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TO BUILD A HOME
There is a house built out of stone
Wooden floors, walls and window sills
Tables and chairs worn by all of the dust
This is a place where I don't feel alone
This is a place where I feel at home
'Cause, I built a home
For you
For me
Until it disappeared
From me
From you
And now, it's time to leave and turn to dust
Out in the garden where we planted the seeds
There is a tree as old as me
Branches were sewn by the color of green
Ground had arisen and passed its knees
By the cracks of the skin I climbed to the top
I climbed the tree to see the world
When the gusts came around to blow me down
I held on as tightly as you held onto me
I held on as tightly as you held onto me
And, I built a home
For you
For me
Until it disappeared
From me
From you
And now, it's time to leave and turn to dust1

1
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INLEIDING
‘In mijn eerste leedmomenten speelde ik intens met de gedachte een plant te willen zijn.
Eigenlijk was een boom zijn mijn echte droom. Het waren de massieve wortels waar ik zo vurig
naar verlangde. Wortels tegen wankelheid en waanzin. Wortels die stevig waren, die me sterk
en stabiel maakten. Als boom zou ik statig staan. Onbewogen zou ik de hopeloos ronddolenden
der aarde kunnen aanschouwen. Lachen zou ik. En schuddend schateren. Op gepaste afstand
zou ik de mensen wanhopig zien zoeken naar hun verloren verleden en verlangend zien lonken
naar hun onzekere toekomst. Vergeefs zouden hun zoektochten zijn. […] ik zou wortels hebben
waar zij die ontbeerden. Dat was jarenlang mijn droom.’2
Dit is een passage uit het boek Eenzaam Heden van Naema Tahir. Zij beschrijft het leven van
Dina, een meisje dat zich nergens thuis voelt. Dina komt uit Pakistan, maar is opgegroeid in
Engeland. De modernisering heeft over de gehele wereld veranderingen teweeggebracht;
mensen kunnen over een grotere afstand reizen en zo een transnationaal leven leiden.
Tegenwoordig wonen meer dan 250 miljoen mensen in een land waar ze niet geboren zijn. Bij
deze groep horen vluchtelingen, economische migranten en kosmopolieten. Een kosmopoliet is
iemand die in toenemende mate een reizend leven leidt en de hele wereld als vaderland
beschouwt.3 Mede door de mogelijkheid om te reizen en naar andere plaatsen in de wereld te
verhuizen, heeft de moderne mens een ander besef van ruimte dan ze daarvoor had.4 Volgens
de Duitse filosoof Daniel Schreiber voelen steeds minder mensen zich verbonden met de plaats
en het huis waarin ze geboren zijn. Steeds minder mensen voelen zich thuis. Maar wat betekent
het gevoel van thuis-zijn?
Er is geen eenduidige definitie van het gevoel van thuis-zijn. Het is een complex gevoel
dat voor iedereen anders kan zijn. Vaak wordt het gevoel van thuis-zijn beschreven als een
gevoel dat samenhangt met veiligheid, gemeenschap en vertrouwdheid met een plaats. Als een
van deze onderdelen ontbreekt, voelt de mens zich vaak niet meer thuis. Zij wordt dan
ontworteld of ontheemd genoemd. In onze moderne samenleving voelen steeds meer mensen
zich ontworteld of ontheemd. Hoe kan hun gevoel geduid worden en hoe kunnen zij hier mee
omgaan?

2

Tahir, (2011), ‘Eenzaam Heden’, p.10
Schreiber, (2017), ‘Thuis: een zoektocht naar de plek waar we willen leven’, p. 13,14.
4
Lemaire, (1970), ‘Filosofie van het landschap’, p. 146-163
3
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In deze thesis onderzoek ik wat het gevoel van niet-thuis-zijn betekent. De onderzoeksvraag
die ik wil beantwoorden is ‘Wat is de betekenis van het gevoel van niet-thuis-zijn in de
moderne wereld en hoe kunnen we met dit gevoel omgaan?’. Om deze vraag te
beantwoorden zijn drie deelvragen onderscheiden:
1. Wat betekent het gevoel van niet-thuis-zijn?
2. Waar komt het gevoel van niet-thuis-zijn vandaan?
3. Hoe kunnen we omgaan met het gevoel niet-thuis te zijn?
In deel een wordt een antwoord op de vraag ‘wat betekent het gevoel van niet-thuis-zijn?’
geformuleerd. In het eerste hoofdstuk worden de begrippen rondom niet-thuis-zijn uitgewerkt
en wordt een voorlopige definitie van het thuis-zijn en de negatie hiervan, het niet-thuis-zijn,
geformuleerd. Deze definitie wordt in het tweede hoofdstuk getoetst. Dit hoofdstuk biedt een
empirische beschrijving van de ervaring van het niet thuis voelen van Palestijnse vluchtelingen
in Jordanië, een economische migrant uit Nepal en een kosmopoliet uit Duitsland. Deze
situaties worden gebruikt om de initiële definitie te toetsen en om een scherper en uitgebreider
antwoord te formuleren op de vraag wat het niet-thuis-zijn betekent. In hoofdstuk drie en vier
wordt cultuurhistorisch en filosofisch onderzocht vanuit welke context de ongebondenheid
opkomt en in dit deel wordt een antwoord geformuleerd op de vraag waar het gevoel van nietthuis-zijn vandaan komt. De definitie van niet-thuis-zijn wordt na deze hoofdstukken verder
uitgebreid om tot een volledige definitie van niet-thuis-zijn te kunnen komen. Deel drie, en met
name hoofdstuk vijf, beantwoorden de vraag hoe we in de toekomst met het gevoel van nietthuis-zijn zouden kunnen omgaan. Ten slotte wordt de thesis beëindigd met een conclusie
waarin de hoofdvraag wordt beantwoord.
