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Voorwoord 

 

Met een zucht open ik mijn inbox. Wekenlang mailen naar stichtingen voor vrouwenopvang 

en nog steeds geen positief bericht terug. Mijn oog valt op een nieuwe email, dit maal van 

stichting IKS te Amersfoort. Het bericht gaat als volgt: Beste Sofie, we willen je graag 

uitnodigen voor een gesprek op woensdag 23 januari om 14.00. Mijn ietwat zure gezicht 

maakt plaats voor een grote grijns en mijn hart begint sneller te kloppen: eindelijk een kans 

om mijn onderzoek te doen! Na een leuk oriënterend gesprek blijkt dat ik meteen mag 

beginnen als vrijwilligster en onderzoeker in de Blijf van mijn Lijf panden in Amersfoort. 

 Voordat deze scriptie gelezen wordt, wil ik graag de lezer bewust maken van het 

proces wat ik als schrijver heb mogen meemaken. Dat ik een prachtig onderzoek heb kunnen 

doen, is niet alleen te danken aan de leuke email, maar ook aan alle medewerkers van de 

stichting en de vrouwen in het Blijf van mijn Lijf. Dankzij hen heb ik zonder veel tegenslagen 

de meest interessante en aangrijpende levenservaringen en gedachten op papier mogen zetten. 

De inzet en bereidheid hebben gezorgd voor een voor mij geweldige tijd, waarin ik als 

persoon en onderzoeker ben gegroeid. Wanneer je vier maanden intensief bezig bent met een 

onderzoek en persoonlijke banden met vele mensen opbouwt, is het lastig wanneer in een 

scriptie niet alles aan bod kan komen. “Kill your darlings” zoals mijn begeleidster mooi zei. 

Een aantal verhalen hebben helaas geen plek gekregen, maar hebben wel degelijk het 

schrijven van mijn scriptie beïnvloed. Naast de medewerkers en de vrouwen in het Blijf van 

mijn Lijf wil ik ook de mensen om mij heen- voornamelijk mijn begeleidster, ouders en 

vriend- bedanken voor hun inzet, nodige inzichten en kritiek.  
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Inleiding 

 

In de Nederlandse taal wordt het concept van ´thuis´ veel gebruikt. Spreekwoorden bevatten 

vaak het begrip ‘thuis’, zoals in ‘Oost west thuis best’ en ‘Zoals het klokje thuis tikt, tikt het 

nergens’. De toon in deze spreekwoorden is positief; ‘thuis’ lijkt te appelleren aan een basis 

van waar uit wij denken en handelen. Ook in het wetenschappelijke discours over ‘thuis’ en 

‘thuisgevoel’ is zo’n positieve toon terug te vinden. Zo schrijft Hannerz (2002) dat thuis de 

eerste omgeving is waar we een lange tijd kunnen doorbrengen om een gevoel van toebehoren 

te ontwikkelen, en biedt thuis volgens Löfgren (2002) veiligheid. Mijns inziens wordt in de 

literatuur het concept van thuis vaak positief benaderd en wordt er vanuit gegaan dat iedereen 

een dergelijk gevoel van thuis bezit. Maar is dat ook zo? 

In een wereld waarin we steeds nader tot elkaar komen, de technologie blijft verbazen 

en mensen over de hele wereld reizen, vluchten, wonen en werken, is het wereldbeeld 

veranderd en daarmee ook het concept van thuis. De vanzelfsprekendheid van thuis waar we 

eerder van uit gingen kan nauwelijks nog in zijn essentialistische vorm bestaan. Kondo (2003) 

geeft dit mooi aan wanneer zij beschrijft dat thuis onlosmakelijk is verbonden met 

machtsrelaties, waardoor thuis juist een onveilige plaats kan betekenen. Nieuwe vragen rijzen 

wanneer we nadenken over een thuis op één plek, een thuisgevoel dat je kan meenemen 

‘onder je arm’ of de mogelijkheid om een heel nieuw thuis te creëren. Ondanks dat de 

hedendaagse mondiale werkelijkheid ons voor nieuwe vragen rondom ‘thuis’ stelt, lijkt het 

concept te weinig vanuit verschillende situaties te worden bekeken.   

 Hoewel verschillende auteurs aandacht besteden aan de vraag hoe thuis er in de 

veranderlijke wereld uitziet, wordt zelden de vraag gesteld of het concept van thuis überhaupt 

nog wel houdbaar is. Deze gedachte heeft uiteindelijk dit onderzoek bepaald en gestuurd. Ik 

wil vanuit een andere situatie het concept van thuis benaderen, namelijk vanuit een visie 

waarbij de meeste spreekwoorden en vertalingen niet gelden: de visie van vrouwen die 

slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld en terecht zijn gekomen in een Blijf van mijn 

Lijf Huis.  

In eerste instantie wilde ik weten hoe huiselijk geweld inspeelt op het gevoel van thuis 

en ‘toebehoren’ en hoe slachtoffers van huiselijk geweld dit ervaren in verband met hun 

tijdelijk verblijf in het opvanghuis. Tijdens mijn onderzoek heb ik deze vraag aangepast 

omdat ik merkte in dezelfde valkuil te trappen die ik juist in deze scriptie bekritiseer. In 

bovenstaande initiële vraagstelling wordt er namelijk vanuit gegaan dat er een gevoel van 
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thuis en ‘toebehoren’ móét bestaan. Ook in mijn interviewvragen kwam naar voren dat ik de 

vrouwen onbewust in die richting heb gestuurd. 

Tijdens mijn onderzoek en de analyse van mijn data, moest ik vaststellen dat het 

begrip ‘thuis’ niet houdbaar is in deze tijd onder de omstandigheden waarin mijn informanten 

zich bevinden. Deze thesis is dan ook vanuit een ander punt gestart: ik heb getracht het 

concept ´thuis´ af te breken en geprobeerd weer opnieuw op te bouwen. Ik streef uiteindelijk 

naar een neutraal begrip wat fluïde en flexibel is en geschikt om in elke situatie toe te passen. 

Hierbij is een narratieve benadering van identiteit en toebehoren van grote betekenis. Het 

concept van thuis kan daarin constructivistisch benaderd worden waarbij het als een 

dynamisch proces wordt gezien.  

  

Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij vijf Blijf van mijn Lijf panden die onder de stichting 

IKS te Amersfoort vallen.
1
 Ik heb in totaal iets meer dan vier maanden onderzoek gedaan van 

februari tot begin juni. Gedurende mijn scriptie zal ik de Blijf van mijn Lijf panden afkorten 

tot ‘het Blijf’ omdat dit de term is die voornamelijk door mijn respondenten wordt gebruikt. 

In elk pand wonen drie vrouwen, mét of zonder kinderen. De vrouwen wonen zelfstandig en 

krijgen daarnaast groepsbegeleiding en individuele hulp door middel van gesprekken. Ze 

staan in deze scriptie onder andere namen vermeld vanwege veiligheidsredenen. Een verblijf 

in een pand heeft een maximale duur van vijf maanden, maar kan verschillen per individu. Er 

zijn twee kamers geschikt voor vrouwen mét kinderen en één kamer geschikt voor een vrouw 

zonder kinderen. Ik heb onderzoek gedaan in deze panden waarbij ik als vrijwilliger in dienst 

was van de stichting IKS en tevens als onderzoeker werkzaam was. Mijn onderzoekspopulatie 

bestond uit vrouwen die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. De interviews heb ik 

in totaal bij vijftien vrouwen afgenomen. Omdat er veel dynamiek was rondom het komen en 

gaan van de vrouwen heb ik daarnaast ook nog een tiental vrouwen informeel gesproken of 

geobserveerd. Ik heb geen onderscheid gemaakt tussen etniciteit, klasse en leeftijd. Juist de 

diversiteit in opvattingen over thuis en ‘toebehoren’ is onderwerp van mijn onderzoek 

                                                
1
 Stichting IKS is in 2001 ontstaan uit de fusie van De Rotonde, Blijf van m’n Lijf, Inloop en Dagopvang en het 

   Passantenverblijf. Er werd één sterke organisatie gevormd voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.  

   IKS is uitgegroeid tot een instelling met 13 verschillende locaties en circa 120 opvangplaatsen. Deze stichting  

  streeft naar laagdrempelige en kleinschalige opvang waarbij respect voor de eigenheid van elk individu en het 

  stimuleren van diens ontwikkeling erg belangrijk zijn. Het ondersteuningsaanbod van IKS is breed en er kan  

  voor elke cliënt een traject samengesteld worden dat bij zijn of haar persoonlijke situatie past.  
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geweest. Daarbij kon ik geen vrouwen uitsluiten vanwege de kleine gesloten gemeenschap dat 

een opvanghuis is.           

 Naast het afnemen van min of meer formele, open interviews, gestuurd door een 

topiclist, heb ik veel informatie kunnen inwinnen door participerende observatie. Ik ben 

vooral in de ochtend en het begin van de middag aanwezig geweest in de panden, waardoor ik 

het alledaagse leven van de vrouwen kon observeren. Deze tijden waren voor mij belangrijk 

omdat ik de meeste kans had de vrouwen aan te treffen in de panden. Daarnaast werden de 

kinderen om drie uur van school gehaald waardoor het vaak te chaotisch was om goed met de 

vrouwen te kunnen praten. Ik ben gemiddeld drie keer per week aanwezig geweest in de 

panden zodat de vrouwen in het begin aan mij konden wennen en ik later ook goed de gang 

van zaken in en rond het huis kon observeren. Naast deze ‘huisbezoeken’ ben ik ook met 

verschillende vrouwen mee geweest naar instanties zoals de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst (IND)
2
, de advocaat en het ziekenhuis. Tijdens deze uitstapjes en de 

bezoeken aan de panden was er ook veel gelegenheid voor informele gesprekken. Deze 

leverden voor mijn onderzoek nog meer op omdat de vrouwen vaak onbewust interessante 

dingen zeiden, zonder onder druk te staan van een enigszins gestructureerd interview.  

 Een andere onderzoekspopulatie bestond uit de medewerkers van stichting IKS. Ik heb 

een aantal van hen geïnterviewd om zo een koppeling te kunnen maken tussen het concept 

‘thuis’ en de manier waarop de organisatie hier invulling aan geeft. Ik heb bij beide 

onderzoekspopulaties geen gebruik gemaakt van opnamemateriaal, maar van notities. Dit heb 

ik bewust gedaan om zo te voorkomen dat ik mijn rol als onderzoeker teveel zou benadrukken 

en de interviews een te formeel karakter zouden krijgen. Daarnaast heb ik ook bij 

participerende observatie gebruik gemaakt van notities. Mijn notities en ervaringen kon ik 

direct uitschrijven in een klein kantoor wat op elk pand aanwezig was.   

    

In het eerste hoofdstuk van mijn scriptie behandel ik het begrip thuis en ‘toebehoren’ vanuit 

de relevante literatuur. Hier komt mijn argumentatielijn duidelijk naar voren aan de hand van 

de indeling van de paragrafen. In mijn verdere hoofdstukken wordt die gehandhaafd. Vanuit 

mijn eigen onderzoek laat ik zien hoe vooronderstellingen in de literatuur niet aansluiten op 

mijn bevindingen.  

                                                
2
 De IND is de toelatingsorganisatie van Nederland. Dat betekent dat zij in Nederland alle aanvragen behandelen 

voor asiel, gezinshereniging, visa en andere verblijfsvergunningen.  
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 In hoofdstuk twee staat de perceptie van de vrouwen die slachtoffer zijn geworden van 

huiselijk geweld centraal. Welke invloed hebben hun ervaringen op het concept van ‘thuis’?

 Het derde hoofdstuk gaat over de ervaringen van de vrouwen in het Blijf van mijn Lijf 

huis. En in het laatste hoofdstuk komen de visies van de medewerkers aan bod. Hierin wordt 

beschreven wat zij voor associaties hebben bij het thuisconcept en ook deze worden getoetst 

aan mijn eigen bevindingen.         

 Tot slot behandel ik in de conclusie mijn hoofdvraag en beschrijf ik mijn analyse van 

het huidige gebruik van het concept ‘thuis’ en de daaruit voortkomende consequenties.  
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Hoofdstuk 1  Huiselijk geweld en thuisgevoel                                                                                                                       

                                                                                       ‘I am a turtle, wherever I go I carry 

                                                                                       ‘home’ on my back’. 

                                 Gloria Anzaldua, Borderlands (2003:9) 

 

 

Home en belonging in een tijdperk van mobiliteit?  

 

Home and belonging zijn twee begrippen die nauw aan elkaar verwant zijn. ‘Thuis’ is waar 

we volgens verschillende auteurs (zie e.g. Hedetoft & Hjort 2002; Giddens 1999; Espiritu 

2003) behoren in familiaire zin en op territoriaal en cultureel niveau. Dit heeft grote invloed 

op onze identiteit. ‘Home is were we feel we belong’, menen Hedetoft en Hjort (2002). 

Belonging kan opgesplitst worden in twee componenten: being en longing for, ofwel ergens 

(thuis) zijn en ergens naar verlangen. Mensen kunnen meerdere homes hebben, maar het 

gevoel hebben maar bij één home echt thuis te zijn (Hedetoft & Hjort 2002). Zoals eerder 

gezegd kan een ontvangende samenleving grote invloed hebben op het zich ergens thuis 

maken.           

 Giddens (1999) merkt op dat nationalisme vormend is voor belonging en de identiteit 

van mensen. Wanneer iemand zich voelt behoren tot een bepaalde gemeenschap en die 

gemeenschap behoort op haar beurt tot een bepaald territorium, dan voelt diegene zich een 

deel van de fysiek besloten groep. Maar veel mensen verkeren in vrijwillige of gedwongen 

ballingschap en behoren tot de minderheid in de gastsamenleving. Door deze status verandert 

belonging vaak in longing to be, meent Hedetoft en Hjort (2002). Een ander voorbeeld van dit 

gevoel betreft mensen die leven op de plek waar ze ‘horen’ en die altijd hun thuis is geweest, 

maar die het gevoel hebben dat deze plek verstoord wordt door migranten die op die plek 

komen wonen. Zij verlangen naar het vroegere idee van thuis, maar het is niet meer mogelijk 

daar naar terug te keren. Migranten echter, kunnen het gevoel hebben dat ze in hun nieuwe 

omgeving niet thuis zijn en verlangen naar het thuis waar ze vandaan komen. Migranten 

zouden in principe terug kunnen naar de plek waarnaar ze verlangen. Toch is dit maar de 

vraag, aangezien het thuisland waarschijnlijk niet meer is zoals in de gedachten van de 

migranten (Hedetoft & Hjort 2002).  

De opvatting van plaats heeft in de huidige mondiale wereld een andere betekenis 

gekregen door veranderingen zoals transnationale gemeenschappen, transmigranten en 

deterritorialisering van de natie-staat. De betekenis van een plek of plaats wordt niet meer 
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gekenmerkt door geografische en fysieke aspecten. Het gaat niet meer om de begrenzing of 

aanduiding van een plek, maar steeds meer om de netwerken die zich in en rondom het begrip 

´plaats´ afspelen. Door deze verandering zijn de concepten van cultuur en gemeenschappen 

ook veranderd: het zijn fluïde, flexibele begrippen geworden (Espiritu 2003). Toch is de 

mondiale wereld niet een hybride mix; zij is systematisch verdeeld. De mondiale wereld heeft 

de grenzen doen vervagen, maar laat ook steeds duidelijker de asymmetrische links zien 

tussen de Eerste Wereld en de Derde Wereld. De globale structuren van ongelijkheid hebben 

te maken met de grote migratiestromen waarbij de Westerse economische systemen en 

technologieën de niet-westerse landen zijn binnengedrongen (Espiritu 2003).  

Door deze bovenstaande veranderingen krijgt het begrip ‘thuis’ een andere invulling; 

Hamid Naficy (in Espiritu 2003:10-11) definieert home op de volgende manier: “home is 

overal, het is tijdelijk, beweeglijk, het kan opgebouwd worden, opnieuw geconstrueerd 

worden en zowel herinnerd als verbeeld worden”. Ketu Katrak (in Espiritu 2003:11) meent 

dat met deze verbeelding wordt bedoeld dat het mogelijk is te zijn op een fysieke plek maar 

ergens anders in gedachten en verbeelding. De opvatting van het begrip home is veranderd 

van een concept dat sterk gekoppeld is aan territorium naar een benadering die de nadruk legt 

op verbeelding. We zien home meer als een gevoel en een verlangen, iets wat we kunnen 

creëren op verschillende plekken en wat niet meer ‘vastzit’ aan een fysieke plek.  

 Traditioneel gezien wordt het huis waarin de familie woont volgens Agustín (2005) 

opgevat als een plek van liefde en toewijding. Door veranderingen die teweeg zijn gebracht 

door transnationale processen, waarbij het individu veel centraler is komen te staan, is familie 

minder belangrijk geworden. Gemeenschappen bestaan nu veelal uit sociale netwerken en zijn 

nu belangrijker geworden. Hoewel het thuis nog steeds gezien wordt als een veilige en 

vertrouwde plek, geeft Agustín aan dat veel mensen de tijd proberen te verminderen die ze 

daar moeten doorbrengen. Dit heeft ermee te maken dat ze thuis zien als oncomfortabel, niet 

vrij, ze voelen zich er niet gelukkig, noch in de positie om zichzelf te kunnen uiten of te 

ontwikkelen. De familie fungeert dus niet enkel als een veilig thuis maar leert ook discipline 

aan. Veel jongeren vinden dat ze zelfrealisatie en avonturen buitens huis moeten ontdekken. 

De familie staat dus niet garant voor alle menselijke verlangens (Agustín 2005). Naast 

Agustín merkt ook Hannerz (2002:20) op dat veel jongeren het gevoel krijgen gevangen te 

zitten als ze aan thuis denken. Zij verlangen naar een grotere stad en de grotere wereld waar 

nieuwe avonturen te beleven zijn:  
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“But home sometimes becomes a bit too much of itself. Most often among young people, who cannot   

stand so much continuity, so much repetitiveness, so much transparency, there may just be a crushing 

sense of boredom” ( Hannerz 2002:220) 

 

Hannerz (2002) ziet het begrip home, zoals ook al blijkt uit het citaat, als transparant, 

voorspelbaar, herhaalbaar en veilig. Maar zowel Naficy als Hannerz beamen dat door de 

mondiale wereld waarin we ons bewegen, thuis verschillende betekenissen krijgt en dat  

we ons ook thuis kunnen gaan voelen op andere plekken.  

