige sfeer. Zich thuis voelen onder de “eigen mensen”, is voor deze 

ouderen in het alledaagse leven letterlijk naar huis gaan en thuiskomen tussen de Javanen. In het 

volgende gedeelte bekijk ik hoe dat ‘thuis’ vorm krijgt in het hier en nu.  

 

De keuze voor nglompok De keuze voor nglompok De keuze voor nglompok De keuze voor nglompok     

Kelompok is de Javaanse equivalent voor ‘groep’ en tevens de naam waarmee de Javaanse ouderen 

hun woongroep onderling aanduiden. ‘Het zich verenigen’, nglompok, is voor de ouderen uit dit 

onderzoek een manier om zich thuis te voelen in Nederland, in Den Haag. In dit proces van 

homemaking geven de ouderen vorm aan het ouder worden door middel van hun ‘Javaans zijn’. 

Leeftijd en etniciteit zijn daarmee verstrengeld met elkaar, wat ik zal laten zien aan de hand van 

de volgende redenen die de bewoners aandroegen voor de keuze die zij maakten om in Bangun 

Trisno of in Wisma Tunggal Karsa te wonen.  
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Behoefte aan een sociaal netwerk    

 

“We kenden elkaar niet. we kwamen allemaal van andere plekken. Bijvoorbeeld die komt 

van Clevia en die van Mariënburg, die van Meerzorg. We kenden niemand, en we gingen 

samenwonen. Nu zijn we als familie hier, iedereen. We hebben wel familie. Iedereen heeft 

kinderen, maar die wonen ver. Als er iets gebeurt heb je er niets aan. Oma heeft ook 

kinderen hoor, maar als er iets gebeurt.. hier. De kinderen zien het niet! Pas als de 

ambulance komt, daarna komen de kinderen. Daarom zijn we hier als familie. Als iemand 

ziek is, geven we te eten. Maar alleen aan diegenen die ook geven, als iemand nooit iets 

heeft gegeven, krijgt tie ook niets.”33 

 

Uit dit citaat van ibu Moeradji komt naar voren hoe belangrijk het voor ouderen is om een hecht 

sociaal netwerk te hebben, waar zij op terug kunnen vallen in tijden van nood. Met het stijgen van 

de leeftijd groeit ook het afhankelijk worden van mensen. Dit noemen de informanten ook als een 

van de kenmerken van ouderdom. Grote afstanden, werkdruk en een al aanwezig sociaal vangnet 

van voorzieningen hebben, volgens van Walsum (2000) ertoe bijgedragen dat 

familieverplichtingen onder de Javanen in Nederland enigszins naar de achtergrond geschoven 

zijn. Deze nieuwe sociale context betekende voor de oudste generatie een reden om voor steun en 

solidariteit aan te kloppen bij leeftijdsgenoten en om sociale contacten binnen de gemeenschap te 

versterken. Want behalve zorgvoorzieningen, waar de bewoners erg tevreden over zijn, hebben zij 

ook behoefte aan informele contacten in de directe omgeving. 

 Gezelligheid noemen ouderen ook een voordeel van het wonen in een woongroep. Vooral 

de vrouwen vinden het belangrijk om vriendinnen dichtbij zich te hebben, met wie ze een 

uitstapje kunnen maken (dolan), of gewoon om samen mee boodschappen te doen (blanja). Sociale 

interactie en emotionele banden met buurtbewoners is een belangrijke behoefte van ouderen. 

Door het kennen van mensen en het actief zijn in een netwerk vormen individuen een identiteit 

en een gevoel van ‘erbij horen’. Plaatsen waar ouderen een praatje kunnen maken, zoals een 

galerij, een plein of een gemeenschappelijke ruimte, bevorderen sociale interactie en gaan een 

isolement tegen.  