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Deel 1: Wat betekent niet-thuis-zijn?
1. BETEKENIS VAN HET NIET-THUIS-ZIJN
In dit hoofdstuk ga ik een conceptuele, a priori, analyse uitvoeren om tot een eerste betekenis
van het thuis-zijn en de negatie hiervan, namelijk het niet-thuis-zijn te komen.
1.1 Het ergens thuis-zijn
Wanneer voel je je ergens thuis? In de Nederlandse en Engelse taal wordt thuis-zijn gezien als
een gevoel. Je voelt je ergens thuis. Dat voelen beschreef Aristoteles al als páthos: als
‘aandoeningen waarbij mensen een ommekeer doormaken en daardoor tot verschillende
oordelen komen, en die gepaard gaan met pijn of genot’.5 Gevoel is een innerlijke beleving van
een bepaalde gebeurtenis en kan spontaan optreden bij een bepaalde stemming of emotie. Een
gevoel of emotie gaat vaak gepaard met heftige lichamelijke oprispingen en leidt tot grote
activiteit. Maar, thuis voelen gaat niet gepaard met lichamelijke oprispingen en leidt evenmin
tot activiteit. Thuis voelen is iets evident anders dan primaire emoties als boosheid, vreugde en
schaamte. Een emotie is een tijdelijk gevoel, terwijl het gevoel van thuis-zijn vaak persistent en
onbewust is. 6 Thuis-zijn gaat zelfs in je karakter zitten. Daardoor kunnen we stellen dat thuiszijn geen emotie of gevoel is, maar eerder een zijnswijze: een innerlijke staat van zijn.
Dergelijke psychische verschijnselen zijn volgens Aristoteles onder te verdelen in emoties,
vermogens en houdingen. Aangezien thuis-zijn geen emotie is en bovendien geen vermogen is
om eigenschappen te verwerkelijken, moet thuis-zijn wel een hexis zijn: een innerlijke houding
of staat van zijn; een door ervaring en gewoonte verworven, stabiele instelling van karakter en
intellect.7
Thuis-zijn is dus een innerlijke staat van zijn. Maar wanneer voel je je dan ergens thuis?
Thuis-zijn is verbonden met het huis waarin men woont, omdat het huis van oorsprong
functioneert als een thuis. Het woord huis stamt af etymologisch af van het Germaanse ‘husa’.
De woorden schuilen, schuur, huid en hut zijn in de Germaanse taal verwant aan het huis. De
primaire functie van de woning is dan ook altijd de bescherming tegen de buitenwereld
geweest.8 Huizen variëren van eenvoudige woningen, zoals lemen hutten van nomadische

5

Aristoteles, (2004), ‘Retorica’, p. 242
Duyvendak, (2009), ‘Thuisvoelen: Een korte introductie op drie artikelen’, p. 257-260
7
Aristoteles, (1999), ‘Ethica Nicomachea’, p. 338
8
Streng, (2018), ‘Thuis bij Heidegger en Deleuze’.
6
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stammen of geïmproviseerde hutten in sloppenwijken, tot complexe vaste structuren van hout,
baksteen of beton. Ze zijn gebouwd om bescherming te bieden tegen neerslag, wind, extreme
temperaturen en tegen mogelijk binnendringende mensen of dieren. Je moet er je
waakzaamheid op een lager pitje kunnen zetten, er een gevoel van voorspelbaarheid ervaren en
er comfort vinden: je moet er veilig zijn.9 Veiligheid is zodoende een essentiële determinant
van het thuis-zijn. Maar als je je ergens veilig voelt hoef je nog niet-thuis te zijn.
Vanuit het Grieks stamt het huis af van de stam kei-, wat in het Grieks keimai oplevert
en liggen, rusten of zich bevinden betekent. Andere afleidingen van deze stam leveren in
verschillende talen woorden op met de betekenis van liefde, trouw, het naar huis brengen van
een bruid en het zorgen voor het nageslacht. Het thuis is verbonden met de mensen met wie je
een bepaalde band hebt en bij wie je je op je gemak voelt. 10 Zo vinden wij hier een tweede
determinant van thuis-zijn, namelijk de mogelijkheid van genegenheid en relaties met anderen;
de mogelijkheid tot het zijn van een onderdeel van een gemeenschap.