Ook Arjun Appadurai (1991) beschrijft dat wanneer thuis niet meer perfect is, er een 

alternatief ontstaat waarbij thuis opnieuw bewerkt kan worden of op een andere plek gemaakt 

kan worden. De rol van de media is hierin groot omdat deze ons bewust maken van 

alternatieve levensmogelijkheden (Appadurai 1991). Het begrip home moet dus volgens 

auteurs zoals Hannerz (2002), Appadurai (1991) en Espiritu (2003) aangepast worden aan de 

huidige mondiale wereld waar transnationale processen de boventoon voeren. De invulling 

van home als fysieke plek wordt door verschillende auteurs (zie e.g. Appadurai 1991; Espiritu 

2003; Agustín 2005) vervangen door een meer fluïde begrip.  

 Volgens Appadurai (1991) zijn wij dus in staat ergens anders ons ´thuis´ te maken. 

Home making is volgens Espiritu (2003) een proces waarin individuen vanuit hun eigen 

denkbeelden een thuis maken op een bepaalde locatie. Een thuis maken impliceert dat we te 

maken hebben met in- en outsiders, en dat een thuis maken zowel te maken heeft met 

insluiten en open deuren als uitsluiten en gesloten grenzen (Espiritu 2003). Hiermee wordt 

ook bedoeld dat wanneer iemand in een andere samenleving terecht komt, hij of zij voor een 

groot deel afhankelijk is van deze samenleving in het creëren van een thuisgevoel. Home 

making is dan ook, volgens Agustín (2005), eigenlijk border making: wie is ingesloten en wie 

is uitgesloten? Hierbij benadrukt zij de rol van mobiliteit en klasse. Meer mogelijkheden tot 

mobiliteit en financieel welbevinden betekenen meer mogelijkheden om een thuis ergens 

anders te maken. Als voorbeeld noemt zij vrouwen in de economische bovenlaag, die vaak 

meer mogelijkheden hebben om te ‘vluchten’ voor vormen van sociale controle dan vrouwen 

die tot de lage klasse behoren. Dit betekent niet dat de laatst genoemden gedoemd zijn tot 

immobiliteit, maar ze hebben wel minder mogelijkheden tot mobiliteit (Agustín 2005). 

 Wat Agustín (2005) hier zegt gaat alleen over mobiliteit en financieel welzijn; wie is 

immobiel en ‘zit vast’ aan een plek en wie niet? Maar wat zegt dit verder over de 

mogelijkheden van een thuis maken? Wanneer er sprake is van gedwongen mobiliteit bepalen 

de mensen die je ontvangen voor een groot deel of je een thuis kan maken of niet. De 

ontvangende samenleving kan uit angst voor het onbekende, racisme of xenofobie mensen 
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informeel uitsluiten door ze het gevoel te geven dat zij niet behoren tot de imaginaire 

gemeenschap. Daarbij moeten we echter niet voorbij gaan aan de agency van mensen. Sharp 

(2002) meent dat we te snel eenzijdig de persoon benaderen, bijvoorbeeld een migrant, 

namelijk vanuit diens slachtofferrol. Ze legt uit dat we voortdurend naar de context moeten 

kijken waarin een persoon zich bevindt, de wijze waarop hij of zij keuzes maakt en de vrijheid 

daarin. We moeten er dus voor zorgen dat we niet te snel voorbij gaan aan de keuzevrijheid 

die mensen altijd hebben. Er is altijd sprake van een keuze, alleen is de vraag hoe groot de 

ruimte is voor alternatieve keuzes, met andere woorden: hoezeer wordt een individu door 

omringende structuren beperkt? (Sharp 2002). 

 De keuzeruimte kan afhangen van de plaats die iemand inneemt in de sociale 

hiërarchie. ‘Thuis’ is dan volgens Espiritu (2003), niet alleen een fysieke plek waar macht 

wordt uitgeoefend tussen personen, maar moet ook worden geplaatst in een grotere ruimte, 

waar de macht dan ook hoger ligt, zoals bij de staat (Espiritu 2003:12). Dit aspect is 

belangrijk wanneer er gekeken wordt naar huiselijk geweld. 
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Huiselijk geweld  

 

Er zijn veel definities voor huiselijk geweld, maar de term geeft zelf al aan dat dit geweld in 

de privé sfeer voorkomt. Huiselijk geweld komt volgens Paglione (2006), in het algemeen 

voor tussen mensen die verwant zijn of een intieme relatie hebben. Stals (2005) voegt hier 

nog aan toe dat huiselijk geweld de aantasting is van de persoonlijke integriteit van het 

slachtoffer door iemand uit de huiselijke kring.  

 

“Het betreft elk dwingend of intimiderend gedrag dat vertoond wordt tegenover een gezins- of 

familielid of (ex)intieme partner. Het dwingende of intimiderende gedrag gaat gepaard met geweld of 

dreiging van geweld en heeft een langdurig relationele invloed” (Stals 2005:18). 

 

Er bestaan vele soorten huiselijk geweld zoals fysiek, seksueel of psychologisch geweld, vaak 

door de mannelijke partner gepleegd (Paglione 2006). Volgens Beke en Bottenberg (2003) 

kan huiselijk geweld ook meerdere concepten bevatten; dat van partnermishandeling en 

kindermishandeling. De vorm van mishandeling varieert; we onderscheiden geestelijke 

mishandeling al dan niet in combinatie met lichamelijke mishandeling en seksuele 

mishandeling. 

Het ontstaan van huiselijk geweld heeft verschillende oorzaken, volgens Paglione 

(2006). Geweld tegen vrouwen heeft te maken met een geschiedenis van ongelijkheid in 

macht tussen man en vrouw. Deze ongelijkheid heeft ertoe geleid dat er een dominantie 

bestaat van mannen over vrouwen. Geweld tegen vrouwen is één van de meest cruciale 

sociale mechanismen waarin vrouwen gedwongen worden een onderdanige positie in te 

nemen tegenover de man (Paglione 2006). Ook volgens Stals (2005) wordt geweld toegepast 

omdat het de machtsverhoudingen duidelijk laat zien. Het zorgt voor angst zodat iedereen 

doet wat jij van ze verlangt. Stals (2005) meent dat daders van huiselijk geweld een extreme 

controlebehoefte hebben die voortkomt uit onmacht. Gebruik van geweld is vaak aangeleerd 

zelfhandhavinggedrag, denkt de auteur. Er is een aantal factoren dat de drempel verlaagt voor 

het gebruiken van geweld. Mensen die blootgesteld worden aan onrecht, onbegrip, 

verlatingsangst, stress of vernedering kunnen aanzetten tot geweld. Angst en geweldgebruik 

liggen erg dicht bij elkaar; de angst dat je partner je verlaat is één van de meest voorkomende 

aanleidingen tot huiselijk geweld (Stals 2005). 
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Omgaan met regels rondom huiselijk geweld in Nederland 

Het heeft in Nederland lang geduurd voordat huiselijk geweld op de politieke agenda terecht 

kwam. In de Tweede Kamer werden al vóór 1997 vragen gesteld over de rol van de politie bij 

vrouwenmishandeling en over de mate waarin de overheid mishandeling van vrouwen 

voldoende als maatschappelijk probleem onderkent. Het heeft tot 1997 geduurd voordat de 

Minister van Justitie een grootschalig onderzoek naar huiselijk geweld liet uitvoeren. Vanaf 

deze periode van het onderzoek beschouwt de overheid huiselijk geweld niet meer alleen als 

een privé-probleem. Het wordt nu ook gezien als een publieke verantwoordelijkheid.  

 De aanpak van huiselijk geweld is hiermee in een stroomversnelling gekomen. In 2000 

werd er een grootschalig interdepartementaal project opgestart: ‘Voorkomen en bestrijden van 

huiselijk geweld’. Het doel van dit project is huiselijk geweld zowel preventief, curatief en 

repressief aan te pakken en te benaderen. Dit gebeurt op centraal en decentraal niveau waarbij 

politie, openbaar ministerie en hulpverlening ieder een eigen rol hebben. Deze instituties 

worden op zowel macro als micro niveau ingezet (Beke & Bottenberg 2003).   

 In Nederland kennen wij de traditionele rol van zowel de man als de vrouw zoals deze 

vroeger was. Ondanks drie feministische golven in Nederland bestaan traditionele 

rolverdelingen nog steeds. In deze rolverdeling wordt het huis vaak nog gezien als het domein 

van de man waarbij er macht uitgeoefend kan worden door geweld. Het oprichten van een 

opvanghuis voor slachtoffers van huiselijk geweld was dan ook geen rare overweging volgens 

Erez en Ibarra (2007). Vrouwen en kinderen moeten volgens hen de mogelijkheid hebben om 

het huis te kunnen verlaten wanneer dit niet meer veilig is (Erez & Ibarra 2007).  
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Huiselijk geweld en migratie 

 

Volgens Espiritu (2003) zijn migranten niet alleen mobiel wanneer ze van tijd tot tijd 

terugreizen naar het land van herkomst. Mobiliteit ontstaat ook wanneer ze fysiek aanwezig 

zijn in het nieuwe ontvangende land maar in hun verbeelding thuis zijn in het thuisland. Home 

kan daarmee een imaginair idee maar ook een feitelijkheid zijn (Espiritu 2003). 

Vrouwen die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld en in een opvanghuis 

terecht komen, hebben te maken met gedwongen mobiliteit en ontvluchten juist het huis 

omdat dit geen veiligheid meer biedt. In die zin zou je, met enige verbeelding, deze vrouwen 

als een soort migrant kunnen beschouwen; ze laten immers net als migranten, huis en haard 

achter om elders opnieuw te beginnen. Maar de link tussen migratie en huiselijk geweld kan 

nog directer zijn, als vrouwen zowel migrant zijn als slachtoffer van huiselijk geweld. In dat 

geval zou ik willen spreken van ‘dubbele ontheemding’. Zij hebben immers zowel de lasten 

en problemen van het migrant zijn, maar bovendien hebben ze in het ontvangende land te 

maken met ontheemding door huiselijk geweld. Deze dubbele ontheemding is van grote 

invloed op de perceptie van home and belonging.     

 Espiritu (2003) beschrijft dat er migranten en vluchtelingen zijn die gedeeltelijk hun 

‘oude’ thuis meedragen. Zij blijven namelijk investeren in hun originele thuis, levens en 

bindingen, ook al hebben ze nieuwe sociale, economische en politieke banden in het nieuwe 

land. Migranten en vluchtelingen creëren zo ook meerdere identiteiten die gerelateerd kunnen 

zijn aan het thuisland of het nieuwe land. De strategieën die migranten gebruiken om zichzelf 

neer te zetten in de wereld zijn niet alleen gebaseerd op keuze, maar worden ook beïnvloed 

door hoe ze kúnnen zijn op hun fysieke plek (Espiritu 2003). Ook Ghorashi (2003) gaat 

uitgebreid in op de manier hoe een ontvangend land een migrant zich (on)welkom kan laten 

voelen.  

 

‘A feeling of displacement occurs when these people realize that they are in the host country to stay. 

This feeling revolves around the unwillingness of the host society to accept and welcome their long-

term stay. They feel that they do not belong to this society, and at the same time their original feeling 

of return becomes vague’. (Ghorashi 2003:149) 

 

Wanneer vrouwen als migrant in een ander land terechtkomen, zijn ze volgens Tiede (2001) 

in bepaalde opzichten kwetsbaarder. Zo stelt hij dat in veel landen slachtoffers van huiselijk 

geweld niet worden gehoord, ook vanwege traditionele gedachten over dat vrouwen hun man 

horen te dienen en te gehoorzamen, ongeacht hoe ze worden behandeld. Vaak weten de 
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vrouwen niet dat er hulp bestaat of hoe ze die moeten benaderen. De taalbarrière speelt ook 

een grote rol. Als ze illegaal in een land verblijven, zijn de problemen bij het ‘omgaan’ met 

huiselijk geweld nog groter. Vaak leven deze vrouwen in het geheim en hebben ze geen legale 

identiteit waardoor ze ook geen toegang hebben tot diensten, vrienden of familie. Daders 

dreigen soms in zulke gevallen hen aan te geven bij de politie (Tiede 2001). 

 Volgens Honig en Okin (1999) moet mannelijk geweld universeel tegengegaan 

worden maar dat is volgens Tiede (2001) niet zo eenvoudig in het geval van 

migrantenvrouwen. Wikan (2002) toont dit ook aan met haar studie in Noorwegen:  

 

“Basically, the situation analysis had concluded that a misconceived “respect for their culture” on the 

part of Norwegian authorities was playing into the hands of certain spokesman, who then took the 

opportunity to ascend to a position of power far beyond what they had held “back home”. The position 

of women, accordingly, had been undermined and eroded” (Wikan 2002: 5). 

 

Het feit dat de positie van migrantenvrouwen in het ontvangende land vaak onderhevig is aan 

haar eigen home making capaciteiten evenals de ruimte die ze krijgt zich thuis te maken, 

maakt het omgaan met huiselijk geweld een lastige opgave. De dubbele ontheemding is een 

dubbele last voor migrantenvrouwen. Zij moeten een weg zien te vinden in een nieuw land en 

tegelijkertijd ook de lasten dragen van huiselijk geweld.  

 

Hoe factoren van ´thuis voelen´ zich verhouden tot huiselijk geweld 

Door huiselijk geweld krijgt het begrip thuis een andere invulling. Thuis kan niet meer gezien 

worden als een veilig heenkomen. Volgens Rosemary George (2003) kan thuis zowel als 

veilig en, door ongelijke machtsrelaties, als onveilig worden beschouwd: het is een plek om 

naar te vluchten of van te vluchten (George in: Espiritu 2003)    

 Ondanks de hulp die vrouwen aangeboden krijgen, zijn velen van hen volgens Erez en 

Ibarra (2007) behoorlijk in de war over de veranderingen die te maken hebben met plaats en 

thuisgevoel. Vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld voelen thuis meer als 

een regime gedomineerd door machtsverhoudingen dan als een vrij domein. Een huis vol 

conflict en onderhandelingen waarbij ze constant in de gaten worden gehouden (Erez & Ibarra 

2007: 105). Ook in gevallen waarin de man het huis verlaat, als dader van huiselijk geweld, 

ervaart de vrouw het huis niet meer als een veilige plaats (Erez & Ibarra 2007). De man kan 

zich ophouden in de omgeving van het huis en vrouwen hebben vaak het idee elk moment met 

hem geconfronteerd te kunnen worden. Ook het huis van vrienden en familie kan voor 

sommige vrouwen geen veiligheid meer bieden (Erez & Ibarra 2007).    
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 De stap om van huis naar opvang te gaan is volgens Erez en Ibarra (2007) voor veel 

vrouwen een beangstigende stap, maar wanneer vrouwen zich bewust worden van het feit dat 

ze in een omgeving terecht zijn gekomen waar ze niet hoeven na te denken over hun partner, 

wordt de perceptie van thuis in een opvangtehuis veel reëler. Ze kunnen ontspannen aan hun 

toekomst werken zonder dat ze daar angst voor hebben. Het duurt echter vaak een tijd voordat 

ze doorhebben dat ze alles kunnen doen wat ze willen, zonder angst voor hun partner (Erez & 

Ibarra 2007:109).        

Volgens Warrington (2001) is er nog steeds weinig aandacht voor de vorm van 

migratie waarin vrouwen en kinderen vluchten voor huiselijk geweld. Dat komt deels omdat 

er nog steeds een taboe op rust. Het is een taboe omdat het in de privé sfeer gebeurt en dus 

niets te maken heeft, volgens velen, met de publieke omgeving (Warrington 2001). Ook wordt 

deze vorm van mobiliteit vaak niet gezien als migratie omdat het vluchten naar een 

opvanghuis vaak tijdelijk is en binnen het eigen land. Maar mijns inziens is er wel degelijk 

sprake van gedwongen mobiliteit waarbij de vrouwen gedwongen worden hun huis te 

verlaten. Volgens Warrington (2001) werd thuis gezien als een sleutelplaats voor ervaringen, 

het ontwikkelen van identiteiten en het gevoel van toebehoren. Het werd gezien als een 

veilige, rustige en zorgzame plek. Een plek waar we openlijk en zonder gene, comfortabel 

onze zwakte kunnen laten zien.         

 Zoals eerder aangegeven door Espiritu (2003) interacteren de machtsposities in privé 

sferen met die in publieke sferen. In gevallen van huiselijk geweld is het vaak zo dat mannen 

de machtspositie innemen. De vrouw raakt afhankelijk van de man en zit vaak gevangen in 

haar eigen huis. Economische afhankelijkheid maakt bijvoorbeeld dat vrouwen niet weg 

kunnen uit de situatie waarin ze zitten. Wanneer er sprake is van huiselijk geweld, is het 

‘thuis’ en de veiligheid van deze vrouwen geschonden. De perceptie op thuis verandert zoals 

eerder gezegd van een ´vrij domein´ tot een ´benauwende arena´. Ook Warrington (2001) sluit 

hierbij aan: “De mannelijke dominantie in families is onderdeel van een groter systeem van de 

macht van mannen, en geweld in huis is één van de middelen om deze dominantie te 

behouden” (Warrington 2001: 371). Hierdoor constateren zowel Warrington als Espiritu dat 

de machtsverhoudingen dus niet alleen op microniveau voorkomen, maar ook onderdeel op 

macro niveau in grotere structuren.      

Vrouwen kunnen sterk geïsoleerd raken van de buitenwereld, wat invloed heeft op hun 

sociale netwerk maar ook op de perceptie van wat normaal is. Veel vrouwen zijn zo 

afgesloten van de buitenwereld dat ze niet meer weten dat het niet normaal is wat er gebeurt. 
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“Dit is in gevallen waarbij vrouwen vluchteling zijn nog erger”, stelt Warrington (2001:372). 

Ook schaamte maakt het moeilijk voor vrouwen om te beslissen het huis te verlaten.  

Warrington (2001) probeert aan te geven waarom vrouwen het moeilijk vinden de stap 

te zetten om het geweld te stoppen en weg te gaan. Toch heb ik af en toe mijn bedenkingen of 

hij de agency (keuzevrijheid) van vrouwen niet overschaduwt. Vrouwen hebben altijd het 

recht en de keuze om hun eigen beslissingen te nemen. In het geval van huiselijk geweld moet 

dit altijd in acht worden genomen, kijkend naar de specifieke context waarin de vrouw zich 

bevindt. 
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Drie terugkerende vooroordelen in de conceptualisering van ‘thuis’ 

 

Wanneer ik de begrippen home en beloning, zoals beschreven in de vorige paragrafen koppel 

aan de theorie over huiselijk geweld, stuit ik op een aantal knelpunten. Deze knelpunten 

hebben mijns inziens te maken met drie vooroordelen.  

 

Thuis als veilig 

In de conceptualisering van ‘thuis’, zoals in de vorige paragrafen beschreven, overheerst het 

beeld van ‘thuis’ als ‘veilig’, ‘vertrouwd’ en ‘bekend’. Voorbeelden waaruit dat blijkt, vinden 

we terug bij auteurs als Hannerz (2002) en Löfgren (2002).  