Ibu Moeradji vindt het bijvoorbeeld leuk om gezellig te praten met anderen, dat is de 

reden waarom ze vaak naar de dagopvang gaat. Slechts twee doordeweekse dagen is ze thuis. “Op 

die andere dagen zoekt oma aandacht. Een beetje omong omong (praten), dan is oma niet 

eenzaam. Gezellig.”4 Toen ibu Moeradji al een tijdje niet bij de dagopvang was gekomen, besloot ik 

langs te gaan. Een van de eerste dingen die ze me vroeg was: “Waar hebben de mensen over 
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gepraat, heb ik niets gemist? Geen belangrijke tori 34?” Myerhoff (1978: 143) is van mening dat 

ouderen altijd op zoek zijn naar aandacht die voor hen heel schaars is. De mogelijkheden om 

gezien te worden zijn beperkt voor ouderen en het zoeken naar aandacht en contact heeft volgens 

haar vooral te maken met de angst om het besef van het bestaan te verliezen. Een deel zijn van een 

netwerk, geeft ouderen de kans om aandacht te krijgen, om gezien te worden en om op de hoogte 

te blijven van gebeurtenissen binnen de gemeenschap, binnen het ‘hier en nu’. Dit bevordert een 

gevoel van erbij horen, en het opgenomen in een web van relaties zijn bevestigd het bestaan. 

Bekend zijn en anderen kennen is een geeft een gevoel van waarde en een hechting aan plaats 

(Kong et al.1996: 9).  

Rowles gebruikt de term social insideness om het gevoel van ‘erbij horen’ en emotioneel 

betrokken te zijn met een bepaalde plaats, te beschrijven (1983 in Kong et al. 1996). Deel zijn van 

het sociaal netwerk binnen de woongemeenschap biedt veel mogelijkheden voor nieuwe rollen, 

zoals bestuurslid of vrijwilliger, wat een social insideness bevordert.  

 

Herhaling en continuïteit in de leefomgeving 

 

“Als we elke dag opstaan, dan danken we Sing Kuwasa (de Almachtige). Elke dag is een 

mooie dag, elke dag is als een geschenk, we danken Gusti Allah (God) daarvoor. We zien 

de toekomst gewoon als de laatste dagen, maanden, jaren. Het kan zijn dat we overlijden. 

We zien mensen om ons heen weggaan. Dat is al normaal. Daar denk ik niet aan, dat laten 

we aan de Almachtige over. Maar we zijn al voorbereid. We bidden elke dag. We leven 

ernaar toe. Iedereen gaat dood. Geloven geeft steun. God alleen bepaalt wanneer je wordt 

meegenomen. Voor jongeren is het anders. Voor ons, onze stappen worden voorzichtiger 

en smaller. Van baby ga je naar tiener, van tiener wordt je ouder, volwassen en dan wordt 

je weer baby. En de stappen worden steeds kleiner. Ora ngerti bakale (wat morgen komt 

weten we niet).”35 

 

Ouderdom gaat gepaard met fysieke achteruitgang die niet ontkend kan worden. Frank (1995, in 

Meador 1998) is van mening dat narratief de mogelijkheid geeft om deze veranderingen op te 

nemen in een nieuw verhaal. Zo heeft ook pak Partoredjo zich neergelegd bij het feit dat zijn 

“stappen kleiner worden”. De Javaanse ouderen gaan met deze veranderingen om, door zich meer 

te richten op de directe leefomgeving. Steeds minder ruimte blijft er over om in te bewegen, 

aangezien de ouderen minder in staat zijn grote afstanden af te leggen, minder economische 

middelen hebben en rollen verliezen. Het is dan vooral de directe leefomgeving waar ouderen op 

aangewezen zijn, en die meer betekenis krijgt (Rowles 1978 in Kong 1996: 4).  
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Dit krimpen van de omgeving is voor ibu Moeradji op een heel letterlijke manier het geval. 

Na een aantal keren uitgegleden te zijn op straat en op het binnenpleintje van de 

woongemeenschap durft ze niet meer naar buiten. Ook binnen in haar woning is ze al een keer 

gevallen, ze draagt daarom nu altijd een ketting met daaraan een zender. Wanneer ze valt wordt 

meteen de dokter opgeroepen. De angst om te vallen lijkt bijna altijd aanwezig. Kong (et al. 1996) 

vindt het daarom niet verwonderlijk dat ouderen zich terugtrekken in plaatsten waar ze zich wel 

veilig en op het gemak voelen, vooral wanneer de samenleving nauwelijks nog tijd en geduld kan 

opbrengen voor ouderen.  

