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Expatkinderen op de Seoul AmericanElementary School, waar leeftijdgenootjes
met dezelfde achtergrond elkaar ontmoeten
en (tijdelijke) vriendschappen sluiten.

ten op hun woonplek. In de eerste plaats omdat zij op elke nieuwe plek een nieuw bestaan
willen/moeten opbouwen en contacten op
vorige plekken soms (bewust) afbreken om
een nieuwe start te maken. Juist sociale contacten in de directe omgeving zijn van alle
omgevingsfactoren het meest bepalend voor
de mate waarin ze zich thuisvoelen. Daarin
speelt mee dat virtuele contacten van de geinterviewde groep expatkinderen (nu tussen
18 en 25 jaar) tijdens de vroege tienerjaren nog
niet zo ontwikkeld en populair waren als nu.
Het vermogen overal een thuis te creëren
en de behoefte andere plekken te blijven
ontdekken, maken dat expatkinderen weinig
betekenissen toekennen aan een plek als
materiële setting. Een plek voldoet in materieel
opzicht wanneer je een bepaalde routine kunt
opbouwen. Routine houdt niet in dat het verblijf op die plek ook gericht is op continuïteit
en verbondenheid voor de toekomst. De
intentie om (voor lange tijd) op de huidige
of andere woonplek te blijven is er namelijk
nauwelijks.
‘Ik denk niet dat je meer routine opbouwt wanneer je langer op een plek bent, dat je je dan
meer thuis voelt. Juist in het buitenland probeer
je meteen een bepaalde routine te vinden, want
dat is wat jouw thuis creëert. Als je leefomgeving
continu verandert zorg jij voor vastigheid.’
Het woonhuis speelt geen significante rol in
het zich thuisvoelen. Vanwege de vele wisselingen is er weinig tijd om herinneringen in
een woning op te bouwen. Aan de woonwijk,
het dorp en de stad wordt meer ‘thuisbetekenis’ toegekend, wat aansluit bij het belang
van sociale contacten voor de thuisbeleving
van een plek. Sociale contacten kun je immers
overal opbouwen (en afbreken) en ze spelen
de grootste rol bij het zich thuisvoelen.
Het totale aantal plekken waar expatkinderen gewoond hebben heeft geen invloed op
de mate waarin ze zich thuisvoelen. Het is
niet zo dat iemand die een langer dan gemiddelde lijst met woonplekken heeft, daardoor
meer kans loopt dat hij of zij zich minder
thuis voelt. De gemiddelde leeftijd is wél
bepalend. Naarmate expatkinderen ouder
worden voelen zij zich minder thuis op woonplekken. Dit kan te maken hebben met het
oplopende aantal woonplekken in Nederland,
inherent aan de (terug)keer naar het thuisland naarmate expatkinderen ouder worden.
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Het kan iets zeggen over het missen van
roots in het thuisland of het missen van een
thuisgevoel door onbekendheid met gedragscodes van leeftijdgenoten. Het merendeel
van de expatkinderen geeft echter ook aan
dat ze, eenmaal terug in Nederland, het ritme
van verhuizen missen.
‘Ik denk dat ik overal ter wereld een thuis kan
maken, maar omdat ik zo gewend ben aan het
ritme van verhuizen is het voor mij moeilijk op
een plek te blijven.’
Van roots naar routes
Door het vele verhuizen krijgen expatkinderen
nauwelijks de gelegenheid te wortelen op een
plek. Wortels liggen daarom nergens, of anders
gezegd, ze liggen overal. Bovendien is de
behoefte om te kunnen benoemen dat wortels
op een bepaalde plek liggen of dat thuis verbonden is met een specifieke plek bij expatkinderen niet sterk aanwezig. Expatkinderen
vinden het benoemen van roots ook niet zo
belangrijk, omdat zij vaak niet eenduidig
kunnen benoemen waar zij vandaan komen.
Roots liggen op de route van plekken waar zij
tijdens kinder- en jeugdjaren hebben gewoond. Daarbij worden expatkinderen door
buitenstaanders vaak niet begrepen in hun
verhaal. De klassieke interpretatie van thuis,
roots en plaatsverbondenheid sluit vaak niet
aan bij hun beleving.
‘Het is voor mij simpelweg niet belangrijk om
te zeggen dat ik ergens vandaan kom.’
Natuurlijk zijn er ook expatkinderen die wel
een specifieke plek missen om te duiden
waar zij vandaan komen. Zij missen heel
duidelijk het symbolische van wortels en de
materiële structuur van een thuis. Een aanwijsbare plek waarvan iemand kan zeggen
‘Daar kom ik vandaan’.

Expatkinderen nemen hun thuis mee in de
vorm van familie, sociale contacten die op
elke plek te vinden zijn en persoonlijke spullen. Thuis is de symbolisering van een pad
en niet een plek waar iemand vandaan komt.
Thuis is de plek waar expatkinderen op dat
moment verblijven. Zo’n plek kan variëren
van een tent op de camping tot een studentenkamer of een geboorteplek. Wortels
hoeven in ieder geval niet per se te duiden
op een statische en aanwijsbare plek.
‘Wanneer ik op de camping aankom zet ik de
tent op en noem ik het mijn thuis.’
Juist het onderweg zijn is wat thuisvoelen
definieert. Daarnaast kan het ritme van
verhuizen in het heden ook verwijzen naar
een (vroeger) leven als expatkind. Deze
verwijzing past binnen een toekomstbeeld
waarin de meeste expatkinderen zich niet
gebonden voelen om langere tijd op een
plek te blijven wonen.
‘Stilstaan voelt als achteruitgaan, verhuizen
als een vooruitgang. Op mijn huidige woonplek
ben ik daarom waarschijnlijk ook zo vaak van
kamer gewisseld. Ik woon hier nu nog vanwege
de mensen. Als die weggaan, bindt niets mij
meer aan mijn huidige woonplek.’