Volgens Hedetoft en Hjort voelen we ons thuis op een plek waar onze wortels liggen,
omdat we verbonden zijn met die plek in de wereld en daardoor vertrouwd zijn met die plek.11
Maar het thuis voelen draait om meer dan de exacte plaats alleen. Een thuis roept beelden,
herinneringen en verwachtingen op, omdat je vertrouwd bent met de plek. Je herkent op deze
plaats de geuren en geluiden, je kent de weg en de gezichten en je weet hoe mensen met elkaar
omgaan.12 Ook de filosoof Heidegger verbindt het huis met de sfeer van het innige en de
vertrouwdheid. Het thuis omvat dat waar je aan gehecht bent en de spullen waar je vertrouwd
mee bent. Daar waar alles vertrouwd is, kan iemand zichzelf blootgeven, rusten en vrienden
ontvangen. De vertrouwdheid wijst op een levensgang, waarin de mogelijkheid van trouw aan
iets en de innige band met mensen en dingen kan groeien, stelt Heidegger.13 De derde
determinant van thuis-zijn is dan ook de vertrouwdheid met een plaats.
Veiligheid, gemeenschap en vertrouwdheid met een plaats zijn noodzakelijke
voorwaarden voor het thuis-zijn. Als een van de drie determinanten ontbreekt is er dan ook
geen sprake meer van een thuisgevoel. Het gevoel van gemeenschap en vertrouwdheid met een
plaats is altijd vanzelfsprekend geweest, stelt Schreiber, maar wordt steeds minder
vanzelfsprekend. Terwijl het thuis-zijn volgens de filosoof Simone Weil de meest belangrijke

9

Schoenauer, (2000), 6,000 Years of Housing.
Streng, (2018), ‘Thuis bij Heidegger en Deleuze’.
11
Hedetoft & Hjort, (2002), ‘The postnational self: Belonging and identity’.
12
Streng, (2018), ‘Thuis bij Heidegger en Deleuze’.
13
Verbrugge, (2001), ‘De verwaarlozing van het zijnde, een ethologische kritiek van Heideggers Sein und
Zeit’.
10
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en miskende behoefte is van de menselijke ziel. Het is zo een wezenlijk deel van een
mensenleven dat je er niet over nadenkt op het moment dat je je thuis voelt, behalve als het
gevoel er niet meer is. Hoe minder je je thuis voelt, hoe meer je verlangt naar een huis. Het nietthuis-zijn kan daarom van grote invloed zijn op de mentale gesteldheid van een persoon.14
1.2 Heimat
We hebben nu de drie determinanten van thuis-zijn besproken. Een andere, meer integrale,
benadering van het fenomeen thuis-zijn kan worden ingezet vanuit een reflectie op het begrip
‘heimat’. Ook in het Duitse woord heimat komt de drieledige definitie van het thuis-zijn
namelijk terug. Etymologisch gezien stamt heimat af van het Oudhoogduitse woord Heim, wat
woonplaats betekent.15 Heimat is van oorsprong een Duits woord voor geboortegrond, een
plaats waar men geboren en geworteld is of zich voor langere tijd heeft gevestigd.16 Sinds de
achttiende eeuw is er ook een romantische connotatie aan het woord verbonden die samenhangt
met gemeenschap en vertrouwdheid: naast praktische bescherming, houdt Heimat ook een
emotionele band met deze plaats in. Heimat kan slaan op alle levensomstandigheden waar een
persoon emotionele binding mee voelt en is een cruciaal aspect van zelfperceptie geworden.
Het woord verenigt geografische en denkbeeldige opvattingen over tijd en ruimte en staat voor
een verlangen naar een specifieke, beschermende ruimte.17
‘Heimatlosigkeit’ en ‘heimwee’ zijn de begrippen die tegenover heimat geplaatst
kunnen worden. Het woord heimatlosigkeit duidt bij Heidegger op een kosmische en sociale
vervreemding van de mens: vervreemd van de natuur en mensenwereld. Wie in zo’n toestand
verkeerd leidt vaak aan heimwee: het verlangen naar een ‘heim’ in de oude betekenis van het
woord, naar een woonplaats of streek waar men ooit thuis was. Indien de aspecten van
veiligheid, gemeenschap en vertrouwdheid missen, dan ontstaat er vaak heimwee naar een
plaats waar deze aspecten ooit voor iemand aanwezig waren. Heimatlosigkeit hoeft niet altijd
tot heimwee te leiden, aangezien niet iedereen een woonplaats kent waar hij of zij zich ooit
thuis heeft gevoeld. Volgens Schreiber behelst het nostalgische idee van heimat een wens naar
continuïteit, naar een onveranderlijkheid die haaks staat op de veranderingen in de
moderniteit.18

14

Schreiber, (2017), ’Thuis: een zoektocht naar de plek waar we willen leven’.
Blickle, (2004), ‘Heimat: A critical theory of the German idea of homeland’.
16
Schreiber, (2017), ’Thuis: een zoektocht naar de plek waar we willen leven’, p. 38-41.
17
Blickle, (2004), ‘Heimat: A critical theory of the German idea of homeland’, p. 1-6
18
Schreiber, (2017), ’Thuis: een zoektocht naar de plek waar we willen leven’.