 Als ouderen gedurende een lange tijd in dezelfde samenleving en omgeving verkeren, 

ontwikkelen zij een subtiele en vertrouwelijke vorm van betrokkenheid met die omgeving, iets 

wat Rowles ‘physical insideness’ noemt. Dit is een gevoel van innerlijke vertrouwdheid met een 

fysieke setting, die zichtbaar is in het ritme en de routine van alledaagse handelingen (Rowles 

1980: 158 in Kong et al. 1996). In Bangun Trisno en in Wisma Tunggal Karsa hebben de bewoners 

ook bepaalde ritmes en routines ontwikkeld die duiden op een gevoel van physical insideness. De 

omgeving moet voor de ouderen makkelijk zijn om in te bewegen. Zo is er bijvoorbeeld een lift, 

zijn er automatische deuren, zo weinig mogelijk drempels, lage keukens en brede hallen. Het 

vertrouwd raken met mogelijke obstakels in de omgeving groeit middels herhaling en dagelijkse 

routine, wat belangrijk is voor een thuisgevoel. Aangezien ouderen steeds minder mobiel zijn, en 

meer waarde hechten aan de directe omgeving vormt een gevoel van ‘thuis’ zich in de eerste plaats 

in de woongemeenschap.  

    

Tussen  Javanen wonen   

    

“Eerst had ik Nederlandse buren. Dat vond ik helemaal niet erg hoor. Maar altijd als ik iets 

kookte wat niet lekker rook. Bijvoorbeeld als ik peyek 36 aan het bakken was, dan kwamen 

mijn buren naar me toe… ‘’t stinkt.. ’t stinkt’ zeiden de dan.”37 

 

Ibu Karijowiro legt in dit citaat uit waarom ze wilde verhuizen, en bij voorkeur naar een plek 

waar mensen niet vreemd zouden opkijken van haar gebruiken en eetgewoontes. Toen ook haar 

kinderen het goedkeurden, was de keuze voor de Javaanse woongroep snel gemaakt. Het 

samenwonen met mensen met een gelijksoortige levensstijl en gelijke interesses lijkt over het 

algemeen aan populariteit te groeien. ‘Een goede buur is een vriend binnen handbereik’ lijkt een 

toepasselijker spreekwoord voor toekomstige ouderen dan ‘een goede buur is beter dan een verre 
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vriend’, is de mening van Lampert en Peeck (2000). Naarmate mensen ouder worden gaan we het 

liefst om met mensen die vertrouwd zijn en dichtbij staan. Groepswonen is volgens Meijenfeldt en 

Moerbeek (2001: 32) aantrekkelijk voor oudere migranten, omdat ze ‘zelfstandig en toch in hun 

eigen sfeer kunnen wonen’.  

De Javaanse ouderen zijn van mening dat migranten zich zoveel mogelijk moeten 

aanpassen aan de Nederlandse samenleving. Thuis is de plek waar ruimte is voor de eigen cultuur. 

Zo stelt ook pak Amatkarso: “Waar dan ook, in Nederland, Bangkok, weet ik veel, Suriname. 

Overal moet je je aanpassen. Je hebt zelf cultuur, die hou je ook. Gewoon thuis. Maar je moet je 

een beetje aanpassen. Dat heeft met respect te maken. Je moet elkaar respecteren.”38 Van Overbeek 

en Schippers (2004) stellen dat de behoefte aan een veilige directe woonomgeving, waarin mensen 

hun leefstijl of identiteit kunnen vormgeven een gevolg is van de toegenomen keuze en 

bewegingsvrijheid. Terwijl mensen niet langer gebonden zijn aan een geografische plek, hechten 

zij juist meer betekenis aan hun directe woonomgeving. Binnen woongemeenschappen geven de 

bewoners vorm aan hun gemeenschappelijke etnische afkomst aan de hand van een aantal 

verwijzingen naar de Javaanse identiteit, waarvan ik er de belangrijkste drie ga noemen: taal, 

eetgewoontes en omgangsnormen.  

Taal is een element dat heel belangrijk is voor een thuisgevoel, omdat de Javaanse taal voor 

veel van de ouderen de enige taal is in welke zij kunnen communiceren. Zo adviseerde de huisarts 

in de vorige woonplaats van ibu Kartosetiko haar om “meer onder de mensen te gaan”.  

 

“Hij wilde me naar een dagopvang brengen. Maar een met Nederlanders. Die kan ik niet 

verstaan! Ze kunnen mij misschien wel verstaan. Ik kan een paar Nederlandse woorden. 