Hannerz (2002) ziet zoals eerder gezegd het thuis als veilig. Hij laat dit blijken 

wanneer hij beschrijft dat mensen in de huidige wereld steeds meer notie krijgen van anderen, 

en dat zo de omgeving buiten die van jezelf, ook een beetje thuis kan worden. Dit kan volgens 

hem ook omgekeerd werken. “Yet if reporting on it habitually shows it as a dangerous place, 

it may make home even more special, a territory whose borders must be policed against 

intrusions from outside” (Hannerz 2002:226). Hiermee geeft hij aan dat we door het 

waarnemen van externe elementen die ons angst aanjagen, we juist onze veiligheid willen 

koesteren. Die veiligheid koppelt hij direct aan het concept ‘thuis’. Daarmee lijkt Hannerz 

ervan uit te gaan dat iedereen een veilige thuishaven heeft, waar we ons kunnen terugtrekken 

wanneer er sprake is van een onveilige situatie. Ook Löfgren haalt aan dat thuis veiligheid 

biedt. Wanneer mensen de veiligheid van thuis verlaten, worden zij beschouwd als 

buitenstaanders door anderen en niet meer met dezelfde zorg omringd (Löfgren 2002).  

Thuis wordt zowel psychisch als fysiek verbonden met veiligheid. Agustín (2005) 

geeft aan dat traditioneel gezien het huis van de familie een plek is van liefde en toewijding. 

Daarnaast gaat Agustín ervan uit dat thuis een basis betekent van waar vanuit je de wereld 

betreedt. Het wordt gezien als een warme, veilige en vertrouwde plek. Daarbij wordt ervan 

uitgegaan dat thuis een veilige basis biedt die niet iedereen zal waarderen, maar die wel iets is 

om op terug te vallen.          

 Hoewel veel literatuur geschreven is vanuit dit begrip van thuis als een veilige basis, 

zijn er ook auteurs die deze veilige basis wél problematiseren. Auteurs zoals Kondo (2003), 

Malkki (1995) en Koenraadt (1996) beschrijven het tegendeel.  
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“On the one hand, in an inhospitable world, home stands for a safe place, for community. On the other 

hand, because of the construct of home (and culture) is inseparable from power relations, home can 

simultaneously be an unsafe, violent, and oppressive site for people on the margins such as women 

and children” (Dorinne Kondo in: Espiritu 2003). 

 

Ook Espiritu (2003) geeft aan dat wanneer er sprake is van vervreemding van thuis, een 

andere perceptie kan ontstaan op het concept home and belonging. Veiligheid is dan niet meer 

vanzelfsprekend. Dit blijkt in mijn eigen onderzoek het duidelijkst uit een uitspraak van 

Mandy, een allochtone vrouw van 39 jaar:  

 
“Wanneer ik de sleutel in het slot stak van mijn huis voelde ik altijd die opwelling van angst. Elke keer 

als ik dit deed kreeg ik een soort film te zien van alle ellende die ik en mijn kinderen meemaakten in 

huis. Boosheid en angst overmanden me telkens weer”.3 

 

Uit mijn eigen onderzoek blijkt, dit komt in de volgende hoofdstukken naar voren, dat thuis 

niet vanzelfsprekend een veilig gevoel geeft. Wat voor velen een warm gevoel van veiligheid 

geeft is voor deze vrouwen in mijn onderzoek vervangen door angst, verdriet en woede. Thuis 

is niet per definitie veilig. We kunnen er dus niet vanuit gaan dat het concept van thuis 

verbonden is met veiligheid. Hoewel deze vrouwen zouden willen dat thuis een veilig gevoel 

geeft is dit in de realiteit niet het geval.  

Malkki (1995) sluit hier goed op aan door in haar citaat over terugkeren naar huis te 

verwoorden dat veiligheid niet altijd gekoppeld is met wat velen van ons als thuis verstaan: 

 

“But if ‘home’ is where one feels most safe and at ease, instead of some essentialized point on the 

map, then it is far from clear that returning where one fled from is the same thing as ‘going home’ ” 

(Malkki 1995, 509, in Ghorashi: 130). 

 

Hiermee geeft zij mooi aan dat het concept van thuis niet altijd geassocieerd wordt met waar 

we vandaan komen. Zij verwoordt hier niet mee dat veiligheid niet altijd gekoppeld is aan 

thuis, maar wel dat het gevoel van thuis dynamisch en veranderlijk is. 

 Koenraadt (1996), die een boek heeft uitgebracht over moord en zelfdoding in 

gezinnen, heeft met zijn onderzoek aangetoond dat de familie en thuissituaties vaak verre van 

ideaal zijn. In zijn onderzoek geeft hij met statistieken aan dat zeventig procent van 

partnerdodingen plaatsvindt binnenshuis. Volgens Koenraadt zijn er tot dusver te weinig 

onderzoeken gedaan naar het aantal moord- en zelfdodingszaken. Hij raadt dan ook in zijn 

conclusie aan om vervolgonderzoeken te starten met andere hulpmiddelen zoals interviews en 

aanvullende bronnen zoals ziekenhuisrapporten en strafbladen. Met zijn onderzoek maakt hij 

                                                
3
 Mandy, bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview. 
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mede duidelijk dat het concept van gezin en familie geproblematiseerd moet worden aan de 

hand van de gebeurtenissen die hij in zijn onderzoek beschrijft.     

 In de literatuur wordt de veiligheid van thuis dus wel geproblematiseerd, maar mijns 

inziens niet genoeg. Het wordt in andere disciplines aan de kaak gesteld, maar dit wordt te 

weinig meegenomen in de bestudering van migratie en thuis in de antropologie. Er is oog 

voor het feit dat een thuis ook onveiligheid kan bieden, zoals Ghorashi en Espiritu dit 

aangeven, maar dit wordt vaak beschreven als afwijkend van hoe een ‘thuis’ hoort te zijn, 

hetgeen toch leidt tot een positieve benadering van het begrip thuis. Dit is ook terug te vinden 

bij Hannerz (2002).  

 

“Let me nevertheless try to offer a generalized version of ‘home’. For an increasing number of people, 

it may not resemble the real thing, so perhaps it is somewhat antiquated imagery-I admit to sensing a 

certain affinity with classic concepts of gemeinschaft, of folk society, or of genuine as opposed to 

spurious culture. Yet I believe that many of us recognize its characteristics features, and have some 

such place at least in a corner of our memories” (Hannerz 2002:218). 

 

Hannerz geeft hier precies aan wat ik bekritiseer. Hij is zich ervan bewust dat zijn uitleg 

waarschijnlijk niet strookt met de werkelijkheid maar gaat toch vanuit een klassiek concept 

verder. Het is jammer dat hij afsluit met het feit dat hij gelooft dat iedereen dit klassieke 

concept ergens bezit. Mijns inziens is dit juist waar we níét vanuit moeten gaan als het gaat 

om het concept van thuis. Wanneer we dat wél doen, maar tegelijkertijd erkennen dat er 

‘afwijkingen’ van die ‘normale’ opvatting zijn, wordt het begrip normatief benaderd. Het 

onveilig voelen bij het thuis wordt dan gezien als een afwijking van de norm.   

 Hannerz laat dit vooral terugkomen wanneer hij het thuisgevoel koppelt aan de jeugd. 

Hierdoor laat hij blijken dat wanneer het thuis een onveilige plaats zou betekenen, het zou 

afwijken van de norm die je in je jeugd en opvoeding hebt gevormd (Hannerz 2002). 

Agustín (2005) beschrijft in haar artikel dat in het begin van de negentiende eeuw het 

begrip familie en thuis aan grote veranderingen onderhevig waren. Filosofen en ´nieuwe 

experts´ bedachten in die tijd op welke manier men moest leven. De familie werd het centrum 

van de maatschappij en de vrouw vervulde een cruciale rol in het bijeenhouden van de 

familie. Voor de bourgeoisie kreeg het concept van familie een emotionele betekenis. Het 

werd gezien als een manier van leven, domesticatie en werd gekoppeld aan thuis. Met deze 

identificatie van de familie met het goede en het normale, vielen grote groepen mensen buiten 

deze norm (Agustín 2005). Mensen zonder een ‘juiste’ plek in deze structuur werden gezien 

als een bedreiging voor de maatschappij. Hiermee geeft zij aan, net zoals ik hier 

beargumenteer voor het concept thuis, dat er met het concept ‘familie’ een norm wordt gesteld 
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waaraan niet iedereen kan of wil voldoen. Deze norm zou niet door moeten klinken in het 

concept van thuis wanneer er zoveel mensen niet aan kunnen voldoen. Als in de literatuur en 

in deze empirische voorbeelden naar voren komt dat de norm van een goed en veilig thuis 

voor velen niet opgaat, is het concept, waarin die norm zo vastgeroest zit, dan wel bruikbaar 

in wetenschappelijke studies?
4
 

 

Thuis als een positief basis begrip 

Wanneer Halleh Ghorashi (2003) spreekt over een nieuw thuisland creëren, geeft ze aan dat 

dit gebaseerd wordt op herinneringen uit het verleden. Vanuit deze visie kan worden 

geconstateerd dat het basisbegrip van thuis gekoppeld is aan iets vanuit het verleden en dat het 

slaat op een basisgevoel vanuit het individu zelf. Ook Hannerz (2002) deelt deze mening door 

te zeggen dat thuis te maken heeft met je jeugd. Hannerz (2002) legt uit dat thuis de eerste 

omgeving is waar we ons bewust van worden en waar we lange tijd kunnen doorbrengen om 

een gevoel van toebehoren te ontwikkelen. De combinatie van thuis en jeugd is volgens 

Hannerz een sterke (2002:219). Zowel Ghorashi als Hannerz lijken aan te geven dat mensen 

een veelal positief verondersteld basisbeeld van thuis hebben, dat ze vanuit het verleden met 

zich meedragen. Mijns inziens is dit een tweede vooronderstelling in het thuisconcept die we 

onder de loep moeten nemen. 

Het is in dit verband belangrijk te kijken naar sommige auteurs zoals Hannerz (2002), 

Appadurai (1991) en Espiritu (2003) die vinden dat het begrip home aangepast moet worden 

aan de huidige mondiale wereld waar transnationale processen de boventoon voeren. De 

invulling van home als fysieke plek wordt vervangen door een meer fluïde begrip. Hierbij 

wordt vooral gekeken naar mogelijkheden die een dergelijk ‘mobiel thuis’ biedt. Deze auteurs 

hebben het over een nieuwe invulling van het begrip home, maar wel bekeken vanuit een 

bestaand concept, waardoor die invulling belemmerd wordt.  

Migranten en vluchtelingen kunnen ook een gemis van homeness ervaren volgens 

Espiritu (2003). Zij hebben hun lange termijn relaties achtergelaten en het begrijpen van de 

dingen van alledag verruild voor een omgeving waar ze nooit helemaal zeker weten of ze deze 

zullen gaan begrijpen. Vooral als het vertrek van thuis niet vrijwillig was, zal er gezocht 

worden naar een vervanging van thuis door middel van relaties met ‘dezelfde mensen’ met 

dezelfde graad van vertrouwen. De vluchteling bevindt zich in een ‘median state’: zich niet 

                                                
4
 De vraag is waar een norm aan moet voldoen. Een norm is een manier van handelen waarnaar een categorie 

   van personen zich kan of moet richten. Een norm is een onvolledig menselijk construct waarbinnen  

   uitzonderingen zijn. Maar wanneer een norm in de wetenschap binnen een definitie wordt genoemd, wordt er 

   voorbij gegaan aan een volledigheid. 
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volledig thuisvoelend in de nieuwe setting, en half verwijderd geraakt van de oude setting        

(Espiritu 2003). Hier laat Espiritu blijken dat mensen een vervanging van hun oude thuis 

zoeken. Maar stel dat er helemaal niets is om te vervangen. Zij gaat er te snel vanuit dat 

iedereen iets heeft om te vervangen. Dat we allemaal het begrip of concept van thuis met ons 

meedragen en weten hoe dat voelt en daar ook naar handelen. Maar wat als iemand dit 

concept niet meer heeft, het heeft verloren of nooit heeft gekend? Deze vragen worden mijns 

inziens te weinig gesteld in de literatuur die over dit onderwerp bestaat.  

Het kan zijn dat wij als wetenschappers dit ‘basis thuisgevoel’ ook in stand houden 

omdat we menen dat het er móét zijn en er dus ook voortdurend naar vragen. Dit was in mijn 

eigen onderzoek duidelijk het geval. Zo vroeg ik in een interview aan een bewoonster wat 

thuis voor haar betekende. Hier kwam eerst geen antwoord op en ze keek mij niet begrijpend 

aan. Later kwam ze hierop terug en zei ze: 

 

“Now I don’t feel home nowhere. I don’t have a home. I didn’t feel home in my country where 

everything was a lie, and I don’t feel at home here because I don’t know anything of this country and 

the people”.5 

 

Later in het interview was ik er nog steeds niet achter gekomen wat voor associaties zij had 

bij het begrip thuis, en omdat ik meende dat ik die data móést vinden, aangezien het zo’n 

centraal concept is in migratie literatuur, begon ik concretere vragen te stellen. Ik vroeg waar 

ze zich veilig voelde, of het meest op haar gemak. Hierop was haar antwoord: “The only thing 

that is my home is my daughter and my husband”.
6
  

Uit haar uitspraken, alsmede uit mijn eigen reactie, komen een paar belangrijke punten 

naar voren. Ten eerste blijkt dat voor Anna het níét thuis voelen een herkenbaarder gevoel is 

dan het thuisgevoel. Hierdoor vormde zich de gedachte dat ze misschien wel wist wat een 

thuisgevoel inhoudt omdat ze aan kon geven dat ze het niet had. Maar aangezien ze mijn 

vraag eerst niet begreep en niet kon beantwoorden wilde ze mij waarschijnlijk duidelijk 

maken dat het woord ‘thuis’ voor haar geen invulling had.      

 Ten tweede blijkt dat zij nooit het gevoel van thuis heeft gehad als het gaat om een 

plek. Zij vindt dit alleen terug in haar naasten en dus in een sociale in plaats van fysieke 

omgeving. Thuis kan daarmee niet zo eenvoudig vervangen of opnieuw opgebouwd worden. 

 Ten derde zegt de manier waarop zij ‘thuis’ uiteindelijk aanduidt waarschijnlijk méér 

                                                
5
 Anna, politieke vluchtelinge en slachtoffer van vrouwenhandel, afkomstig uit Sierra Leone. Bewoonster van 

   het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview, afgenomen in het Engels. 
6
 Anna, politieke vluchtelinge en slachtoffer van vrouwenhandel, afkomstig uit Sierra Leone. Bewoonster van 

   het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview, afgenomen in het Engels. 
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over mijn associaties bij het concept van thuis zoals veiligheid en op je gemak voelen, dan die 

van haar. Ik als wetenschapper gaf haar uiteindelijk handvaten waarvan ik zelf dacht dat ze 

behoren tot het thuisgevoel. Hierdoor impliceerde ik iets in plaats van dat ik concludeerde dat 

zij misschien wel helemaal niets kon koppelen aan het thuisgevoel.  

 

Thuis als gevoel of plek: hebben of maken 

Uit het hier voorgaande kan worden vastgesteld dat niet iedereen het begrip home bij zich 

draagt. Is het begrip thuis dan toch meer gebonden aan een plek en kunnen we thuis 

verliezen? Zijn we dan wel echt in staat om een thuis te máken? 

In veel literatuur vinden we terug dat thuis steeds minder te maken heeft met een plek 

en steeds meer met gevoel: “home is where the heart is” (Oude Breuil 2008:231). Het gaat 

niet meer om de grenzen of aanduiding van een plek maar steeds meer om de netwerken die 

zich in en rondom het begrip ‘plaats’ bevinden. Thuis wordt door verschillende auteurs meer 

als gevoel en verlangen benaderd. Maar als thuis, zoals hiervoor is geopperd, niet voor 

iedereen een fundamenteel begrip is en gedeelde associaties oproept, welke invulling moet 

dan een dergelijk verlangen hebben?        

 Appadurai (1991) beschrijft dat we onze verbeelding ontlenen aan wat we zien. De rol 

van de media is volgens hem groot omdat deze het bewustzijn creëren van alternatieve 

levensmogelijkheden (Appadurai 1991). Dit is belangrijk als het gaat om de eerder genoemde 

valkuil dat het concept van thuis niet altijd positief wordt ingevuld. De vrouwen uit mijn 

onderzoek kunnen een negatieve associatie hebben bij het concept van thuis of in het geheel 

geen associatie. Zij zijn dus nog meer dan anderen afhankelijk van verbeeldingen, hoe ze hun 

‘thuis’ wel of niet willen, als ze aan de ‘norm’ van een thuis willen voldoen. Deze vrouwen 

kunnen een nieuw verlangen en ideaal beeld creëren over thuis vanuit negatieve associaties of 

verbeeldingen. Dat dit ook gebeurt, blijkt uit de vele soaps die de vrouwen bekijken en het 

lezen van interieurbladen. Het verschil tussen het idealiseren vanuit een negatieve associatie 

en verbeeldingen uit bijvoorbeeld soaps, is goed te merken wanneer ik de vrouwen vraag het 

beeld te schetsen van hun toekomst. Een aantal vrouwen romantiseren het interieur met 

kingsize bedden en een volmaakt gezinnetje inclusief man. Andere vrouwen geven duidelijk 

aan geen man te zien in hun toekomstig leven. Het denken aan een nieuwe man zorgt bij deze 

vrouwen voor een onrustig gevoel en ze zien dan zichzelf ook liever alleen met de kinderen. 

 Je kunt een gevoel van thuis met je meedragen maar het hóéft niet zoals blijkt uit het 

citaat uit één van de interviews. De associatie bij dit thuisgevoel hoeft niet een gevoel te zijn 

van veiligheid, warmte en vrijheid. Zoals Espiritu (2003) omschrijft is het een proces, 
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gestuurd door denkbeelden, die Appadurai (1991) verbindt aan de media. De aspecten van 

thuis worden ook door de vrouwen in mijn onderzoek uit de media gehaald, zoals 

bijvoorbeeld uit soaps. Ze projecteren dit als hun verlangen naar een ideaalbeeld van thuis. 

Het hoeft niet te betekenen dat de vrouwen deze aspecten herkennen als een ideaalbeeld van 

thuis. Ze nemen het over omdat de beelden gepresenteerd worden áls een ideaalbeeld. 

Volgens Espiritu (2003) kan dit proces uitmonden in een verlangen en een ideaal dat 

misschien wel nooit helemaal wordt bereikt.  

 

“Ik wil veel grenen in mijn nieuwe huis en een hemelbed, zo’n mooie weet je wel, met van die doeken. 