weer weg te gaan. Hoewel een aantal expatkinderen het nu fijn vindt een vaste basis te
hebben in de zin van een stabiel sociaal netwerk, bekend zijn met heersende gedragscodes en het kennen van de omgeving, is dit
niet per definitie bepalend voor de toekomst.
Expatkinderen laten zien dat ideeën over
thuis, wortels, plaatsverbondenheid en identiteit aan het veranderen zijn. Plekken worden
steeds meer gebruikt als functionele setting
en spelen steeds minder een rol bij het ontlenen van identiteit en het verwijzen naar
roots en thuis. De koppeling met een aanwijsbare plek neemt af. Thuis is niet langer
alleen een plek in de vorm van ‘wortels hebben’ of materiële structuur, maar kan voor
expatkinderen ook de betekenis van het
onderweg zijn hebben. Dit onderweg zijn
maakt dat zij ‘belong to more than one world,
speak more than one language (literally and
metaphorically), inhabit more than one identity,
have more than one home’. Wellicht zijn expatkinderen daarom wel het prototype burgers
van de toekomst. In een wereld waarin
migratie en mobiliteit de hoofdrol spelen,
brengen expatkinderen een nieuwe kijk op
begrippen als thuisvoelen, roots en plaatsverbondenheid. Een kijk die terrein lijkt te
winnen en niet alleen voor expatkinderen
geldt. Zo groeit ook de gemiddelde student
van tegenwoordig door stages en rondreizen
in het buitenland al min of meer en route op.
Op een denkbeeldige schaal van mobiliteit
tegenover plaats zoeken expatkinderen de
antwoorden op vragen over thuis, wortels en
identiteit eerder in mobiliteit dan in verbondenheid met één plek. Expatkinderen denken
niet in termen van vaak kunnen verhuizen,
maar eerder in termen van vaak willen verhuizen. Want thuisvoelen is en route zijn. •
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biedt ruimte om op een volgend moment
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elfs tijdens de vakantie kunnen we hem niet missen. Tal van
vakantiegangers nemen hem zelf mee, anderen huren ter plekke
een exemplaar, weer anderen laden hem vol en gaan ermee op
vakantie en degenen die thuisbleven rijden er een stukje op rond. En
door het jaar heen wordt hij massaal gebruikt voor het vervoer naar
school en werk. Geen volk ter wereld fietst zo veel als Nederlanders.
Van student tot minister, iedereen doet het. Er zijn zelfs meer fietsen
dan inwoners in Nederland. De liefde voor de fiets is wat mij betreft
volkomen terecht. En nog altijd te weinig bezongen en bejubeld. Want
wat is er mooier in deze staart van warme en lange zomerdagen dan
te fietsen door stad en streek. Want fietsen is een wonderlijke combinatie van een malende, lijfelijke beweging en weldadige, geografische
traagheid. De mogelijkheid van het snelle reizen met auto, trein en
vliegtuig maakt dat reizen een vervelend oponthoud is geworden
tussen A naar B. Op de fiets gaat het echter precies om de tijd tussen

Fietsen is een wonderlijke combinatie van
een malende, lijfelijke beweging en weldadige,
geografische traagheid
A en B. Op de fiets raas je niet, maar reis je. Zeker op het vlakke land.
Zonder last van zomerse windstiltes, herfstbladeren of sneeuw op het
spoor, aswolken in de lucht of files op de weg, glijdt het landschap
langzaam onder je weg. Maar zelfs voor hen die denken in snelheid:
tal van testen tonen aan dat een fiets in de stad minstens zo snel is
als de auto. Tel daarbij op dat de fietsmachine alleen het lichaam als
aandrijfmotor heeft en de lucht dus niet vervuilt en je begrijpt dat veel
steden in Europa de fiets hebben herontdekt. Zo staan er in steden
als Barcelona en Parijs inmiddels tal van leenfietsen, en heeft Berlijn
ongekend veel huurfietsbedrijven. Maar niet alleen steden hebben de
fiets herontdekt. Ook doktoren, psychiaters en onderzoekers ontpoppen zich steeds meer als ware velosofen. De boodschap is dat fietsen
goed is voor lijf en leden en rustig maakt in het hoofd. Op de fiets ben
je namelijk overal maar even, net lang genoeg om te beseffen wat je
ziet, niet lang genoeg om er lang bij stil te staan. Gedachten worden
als wolken die voorbij vliegen. Fietsen als medicijn tegen opkomende
depressies. Het fietsen zorgt voor een prettige roes in het hoofd, een
licht suizend gevoel van vrijheid en openheid. In de woorden van de
ruimtefilosoof Peter Sloterdijk: ‘Op de fiets wordt een mens optimistisch. Dan ervaar je dat willen, kunnen en uitvoeren één kunnen zijn
in een ronddraaiend fietspantheïsme. Dan wil je wel juichen: Es geht,
es geht, es geht!’ Het wordt tijd voor een serieuze geografie van de
fiets. •
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