Maar vooral als ze zo binnensmonds praten, versta ik er helemaal niets van. Dat is niet 

gezellig, we kunnen nergens over praten”.39  

 

De mate waarin ouderen Nederlands praten is naast de educatiemogelijkheden ook afhankelijk van 

de omgang met (schoon)kinderen en kleinkinderen. Ibu Atmodikromo, die vroeger nooit naar 

school is geweest, vertelt dat ze zich Javaans voelt, en een beetje Nederlands. “Vanwege mijn 

kleinkinderen hè. En ook mijn kinderen hoor. Ze kunnen geen Javaans praten. Dus ik moet ook 

mee. Ja vind ik, mijn kleinkinderen zijn zó Nederlands, dan moet ik ook een beetje mee.”40  
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  Het wonen met leeftijdsgenoten die allemaal Javaans kunnen verstaan en praten, geeft een 

vertrouwd en veilig gevoel. Zowel bij momenten waarop ouderen hulp nodig hebben, of behoefte 

hebben aan gezelschap kunnen zij zich uitdrukken in het Javaans. Daarnaast geeft het 

groepswonen een belangrijk voordeel, namelijk dat de jongere ouderen die wél Nederlands 

spreken de oudste generatie ouderen kunnen helpen bij het vertalen van brieven of bij belangrijke 

afspraken.   

 Op de vraag wat er Javaans is aan de woongroepen, kreeg ik vaak als één van de eerste 

antwoorden: “het eten”. Voedsel, een belangrijk element in het dagelijks leven, wordt door de 

ouderen verbonden aan een Javaanse identiteit. De gesprekken over eten, de lekkernijen en de 

maaltijden die ik aangeboden kreeg tijdens interviews, en de vergaderingen onder het genot van 

pacitan (versnaperingen) geven een indruk van de rol die eten inneemt in het alledaagse leven. 

Een van de wensen van de ouderen bij de bouw van de woongroepen was de wens voor een 

gesloten keuken in de woning. Een enkeling heeft zelfs nog een tweede keuken bijgebouwd, 

speciaal voor gelegenheden waarbij veel gekookt moet worden. Dichtbij de Haagse markt wonen, 

was een andere wens van de oudere. Ibu Atmodikromo geeft aan Suriname niet te missen. Een 

belangrijke reden die zij hiervoor aandraagt is het grote aanbod van verschillende Surinaamse 

producten in Nederland. Dit is ook voor de andere ouderen een belangrijke factor in het 

thuisgevoel.  

 

 “Vooral nu! Je kan alles krijgen hier. Wat je mist uit Suriname kan je hier krijgen. 

Groente..,fruit.. al die dingen van Suriname kan je hier kopen. Maar het was wel anders 

toen we hier kwamen wonen. Toen ik hier kwam? Nou dat was moeilijk hoor. Kouseband, 

sopropo, het was er niet. Maar nu wel hoor, mango, guyave.., alles kan je hier vinden. Daar 

om voel ik me echt thuis.”10  

 

 Bepaalde centrale waarden in de omgang is een derde aspect van het samenleven in een 

Javaanse woongroep die ik hier wil bespreken. Het opgenomen worden in een web van sociale 

relaties bevestigt ons bestaan en geeft richtlijnen voor gedrag. Ook binnen de Javaanse 

gemeenschap zijn dergelijke omgangsregels en daaraan gerelateerde waarden, symbolen en 

betekenissen ontstaan, als product van historische gebeurtenissen. Een belangrijk aspect van het 

‘Javaans zijn’ is “elkaar helpen”, zo menen veel van de informanten. Een ander element is “respect 

hebben voor ouderen”. Het leven in de Nederlandse samenleving en het niet altijd kunnen 

voldoen aan deze belangrijke aspecten van het Javaans zijn zorgt volgens pak Djojoseparto nog wel 

eens voor onbegrip bij de oudste generatie ouderen. Omdat deze generatie, gewend is in kleine 
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dorpen te leven, waar “elkaar helpen” en “respect hebben voor ouderen” hoog in het vaandel 

stonden, betekent het leven in Bangun Trisno en in Wisma Tunggal Karsa, continuïteit met het 

leven in een klein dorp. De woongemeenschappen vormen daarom een context waarin de ouderen 

zichzelf kunnen zijn, en waar ze vorm kunnen geven aan hun cultuur en identiteit. 