Ik wil laminaat op de vloer en heel veel poezen. Poezen zijn gezellig en maken me blij. Ik wil veel 

planten en bloemen, een gezellige sfeer7. Vroeger mocht ik zelf nooit wat kiezen maar nu kan ik het 

helemaal maken zoals ik zelf wil”.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Het begrip ‘gezellig’ bestaat in geen enkele andere taal dan in het Nederlands. Het staat voor een aangename 

   sfeer en wordt vaak gekoppeld aan het concept van ‘thuis’.  
8
 Sabrina, bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview. 
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De consequentie: een narratieve benadering 

 

Uit de literatuur is gebleken dat er drie structurele vooroordelen terugkomen als het gaat om 

het begrip thuis als veilig, als een positief basis begrip en als gevoel of plek. Deze 

vooroordelen komen niet overeen met mijn bevindingen in mijn onderzoek. Ik wil met deze 

scriptie aantonen dat het huidige begrip niet meer houdbaar is in deze mondiale wereld door 

middel van het opstellen van een alternatief: een narratieve benadering van het concept thuis.  

Met de narratieve benadering, die ook Halleh Ghorashi hanteert in haar boek ‘Ways to 

Survive, Battles to Win´ (2003), laat ik mijn aandacht vooral uitgaan naar de constructie en 

opbouw van het concept home. Zoals Ghorashi (2003) omschrijft in haar boek over de 

constructie van het begrip identiteit, is ook het concept van home er één dat te maken heeft 

met verandering en diversiteit waardoor constant nieuwe definities ontstaan. De definitie van 

thuis zou geïnspireerd moeten zijn door de constructivistische benadering. Thuis zouden we 

moeten zien als divers en als iets wat constant in beweging is, een dynamisch proces. Zoals 

Ghorashi (2003) aangeeft construeert het begrip zich in een sociaal netwerk, waarbij dit 

netwerk zowel het verleden als het heden omvat.       

 Hierbij haalt ze Bourdieu’s concept van habitus aan. Habitus is niet een mechanisch 

statisch verleden of een systeem van gewoonten die individuen controleren maar een 

schemata wat gevormd is in het verleden en nieuwe vormen aanneemt door interactie met 

nieuwe settings van het heden.  

 

“The habitus- embodied history, internalized as a second nature and so forgotten as history- is the 

active presence of the whole past of which it is the product. As such, it is what gives practices their 

relative autonomy with respect to external determinations of the immediate present. This autonomy is 

that of the past, enacted and acting, which, functioning as accumulated capital, produces history on the 

basis of history and so ensures the permanence in change that makes the individual agent a world 

within the world” ( Bourdieu 1990,56 in: Ghorashi, 2003). 

 

Vanuit deze gedachte wil ik het begrip home opnieuw opbouwen en laten zien dat de huidige 

literatuur er te snel vanuit gaat wát het begrip thuis voor mensen betekent. Door middel van 

mijn onderzoek wil ik laten zien dat het concept opgebouwd kan worden vanuit ieders 

persoonlijke ervaring, met als uitkomst een neutraal begrip. Met een narratieve benadering 

conceptualiseren we het begrip ‘thuis’ als een proces wat steeds nieuwe vormen aan kan 

nemen in nieuwe settings van het heden. Dit sluit beter aan op de processen en veranderingen 

die gaande zijn in de wereld. 
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Hoofdstuk 2  Perceptie van slachtoffers van huiselijk geweld op het begrip thuis 

 

Wanneer ik in de ochtend één van de panden binnenkom zit Moniek op de bank een shagje te 

draaien. Ze vraagt direct of ik een kop thee wil en laat de shag voor wat het is. “Bosvruchten 

wil jij altijd hé?” wordt er geroepen vanuit de keuken. Eenmaal gesetteld op de bank vraag ik 

haar hoe het weekend is geweest. Moniek zit al een aantal maanden in het huis vanwege 

mishandeling door haar vriend. Ze heeft twee tienerkinderen waarvoor ze nog ieder weekend 

naar huis gaat. Ze ziet er altijd erg tegen op.  

 

“Het was weer drama hoor. Ik kan helemaal niets voor mezelf doen. Wanneer ik even geen aandacht 

schenk aan mijn vriend, krijg ik de wind van voren. Ik voel me zo schuldig dan. Nu weet ik dat ik 

weer hierheen mag, maar vroeger was het veel erger. Hij is ook, hoe noem je dat, neurotisch. Alles 

moest precies op de juiste plaats staan, ik was zo gespannen wanneer hij thuis kwam. Altijd bang dat 

ik iets verkeerds had gedaan. Het was zelfs zo dat als ik niet snel genoeg at, de vla over mijn bord heen 

werd gegoten”.9 

 

Moniek noemt haar oude huis haar ‘thuis’ en heeft er slechte herinneringen aan. Ze heeft er 

lang over gedaan om moed te verzamelen en op te stappen. Wanneer we een spel doen 

waarbij je moet vertellen wat je wel en niet in de vingers hebt, komt duidelijk naar voren dat 

ze graag meer zelfvertrouwen zou willen hebben. Ze omschrijft zichzelf als iemand die 

jarenlang als een bang muisje met een groot schuldgevoel in de hoek heeft gezeten, maar nu 

eindelijk voor zichzelf wil opkomen. Het blijkt dat Moniek zich in haar oude thuissituatie niet 

heeft kunnen ontwikkelen tot de persoon die ze daadwerkelijk is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9
 Moniek, bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een informeel gesprek. 
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Veiligheid en vertrouwen: “Thuis is angst” 

 

Voor de vrouwen die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld staat veiligheid hoog in 

het vaandel. Wanneer deze vrouwen praten over de situatie van waaruit ze naar het Blijf zijn 

gekomen, zit in hun verhalen altijd een element van angst. “Thuis van vroeger is angst. Als ik 

hem de trap op hoorde komen, dan verstijfden mijn kind en ik. Alles werd stil. Ik wil die angst 

nooit meer voelen”.
10

 

De verhalen die vrouwen vertellen over wat ze hebben meegemaakt gaan uiteraard 

over geweld, fysiek of psychisch. In veel verhalen komt terug dat de vrouwen in een positie 

terecht komen, al dan niet door eigen toedoen, waardoor ze geen eigen beslissingen meer 

kunnen nemen. Vaak zijn de huizen waarin ze hebben gewoond niet van hen en hebben ze 

bijna niets voor zichzelf of van zichzelf. Veiligheid in de zin van een vertrouwde omgeving 

en eigen spullen, kenden deze vrouwen in de situatie waar ze uitkwamen vaak niet. Ze 

mochten niet mee beslissen over de inrichting van het huis of de besteding van het geld. 

Wanneer niets van jezelf is en je geen controle hebt over je eigen leven, word je steeds 

afhankelijker, vertellen enkelen van hen. Hierdoor kom je in een ondergeschikte positie 

terecht waarin je je onzeker en onveilig voelt. Veel vrouwen maakten zichzelf in hun vorige 

thuissituatie volledig ondergeschikt aan andere familieleden en stonden in dienst van die 

ander.  

Vertrouwen is bij veel vrouwen in het Blijf ver te zoeken. De meeste vrouwen hebben 

weinig vertrouwen in zichzelf en in de maatschappij, voornamelijk ‘de instanties’ en ‘de 

mannen’. Dit komt vooral naar voren als vrouwen een eigen huis toegewezen krijgen en zich 

moeten opmaken voor een nieuwe start. Vaak roepen ze vanaf het begin als ze in het blijf 

terechtkomen dat ze een eigen plek willen, maar als het puntje bij paaltje komt slaat de angst 

toe. Veel vrouwen realiseren zich dan opeens dat ze er helemaal alleen voor staan. Ze zijn 

bang dat ze het niet aankunnen en weten niet wat ze met hun vrije tijd aan moeten. Dit komt 

vooral omdat ze gewend zijn om met meerdere vrouwen samen te leven en er dus altijd wel 

iemand in huis is.           

 Jalesa is een vrouw met twee kinderen die al een tijd verbleef in het Blijf. Ze kreeg een 

eigen woning toegewezen en had dezelfde angst als vele andere vrouwen. Ze was dan ook erg 

blij dat de kinderen op dezelfde school zouden blijven, waardoor ze nog steeds contact zou 

                                                
10

 Patricia, bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een informeel gesprek. 
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hebben met de vrouwen uit het pand
11

. Een vrouw mag tot vier weken na haar intrek in haar 

nieuwe woning nog langskomen bij het Blijf om vrouwen op te zoeken.  

Veel vrouwen vertellen eerst honderduit over hun plannen wanneer ze een eigen 

woning krijgen toegewezen, maar wanneer ik ze vraag naar hun sociale contacten komen ze 

erachter dat ze toch ook bang zijn voor het onbekende en het alleen zijn. Ook hebben ze vaak 

geen vertrouwen in zichzelf. Ze hebben soms jarenlang in angst geleefd en zijn nu bang ‘alles 

verkeerd te doen’. Zo vertelde Aischa dat ze een tijd lang niet meer heeft willen leven. Haar 

kinderen wilden haar niet meer zien en haar man heeft haar zo bang gemaakt dat ze moeite 

heeft om de straat op te gaan. Zelfs nu haar man in Turkije zit, durft zij niet naar buiten. Ze 

draagt alleen lange rokken en een hoofddoek, omdat ze ‘zeker weet’ dat haar man erachter 

komt als ze dit niet doet.  

Een aantal vrouwen die deze angst voelen of hebben gevoeld, hebben moeite met 

sociale contacten omdat ze in een sociaal isolement hebben geleefd. Hierbij is wel een 

verschil op te merken tussen autochtone en allochtone
12

 vrouwen. Allochtone vrouwen zijn 

over het algemeen vaker aan huis gekluisterd en mogen geen vriendinnen ontvangen. Daarbij 

komt dat zij vaak geen notie hebben van de werking van instanties. Hierdoor raken ze 

afhankelijk van hun man. Dit sociale isolement werkt ook door in het Blijf. De angst die de 

vrouwen hebben, maar ook de regels van het Blijf maken dat de vrouwen niet veel kunnen 

ondernemen. Vaak gaan ze alleen naar buiten voor boodschappen of om de kinderen van 

school te halen. 

De impact van het sociale isolement waarin de vrouwen terecht komen in het Blijf  is 

tweeledig. Enerzijds krijgen ze rust en tijd voor zichzelf, anderzijds gebeurt het vaak dat 

vrienden en familie de vrouwen in de steek laten om wat er is gebeurd. Hierdoor is er geen 

sociaal netwerk meer dat deze vrouwen kan opvangen zodra ze weer op eigen benen moeten 

staan. Wanneer ze een eigen huis krijgen is het voor veel vrouwen moeilijk de stap te zetten 

om weer in contact te komen met mensen.        

 Wanneer Jennifer vertelt over haar oude vrienden doet het haar pijn dat die de kant 

hebben gekozen van haar vriend. Maar ze heeft ook vrienden verloren toen ze met haar vriend 

een relatie begon. Die vrienden hoopt ze terug te krijgen wanneer ze haar eigen leven gaat 

opbouwen. Ze is niet bang voor contacten, zegt ze. Sommige vrouwen zijn hier sterker in dan 

anderen. Want voor Miriam is het bijvoorbeeld erg moeilijk om contact te leggen en dan 

                                                
11 De kinderen van de vrouwen in het pand gaan allemaal naar dezelfde school, mits ze speciaal onderwijs nodig 

    hebben. 
12

 Allochtoon wordt opgevat als iemand die van elders afkomstig is en dus niet van origine Nederlands is. 
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vooral met mannen. Dit werd haar duidelijk toen ze in de sportschool werd aangesproken door 

een man. Ze vertelde dat ze daar niet mee om kon gaan. Daardoor is ze heel boos op haar 

man. Contacten met mannen waren nooit een probleem vóórdat ze haar man kende; ze werkte 

in de horeca waar je elke dag met mensen om moet gaan. Ze vindt het heel erg dat door hem 

deze angst is ontstaan. Ze wil dolgraag een eigen huis, maar is bang om alleen te zijn zonder 

sociale controle. 

 

“Er valt wel een stukje veiligheid weg. Ik heb geen geld om goede sloten te kopen of een dure camera 

op te hangen, en dat vind ik wel heel vervelend. Ik weet dan ook niet hoe ik daarmee omga als ik 

eenmaal in mijn eigen huis zit”.
13

 

 

Het gevoel van thuis wordt sterk beïnvloed door de angst die deze vrouwen hebben 

ondervonden. Ze associëren thuis met een gevoel van angst, verdriet en onveiligheid en 

kunnen dit vaak moeilijk loslaten. Hoewel ze tijdelijk op een veilig adres wonen en helemaal 

tot rust kunnen komen, geven veel vrouwen aan ook bang te zijn voor de toekomst.  

 

“Ik droom van een eigen huis, maar ik ben zo bang dat hij erachter gaat komen waar ik woon. Ik 

verstijf helemaal als ik daar aan denk. Hij kan nu mijn dochter niet zien dus houdt hij zich rustig, maar 

wat als ik alleen woon? Een straatverbod helpt niet want als hij wat wil doen, doet hij het toch wel”.14 

 

Hier wordt goed het verschil duidelijk van fysiek aanwezige veiligheid en veiligheid dat als 

gevoel van binnenuit. Het kan zijn dat vrouwen een goed beveiligd huis hebben maar 

desondanks toch heel bang zijn voor wat er kan gebeuren. 

Zowel een aantal Marokkaanse als Turkse vrouwen heeft te maken gehad met 

uithuwelijking. Hierdoor werd het vertrouwen in de familie ook aan het wankelen gebracht. 

Fatima, die aan haar eerste man werd uitgehuwelijkt, heeft geen vertrouwen meer in haar 

familie. Hierdoor mist ze haar familie en Marokko dan ook niet. Ze is gescheiden en 

hertrouwd en is in dat tweede huwelijk slachtoffer geworden van huiselijk geweld. Ze heeft 

het erg moeilijk, maar haar ouders steunen haar niet. Ze bedreigen haar met de dood mocht ze 

ooit terugkeren naar Marokko. Ze voelt zich erg in de steek gelaten en bang.   

 Vaak hebben deze vrouwen ook geen vertrouwen in Nederlandse instanties. Omdat het  

veel voorkomt dat vrouwen de Nederlandse taal niet goed beheersen, verloopt het proces 

moeizaam als het gaat om bankzaken, verzekeringen enzovoort. Ze raken aan het twijfelen en 

vragen zich af ze ooit zelfstandig kunnen wonen. Zowel Espiritu (2003) als Ghorashi (2003) 

                                                
13

 Miriam, bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview. 
14

 Gulsum, bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview. 
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beschrijven dit ook duidelijk, zoals eerder gezegd: de machtsverhoudingen die invloed hebben 

op het thuisgevoel, kunnen hoger liggen dan het gezin of de familie. Niet alleen de mensen in 

de omgeving maar ook de maatschappij, en in dit geval de staat, kunnen ervoor zorgen dat 

iemand zich wel of niet thuis voelt.        

 Toch lijken vrouwen die niet van origine Nederlands zijn, optimistischer als het gaat 

om de toekomst, dan Nederlandse vrouwen. Velen van hen hebben het over de goede kansen 

die je hier in Nederland krijgt om aan je eigen toekomst te werken. Ze willen deze dan ook 

graag benutten. Ze zijn erg gemotiveerd om zo goed mogelijk de taal te leren en later te 

kunnen gaan werken. Ze vergelijken de kansen die ze hier krijgen met de kansen die zij 

hebben gehad in hun geboorteland. Ze hebben het idee dat Nederland hen op dat gebied met 

open armen ontvangt.          

 Voor veel vrouwen die in het Blijf terechtkomen is veiligheid een omstreden begrip. 

Ze kennen geen veiligheid vanuit hun eerdere situatie. Hoewel die veiligheid er niet is 

noemen sommigen het nog wel een thuis waar ze vandaan komen. Het blijkt dus dat het 

concept van thuis niet door deze vrouwen gekoppeld wordt aan veiligheid.  

 Voor veel vrouwen geldt dat veiligheid en een thuis niet aan elkaar gerelateerd zijn. 

Deze vrouwen hebben juist ervaren dat een thuis onveilig kan zijn en de maatschappij deze 

norm van veiligheid aan het concept van thuis heeft opgelegd. We hanteren dus een norm 

vanuit de wetenschap die niet houdbaar is wanneer deze gerelateerd wordt aan de levens van 

deze vrouwen. We moeten er niet vanuit gaan dat deze vrouwen slechts een afwijking zijn van 

de norm. Maar moeten juist de nórm onder de loep nemen. 
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Thuis als gevoel: “Mijn familie is mijn alles” 

 

Wanneer het gaat om thuis als een gevoel wat je hebt, verkeren de vrouwen in mijn onderzoek 

vaak in een tweestrijd. Ze hebben een ideaalbeeld van ‘hoe ze het willen hebben’, maar ook 

een hard en realistisch beeld van het thuis dat ze hebben meegemaakt. Toch heeft een aantal 

vrouwen nog wel een warm gevoel als ze denken aan familie of aan hun jeugd.   

 Zoals hiervóór beschreven, sluit dat aan op de ideeën van Hannerz (2001); hij 

beschrijft dat de jeugd je eerste vorm is van toebehoren en dat dit de sterkste koppeling heeft 

met een thuisgevoel. Ook Ghorashi (2003) beschrijft in haar boek duidelijk de relatie tussen 

herinneringen van vroeger en het thuisgevoel creëren op een nieuwe plek. Mariska’s uitspraak 

wijst in dezelfde richting: 

 

“De kinderen staan altijd te trappelen wanneer ze naar opa en oma mogen. Mijn familie is mijn alles, 

daar voel ik me het meest thuis op dit moment. Bij familie heb je namelijk het gevoel dat dat alleen 

van jou is en van niemand anders”.
15

 

 

In dit citaat is duidelijk het idee van thuis als een proces van border making terug te vinden en 

wordt vastgesteld wie ingesloten is en wie niet. Mariska geeft hier aan dat voor haar het 

‘thuis’ iets begrensd moet zijn waar alleen jij toegang toe hebt.  

Voor sommige vrouwen is familie erg belangrijk voor dit border making proces. 

Maria, afkomstig uit Venezuela, heeft mij met trots verteld over haar familie daar. Ze maakt 

duidelijk dat ze nu ook wil vechten voor een ‘goed’ thuis met dezelfde sfeer als waarmee zij is 

opgegroeid.  