15
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1.3 Ontheemding en ontworteling
Andere termen voor het niet-thuis-zijn zijn ontheemding of ontworteling. Iemand die niet-thuisis wordt vaak ‘ontheemd’ of ‘ontworteld’ genoemd. Volgens de Van Dale betekent
ontheemding uit de vertrouwde omgeving verjaagd of weggevoerd zijn. Ontheemd zijn is een
ander woord voor heimatvertriebene: een persoon die door oorlogsomstandigheden zijn of haar
vaderland heeft verloren. Ontheemde personen zijn altijd daadwerkelijk niet-thuis, omdat zij
op een andere plaats zijn dan de plaats die zij als thuis beschouwen of in het verleden hebben
beschouwd. Iemand kan ontheemd zijn, maar nog wel geworteld. Als de ontheemde persoon
geen diepe levende binding met haar omgeving meer heeft kan zij ontworteld worden genoemd.
Ontwortelde personen missen de connectie met hun verleden en het gevoel dat er een plek in
de wereld voor hen is.19 Ontworteling kan ontstaan door ontheemding, maar dat hoeft niet: ook
iemand die geen vertrouwde omgeving kent kan ontworteld worden genoemd. Een ontwortelde
persoon kan in zijn of haar geboorteplaats wonen en zich nog steeds niet thuis voelen. Soms
hebben ontwortelde of ontheemde personen zelfs het gevoel dat ze in een tussenfase leven: een
fase waarin de tijd voor hen stil staat. Een dergelijke fase wordt ook wel ‘liminale’ fase
genoemd.20
1.4 Liminaliteit
Het woord liminaliteit stamt af van het Latijnse woord limen, wat drempel betekent.21 In 1960
is de term liminaliteit voor het eerst gebruikt in The Rites of Passage, een boek van de
antropoloog Arnold van Gennep. De antropoloog onderzoekt en ontwikkelt het concept van
liminaliteit in de context van riten in kleinschalige samenlevingen. De liminale fase is, volgens
hem, een fase van ambiguïteit of desoriëntatie die optreedt in de middelste fase van riten. In
deze liminale fase is een deelnemer noch hier, noch daar, maar tussen de riten in. De deelnemer
is zijn of haar pre-rituele status kwijt, maar heeft de nieuwe status nog niet verkregen. Hij of zij
staat op een drempel.22 Een aantal jaar later pakt de antropoloog Victor Turner het begrip op.
Volgens hem verwijst liminaliteit naar alles dat betwixt and between is. Een liminale persoon
kan zich in een tussentijdse staat van verwarring of desoriëntatie bevinden. De liminale fase
voelt als een onduidelijke periode van structuurloosheid, fysiek grenzeloos en qua tijd
eindeloos.23 De antropoloog Bjørn Thomassen stelt dat het concept liminaliteit van toepassing
19

Weil, (2002), ‘The need for roots’.
Mulder, (2019).
21
Idem.
22
Van Gennep, (1960),‘The rites of passage’.
23
Turner, (1969), ‘Liminality and Communitas’, p. 359.
20
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is op verschillende situaties. Als zodanig heeft het concept een temporele en een ruimtelijke
dimensie. De temporele dimensie kan betrekking hebben op afzonderlijke momenten of langere
perioden. De ruimtelijke dimensie kan betrekking hebben op specifieke plaatsen, gebieden of
grotere regio's. Liminaliteit kan de dominante fase blijven voor een langere periode, en in
sommige situaties wordt liminaliteit zelfs een permanente conditie.24 Daarnaast kan het begrip
liminaliteit volgens Thomassen van toepassing zijn op afzonderlijke personen of groepen. Voor
hem gaat het begrip over de manier waarop mensen reageren op verandering en hoe ze zich
voelen in een liminale periode of ruimte: liminaliteit kan worden ervaren als een verontrustende
situatie waarin niets er echt toe doet, waarin hiërarchieën en staande normen verdwijnen en
waarin autoriteit in welke vorm dan ook in twijfel wordt getrokken. Iemand die zich niet thuis
voelt kan het gevoel hebben in een liminale fase te leven, dat hoeft echter niet altijd zo te zijn.
Liminale personen hebben vaak het gevoel dat de tijd bij hen stil staat, terwijl het leven
om hen heen doorgaat.25 Met Heidegger kan dit gevoel verklaard worden. In Sein und Zeit
schrijft Heidegger dat als we niet werkelijk zijn, we ook niet tijdelijken. Het zijn is als een
samenspel; wie niet is, is ook niet in de tijd en wie niet in de tijd is is niet.26 Iemand die zich
niet thuis voelt, kan het gevoel hebben niet werkelijk te zijn, waardoor hij of zij de tijd ook niet
ervaart. Liminaal zijn betekent met Heidegger dus minder zijn, waardoor de tijd stilstaat.
1.5 Het belang van ethos
Zoals Heidegger al beschreef duidt heimatlosigkeit op een kosmische en sociale vervreemding
van de mens: iemand die zich niet thuis voelt, voelt vaak een afstand tot zijn of haar omgeving.
Als je je thuis voelt vallen jij en je omgeving namelijk samen, beschrijft Duyvendak.27 Een
dergelijke eenheid tussen habitus en habitat, de binnen- en buitenwereld, wordt ook wel ‘ethos’
genoemd. Volgens de Nederlandse filosoof Ad Verbrugge omvat het begrip ethos je houding,
aard, gesteldheid en woonplaats. Verbrugge ontleent het begrip aan Aristoteles. Het Griekse
woord ethos betekent gewoonte of karakter. Het ethos is de houding; het strevende deel van de
ziel dat de emoties omvat, het geraakt zijn en de instelling waarbinnen dat geraakte optreedt.