 

Iets willen betekenen voor de Javaanse gemeenschap 

 

“Het zijn eigenlijk je ouders. Ook al heb je geen ouders meer, je bent dan toch verbonden 

met ouderen. Communiceren is heel belangrijk. Vragen wat ze nodig hebben. Als jongeren 

moet je ouderen benaderen. ‘Wat wil je? Wat heb je nodig?’ (…)  Waar dan ook, in 

Nederland, Suriname of Indonesië. Als je ouderen niet respecteert, dan blijven ze alleen 

achter.”41 

 

Het is vooral de jongere generatie ouderen die deze reden als belangrijkste drijfveer noemt in de 

keuze voor de woongroep. Deze ouderen vervullen vrijwel allemaal een actieve rol binnen de 

woongemeenschap, de dagopvang en/of de stichting. Bovengenoemde waarden, die door velen als 

onderdeel van hun ‘Javaans zijn’ worden genoemd, motiveren hen om zich op allerlei manieren in 

te zetten voor Javaanse ouderen. Deze vorm van solidariteit vindt plaats, anders dan bij 

familiesolidariteit, binnen zorginstellingen en stichtingen, maar behoudt ondanks dat toch een 

informeel karakter. In een nieuwe situatie die de Nederlandse samenleving biedt, blijven waarden 

als “respect hebben voor ouderen” en “mekaar helpen” belangrijk. Wel worden ze meer vanuit 

officiële eenheden vormgegeven en vooral door leeftijdsgenoten.   

Voor de bewoners van beide woongemeenschappen, is de overkoepelende stichting een 

belangrijke factor in het thuisgevoel. De ouderen, met name degene die geen Nederlands spreken, 

kunnen terugvallen op de organisatie die hen onder andere helpt met administratie, het regelen 

van PGB’s (Persoons Gebonden Budget), en bemiddelt met de thuiszorg. Via de organisatie 

worden de ouderen aan het woord gelaten. Benhabib (2002:121) is van mening dat het vaak de 

migrantenorganisaties zijn die nieuwe onderwerpen op de politieke agenda zetten en die de 

betekenis van democratie en rechten uitbreidt, omdat ze privézaken naar het publieke domein 

brengt. Behalve een informeel sociaal netwerk van buren, hebben formele organisaties ook een 

grote invloed op het stimuleren van een gevoel van gemeenschap en social insideness en een sense 

of belonging (Kong et al. 1996: 8). 
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Ouder worden in een postmoderne tijd, waarbij traditionele bronnen voor identiteit en 

noties van ouderdom vervagen, vraagt om een herinterpretatie van deze levensfase. Zo ook voor 

Javaanse ouderen die in een nieuwe context betekenis geven aan zowel ouderdom als aan een 

Javaanse identiteit. Ook op latere leeftijd is identiteit daarom dynamisch, en worden narratieven 

opnieuw geconstrueerd. Door te kiezen voor een Javaanse woongroep geven de bewoners op een 

minder traditionele manier vorm aan het ouder worden, binnen een vertrouwde omgeving met 

verwijzingen naar een gezamenlijke etnische achtergrond en migratiegeschiedenis. Noties van 

‘thuis’ zijn daarom dynamisch en constant onderhevig aan verandering. 
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Hoofdstuk 5Hoofdstuk 5Hoofdstuk 5Hoofdstuk 5    

 Conclusie  

 

‘Thuis’, een concept waar analytisch moeilijk grip op te krijgen is, heeft wellicht meer met gevoel 

te maken. Bepaalde geluiden, geuren en manieren van doen kunnen een gevoel van ‘thuis’ 

oproepen. Thuisgevoel is daarom nauwelijks te meten, maar is daarentegen wél merkbaar, 

zichtbaar en voelbaar in verschillende opvattingen en praktijken. We kunnen daarom beter 

spreken van een geheel van emoties, dat op verschillende niveaus tot uiting komt en er ook door 

beïnvloed worden. In de voorgaande hoofdstukken heb ik de manier waarop een thuisgevoel zich 

manifesteert op het niveau van de natiestaat, de etnische gemeenschap en de Javaanse woongroep 

bekeken. Deze zijn verstrengeld met elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden in het 

bestuderen van identiteit en thuisgevoel onder Javaanse ouderen in Nederland.   