 

“Familie is erg belangrijk voor mij. Het is de steunpilaar van een huis. Als de familie wegvalt, stort het 

huis in. Als er één ziek is in de familie kan je op iedereen rekenen. Mijn familie voelt zich één en dat 

mis ik hier. Ik wil de waarden en normen en het gevoel van één zijn overdragen op mijn zoon. Het 

sociale fundament is toch de familie. Mijn hart is in Venezuela maar mijn zoon is belangrijker, hij is 

mijn nummer één”.16 

 

Ook Doha vertelt over haar familie en hoe erg ze hen mist. Ze is vrijwillig naar Nederland 

gekomen om met een man te trouwen. Ze heeft een kleine familie met één broer. Ze woonden 

vlakbij Istanbul. Ze mist ze. Haar ouders en broer staan “honderd procent” achter haar, vertelt 

ze. “Ze staan achter mij en mijn beslissing om weg te gaan, mijn vader vindt mijn man niet 
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goed voor mij”.
17

 Ze vertelt over de jaren nadat ze getrouwd was en hoe slecht deze waren. Ze 

moest altijd thuis blijven. Dit vond ze erg moeilijk omdat het zo in contrast stond met wat ze 

in Turkije kon en mocht. Ze heeft daar haar rijbewijs gehaald en kon gaan en staan waar ze 

wilde. Het is voor haar erg belangrijk dat ze echt een eigen leven kan opbouwen in Nederland 

door de taal beter te leren spreken, te kunnen werken en een sociaal netwerk op te bouwen. 

‘Thuis’ is voor haar familie: het liefst met haar ouders en broer, maar in Nederland gewoon 

met haar kinderen. ‘Thuis’ is voor haar wanneer er in het weekend vriendinnen op bezoek 

komen met kinderen om gezellig te eten, drinken en te slapen.  

Toch kan, zoals eerder gezegd, je familie je ook een ontheemd gevoel geven. Wanneer 

ik met Fatima meega naar haar advocaat om te praten over haar verblijfsvergunning komt dit 

sterk naar boven. Met behulp van een telefonische tolk wordt met haar gepraat. Ze laat al snel 

door haar houding zien dat er waarschijnlijk geen goed nieuws is. Het politieonderzoek is 

stopgezet en er is geen verdere aanleiding dat Fatima mag blijven in Nederland. Via de tolk 

dringt het langzaam tot haar door.  

 

“Ik wil niet scheiden van mijn huidige man, snap je dan niet dat ik dan helemaal ter dood veroordeeld 

wordt door mijn familie? En ik kan dan ook met geen mogelijkheid terug naar Marokko. Als ik daar 

zonder man aankom dan loop ik gevaar, ik heb mijn familie te schande gemaakt, begrijpen jullie daar 

niets van? Ik word helemaal gek hier, maar ik ga echt niet terug naar Marokko. Dat hebben ze al 

eerder geprobeerd, ik ben niet bang hoor, niet voor jullie. Ze kunnen me niet dat vliegtuig in krijgen, 

mijn ouders willen mij niet meer en ik hen niet!”.
18

 

 

Na het emotionele gesprek lopen we terug naar het station en vertelt ze me dat ze nergens 

heen kan. Dat ze gek wordt van het wachten en het niet weten waar ze aan toe is. Ze is 

radeloos en voelt zich nergens meer prettig. ‘Ik heb niets meer, ik heb nergens meer een 

thuis’.
19

 

 Ook Gulsum geeft aan dat vooral haar man en schoonfamilie de reden zijn van haar 

niet thuis voelen. Ze vertelt dat de schoonfamilie eerst ontzettend lief voor haar was en ze zag 

een huwelijk wel zitten met hun zoon. Totdat ze naar Nederland kwam en ging wonen bij haar 

man en haar schoonfamilie in huis. Toen leerde ze een hele andere kant kennen. Op dat 

moment had ze erge heimwee naar Turkije en naar haar eigen familie terwijl haar 

schoonfamilie haar verbood naar buiten te gaan, de taal te leren en de weg te leren kennen in 
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 Doha, bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview. 
18 Fatima bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een gesprek met haar advocaat, vertaald 
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de buurt. “Het voelde alsof ik gevangen zat in een doos waarin ik niet kon bewegen of 

ademen”.
20

 

Het valt me op dat uit de gesprekken naar voren komt dat vrouwen die van origine niet 

uit Nederland komen en geen familie hebben of geen sterke band hebben met de familie uit 

hun geboorteland, vaak geen heimwee hebben naar hun geboorteland. Jennifer komt 

oorspronkelijk uit Kaap Verdië en vertelt dat ze het land niet mist. Ze mist alleen het warme 

klimaat en het leven op straat. Ze is tevreden in Nederland. Haar familie woont verspreid over 

de hele wereld en bijna niemand woont nog in Kaap Verdië. Hoewel ze wel graag terug zou 

willen, later, voor een bepaalde periode, wil ze graag in Nederland aan haar toekomst werken. 

 Voor Anna is dit een ander verhaal. Zij is door vrouwenhandel, onvrijwillig naar 

Nederland gekomen. In tegenstelling tot vrouwen die zelf kiezen om uit hun gezinssituatie te 

stappen, is Anna onvrijwillig uit haar familie en gezinssituatie weggerukt. Thuis is voor haar 

dan ook familie, de dingen die je gezamenlijk deelt. Wanneer ze aan haar familie denkt voelt 

ze zich helemaal niet thuis hier. Dan voelt het voor haar alsof ze nergens een thuis heeft. Ze 

haat haar eigen land om de regering, de corruptie en tradities zoals vrouwenbesnijdenis. Maar 

haar familie is wél daar en daar verlangt ze naar. Haar ideaalbeeld is dan ook om haar familie 

naar Nederland te laten komen. Ze voelt zich hierdoor vaak gespleten:  “When your life is safe 

than you have hope. When you feel safe than you feel home. But when there are restrictions 

about feeling safe, then your home falls apart”.21
 Hier geeft ze ook duidelijk aan dat je thuis 

voelen niet alleen te maken heeft met familie maar ook met het veilig voelen. Haar definitie 

van veiligheid is veel groter dan een fysieke veiligheid. De beperkingen waar zij op doelt, is 

dat ze niet bij haar familie kán zijn. Daarom voelt ze zich niet helemaal veilig en thuis.  

 Wanneer de vrouwen over het thuis in de toekomst praten stellen ze een aantal 

prioriteiten. Veel vrouwen vinden het heel belangrijk om in een goede buurt terecht te komen. 

Daarnaast is de inrichting van het huis heel belangrijk. Zoals eerder gezegd willen vrouwen 

graag nieuwe en vaak dure spullen. Toen er opdracht werd gegeven om een collage te maken 

van het huis dat ze in de toekomst voor ogen zien, werd vooral zichtbaar dat er heel 

materialistisch werd gedacht. Grote tv’s en spelcomputers stonden prominent in het midden 

van de collage. Veel vrouwen waren vergeten basisspullen zoals keukengerei en servies op te 

plakken. Ze waren erg gericht op luxe en vergaten zo eigenlijk de basis van een huishouden. 

 Mijns inziens slaat dit terug op de eerder gemaakte observatie dat wanneer je zelf geen 

thuisgevoel hebt, je daarvoor afhankelijk bent van externe beelden. Veel vrouwen die geen 
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thuis hebben gehad halen hun verbeelding uit externe elementen. Appadurai (1991) beschrijft 

dat wanneer het thuis niet (meer) perfect is, wat bij deze vrouwen vaak het geval is, een 

alternatief wordt gezocht. Appadurai stelt hiermee dat een thuis perfect kan zijn en dus een 

norm is waar je aan kunt voldoen of niet. Hij gaat voorbij aan het feit dat een thuis geen 

normatief karakter heeft. Hij benadrukt vooral de rol van de media in het proces, die volgens 

hem alternatieve levensstandaarden aan kunnen reiken. Zijn stelling is nuttig in het begrijpen 

van de situatie van de vrouwen in mijn onderzoek. De televisie in de panden van het Blijf 

stond bijna altijd aan. Er waren voortdurend irritaties tussen de vrouwen over welke 

programma’s bekeken zouden worden. In de collages, zoals eerder genoemd, stond bij elke 

vrouw de televisie centraal. Het thuisgevoel dat vrouwen graag willen creëren wordt voor een 

groot deel dan ook gevormd door externe elementen zoals de televisie met programma’s, 

zoals dagelijkse soaps, die fictief perfecte gezinnen laten zien, vooral in materiële zin.
22

  

De rol van familie en geweldservaringen blijkt uit mijn onderzoek invloed te hebben 

op het thuis gevoel. Uit de ervaringen van deze vrouwen en hun kijk op de toekomst is op te 

merken dat het thuisgevoel meer als een ideaal en een streven moet worden gezien dan als 

‘iets’ wat iedereen met zich meedraagt. Daarbij komt dat het ideaal en de verbeelding niet 

altijd zijn opgebouwd uit ware, zelf doorleefde elementen, maar uit selectief verzamelde 

elementen uit bijvoorbeeld de media. Vrouwen die wel een thuisgevoel van vroeger uit hun 

jeugd hebben, maar ook anders hebben ervaren, kunnen dat gevoel vanuit hun jeugd 

projecteren op de toekomst. Maar er zijn ook een hoop vrouwen die dit thuisgevoel vanuit 

vroeger niet hebben ervaren en alleen maar een eigen associatie van thuisgevoel kunnen 

maken en hoe zij thuis willen invullen in de toekomst. De situatie waaruit deze vrouwen in het 

Blijf terecht zijn gekomen wordt door veel vrouwen nog wel als een thuis benoemd, maar dit 

‘thuis’ is niet positief en verre van veilig. Het aspect van vertrouwdheid en transparantie, dat 

Hannerz noemde, kan desondanks wél gelden: “Het oude thuis is een thuis voor mij omdat ik 

wist waar ik aan toe was. Het was niet normaal en gevaarlijk maar het had een herhaling en 

vastigheid en dat was vertrouwd”.23 

 

Het is dus belangrijk dat het begrip thuis meer gezien wordt als een ideaalbeeld wat je kunt 

hebben, en een verlangen, dan als een gevoel van waaruit mensen handelen en dit dus altijd 

met zich meenemen. Zoals gezegd wordt thuis ook in de literatuur veelal bezien als een norm 
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en dus is het geen neutraal concept dat een situatie beschrijft. Het is de vraag of het begrip 

thuis zich wel leent voor zulke beschrijvende doeleinden. Mij lijkt het zinvol het onderscheid 

te benadrukken tussen het thuisconcept als een ideaal en de realiteit van de familiale sociale 

context.  
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Thuis maken: ‘My home is my castle’ 

 

Het is belangrijk voor de vrouwen in het Blijf om positief te denken als het gaat om de 

toekomst. Velen dromen weg bij de gedachten hun eigen huis te kunnen inrichten.  

Zoals eerder gezegd kregen de vrouwen een opdracht om een collage te maken van 

hun toekomstige huis. Veel vrouwen kozen voor rustige pasteltinten en veel meubels met een 

klassieke uitstraling. Naast de grote blikvangers zoals een tv en een koelkast geven veel 

vrouwen aan dat ze het belangrijk vinden dat het er gezellig is. Dit laten ze zien door middel 

van kaarsen, bloemen en foto’s. Opvallend was dat veel vrouwen koffie ook erg belangrijk 

vonden. Koffie werd geassocieerd met vrienden, kletsen en gezelligheid. In de panden van het 

Blijf staat koffie ook centraal. De vrouwen gebruiken het als hulpmiddel om nader tot elkaar 

te komen. Hetzelfde effect heeft het samen buiten roken. Door samen koffie te drinken en te 

roken ontstaat een ontspannen sfeer.        

 De vrouwen zien hun thuis in de toekomst vooral als hun eigen huis wat ze 

toegewezen gaan krijgen. Doordat de vrouwen in hun vorige situatie vaak geen eigen keuzes 

mochten maken, willen ze dit des te meer wanneer ze een eigen huis krijgen. Ze nemen vaak 

geen genoegen met tweedehandsspullen, willen alles nieuw en willen meer dan ze kunnen. Ze 

voelen zich sterker doordat ze zelf hun geld mogen beheren en uitgeven. 

Als ik vraag wat voor hen het belangrijkste is wanneer ze een eigen huis toegewezen 

krijgen, is standaard het antwoord: “Mijn eigen ding kunnen doen”. Veel vrouwen realiseren 

zich dat ze voor het eerst eigen keuzes moeten en mogen maken. Zoals gezegd, beangstigt dit 

aan de ene kant, aan de andere kant zijn ze er blij mee. Een thuis creëren heeft voor veel 

vrouwen te maken met een nieuwe start, een nieuw huis, nieuwe spullen en een nieuwe buurt. 

Veel vrouwen denken dat hiermee hun problemen opgelost zijn en zien het dus ook als een 

punt van rust.  

 Ook geven velen aan niet alleen een thuis te willen creëren voor de kinderen, maar ook 

voor zichzelf. Dit vertaalt zich onder andere ook in het willen sporten, dansen of andere 

activiteiten die voor zichzelf bedoeld zijn. Dit is te koppelen aan het feit dat veel vrouwen in  

de oude situatie zich opofferden voor anderen. De vrijheid die ze nu ervaren doorbreekt dit 

patroon en geeft de ruimte meer aan zichzelf te denken.  
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“Ik wil straks weer heel graag sporten waardoor ik mijn energie kwijt kan. Ik ben niet bang voor de 

toekomst, het gaat me wel lukken. Ik heb mijn ouders en mijn broer en ik kan niet zonder mijn vader. 

Ik ben niet bang om contact te leggen met anderen. Ik wil heel graag een huis voor mij en mijn twee 

kinderen en even geen man. Ik wil graag mijn oude werk weer oppakken en gewoon rust voor mezelf 

creëren”.24 

 

Voor een aantal vrouwen is een nieuwe start in een nieuw huis in een nieuwe buurt ook 

moeilijk. Het betekent voor enkele vrouwen dat het officieel is, en dat ze niet meer terug 

kunnen naar hun oude leventje. Dit geldt niet voor de oude thuissituatie waardoor ze in het 

Blijf terecht zijn gekomen, maar wel voor vrienden en familie en voor sommigen ook voor het 

huis dat ze hebben achtergelaten. 

 

“Alles is in mijn oude woonplaats, ook mijn familie en vrienden. Ik heb lang moeten twijfelen over 

waar ik wilde wonen maar heb toch voor de veilige plek gekozen. Het was een ontzettende emotionele 

beslissing omdat het voor mij dan ook echt een hoofdstuk is wat wordt afgesloten en het betekent een 

ander ritme als het gaat om familie en vrienden bezoeken. Maar ik heb goed besloten, want ik heb nu 

alle hulp en instanties hier laten opstarten en dat wil ik niet nog eens allemaal moeten doen wanneer ik 

terug zou gaan”.
25

 

 

Voor andere vrouwen is het minder zwaar hun oude leven achter te laten omdat ze weinig of 

geen familie hebben die veel voor hen betekenen. Zij vatten het idee om een eigen huis te 

krijgen dan ook iets luchtiger op. Vaak omdat ze al gewend zijn alleen thuis te zijn en geen 

vrienden of familie om hen heen te hebben. Ze vinden het een prettig vooruitzicht om op 

zichzelf te zijn en zijn dan ook niet bang om in een sociaal isolement te raken.   

   

Thuis in de maatschappij 

Vrouwen die van origine niet uit Nederland komen zijn optimistisch als het gaat om het 

opbouwen van een toekomst hier. Veel vrouwen geven aan dat Nederland op veel gebieden 

kansen biedt en dat ze deze graag willen benutten. Het gaat om kansen op het gebied van 

educatie, werk en voorzien in eigen onderhoud. Deze vrouwen willen graag deelnemen aan de 

Nederlandse maatschappij. Een aantal vrouwen heeft wel moeite met “de Nederlandse 

cultuur”, zoals ze dit zelf verwoorden. Dit sluit aan bij de gedachte van Espiritu (2003) die 

constateert dat macht ook naar een hoger niveau getild kan worden, bijvoorbeeld de 

maatschappij. Deze vrouwen hebben te maken met nieuwe structuren in de ontvangende 

samenleving.  
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“Ik wil Nederland als thuisbasis en af en toe naar Kaap Verdië om daar familie op te zoeken en 

misschien wel iets te starten als een jeugdhonk. Soms snap ik niets van de Nederlanders. Mijn ex 

vriend heeft veel vriendinnen en die blijven slapen, precies wanneer ik er niet ben, is dat normaal hier? 

Ik zou boos worden maar mijn ex vertelde dat dat normaal is in Nederland”.
26

 

 

Ook Maria, afkomstig uit Venezuela, heeft moeite gehad met wat in Nederland ‘normaal’ was 

en wat niet. Ze vertelt dat haar man haar veel wijs heeft gemaakt zodat ze niet moeilijk zou 

gaan doen wanneer hij eigenlijk in de problemen zat. In een aantal gevallen zoals bij deze 

vrouwen maakten de mannen er misbruik van dat de vrouwen nieuw in Nederland waren. Ze 

hebben deze vrouwen een verstoord beeld gegeven van de Nederlandse normen en waarden. 

 

“Mijn man zei tegen mij dat hier in Nederland de mensen niet vragen wie ze aan de telefoon hebben 

wanneer er een gesprek plaats vindt. Hij zei dat de Nederlanders dat onbeleefd vinden net als het 

vragen wanneer iemand thuis zou komen en waar hij heen ging. Zo heeft hij zichzelf een veel 

makkelijker leven gegeven”.
27

 

 

De kansen die vrouwen ervaren hebben vaak betrekking op hoe het er in Nederland aan toe 

gaat. Hoewel veel vrouwen moeite hebben met de taal en de bureaucratie bij instanties, geven 

ze allemaal aan dat ze het een fijne sfeer vinden in Nederland. Vooral omdat er sprake is van 

grote tolerantie. Ze ervaren weinig discriminatie op straat en prijzen de democratie en de niet 

corrupte regering. Dit betreft over het algemeen vrouwen die uit een land komen waar 

corruptie veel voorkomt. Moeite hebben ze met het drugs en prostitutie beleid in Nederland.
28

 

Maar allen vinden ze dit niet erg genoeg om hier geen toekomst op te willen bouwen.  

Jennifer geeft aan dat ze zich heel bewust is van haar toekomst. Ze heeft een lijst 

gemaakt met wat ze wil bereiken en deze in haar kamer gehangen, zodat ze er altijd aan 

herinnerd wordt. Zij is een van de weinige vrouwen die echt vooruit kan kijken als het gaat 

om het opbouwen van een sociaal netwerk, de opvoeding van de kinderen en haar 

zelfontplooiing. Ze wil graag een huis in de buurt van haar zussen, zodat deze op de kinderen 

kunnen oppassen als zij weer naar school gaat of dingen voor zichzelf wil doen. Ze heeft het 

gevoel dat ze nu iets mist, iets van zichzelf. Ze wil heel graag een opleiding volgen en een 

diploma halen. Ze wil zichzelf ontwikkelen en zo het beste geven aan haar kinderen. Wat 

opvalt is dat elke vrouw in het Blijf het heel belangrijk vind om een kalender in haar kamer te 

hebben. Ze kunnen niet precies aangeven waarom, maar ze vinden het fijn om structuur en 
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regelmaat te hebben. Ook konden ze zo de dagen tellen die verstrijken na de urgentieaanvraag 

voor een nieuw huis.          