Ethos komt door gewenning tot stand. Het ethos, als een wijze van ingesteld zijn, is
medebepalend voor de manier waarop iemand zich tot de wereld verhoudt en op de wereld is
ingesteld. Een dergelijke instelling impliceert een gevoelsmatige betrokkenheid op de

24

Thomassen, (2009), ‘The uses and meanings of liminality’
Thomassen, (2014), ‘Liminality and the modern: Living through the in-between’
26
Heidegger, (1998), ‘Zijn en Tijd’.
27
Duyvendak, (2009), ‘Thuisvoelen: Een korte introductie op drie artikelen’, p. 257-260
25
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omgevende wereld, die zich uit in de manier waarop iemand is aangedaan door iets en in de
manier waarop hij of zij handelt. Onze houding krijgt altijd gestalte in bepaalde verhoudingen
binnen de wereld en tot de wereld. Daar bedoelt Verbrugge mee dat de mens niet als subject
tegen een objectieve wereld aankijkt, maar dat er een verband is tussen haar binnen- en
buitenwereld. 28 Dat zou betekenen dat een eenheid tussen de binnen- en buitenwereld alleen
kan worden bereikt door zij die thuis-zijn. Wie zich niet thuis voelt, heeft die eenheid niet en
dus ook geen ethos. Ethos zou hiermee een nadere karakterisering van het thuis-zijn zijn: het
thuis-zijn manifesteert zich als een eenheid tussen habitus en habitat. Hier kan echter tegenin
gebracht worden dat je je ook thuis zou kunnen voelen in een geestelijke binnenwereld waarin
ook een eenheid bestaat; als een thuis voelen met jezelf. Hier wordt in hoofdstuk vijf nader op
ingegaan.
1.6 Een voorlopige definitie van thuis-zijn
Vanuit de eerste reflecties op het begrip van thuis-zijn beschikken we over voldoende gegevens
om een eerste definitie te vormen van het thuis-zijn. Op het eerste gezicht lijkt thuis-zijn
voornamelijk te verwijzen naar het daadwerkelijk aanwezig zijn in een huis, maar het begrip is
veel complexer. De voorlopige definitie die we kunnen vormen is: Thuis-zijn is een innerlijke
staat van zijn die wordt bepaald door de determinanten veiligheid, gemeenschap en
vertrouwdheid met een plaats. Niet-thuis-zijn is de negatie van de definitie van thuis-zijn. Als
iemand niet-thuis-is missen een of meerdere van de determinanten van thuis-zijn, waardoor
heimwee of een verlangen naar een thuis kan ontstaan.
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2. SITUATIES WAARIN DE MENS ZICH NIET THUIS VOELT
Tegenwoordig wonen meer dan 250 miljoen mensen in een land waar ze niet geboren zijn.
Onder deze groep vallen vluchtelingen, economische migranten en kosmopolieten.29 In dit
hoofdstuk wordt een empirische beschrijving gegeven van de ervaring van individuen in alle
drie de situaties met als doel om de voorlopige definitie van niet-thuis-zijn te toetsen en aan te
vullen.
Om meer over de ervaring van vluchtelingen te weten, heb ik tien diepte-interview
afgenomen bij Palestijnse vluchtelingen. Zij wonen in het vluchtelingenkamp Baqa’a in
Jordanië. De belangrijkste bevindingen hiervan zijn in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk
samengevat. De data van een economische migrant zijn verzameld in een uitgebreid interview
met Milan, een Nepalese jongen die naar Nederland is verhuisd om met name economische
redenen. Tot slot is de ervaring van een kosmopoliet, Daniel Schreiber, uit zijn boek Thuis: de
zoektocht naar een plek waar we kunnen leven gehaald. In dit boek beschrijft Schreiber zijn
leven en zijn gevoel van niet-thuis-zijn. De resultaten van de onderzoeken kunnen door de
kleine steekproef niet gegeneraliseerd worden en zijn puur bedoeld als toetsing en aanscherping
van de theorie. Om de anonimiteit van de respondenten te waarborgen zijn de namen van de
vluchtelingen en de economische migrant veranderd.
2.1 Palestijnse vluchtelingen in Jordanië
‘I am in a long-term place and still a refugee, what am I?’, vraagt Noor, terwijl ik samen met
haar en haar dochters deeg aan het kneden ben voor manakeesh in Baqa’a. Ik ben op de thee
uitgenodigd door Omar, Noor’s man. Baqa’a is een Palestijns vluchtelingenkamp in Jordanië.
Het kamp bestaat al sinds 1968 en ziet eruit als een stad. Als je door het kamp loopt zie je
straten, stenen huizen, moskeeën, scholen, gezondheidscentra, winkels, markten en auto’s. Ook
al bestaat het kamp meer dan vijftig jaar en lijkt het op een stad, de inwoners hebben nog steeds
het idee dat het kamp tijdelijk is. Iedereen kent elkaar in het kamp. Veel families uit Palestina
zijn gezamenlijk naar Baqa’a gevlucht en anderen hebben elkaar leren kennen in het kamp zelf.