  Naarmate mensen mobieler zijn, is een romantische notie van ‘thuis’, waarbij het civiele 

thuis hetzelfde is als het etnische, geen vanzelfsprekendheid meer (Hedetoft & Hjort 2002: vii). 

Migranten zijn dan steeds vaker ‘home makers’ op soms meerdere plekken in de wereld (Hannerz 

2002), waardoor het gevoel van een ‘natie’ zich distantieert van de ‘staat’. Verschillende wegen en 

strategieën leiden tot nieuwe dynamische constructies van ‘thuis’ en identiteit. Binnen de 

antropologie wordt veel aandacht besteedt aan de invloed van mobiliteit en migratie op de 

opvattingen over ‘thuis’. In deze thesis heb ik met name de positie van oudere migranten willen 

belichten, vanwege de minder voorspelbare routes in hun leven door migratie, die hen dwingen 

creatief om te gaan met het maken van een ‘thuis’. Het wonen in woongroepen blijkt een 

populaire manier te zijn onder 50 plussers, voor het oud worden in een andere fysieke omgeving 

dan het geboorteland. Zo hebben de Javaanse ouderen een “Thuis in Den Haag” gevonden, en 

vieren zij het tienjarig bestaan van hun woongemeenschap aan de hand van allerlei verwijzingen 

naar de Javaanse identiteit, zoals Javaanse popmuziek en een traditionele paardendans (jaran 

kepang). De centrale vraag in deze thesis ‘Welke betekenis kennen Javaans Surinaamse ouderen 

toe aan ‘home’ en belonging en hoe kan het maken van een thuis in een woongroep op basis van 

etniciteit, worden verklaard aan de hand van de identiteitsconstructie van deze ouderen?’ is 

daarom zowel theoretisch als maatschappelijk een relevante vraag.  

In het beantwoorden van deze vraag begon ik met een thuisgevoel in een bepaald 

nationaal grondgebied. Voor de ouderen uit dit onderzoek bleek Nederland, het thuisland. Een 
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van de ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden in ons denken, die hierdoor in een ander licht kan 

worden bekeken, is het idee van roots. Mensen zijn niet langer geworteld in een bepaalde plek, 

maar zijn mobiel en in staat ‘thuis’ mee te nemen, opnieuw te bouwen en herdefiniëren. Steeds 

vaker is de civiele gemeenschap niet hetzelfde als de etnische. Ook de Javaanse ouderen zeggen 

zich thuis te voelen in Nederland, vooral vanwege de (toegang tot) goede sociale voorzieningen, 

zoals politiebescherming en medische zorg. Deze opvatting van ‘thuis’ heeft zijn basis in een 

historische, sociale en economische context, waarbij veiligheid een kernbegrip vormt.  

Als kinderen en kleinkinderen van contractarbeiders van Java, groeiden mijn informanten 

op met het idee van een hechte Javaanse gemeenschap. Javanen bekleedden een vrij marginale 

positie in Suriname, waardoor zij voor solidariteit en hulp vooral aangewezen waren op elkaar. In 

mindere mate konden zij terugvallen op de staat voor de toegang tot sociale voorzieningen. Een 

etnische identiteit vormde zich daarom voornamelijk rond een bepaald ‘Javaans zijn’, dat weinig 

verbonden was met een grondgebied, niet met Suriname noch met Java. De migratie van Suriname 

naar Nederland was daarom een bewuste keuze om een marginale positie te verbeteren en een 

veiliger ‘thuis’ te bouwen. De aanwezigheid en de toegang tot medische zorg, politiebescherming 

en educatie zijn een aantal redenen die worden aangedragen voor het gevoel van ‘thuis’ dat deze 

migrantenouderen in Nederland hebben gevonden. Van een terugverlangen naar Suriname is 

nauwelijks sprake. Denken in termen van roots wekt slechts een statisch beeld van ‘thuis’ op en 

doet bovendien geen recht aan de complexe gevoelens die migranten hebben met zowel het 

geboorteland als het vestigingsland (Soysal 2002).    