 Taal is van groot belang als het gaat om kansen benutten en een toekomst opbouwen 

in Nederland voor allochtone vrouwen. De vrouwen geven dan ook aan dat ze de taal beter 

willen leren om zo zelfstandiger te kunnen leven. Het geeft hen een fijn gevoel om mee te 

doen in de maatschappij en te kunnen bijdragen aan hun eigen geluk. Toch blijkt dat hoewel 

veel vrouwen graag willen, de instanties in Nederland niet altijd meewerken.  

 Fatima is analfabeet. Ze kan niet kan klokkijken, lezen of schrijven. Ze heeft eerder in 

Nederland in een fabriek gewerkt en merkte dat werken haar goed deed. Ze wil dit heel graag 

weer oppakken en heeft de taal nodig om op zichzelf te kunnen gaan wonen. Het probleem is 

dat ze een tijdelijke verblijfsvergunning heeft. Het IND geeft aan dat ze haar geen les kunnen 

geven omdat ze geen vaste verblijfsvergunning heeft. Ze willen niet investeren in een persoon 

die niet zeker is van een vaste verblijfsvergunning. Ze zijn bang dat ze geld en energie 

verspillen aan iemand die uiteindelijk misschien het land moet verlaten. Ondertussen kunnen 

deze vrouwen wel ongeveer tien jaar wachten op de uitslag van de aanvraag van een 

verblijfsvergunning en al die tijd kunnen ze niet officieel les krijgen in de Nederlandse taal. 

Fatima bevindt zich in een positie waarin ze geen geld en sociaal netwerk heeft om het 

zichzelf aan te leren. Fatima ervaart de toekomst als uitzichtloos. Gelukkig zijn er 

alternatieven in het vrijwilligerscircuit om haar alsnog de taal te leren.  

 Ook Maria heeft last van de machteloosheid die ze voelt als ze wil integreren in de 

Nederlandse maatschappij.  

 

“Ik ben erg rustig, maar ik vind het ook heel moeilijk. Ik kan niets doen, niet werken, niet zelf mijn 

problemen oplossen. In Venezuela was ik onafhankelijk. Hier voel ik me alleen en ver weg van 

iedereen hier in dit land. Ik ken de taal niet en heb nooit een leven hier kunnen hebben door mijn 

man”.29 

 

Sommige vrouwen ervaren al tijdens het verblijf in het Blijf hoe moeilijk het is om met 

Nederlandse instanties om te gaan wanneer ze de taal niet goed beheersen. Nadiye is een 

Turkse vrouw die slecht Nederlands spreekt. Zij moest naar de bank om zaken te regelen 

betreffende haar gezamenlijke rekening met haar ex-man. Ze is bij de bank weggestuurd om 

‘vage redenen’ en heeft niet voor elkaar gekregen wat ze wilde. Ze was ontzettend verdrietig 
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en boos omdat niemand haar daar op dat moment wilde helpen. Ze durfde ook niet op haar 

strepen te gaan staan omdat ze bang was voor een escalatie én zich niet goed kon uiten. Ze 

vertelt later aan me dat ze dit wel vaker heeft bij bijvoorbeeld de sociale dienst of het 

gemeentehuis. In dit voorbeeld komt de dubbele ontheemding goed naar voren. De angst voor 

escalatie komt vanuit een onveilige familiale thuissituatie. En vanuit haar positie als migrant 

in de samenleving heeft ze moeite met zich te uiten.  

 Vanuit mijn onderzoek kom ik erachter dat het ‘thuis’ voelen zich op verschillende 

niveaus manifesteert. Wanneer de vrouwen eenmaal weer een eigen huis hebben en dus ook 

een eigen ‘thuis’, kan er op dát niveau weer ‘iets’ gemaakt worden dat de vrouwen ‘thuis’ 

gaan noemen. Maar op hoger niveau van de samenleving blijkt dat de interactie, structuur en 

agency ook duidelijke vormen aanneemt in verband met het ‘thuis’ voelen. Zoals eerder 

gezegd blijkt dat het (re)integreren in de maatschappij voor veel vrouwen ook invloed heeft 

op het ‘thuis’ voelen. Wanneer zij gaan werken en een sociaal netwerk kunnen gaan 

opbouwen kan dit voor een ‘thuis’ gevoel zorgen. Voor de vrouwen die slecht Nederlands 

spreken is het belangrijk dat zij zich de Nederlandse taal en regels eigen maken zodat ze beter 

en zelfstandiger kunnen participeren in de Nederlandse samenleving en een toekomst kunnen 

opbouwen. De vraag is wat er met dit thuisgevoel gebeurd op een kleiner niveau wanneer 

vrouwen terecht komen in een Blijf van mijn Lijf Huis.  
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Hoofdstuk 3 Ervaringen van vrouwen in het Blijf van mijn Lijf huis 

  

Ik zit buiten in de zon onder de grote parasol thee te drinken met Anna. We lachen en 

vertellen verhalen over hoe we vroeger toneel speelden. Na het gelach valt er een stilte en een 

zucht. “It is not easy Sofie, it is not easy…” Even leek Anna samen met mij de ellende achter 

zich te laten en te denken aan leuke tijden. Maar wanneer dit moment passeert komt de 

realiteit des te harder aan. Anna is verdrietig, boos, machteloos en ontheemd. Ze is ver van 

haar dierbaren vandaan en weet niet of ze ze ooit nog terug ziet. Toch is dit moment het 

mooiste in mijn hele onderzoek. Want ondanks het verdriet zegt ze: “You Sofie, you make me 

feel at home”.
30

           

 Anna is twintig jaar en geboren in Sierra Leone. Ze heeft een tijd rechten gestudeerd 

en heeft zich actief ingezet voor de oppositiepartij in de politiek. Daar leerde ze haar man 

kennen en samen kregen ze een dochter, die inmiddels drie jaar oud is. Ze is ze kwijt: haar 

man is verdwenen en haar dochter heeft ze achter moeten laten. Dit alles omdat Anna en haar 

man door de regering gezocht werden om politieke redenen. Door vrouwenhandel is ze in 

Nederland terecht gekomen, en nu zit ze met mij in de tuin.    

 Anna legt uit dat ik haar een thuisgevoel geef omdat we samen kunnen lachen, praten 

en stil zijn. Ze heeft het gevoel even helemaal weg te zijn van alle ellende en gewoon zichzelf 

te kunnen zijn. Ze refereert dit gevoel ook aan dat van haar familie. Daar kon ze ook zichzelf 

zijn, ze was gelukkig. Door haar ervaring met vrouwenhandel heeft ze veel moeite gehad met 

het gevoel van veiligheid en vertrouwen in Nederland. Ze was zo geschokt en teleurgesteld in 

de Nederlandse mensen dat ze niemand vertrouwde hier en zich totaal verloren voelde. Ze kon 

de mensen in haar eigen land én in Nederland niet meer vertrouwen. Gaandeweg heeft ze dit 

vertrouwen weer teruggekregen door de hulp die ze nu krijgt van medewerkers en 

klaarblijkelijk speel ik hier ook een rol in.    
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 Anna, bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een informeel gesprek in het Engels. 
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Veiligheid en vertrouwen: “Veiliger kan ik niet zijn” 

 

Rust en veiligheid zijn dé twee begrippen die vrouwen noemen wanneer ik ze vraag naar hun 

gevoel in het Blijf. Ze beschrijven dit het beste in hun uitlatingen in de informele context, 

wanneer ze van boodschappen of andere bezigheden terugkomen naar het Blijf. Een aantal 

vrouwen vertelt wat voor last van hun schouders valt wanneer ze de deur achter zich dicht 

doen. Dat de vrouwen zich veilig voelen in het Blijf komt ook door de instanties die zich 

bekommeren om de vrouwen. Ze zijn blij dat de politie snel ter plaatse kan zijn en de locatie 

van het pand is ook van groot belang. Veel vrouwen hebben het idee dat hun partner er met 

geen mogelijkheid achter kan komen in welke plaats en op welke plek ze wonen. De 

omgeving van de locaties verschilt nogal en heeft veel invloed op het gevoel van veiligheid. 

Het is voor veel vrouwen van belang dat het pand zich niet bevindt op een plek waar veel 

mensen voorbijlopen.           

 

“Ik voel me hier veilig. Wanneer ik de sleutel in het slot steek voel ik vreugde en ben ik gelukkig. Het 

was geen thuiskomen daar, en hier wel. Ik voel me vrij hier om te doen wat ik wil. Mijn toekomst is 

veranderd. Ik maak andere dingen mee nu, die ik thuis nooit zou meemaken. Ik hoef niet constant te 

denken dat hij achter me staat of als ik boodschappen doe alleen maar achterom kijk. Ik kan dit nu 

rustig doen. Mijn man is niet in de buurt en weet niet waar ik ben, veiliger kan ik niet zijn”.31 
 

Toch blijkt dat ondanks het pand voor de vrouwen veilig kan aanvoelen, er ook andere 

factoren meespelen die deze veiligheid kunnen verstoren. Het is voorgekomen dat vrouwen 

andere vrouwen in gevaar brachten door de regels niet na te leven die Stichting IKS 

voorschrijft. Hierdoor kon het voorkomen dat er onbekenden voor de deur stonden, zodat niet 

alleen die specifieke vrouw, maar ook anderen in gevaar werden gebracht. De sanctie voor het 

overtreden van deze regel, is dat de vrouw ‘uit huis wordt geplaatst’. Dit kan ook meespelen 

in het veilig of onveilig voelen van de vrouwen.       

 Daarnaast kan het zo zijn dat de fysieke veiligheid aanwezig is maar dat door het 

verleden het gevoel van veiligheid aangetast is. Anna die vertelt dat ze zich veilig voelt in het 

pand, komt even later met een verhaal waarbij ze ‘s nachts in paniek is geraakt. 

 

“Ik had ontzettende nachtmerries over wat er allemaal met mij is gebeurd. Ik werd helemaal gek op 

mijn kamer en ik hoorde geluiden beneden. Ik dacht dat er iemand ons huis was binnengedrongen. Ik 

durfde niet eens meer naar het toilet. Ik werd zo gek van mijn eigen gedachten dat ik heel erg bang 

was en me totaal niet meer veilig voelde”.32 

                                                
31  Mandy, bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview. 
32

 Anna, bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een informeel gesprek, afgenomen in het 

    Engels, vertaald naar het Nederlands.  
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Het blijkt dat vrouwen zich alsnog onveilig kunnen voelen, ook wanneer ze in een totaal 

veilige omgeving verkeren.  

Het veilig voelen kan ook te maken hebben met de mensen die in het huis wonen of 

werken.  

 
“Hier voel ik me veilig, in dit huis. Er zijn altijd mensen voor je, en er zijn codes. De politie is er ook 

snel bij. Ik ben erg blij met de controle van de mensen hier, zij proberen om te gaan met jouw 

problemen. De instanties hier doen heel veel voor je. In dit huis is er altijd iemand die luistert. Ze zijn 

hier geïnteresseerd in wie je bent en wat je problemen zijn, dat doet me goed. Ze kunnen niet alles 

voor je oplossen maar wel beter maken”. 33 

 

In de praktijk zag ik dat veel vrouwen er behoefte aan hadden om met andere vrouwen samen 

te leven, niet alleen voor de gezelligheid, maar ook voor het veilig voelen in het pand. Het 

samenwonen kan naast positieve echter ook negatieve ervaringen opleveren. Doordat de 

vrouwen er niet voor kiezen om met elkaar te leven ontstaan er ook veel problemen in de 

relaties onderling. Er is voornamelijk onenigheid in het huis over de huishoudelijke taken en 

dat kan uitmonden in beschuldigingen en groepjesvorming. Uit groepsgesprekken die elke 

week plaatsvinden, blijkt dat vrouwen problemen hebben met de opvoeding van de kinderen, 

de regels in huis en het gedrag van de andere vrouwen. Kinderen raken hierdoor ook verward 

en weten niet meer naar wie ze moeten luisteren. Vrouwen kunnen erg manipulatief zijn 

waardoor andere vrouwen zich in het nauw gedreven voelen. Door groepjesvorming kunnen 

vrouwen zich buitengesloten voelen en het idee hebben dat er over ze geroddeld wordt. Een 

aantal vrouwen heeft mij verteld dat ze zich dan alleen veilig voelen op hun eigen kamer. Als 

vertrouwen onderling sterk is beschadigd kan dat invloed hebben op het gevoel van 

veiligheid.           

 Ook hier speelt weer een rol dat machtsverhoudingen ook naar andere, al dan niet 

hogere niveaus getild kunnen worden (Espiritu 2003). Dit geldt dus ook voor de vrouwen 

onderling in het Blijf. Vrouwen proberen in het huis hun positie te versterken en daarmee een 

plek in de hiërarchie te verwerven. Daarnaast is het zo dat er naast de machtsverhoudingen 

onderling ook een machtsrelatie bestaat tussen de vrouwen en de medewerkers van de 

stichting.
34

     

 

 

 

                                                
33 Maria, bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview, afgenomen in het Spaans,  

    vertaald naar het Nederlands.  
34

 Ik kom hier nog uitgebreid op terug in hoofdstuk vier.  
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Thuis als gevoel: “Aan jezelf toekomen” 

 

In het Blijf kan er van alles gebeuren als het gaat om groepsdynamiek. Dit kan invloed hebben 

op de sfeer in het huis en het gevoel van de vrouwen.     

 Wanneer ik in de ochtend bij de stichting aankom, hoor ik dat er die dag een ingelaste 

leefgroep is vanwege ruzie in het huis. Een leefgroep is een wekelijkse bijeenkomst waarbij 

alle bewoners van het pand aanwezig moeten zijn en waarin besproken wordt hoe het gaat in 

huis. De vrouwen hebben ruzie gekregen nadat iedereen elkaar beschuldigd heeft van roddels. 

Dit escaleert waarbij veel geschreeuwd en gedreigd wordt. De sfeer is gespannen en de 

vrouwen vertellen dan ook dat ze constant bezig zijn op de ander te letten. 

 

“Als ik koffie aan het maken ben en hun staan in de tuin een sigaretje te roken dan denk ik steeds dat 

ze het over mij hebben”.35 

 

“Ik denk juist dat jullie het de hele tijd over mij hebben. Wanneer ik van boven kom, valt er altijd een 

stilte in de kamer”.
36

 

 

Na de leefgroep wordt er afgesproken dat er beter met elkaar gecommuniceerd moet worden. 

Hannah, één van de begeleidsters, drukt de vrouwen op het hart dat ze zich meer met zichzelf 

moeten gaan bemoeien in plaats van met anderen. Toch is het niet gek als we bedenken dat 

thuis gaat over in- en uitsluiting in de sociale context, dat de vrouwen voortdurend op elkaar 

letten. Daarnaast kan het zo zijn dat deze ‘strubbelingen’ zinvol zijn om een plaats te 

verwerven in de hiërarchie in het huis.   

Het samenleven met andere vrouwen is van grote invloed op de sfeer in huis. Het gaat dan 

niet alleen om de relaties tussen de vrouwen, maar ook om het samenwonen op zich.  

 

“Ik ben het een beetje beu dat al het speelgoed en alle spullen niet van jezelf zijn. Je kunt je eigen gang 

hier niet gaan. Je moet altijd rekening houden met anderen. Je kunt niet kijken naar het programma 

wat jij wilt zien op de tv, en koken of douchen wanneer jij wilt. Je leeft in één keer met twee andere 

vrouwen samen en hun kinderen er ook nog bij en dat is best moeilijk”.
37

 

 

De vrouwen ervaren het samenwonen als een moeilijk proces wat ze niet gewend zijn. Dit kan 

voor een gespannen sfeer in het huis zorgen waardoor vrouwen niet alleen te maken hebben 

met hun eigen problemen maar ook nog eens met anderen. Bovendien ontstaat hiërarchie in 

een huis. De vrouw die er het langste woont, kan een rol aannemen waarin zij bepaalt hoe de 

                                                
35 Patricia, bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een gesprek in de leefgroep. 
36

 Sabrina, bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een gesprek in de leefgroep. 
37

 Mariska, bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview. 
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gang van zaken gaan in huis. Vaak uit dit zich in bijvoorbeeld de volgorde van douchen, 

koken en wassen. Dit kan het thuisgevoel beïnvloeden omdat vrouwen in een structuur 

terechtkomen waarin ze weinig bewegingsruimte hebben. Dit kan het op je gemak voelen en 

jezelf zijn belemmeren.         

 Vrouwen ervaren het wonen in een huis met twee anderen heel verschillend. De sfeer 

kan gespannen zijn maar ook heel gezellig. Aan de ene kant vinden de vrouwen het vervelend 

zo weinig ruimte te hebben voor zichzelf en de kinderen te moeten laten wennen aan een 

situatie die zij zelf niet het ideale plaatje van een gezin vinden. Ook de constante in- en 

uitstroom van vrouwen is voor sommige vrouwen, vooral degene die er lang zitten, lastig. 

Maar aan de andere kant geven veel vrouwen aan het fijn te vinden dat er altijd aanspraak is. 

De samenstelling van de groep in huis is erg bepalend voor de sfeer. Sommige vrouwen gaan 

beter met elkaar om dan anderen. Toch krijg ik de indruk uit eigen observatie en gesprekken 

dat de vrouwen het over het algemeen heel gezellig hebben. Al is het maar door samen naar 

de supermarkt te gaan of te puzzelen.       

 De taal kan een grote rol spelen bij het welbevinden in het huis. Sommige vrouwen 

geven aan dat ze het moeilijk vinden wanneer ze óf zelf de Nederlandse taal niet goed 

beheersen óf wanneer er in een andere taal als het Nederlands wordt gesproken. Voor 

vrouwen die afkomstig zijn uit een ander land kan het opluchten om in de eigen taal iets te 

vertellen of duidelijk te maken aan een ander. Maar een vrouw die deze taal niet spreekt kan 

zich hierdoor erg buitengesloten voelen. Dit kan zich ook vertalen naar het televisiegebruik. 

Moniek vertelt mij dat ze het heel vervelend vindt als de Turkse tv aanstaat. Ze vindt het niet 

erg als dat voor even is, maar zij mag bijna nooit een Nederlands programma kijken.  

 

“Ze drukt vaak gewoon de zender weg als ik aan het kijken ben. Ik hou van programma’s van 

bijvoorbeeld Gordon en Gerard Joling. Maar dat mag ik niet kijken van hun omdat dat homo’s zijn. De 

zoon van Nadiye riep meteen dat dat vies was en dat die mannen ziek zijn. De moeder zette het 

programma gewoon af”.
38

 

 

Hoewel er onderlinge strijd is, geven vrouwen vaak aan dat de sfeer goed is in het huis en dat 

ze de nodige rust krijgen. Maar volgens sommige vrouwen weegt de rust die het huis geeft, 

soms niet op tegen de zorgen die ze hebben over hun toekomst, de kinderen en henzelf. 

Vrouwen vinden het juist prettig om dingen samen te doen, ze geven aan dat het fijn is als het 

gewaardeerd wordt dat je helpt.  