Ondanks de slechte leefomstandigheden, voelt Baqa’a voor de meeste inwoners na vijftig jaar
wel als een veilige plek. Ook aan een gemeenschap ontbreekt het niet in het kamp. Toch voelen
de inwoners zich niet thuis. Op muren van huizen door heel Baqa’a staan gedichten geschreven
over Palestina en de hoop om ooit terug te kunnen.
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Omar woont al 48 jaar met zijn vrouw Noor in het kamp. Hij vertelt dat hij in Baqa’a
gevestigd is. Hij heeft een huis gebouwd waar ook zijn zonen met hun vrouw en zijn dochters
wonen. Toch verlangt hij naar een andere plek. In Palestina hadden veel inwoners een groter
huis en een tuin om groente in te verbouwen, zegt Noor. De grond in Baqa’a is erg droog. Noor
mist de groene omgeving in Palestina. Omar en Noor beschrijven dat het voelt alsof ze leven in
een tussenfase zonder belofte aan een eind. Ze weten dat ze niet terug kunnen naar Palestina,
maar voelen zich ook niet thuis in Baqa’a. Ze ervaren het kamp als een plaats waar de inwoners
wachten tot ze kunnen terugkeren, terwijl ze de kans dat ze kunnen terug keren klein achtten.30
Ook Yarah leeft al 50 jaar in Baqa’a. Ze legt uit dat de omstandigheden in het kamp
zwaar zijn. Er zijn weinig goede voorzieningen en veel inwoners zijn arm. Door de hechte
gemeenschap overleven ze het met zijn allen, geeft ze aan. ‘Maar, het is niet mijn land’, zegt
Yarah, ‘Wat kan ik doen? Ik ben maar een vluchteling hier. Ik wil terug naar mijn land en als
ik het niet kan dan moeten mijn kinderen terug kunnen’.31 Ook de andere inwoners geven aan
dat Palestina hun thuisland is. Baqa’a is een tijdelijke oplossing. De twaalfjarige Ayman is
opgegroeid in Baqa’a. Hij heeft Palestina nog nooit gezien, maar op het moment dat ik vraag
of hij zich thuis voelt, schreeuwt hij: ‘Nee! Dit is niet mijn thuis, ik wil terug naar Palestina!’.32
Ismail komt uit Palestina, maar woont in Amman. Vanuit zijn eigen ervaring vertelt hij dat de
inwoners van Baqa’a af en toe vergeten waar ze vandaan komen of heen willen, door de slechte
leefomstandigheden in het kamp. Maar het gevoel van niet-thuis-zijn speelt altijd mee in hun
onderbewustzijn. Hij geeft aan dat ook de vluchtelingen met een succesverhaal, zoals hijzelf,
Palestina niet los kunnen laten. Hij zou zich nooit ergens anders volledig thuis kunnen voelen.
Iedereen buiten Baqa’a ziet Baqa’a als een permanente stad, maar de inwoners zien het kamp
allemaal als tijdelijke oplossing. Hulporganisaties die het kamp willen helpen met het
verbeteren van de infrastructuur worden tegengehouden door de inwoners. De inwoners willen
niet dat het kamp te veel op een stad gaat lijken, omdat ze bang zijn dat ze hun ‘recht om terug
te kunnen keren’ dan verliezen. Zij willen niet dat Baqa’a hun thuis wordt.33 Sebastian werkt
voor een stichting in Baqa’a. Volgens hem hebben veel inwoners van Baqa’a het gevoel dat ze
in een tussenfase leven door onzekerheid over hun eigen identiteit. Hij vertelt dat veel inwoners
het gevoel hebben niet meer te bestaan. Overal in de wereld loopt de tijd door, behalve voor de
inwoners in Baqa’a. Daar staat de tijd stil. Hij vertelt over een vrouw die de sleutel van haar
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oude huis in Palestina om haar nek heeft hangen, als symbool voor het recht om terug te keren
naar hun eigen land. Baqa’a is geen tijdelijke oplossing meer, zegt hij, maar de inwoners hebben
nog steeds het gevoel dat ze er niet thuishoren.34 Het gevoel van niet-thuis-zijn heeft bij de
inwoners van Baqa’a geleid tot een liminale staat van zijn: tot een tussenfase tussen hun oude
en nieuwe leven, zonder belofte aan een eind.35
De inwoners van het vluchtelingenkamp Baqa’a verlangen allemaal naar hun thuis in
Palestina, ook al wonen ze al bijna vijftig jaar in het kamp. Ze zijn ontheemd; ze zijn met geweld
van hun eigen land verjaagd en kunnen hier niet meer naar terug. Hierdoor voelen ze zich
onderdrukt. Om zich ooit thuis te kunnen voelen in het kamp lijkt acceptatie en een sterke wil
nodig te zijn. De inwoners willen niet accepteren dat ze niet meer terug kunnen, waardoor het
voelt alsof ze wachten. Ze beschrijven deze fase als een liminale fase. Het voelt voor hen alsof
de tijd overal in de wereld doorloopt, maar stilstaat in Baqa’a. De vluchtelingen voelen zich
veilig en ze maken deel uit van een hechte gemeenschap. Daarnaast zijn de inwoners ook
vertrouwd met Baqa’a. De meeste inwoners hebben hun eigen huis gebouwd, ingericht en
wonen daar al bijna vijftig jaar met hun familie. Hierdoor hebben ze vele herinneringen aan het
gebied zelf. Wat is dan de reden voor de vluchtelingen in Baqa’a dat ze zich nog steeds niet
thuis voelen? De vluchtelingen die ik heb gesproken missen de plek waar ze geboren zijn en
vandaan komen. Het loutere feit dat zij niet op hun geboortegrond zijn zorgt ervoor dat ze zich
niet thuis voelen. De kinderen zijn in Baqa’a geboren, maar krijgen al vanaf jongs af aan mee
dat Baqa’a niet hun thuis is. Voor hen geldt dat ze zich niet thuis voelen omdat ze niet op de
geboortegrond van hun ouders zijn. De ervaring van de Palestijnse vluchtelingen in Baqa’a leert
ons dat er naast veiligheid, gemeenschap en vertrouwdheid met een gebied ook een vierde
determinant is voor het niet-thuis-zijn: de geboortegrond.