In hoofdstuk drie heb ik bekeken hoe Javaanse ouderen zich in Nederland geaccepteerd en 

toegelaten voelen, en vroeg ik mij af of identificatie met Nederland bepalend is voor de mate 

waarin iemand zich thuis kan voelen. Voor deze ouderen bestaat ‘thuis’ uit een combinatie van 

civiele aspecten van Nederlands burgerschap die een gevoel van veiligheid teweegbrengen, en een 

gevoel van symbolisch, prépolitiek toebehoren. Die laatste sense of belonging vinden zij binnen de 

Javaanse gemeenschap aan de hand van een collectief etnisch narratief en in mindere mate bij de 

natiestaat. De oudste generatie Javaanse ouderen verbindt hun ‘Nederlands zijn’ vrijwel uitsluitend 

met het hebben van een paspoort. De jongere generatie ouderen heeft wel aansluiting proberen te 

vinden bij de Nederlandse samenleving, maar is daardoor in aanraking gekomen met informele 

uitsluiting.  

De natiestaat is steeds mindere een bron van identiteit en steeds vaker slechts van rechten 

en plichten. Loyaliteit en een symbolische aspecten van een ‘thuis’ zijn gericht op andere 
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eenheden van de natiestaat. In het geval van deze migrantenouderen heeft een Javaanse identiteit 

zich ontwikkeld los van een bepaald territoir. Datgene wat men bindt aan grond en aan een 

natiestaat zijn de civiele rechten en plichten, die tevens erg belangrijk zijn in een thuisgevoel, mits 

in combinatie met een thuis tussen de “eigen mensen”.  

 De migratiegeschiedenis van de Javanen en de manieren waarop zij een thuis hebben 

weten te maken, laten zien dat romantische noties van thuis, die vooral in verband worden 

gebracht met roots in een bepaald grondgebied, niet langer houdbaar zijn. Tevens blijken ook 

duidelijke levensroutes niet meer vanzelfsprekend. In een postmoderne wereld lijken 

richtinggevende kaders voor ouder worden afwezig te zijn, waardoor ouderdom open staat voor 

herinterpretatie. Traditionele familierollen en verwachtingspatronen in de zorg voor ouderen staat 

niet meer vast, en ouderen hebben bovendien meer vrijheid in het kiezen van een eigen 

levensstijl, identiteit en huisvesting. Door het wonen in een Javaanse woongemeenschap, waarbij 

zorg minder een kwestie is van familieverplichtingen, maar eerder van solidariteit tussen 

leeftijdsgenoten in combinatie met sociale voorzieningen door instellingen, kiezen deze 

migrantenouderen creatief een veilige en vertrouwde omgeving, waar zij vorm kunnen geven aan 

hun identiteit. ‘Thuis’ is daarom een construct dat constant onderhevig is aan verandering.  

 Het wonen in een van de woongemeenschappen Bangun Trisno en Wisma Tunggal Karsa 

voorziet in een sociaal netwerk dat de ouderen nieuwe rollen biedt, in nood te hulp kan schieten 

en bovendien ouderen een gevoel van ‘toebehoren’ geeft. Volgens de Javaanse ouderen is thuis, en 

niet de straat, de school of het werk, de plek waar cultuur de ruimte moet hebben en waar ze hun 

etnische identiteit vorm kunnen geven. De taal, de eetgewoontes en bepaalde omgangsnormen 

zijn belangrijke elementen van een collectief Javaans narratief, die binnen de 

woongemeenschappen uiting geven aan het kenmerk dat de bewoners, naast leeftijd, met elkaar 

delen. De Javaanse ouderen in de woongroepen geven op een lokaal niveau, vorm aan hun 

etnische identiteit, door middel van verwijzingen die landsgrenzen overstijgen. Kleinere 

eenheden, in plaats van natiestaten, voorzien daarom steeds meer in dat gevoel van ‘thuis’ en 

belonging. 

 Uit verschillende bronnen hebben de Javaanse ouderen geput om een thuisgevoel te 

creëren. Verschillende routes, in plaats van een vast richtinggevend kader en duidelijke 

levensfases, hebben hen geleidt naar Nederland en de constructie van een veilig en vertrouwd 

‘thuis’ in Den Haag. Ervaringen in zowel Suriname als in Nederland, opvattingen over de etnische 

gemeenschap, en relaties binnen de kelompok vormen een geheel van emoties van ‘thuis’ die 
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verwijzen naar de vele nieuwe combinaties, en constructies die migranten, en in het bijzonder 

migrantenouderen, in de wereld maken.  
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