                                                
38

 Moniek, bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een informeel gesprek. 
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Het prettige gevoel dat het samen dingen doen geeft kan voor een contrast zorgen als 

er even niemand in het huis is en de vrouwen alleen op hun kamer zijn. Veel vrouwen geven 

aan dat ze dan verdrietig worden en veel moeten nadenken.  

De sfeer in huis kan bepalend zijn voor het ‘thuis’ gevoel dat de vrouwen kunnen 

hebben. Wanneer ik de vraag stel of ze zich ‘thuis’ voelen in het Blijf, is dit vaak een 

volmondig ‘nee’. Hoewel ze in het begin van mijn interview moeite hebben om aan te geven 

wat voor hen ‘thuis’ precies is, komt vaak het antwoord op deze vraag duidelijk en snel. Als 

uitleg geven ze dat niets van hen zelf is in het huis en ze zoveel rekening moeten houden met 

anderen dat ze niet zichzelf kunnen zijn. Hieruit maak ik op dat de vrouwen na een moeizaam 

begin en met behulp van de handvaten die ik aanreik over het begrip ‘thuis’ toch duidelijk 

kunnen maken zich niet thuis te voelen in het Blijf. Blijkbaar hebben de vrouwen een ideaal 

gevormd van hoe ‘thuis’ zou móéten zijn terwijl in de meeste ‘thuizen’ machtsverhoudingen 

heersen en onderhandeld moet worden. Voor de vrouwen ondermijnen de spanningen 

onderling en de regels van het Blijf, het gevoel van ‘thuis’, maar geeft dit tegelijkertijd ook 

een gevoel van ‘samenzijn’.  
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Thuis maken: “Het is een soort lening” 

 

“Ik heb foto’s en kaarten in mijn kamer van mijn familie. Maar juist daardoor krijg ik heimwee. Ik ken 

de teksten uit mijn hoofd die op de kaarten staan en als ik ze nog een keer lees, wil ik hier alleen maar 

weg”.39 

 

Een thuis proberen te maken in een opvanghuis is voor veel vrouwen die er net binnenkomen 

niet van belang. Ze willen er zo kort mogelijk zijn en zo snel mogelijk een eigen huis 

toegewezen krijgen. Na verloop van tijd merken ze dat ze nog aan veel dingen moeten werken 

en accepteren ze meer dat ze hier nog wel een tijdje zitten. Hierdoor komt hun gevoel van een 

thuisplek creëren in de opvang meer naar voren.  

Voor Sabrina, die al acht maanden in het Blijf zit, is de opvang zeker een thuis geworden. 

Ze vertelt dat het zelfs een beetje haar domein is geworden, zo voelt ze dat. Waarom weet ze 

eigenlijk niet zo goed, ze zegt zelf dat het komt door de rust die ze hier krijgt. Ook Moniek 

bevestigt dit door te vertellen hoe het bij haar altijd in het weekend gaat. 

 

“Ik heb hier zoveel rust en het gevoel dat ik niets moet. Als ik in het weekend naar huis ga, naar mijn 

vriend en kinderen, dan loopt mijn hoofd over van dingen die ik moet doen. En dan ben ik zo blij dat 

ik na zo’n weekend weer hier thuis kan komen. Ik doe hier dingen voor mezelf en niet voor anderen. 

Ik kan nu eindelijk stilstaan bij momenten om te genieten en dat doe ik thuis niet”.40 

 

Hier geeft ze aan dat ze twee plekken tegelijkertijd haar thuis noemt. De situatie waaruit ze 

komt noemt ze haar thuis maar ook de tijdelijke plek waar ze nu zit noemt ze zo. Hieruit blijkt 

dat thuis zowel negatieve en positieve aspecten bevat als het gaat om de situatie van Moniek. 

Ze associeert in de opvang het thuisgevoel met de rust en de ruimte die ze heeft, en associeert 

haar thuisgevoel in de situatie waaruit ze komt met spanning, beperking en druk. Toch noemt 

ze dit ook thuis omdat het een tijd haar ‘houvast’ is geweest. Daar is haar familie en dat is een 

lange tijd haar vaste basis geweest, ondanks dat het van tijd tot tijd een nare plek was voor 

haar.             

 De opvang wordt ook als thuis gezien als het gaat om de voorbereiding op de 

toekomst. Een aantal vrouwen vertelt dat het fijn is dat de opvang veel lijkt op de realiteit 

waarin je bijna alles zelf moet doen zoals wassen, koken en schoonmaken. Daardoor voelt een 

aantal vrouwen zich ook meer thuis in de opvang dan in de opvang waar ze voorheen hebben 

gezeten. Dit opvanghuis is kleinschaliger en voelt meer als een thuis.  
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 Mariska, bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview. 
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 Moniek, bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview. 
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Een aantal vrouwen maakt wel onderscheid in waar ze zich het meest thuis voelen. Het is 

duidelijk dat er een scheiding wordt gemaakt tussen de eigen slaapkamer en de rest van het 

huis.  

 

“Ik heb een leuke lamp in mijn kamer gezet, maar dit komt omdat ik denk dat ik binnenkort een huis 

krijg, dus ik koop alvast spullen. Iedereen in het huis heeft een prikbord op z’n kamer en ik heb er 

tekeningen van mijn zoon hangen. Het is ook echt mijn kamer, de woonkamer vind ik anders omdat 

dat gedeeld is en al ingericht was toen ik kwam”.41 

 

Het creëren van een thuis in de opvang heeft voor veel vrouwen te maken met een ideaalbeeld 

dat ze willen nastreven in de toekomst. Ze willen de fijne dingen, waar ze waarde aan 

hechten, zo dicht mogelijk bij zich houden. Voor hen zijn dat foto’s, brieven of tekeningen. 

Een prettig thuisgevoel in een kamer creëren gaat voor deze vrouwen dus meer om naasten en 

personen dan om de situatie waar ze vandaan komen.  

 

“Ik wil een herdenkingsplek voor mijn overleden vader, man en zoon. Ik wil graag een plekje in de 

tuin omdat ik niet meer naar de begraafplaats kan, dat is te gevaarlijk. Ik wil daarom zo’n plek hier 

creëren. Ik heb daar heel veel behoefte aan om zo aan ze te kunnen denken”.
42

 

 

Ook kan het zijn dat nieuwe spullen bijdragen aan thuisgevoelens. “Nieuwe spullen voor een 

nieuw begin” zoals veel vrouwen dit uitdrukken. Op deze manier zijn ze al bezig een nieuwe 

plek te creëren op een tijdelijke kamer.  

 Hoewel sommige vrouwen de opvang als een thuis zien, zijn bijna alle vrouwen er het 

over eens dat de opvang als een tijdelijk iets wordt beschouwd. Ongeacht of je je er thuis kan 

voelen. Ze zien het Blijf als een soort overbruggingsperiode waarvan het eind in zicht is als ze 

een eigen huis krijgen toegewezen.  

 

“Ik voel me niet thuis in dit pand. Ik zie het meer als een soort…..lening. Tijdelijk iets krijgen, weet je 

wel. Een hotel waar niets van mezelf is. Ik heb hier zo weinig ruimte. Ik had eerst een eigen 

woonkamer ook. Daar voelde ik me wel thuis en had ik ook geen problemen met mijn dochter. Nu 

wel, dat komt omdat het zo krap is in de slaapkamer”.43 

 

Hoewel de ervaringen van de vrouwen verschillen als het gaat om een thuisgevoel in het Blijf, 

blijkt wel dat er weinig bewegingsruimte is om dit thuisgevoel te creëren. In de structuur 

binnen het Blijf zijn de vrouwen zowel gebonden aan regels als aan de relaties onderling. 

Door de geringe privacy en de belemmeringen die de vrouwen ervaren om zichzelf te kunnen 

                                                
41 Miriam, bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview. 
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 Sabrina, bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview.   
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 Gulsum, bewoonster van het Blijf te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview. 
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zijn, kan het maken van een thuis nooit gerealiseerd worden. In het komende hoofdstuk geven 

de medewerkers aan, dat voldoende bewegingsruimte en jezelf kunnen zijn, gezien worden als 

ingrediënten voor het maken van een thuis. Impliciet bevestigen zij dus ook dat een thuis 

maken in het Blijf niet gerealiseerd kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

Hoofdstuk 4  Visie vanuit de medewerkers van het Blijf van mijn Lijf huis 

 

Zoals in de vorige hoofdstukken aan bod is gekomen, zijn er belemmeringen die het 

thuisgevoel kunnen beïnvloeden of zelfs tegenhouden. Wanneer ik met de medewerkers van 

het Blijf spreek, wordt dit alleen nog maar meer bevestigd. 

Er werken ongeveer tien maatschappelijk werkers op de afdeling Blijf van mijn Lijf bij 

stichting IKS. De medewerkers hebben allemaal persoonlijke cliënten en wisselen 

kantooruren af met groeps- en individuele gesprekken. Daarnaast hebben zij ook 

teamvergaderingen en cliënt besprekingen. Wanneer ik om half negen het kantoor binnen 

loop, zit de rest van de medewerkers al aan de koffie in de vergaderruimte. Omdat niet 

iedereen fulltime werkt is het van belang dat er iedere ochtend een overdracht plaats vindt, 

waarbij elke medewerker op de hoogte wordt gesteld van wat er de vorige dag is gebeurd. Dit 

kan over huishoudelijke mededelingen gaan maar ook over de cliënten zelf.   

 Nog amper aan de koffie word ik wakkergeschud door het bericht dat Mandy vandaag 

haar spullen moet pakken en het pand moet verlaten. Er is een aantal redenen waardoor ik 

verbaasd reageer. Ze zou niet goed voor haar vier kinderen kunnen zorgen, waaronder een 

tweeling van zeven maanden, en ze zou andere vrouwen hebben bedreigd. De bezorgdheid 

was zo groot dat de medewerkers gezamenlijk hadden besloten haar in een opvang te plaatsen 

waar vierentwintig uur per dag zorg is.        

 Mijn verbaasdheid betrof voornamelijk de kinderen en had te maken met het feit dat ik 

een aantal dagen eerder een dag met haar op pad was geweest en ik een totaal andere indruk 

had gekregen. Ze sprak met liefde over haar kinderen en ik had geen idee dat ze er niet goed 

voor zorgde. Omdat er op dat moment weinig open plekken zijn voor mishandelde vrouwen, 

wordt er meteen een plan opgesteld om te kijken wie er in aanmerking komt om de plaats van 

Mandy in te nemen. Er wordt overlegd wie van de begeleiders deze nieuwe vrouw ‘op zich 

zal nemen’ en dus ook een plan zal gaan uitstippelen om haar zo goed mogelijk te begeleiden. 

Er worden na dit onderwerp ook nog andere vragen gesteld over cliënten. Opmerkelijk vind ik 

dat belangrijke zaken die een cliënt betreffen vaak duidelijk overlegd worden, waardoor 

iedereen zijn mening kan geven.  

 Ik heb voor een tweede onderzoekspopulatie, de medewerkers, gekozen omdat ik in 

eerste instantie een relatie wilde leggen met de werkwijze van de medewerkers en het concept 

van ´thuis´. Na de analyse van mijn data en het bestuderen van de literatuur ben ik erachter 

gekomen dat er nog iets veel interessanter boven is komen drijven, namelijk de 

machtsverhoudingen tussen de vrouwen in de opvang en de medewerkers. De opvatting van 
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´thuis´ van de medewerkers is belangrijk omdat hieruit een hiërarchisch patroon voortkomt. 

Het is van belang omdat het onbewust grote invloed heeft op het conceptualiseren van thuis 

door de vrouwelijke slachtoffers. Het is namelijk zo dat de medewerkers bepalen hoeveel 

ruimte de vrouwen hebben in het pand en in hoeverre ze daar een eigen betekenis aan kunnen 

geven. Wat voor bewegingsvrijheid hebben de vrouwen en waar staan deze vrouwen en de 

medewerkers in dit opzicht? 
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Concept van thuis 

 

Wanneer ik de vraag stel aan de medewerkers wat voor hen thuis betekent, zijn er vooral 

aarzelingen, stiltes en diepe zuchten. “Thuis is waar je je veilig voelt en waar je jezelf kan 

zijn”,vertelt Linda.
44

 Het veilig voelen is het eerste punt wat de medewerkers aangeven. “Het 

veilig voelen wanneer je de deur achter je dicht doet, je beschut voelt en je in jouw domein 

waant”.
45

 Daarnaast is het vrij voelen in je doen en laten ook een belangrijk aspect. 

 Kort daarop komt al snel de vraag of het een begrip is dat gekoppeld is aan je gevoel, 

of aan een plek. De medewerkers denken dat dit beide het geval is. Na lang nadenken vertelt 

Linda dat ze zich eigenlijk nooit helemaal thuis kan voelen ergens anders dan in haar eigen 

huis of in een heel vertrouwde omgeving. Ruimte blijkt, als conclusie, volgens Linda het 

belangrijkste. “Om je thuis te voelen buiten je eigen huis heb ik toch echt eigen ruimte 

nodig”.
46

 

Veiligheid, jezelf kunnen zijn en eigen ruimte blijken de drie voornaamste aspecten te 

zijn voor de medewerkers. Als we dit terugkoppelen naar de ervaringen van de vrouwen in het 

Blijf dan is veiligheid een aspect dat fysiek aanwezig is. Of de vrouwen zich veilig voelen op 

mentaal gebied is een ander verhaal en ook eigen ruimte en jezelf kunnen zijn is 

problematisch. De medewerkers vinden deze drie aspecten de belangrijkste om invulling te 

kunnen geven aan het concept van thuis, maar omdat deze drie aspecten niet volledig 

aanwezig zijn in het Blijf, lijkt het onmogelijk om dáár een thuis te creëren. Naast het feit dat 

de vrouwen dit wellicht zelf niet willen of geen notie hebben van ‘thuis’, is het ook niet 

realiseerbaar door de invulling die de medewerkers aan het begrip geven, althans wanneer zij 

die invulling ook als zodanig uitdragen.         

 Wanneer we het hebben over de werkwijze van de medewerkers, merk ik dat er weinig 

bewust wordt nagedacht over het concept thuis. Dat neemt niet weg dat de medewerkers stuk 

voor stuk onbewust juist heel veel bezig zijn met de vrouwen zich zo ‘thuis mogelijk’ te laten 

voelen. In de vorm van een thuis ´bieden´ proberen de medewerkers de vrouwen zich zo goed 

mogelijk te laten voelen in het Blijf. Rust geven en een warme omgeving bieden is wat de 

medewerkers nastreven. In het ‘bieden’ van een thuis zit een idee van ‘geven’. Geven is 

gerelateerd aan een machtsverhouding en dit staat haaks op ruimte creëren die vrouwen zélf 

kunnen invullen. Dit lijkt vooral nodig te zijn wanneer we zien dat vrouwen zelf geen 

                                                
44 Linda, werkzaam bij stichting IKS te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview.  
45

 Marion, werkzaam bij stichting IKS te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview.  
46

 Linda, werkzaam bij stichting IKS te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview. 
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invulling kunnen geven aan ‘thuis’.        

 De medewerkers realiseren zich dat er een aantal regels zijn in het pand waardoor er 

een belemmering ontstaat om een ´thuis´ te maken. Een deel van die belemmering wordt 

veroorzaakt door de regel dat er niets aan de muur gehangen mag worden, planten en bloemen 

niet toegestaan zijn en spullen niet van de vrouwen zelf zijn. Ook de medewerkers zijn 

gebonden aan kaders waarbinnen zij kunnen functioneren. Zij blijken een beperkte ruimte te 

hebben, in de vorm van bijvoorbeeld regels, om de vrouwen een thuis te kunnen bieden. 

 Door de vrouwen wordt er vaak teleurgesteld gereageerd wanneer ze zich van de 

regels bewust worden. De medewerkers leggen de regels over de inrichting, zaken in- en 

rondom het huis en gedrag altijd goed uit en hier moet ook naar worden geleefd. De vrouwen 

zijn zich van de regels bewust zo goed als de medewerkers zich bewust zijn van de 

belemmering. Toch blijft dit bij een bewustzijn en ontstaat er een kader waarbinnen de 

vrouwen weinig bewegingsruimte hebben om een ´thuis´, als dat zou kunnen, te creëren.  
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De drie vooroordelen 

 

Wanneer de medewerkers onbewust bezig zijn met het bieden van een thuis ontkomen ze er 

niet aan daarbij uit te gaan van hun eigen concept van ‘thuis’. Dit thuis bieden wordt namelijk 

ingevuld vanuit de gedachten over wat de medewerkers zelf onder een ´thuis´ verstaan.  

 

Thuis als veilig 

De medewerkers hebben het idee dat de panden veilig genoeg zijn voor de vrouwen, hoewel 

het altijd beter kan. Linda stelt als ideaal plaatje voor om panden te hebben met een portier 

waarbij je vervolgens via sluizen bij het woongedeelte van de vrouwen komt. Het is erg 

moeilijk om dit soort ideaalbeelden waar te maken vanwege het geldgebrek.  

 Daarnaast zou Linda ook graag zien dat het contact met de politie verbetert. De politie 

is volgens haar niet voldoende op de hoogte van de situaties van de vrouwen en ze wil dan 

ook graag het contact intensiveren waardoor de politie beter kan optreden wanneer dat nodig 

is. Ook zou ze graag zien dat de politie voorlichting kwam geven in de huizen waardoor 

vrouwen er zich beter van bewust worden wat ze kunnen doen wanneer ze in een noodsituatie 

terecht komen. Hier wordt veiligheid vooral opgevat in ´fysieke´ zin. Dit is een belangrijke 

vorm van veiligheid die de vrouwen zelf ook aangeven te voelen in het pand. Maar uit mijn 

onderzoek blijkt dat een vrouw zich veilig kan voelen in haar omgeving, en zich toch niet 

veilig voelt in haar gedachten. Logischerwijs denken medewerkers voornamelijk aan de 

fysieke veiligheid omdat dit prioriteit nummer één is in het Blijf. Hier kunnen zij dan ook 

direct voor zorgen.  

 

Thuis als positief: “ jezelf kunnen zijn” 

Een ander aspect wat de medewerkers aangeven is “jezelf kunnen zijn”. Volgens hen is het 

belangrijk dat je je vrij kan bewegen en je eigen dingen kunt doen. Zij vinden zelfvertrouwen 

nodig om jezelf te kunnen zijn en dit proberen ze dan ook ‘terug te geven’ aan de vrouwen. 

Wanneer het gaat om het vertrouwen tussen ‘cliënt’ en medewerker wordt dit vaak simpelweg 

gedaan via een luisterend oor. De vrouwen moeten het idee hebben bij iemand terecht te 

kunnen, en medewerkers zien dit vooral terug in eerlijkheid van de vrouwen naar hen toe. 