Waarom is de geboortegrond zo belangrijk? Zelfs als de inwoners van Baqa’a alles
hadden wat ze missen uit Palestina, dan zouden ze zich nog steeds niet thuis voelen. Zijn het de
abstracte geometrische coördinaten die belangrijk zijn? Uit de interviews kwam naar voren dat
voor hen het gevoel dat het land van hen is afgepakt meespeelt. Hierdoor voelt het alsof er een
deel van hun identiteit is afgepakt. De Palestijnse vluchtelingen in Baqa’a idealiseren hun
geboortegrond, misschien doordat het al vijftig jaar geleden is dat ze uit Palestina zijn
verdreven, misschien om een andere reden. Voor hen zou de situatie waarschijnlijk anders zijn
als zij vrijwillig uit Palestina zouden zijn vertrokken en zich niet onderdrukt zouden voelen.
Dat de vluchtelingen uit Palestina zich thuis voelden en vertrouwd waren in hun herkomstland,
34
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betekent niet dat dat voor alle vluchtelingen geldt. Velen zijn namelijk gevlucht omdat de
situatie te vijandig of bedreigend is geworden. Het is mogelijk dat andere vluchtelingen ook het
gevoel van veiligheid of gemeenschap missen, waardoor zij zich niet thuis voelen.
2.2 De Nepalese economische migrant in Nederland
Ik kom Milan tegen bij een netwerkevenement van een maatschappelijke organisatie. Hij vertelt
me dat hij in Nepal is geboren en op negentienjarige leeftijd naar Nederland is verhuisd om
economische redenen. Hij geeft aan dat hij zich nergens meer echt thuis voelt en dat erg moeilijk
vindt. Hij wil me graag meer over zijn gevoel en zijn achtergrond vertellen. Milan is opgegroeid
in een primitief dorp dat op vierduizend meter hoogte ligt tussen de bergen in Nepal. Als je om
je heen kijkt, zie je niks anders dan bergen en natuur, beschrijft Milan. ‘Mijn zus is op jonge
leeftijd geadopteerd door een Nederlandse familie en ik heb mijn hele leven contact gehouden
met mijn zus’. Hij droomde ervan om ooit zelf naar Europa te kunnen om te studeren, te werken
en te reizen. Doordat het pleeggezin van Milans zus garant wilde staan voor Milan, kon hij op
negentienjarige leeftijd naar Nederland komen om te studeren. Op dit moment is Milan
zevenentwintig en woont hij voor zijn achtste jaar in Nederland.
‘Wat is een thuis voor jou?’, vraag ik aan Milan. Hij antwoordt: ‘Als ik aan thuis denk
associeer ik dat met woorden als vrienden, familie, maar ook met alleen zijn. Thuis is een
complex woord. Ik kan het niet goed uitleggen. Ik ben zevenentwintig, ik wil een familie krijgen
in de toekomst, misschien zijn zij dan mijn thuis? Maar het gaat niet alleen om de mensen, ook
de locatie doet ertoe. Het heeft geen zin om mijn familie en vrienden hierheen te halen, dan
denk ik nog steeds aan mijn dorp in Nepal.’ Milan bevestigt hier dat de determinant
gemeenschap belangrijk is voor het gevoel van thuis-zijn. Daarnaast benadrukt hij dat de locatie
zelf er ook toe doet. Ook voor Milan is de geboortegrond belangrijk.
Als ik Milan vraag wanneer het gevoel van niet-thuis-zijn is ontstaan, legt hij uit dat het
gevoel stapsgewijs is ontstaan. De eerste maanden in Nederland voelden als een huwelijksreis,
beschrijft hij. Alles was nieuw, het leven in Nederland leek makkelijk en hij vond het landschap
erg mooi. Na een paar maanden eindigde deze fase en een enorm gevoel van heimwee kwam
in hem op. Hij miste zijn familie en zijn vrienden. In het dorp waarin Milan opgroeide heerste
een gemeenschapsgevoel, iedereen kende elkaar. In Nederland werd hij geconfronteerd met een
hele andere cultuur en leefstijl. ‘Ik bereikte een verzadigingsgevoel’, gaf Milan aan, ‘ik kon
geen nieuwe dingen meer aan en de vraag ‘waar hoor ik thuis?’ rees in me op’.