Opvallend is dat er niet wordt genoemd dat de medewerkers ook eerlijk naar de vrouwen toe 

moeten zijn. Naar eigen inzicht besteden medewerkers ieder op eigen wijze hier wel aandacht 

aan, maar in de tijd dat ik er was is er niet onderling over gesproken. Je zou hieruit kunnen 

concluderen dat de medewerker hoger in de hiërarchie staat dan de cliënt; de medewerker kan 
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immers iets van de cliënt verwachten, maar kan dat andersom ook? Marion legt uit dat die 

eerlijkheid bij jongere meiden moeilijk ligt. Vooral als de meiden uit een loverboy
47

circuit 

komen. “Deze meiden zijn het gewend om te liegen en te bedriegen en dit zetten ze vaak 

voort in het Blijf”.
48

         

 Doordat de medewerkers een verband leggen tussen ´jezelf zijn´ en ´thuis´ wordt er 

een positieve lading aan het concept van thuis gegeven. Zij gaan ervan uit dat thuis verband 

houdt met jezelf zijn, terwijl we in hoofdstuk twee teruglezen dat er vrouwen zijn die dit niet 

met thuis associëren: “Het blijkt dat Moniek zich nooit in haar oude thuissituatie heeft kunnen 

ontwikkelen tot wie ze daadwerkelijk is”.
49

 Hoewel de visie van de medewerkers wellicht een 

welkome aanpassing van dit beeld inhoudt, kan het ook zo zijn dat de vrouwen zich er 

simpelweg niet in herkennen en dit de afstand tussen hen en de medewerkers groter maakt. 

Dit kan een rol spelen in de sociale hiërarchie.       

 Marion denkt dat de vrouwen juist veel vrijheid hebben in het huis en zich kunnen 

ontplooien. Vrouwen geven inderdaad aan dat ze rust hebben maar dat ze tegelijkertijd ook 

moeite hebben met het samenwonen. Hierdoor hebben ze het idee niet geheel te kunnen doen 

wat ze zouden willen.          

 De situatie waarin de vrouwen zich bevinden wanneer ze in het Blijf terechtkomen, 

kan vergeleken worden met het proces van ´border making´. Hierbij wordt, zoals eerder 

gezegd, uitgegaan van het in- en uitsluiten van mensen en de plek die ingenomen wordt in de 

sociale hiërarchie. Dit heeft ook te maken met de structuur waarin iemand zich bevindt. De 

vrouwen die terecht komen in het Blijf, belanden in een structuur waarin ze niet geheel vrij 

kunnen bewegen. Het gebruik van de taal in het Blijf onderstreept dit volgens de 

medewerkers. Volgens Linda zijn vrouwen die niet van origine uit Nederland komen dubbel 

ontheemd. De vrouwen kunnen zich vaak niet redden in de Nederlandse taal en hebben 

problemen met instanties. Ze is er desondanks niet op tegen wanneer de eigen taal wordt 

gesproken in het pand, ze ziet juist bij veel vrouwen dat dit voor opluchting en verlichting 

zorgt.            

 Onbewust hebben de medewerkers dus wel notie van de structuur waarin vrouwen hun 

positie innemen en deze structuur mede bepalen.  

 

 

                                                
47 Loverboy: pooier die meisjes verliefd op hem maakt om ze vervolgens in de prostitutie te doen belanden. 
48

 Marion, werkzaam bij stichting IKS te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview.  
49

 Zie pagina 24 
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Thuis hebben of maken: “eigen ruimte” 

Doordat de medewerkers een “eigen ruimte” kwalificeren als heel belangrijk wanneer het gaat 

om een thuisgevoel, vertalen ze dit ook naar het Blijf. De grootste frustratie van de 

medewerkers zit hem in de kleine kamer die de vrouwen voor zichzelf hebben. De vrouwen 

hebben alles gemeenschappelijk, behalve hun eigen kleine slaapkamer. Wel moeten ze deze 

delen met eventuele kinderen. Linda respecteert de eigen ruimte van de vrouwen. “Ik zal nooit 

zomaar hun eigen kamer binnen lopen om vervolgens op hun bed te gaan zitten en een 

gesprek te voeren. Ze hebben al bijna niets van henzelf en dat ga ik dan ook niet nog eens 

verstoren”.
50

 De medewerkers denken dat een grotere eigen ruimte zorgt voor meer rust bij de 

vrouwen. Dit zou goed kunnen kloppen, aangezien veel vrouwen klagen over de kleine ruimte 

en de bijkomende problemen met de kinderen. De medewerkers gaan er van uit dat je ´thuis´ 

mee kan nemen naar een andere plek, als je er maar genoeg ruimte voor hebt. Uit mijn 

onderzoek komt naar voren dat het niet veel zal uitmaken of ze een grotere kamer hebben. Het 

scheelt in rust en bewegingsruimte, maar vrouwen die zelf nooit een thuisgevoel hebben 

gekend kunnen dit ook niet meenemen, ongeacht hoe groot de eigen ruimte is.   

 De medewerkers zijn zich er van bewust dat de vrouwen in een nieuw huis ook een 

ideaal en verlangen nastreven, en met nieuwe spullen een nieuw thuis proberen te maken. 

Linda
51

 geeft zelf niet veel om spullen maar kan het wel begrijpen wanneer vrouwen bij een 

nieuwe start ook nieuwe spullen willen. Omdat ze weet hoe belangrijk een eigen huis is voor 

de vrouwen, complimenteert ze hen dan ook vaak als ze op huisbezoek gaat. Het is namelijk 

de eerste keuze, volgens Linda, die deze vrouwen zélf maken. De vrouwen zijn dan ook 

ontzettend trots op hun inrichting.  

De keuzevrijheid die de vrouwen hebben, is mijns inziens en ook volgens de 

medewerkers, beperkt. Als we kijken naar de context waarin deze vrouwen zich bevinden, 

blijkt dat er niet veel ruimte is voor alternatieve keuzes. De vrouwen worden door omringende 

structuren beperkt in het Blijf. Ze nemen een bepaalde plaats in de sociale hiërarchie in, waar 

macht niet uitgeoefend wordt tussen personen maar hoger ligt bij de medewerkers en nóg 

hoger bij de staat. Want, zoals eerder gezegd, ook de medewerkers maken deel uit van een 

bepaalde structuur met regels waarnaar ze moeten handelen. Aan de andere kant is het zo dat 

deze ‘autoriteit’ uiteindelijk ook een veilig verblijf mogelijk maakt. De staat en instituties 

kunnen namelijk optreden tegen huiselijk geweld en in dit geval de man, daar waar de 

vrouwen dit níét konden.  

                                                
50

 Linda, werkzaam bij stichting IKS te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview. 
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 Linda, werkzaam bij stichting IKS te Amersfoort. Citaat afkomstig uit een interview.  
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Hoofdstuk 5  Conclusie 

 

De betekenis van een plek of plaats wordt in de huidige mondiale wereld steeds minder 

gekenmerkt door geografische en fysieke aspecten. Het gaat niet om de grenzen of aanduiding 

van een plek, maar steeds meer om de netwerken die zich in en rondom het begrip ‘plaats’ 

afspelen. Door deze veranderingen heeft het begrip ‘thuis’ ook een andere invulling gekregen. 

Deze veranderingen zijn terug te vinden in de literatuur over migratie en thuisgevoel. 

Ondanks dat, lijkt in de antropologische wetenschap een blinde vlek te zijn ontstaan in de 

wijze waarop het concept ‘thuis’ wordt benaderd. In dit onderzoek heb ik geprobeerd om de 

focus van het concept thuis, zoals dit in de literatuur wordt neergezet, te bekritiseren. Ik heb 

gestreefd naar een nieuwe constructie van thuis waarbij drie vooroordelen vanuit de literatuur 

ontkracht worden.  

In sommige literatuur (zie e.g. Kondo 2003; Malkki 1995;  Koenraadt 1996) wordt  

wel degelijk het concept van thuis kritisch bekeken. De auteurs concluderen dan, dat het een 

complex begrip is waar veel interpretaties voor mogelijk zijn. Maar ondanks deze opmerking 

wordt een onveilig thuis, of het in het geheel niet hebben van een thuisgevoel, meer als een 

afwijking van de norm gezien dan als een neutrale constatering op zich. Er wordt te snel 

voorbij gegaan aan de vele invullingen die het concept thuis kan hebben. In dit onderzoek 

naar huiselijk geweld en het gevoel van thuis en ‘toebehoren’ komt naar voren dat een 

onveilig thuisgevoel geen zeldzaamheid is. Willen we op een neutrale wijze aandacht 

besteden aan het thuisgevoel van vrouwen die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld, 

dan is het van belang de vooroordelen te benoemen die de overheersende conceptualisering 

van het begrip kenmerken.  

Het eerste vooroordeel dat ik opmerkte in de literatuur is de koppeling tussen thuis en 

veiligheid. Veel literatuur gaat ervan uit dat het concept van thuis altijd veiligheid impliceert. 

Is dat niet het geval, dan wordt dit gezien als afwijking van de norm. In mijn onderzoek is 

gebleken dat de meeste vrouwen die ik heb geïnterviewd, geen associatie met veiligheid 

hebben als zij aan thuis denken. De geweldservaringen die zij hebben meegemaakt, maken het 

thuis waar ze vandaan komen juist een thuis vol angst en verdriet.  

 Daarnaast is het zo dat het concept van thuis vaak te positief benaderd wordt. Veel 

auteurs geven aan dat het ‘thuis’ een concept is wat we altijd met ons meedragen en waar we 

naar kunnen verlangen als we niet meer in die situatie zitten. De constatering van het feit dat 

thuis niet meer ‘vast zit’ aan een plaats, maar meer flexibel en mee te nemen is naar waar je 

ook maar heen gaat, hangt volgens hen samen met de transformaties die de wereld op dit 
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moment ondergaat. Thuis wordt een fluïde begrip wat je mee kan dragen, zeggen zij (zie e.g. 

Ghorashi 2003; Hannerz 2002). Hun aanpassing van het begrip thuis als iets dat fluïde is, gaat 

mij echter niet ver genoeg. Ik zou graag willen zien dat het begrip flexibel is vanwege de 

eigen invulling die iedereen er aan kan geven en het ook daadwerkelijk wat anders kan gaan 

betekenen dan de norm die er nog steeds aan hangt.   

De invulling die gegeven moet worden aan het begrip is voor iedereen anders. Zo 

blijkt uit dit onderzoek dat er een verlangen kan zijn naar een thuisgevoel, maar niet op de 

manier waarop verschillende auteurs dit verlangen invullen, namelijk vanuit associaties met 

vroeger. Het verlangen van de vrouwen in het Blijf bestaat uit externe elementen zoals de 

media, of door negatieve associaties met ‘vroeger’. Ze kunnen duidelijk aangeven wat ze níét 

willen, als ze hun vorige situatie als een ‘thuis’ beschouwen. Die negatieve associaties komen 

niet overeen met de norm die wordt gesteld in de literatuur, maar ze dragen bij aan het 

opnieuw invullen van het lege concept van ‘thuis’. Ook kan het zo zijn dat de vrouwen 

helemaal geen thuisgevoel hebben. Een groot deel van mijn respondenten kon geen direct 

antwoord geven op de vraag wat thuis voor hen betekende. Er moet dus niet vanuit worden 

gegaan dat iedereen kan refereren aan een ‘thuisgevoel’.  

 Daarnaast blijkt uit mijn onderzoek dat een thuisgevoel niet zozeer te maken heeft met 

een plek maar met mensen zoals familie en vrienden. Een aantal vrouwen heeft nog wel een 

warm gevoel als ze denkt aan familie of aan hun jeugd, en kan dit projecteren op de toekomst 

en het creëren van een thuisgevoel. Dit komt overeen met hoe auteurs zoals Hannerz (2001) 

en Ghorashi (2003) zich thuisgevoel voorstellen. Dat thuisgevoel voor de vrouwen niet veel te 

maken heeft met een plek zien we ook terug in het gedrag van de vrouwen in het Blijf. Ze 

willen de fijne dingen, waar ze waarde aan hechten, zo dicht mogelijk bij zich houden. Foto’s, 

brieven of tekeningen zijn in hun slaapkamer prominent aanwezig. Een prettig thuisgevoel in 

een kamer creëren gaat voor deze vrouwen dus meer om beelden van naasten en personen dan 

om de situatie waaruit ze komen.  

Zoals net al even aangegeven zijn vrouwen die geen thuisgevoel kennen, afhankelijk 

van externe beelden. Volgens Appadurai (1991) is de rol van media erg belangrijk in dit 

proces. Uit mijn onderzoek is gebleken dat de televisie een centrale rol speelt in het leven van 

de vrouwen. Het thuisgevoel dat vrouwen graag willen creëren lijkt dan ook vaak te zijn 

gevormd door externe elementen zoals de televisie en met name dagelijkse soaps, die fictief 

perfecte gezinnen in materiële zin afbeelden.       

 Een thuisgevoel is afhankelijk van verschillende elementen en zo ook van grotere 

structuren. Interactie, structuur en agency worden in verband gebracht met ‘thuis’ voelen, 
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waarbij het (re)integreren in de maatschappij een belangrijke rol speelt. Wanneer de vrouwen 

gaan werken en een sociaal netwerk kunnen gaan opbouwen kan dit het thuisgevoel 

bevorderen. Taal is hierin ook een belangrijke factor, wat voor vrouwen die slecht Nederlands 

spreken een obstakel kan zijn. Het is belangrijk dat deze vrouwen zich de Nederlandse taal en 

regels eigen maken, zodat ze beter en zelfstandiger om kunnen gaan met instanties en zich 

beter kunnen manifesteren in de maatschappij.       

 Belangrijk is ook de plaats die de vrouwen innemen in de sociale hiërarchie, zowel 

binnen het Blijf als in de Nederlandse samenleving. Wanneer de taal slecht gesproken wordt, 

verloopt het proces van integratie moeizaam als het gaat om het regelen van zaken met 

instanties zoals de bank, verzekering en sociale dienst. Ook binnen het Blijf kunnen de 

vrouwen bezig zijn met zich te positioneren. Door de hiërarchie, met name gebaseerd op wie 

er het langst zit en ruzies onderling, zijn ook vrouwen binnen het Blijf bezig zich een plaats te 

verwerven. De situatie waarin de vrouwen zich bevinden wanneer ze in het Blijf 

terechtkomen, kan dan ook vergeleken worden met het proces van ´border making´. Daarin 

zien we dat bij het zich een thuis maken wordt uitgegaan van processen van in- en uitsluiting 

van mensen, net zoals Agustín (2005) en Espiritu (2003) stellen. De machtsverhoudingen die 

invloed hebben op het thuisgevoel kunnen hoger liggen dan het gezin of de familie. Niet 

alleen de mensen in de omgeving maar ook de maatschappij, en in dit geval de staat, kan 

ervoor zorgen dat iemand zich wel of niet thuis kan voelen.  

 Voor vrouwen die zowel ontheemd zijn van hun thuisland als van het thuis in 

Nederland door huiselijk geweld, is het proces van thuisgevoel nog complexer. Zoals eerder 

aangegeven is de taal hierin een belangrijke factor. Het je niet goed kunnen uiten en je 

buitengesloten voelen in de Nederlandse samenleving bemoeilijken het creëren van een 

thuisgevoel. Uit mijn onderzoek is gebleken dat deze vrouwen niet alleen te kampen hebben 

met problemen die gaan over geweld, maar ook nog eens met een taalbarrière, verschil in 

cultuur en het eventuele gemis van een thuisland. Deze dubbele ontheemding resulteert in een 

nog complexer proces als het gaat om thuis voelen.     

 Gezien de bezwaren kunnen we ons afvragen of we ‘thuis’ als analytisch concept nog 

wel willen blijven gebruiken. Mijn voorstel is om het concept wellicht meer vanuit een 

narratieve instelling te benaderen, waarbij een neutraal concept opgebouwd kan worden 

vanuit ieders persoonlijke ervaring. Toch ben ik er aan het eind van mijn analyse achter 

gekomen dat het moeilijk is om het begrip van ‘thuis’ te definiëren tot een neutraal concept. 

Een begrip waar zoveel ‘aan hangt’ en dat zo gevoelsmatig en vaak normatief wordt ingevuld, 

is bijna onmogelijk te gebruiken als analytisch instrument. Door dit normatieve karakter 
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worden ervaringen van sommigen gereduceerd als afwijkend. Ik zou er dan ook voor pleiten 

het concept van ‘thuis’ overboord te gooien, zodat er ruimte gemaakt kan worden voor veel 

concretere concepten, als ‘je veilig voelen’ en ‘je op je gemak voelen’. Dit lijken concepten 

die iedereen begrijpt, voelt, kent en ze lijken minder normatief beladen. De vrouwen die ik 

heb geïnterviewd, hebben geen associatie bij het begrip thuis maar wel bij het gevoel van 

veiligheid en jezelf zijn. Wanneer ik de vraag stel: “Wat betekent voor jou thuis?” En het 

antwoord hierop is: “Wat bedoel je?” dan kan er toch vanuit worden gegaan dat thuis voor 

hen een leeg begrip is. 

 Een neutraal begrip kan inhouden dat de vrouwen het kunnen invullen naar eigen 

inzicht en gevoel. Maar zodra de vrouwen dat niet kunnen, is een concept dan nog wel 

bruikbaar? En wanneer de vrouwen het woord ‘thuis’ argeloos gebruiken, maar er bij 

doorvragen toch geen betekenis aan kunnen geven, kan zo’n begrip dan nog zinvol gebruikt 

worden? Daarbij is het belangrijk je te realiseren dat wanneer wij het begrip tóch op de 

huidige manier blijven gebruiken, dit leidt tot een soort ‘uitsluiting’ van deze vrouwen in het 

wetenschappelijke discours: terwijl iedereen thuis kent en heeft, geldt dit voor deze vrouwen 

niet. Zij zijn dan een afwijking op de regel en worden bestempeld als ‘de ander’. Zoals gezegd 

gaat het bij thuis om border making (grenzen maken). Als het zo normatief wordt gebruikt is 

het duidelijk dat déze vrouwen er in elk geval níét bijhoren. Vrouwen zijn dan niet alleen 

feitelijk ontheemd door het ervaren geweld en de ‘gedwongen migratie’, maar ook in de 

wetenschap en het maatschappelijke discours. Thuis blijkt een omhulsel waar mensen zich in 

vastbijten om situaties, geschiedenis, verhalen en gevoelens aan te refereren.  

 Vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld hadden al geen plek, nu ze deze 

proberen te maken, moeten we dat niet nog lastiger voor hen maken door ze in 

wetenschappelijke/maatschappelijke discussies te benaderen als ‘de ander’, als de groep die 

afwijkt. Een neutralere insteek in de wetenschap biedt hen ruimte om zich aan te sluiten bij de 

‘rest’. Wetenschap dient tenslotte volledig te zijn. 
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