Het was voor Milan erg moeilijk dat de cultuur in Nederland zo anders is dan de cultuur
in het dorp in Nepal waar hij vandaan komt. De Aziatische cultuur is collectivistisch: alles draait
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om relaties, om je familie. De cultuur in Nederland is veel individualistischer: mensen rennen
gestrest rond, hebben altijd een korte termijn doel en zijn onafhankelijk. Dat botst met de
cultuur die in hem zelf zit. De ideologie van het westen houdt onafhankelijkheid en
individualisme in. Dat kan niet in Nepal, daar ben je een deel van een gemeenschap. Ik ben ook
onafhankelijk, zegt Milan, maar tegelijkertijd mis ik de sociale cohesie die ik in Nepal voel, het
gemeenschapsgevoel dat ik daar had. Als je in Nepal zaken wil doen met iemand dan bouw je
eerst een relatie op. Je vraagt of iemand wat wil eten en toont interesse, gastvrijheid is een
belangrijke factor bij het doen van zaken. In Nederland geldt het tegenovergestelde. Zaken met
iemand doen draait om efficiëntie, je hoeft geen relatie op te bouwen. Daarnaast benoemde
Milan dat hij heimwee kreeg door het eten in Nederland. Het eten is hier smakeloos, zegt hij
lachend. ‘Mijn tong is gewend aan duizend smaken en in Nederland draait het eten niet eens
om smaak, eerder om voedingswaarden’.
‘Waar hoor ik thuis?’ vraagt Milan zich hardop af. Niet echt in Nederland, geeft hij aan,
en toch is hij hier. Hij vertelt dat hij naar Nederland is gekomen met een doel: zichzelf
ontwikkelen, werken en een goed inkomen verdienen zodat hij zijn familie in Nepal kan
onderhouden. Daarnaast zou hij ook niet meer goed in Nepal kunnen wonen denkt hij. Als de
economische situatie beter zou zijn, zou hij gelukkiger in Nepal zijn. Maar hier kan hij bouwen
aan een toekomst door ervaring op te doen en een eigen bedrijf te starten. ‘Als ik nu voor lange
tijd in Nederland ben, mis ik Nepal. Maar als ik voor een lange tijd in Nepal ben, mis ik
Nederland. Ik ben nooit helemaal tevreden met een plek, daarom voel ik me nooit volledig
thuis’. Daarnaast geeft Milan aan zich niet meer te kunnen aanpassen aan de Nepalese cultuur.
In Nepal zou hij wonen met zijn ouders en grootouders, zelfs als hij getrouwd zou zijn. Hij
denkt dat hij zijn vrijheid nooit meer af kan staan. Dat is interessant. De geboortegrond is
belangrijk voor het thuis voelen, maar als Milan naar deze grond terug zou gaan, zou hij zich
nog steeds niet thuis voelen. In Nepal zouden de determinanten veiligheid, gemeenschap,
vertrouwdheid met de grond en de geboortegrond zelf aanwezig zijn, maar dat is niet
voldoende. Milan probeert uit te leggen dat dat komt omdat hij zich ook sterk verbonden voelt
aan de grond, aan de cultuur en aan gemeenschappen in Nederland. In Nederland heeft Milan
sterke banden opgebouwd met vrienden. Hij beschrijft dat zijn oude buren als familie voor hem
zijn geworden en dat hij daar momenten kan hebben die voelen als een soort thuis. Ook gaat hij
vaak hele avonden Nepalees koken met vrienden. ‘Ik ben blij dat ik me makkelijk kan
aanpassen, maar ik zal altijd een thuis blijven missen ben ik bang. Maar ja, wat kan ik doen?’.36
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Milan, de Nepalese jongen in Nederland, associeert thuis-zijn met vrienden, familie en
alleen kunnen zijn. Naast het menselijke aspect zijn voor hem de locatie en cultuur ook van
belang voor het gevoel van thuis-zijn. Milan voelt zich nergens meer thuis, omdat hij in Nepal
en Nederland altijd iets zou missen. De cultuur en leefstijl in Nederland is veel
individualistischer dan in het collectieve dorp in Nepal, waar relaties en familie het
belangrijkste zijn. Die cultuur mist hij in Nederland. Maar na acht jaar in Nederland wonen kan
hij zich ook niet meer thuis voelen in Nepal, omdat hij zich niet meer aan de cultuur kan
aanpassen. Hij is deels vervreemd van zijn geboortegrond, doordat hij zich gedwongen voelt
om in Nederland te werken en te wortelen. Hij voelt zich nergens thuis, omdat hij altijd
elementen mist van een andere woonplaats, cultuur en gemeenschap. Hij vindt het erg moeilijk
dat hij altijd verlangt naar een andere plek. Het verhaal van Milan bevestigt de al bestaande
determinanten gemeenschap en vertrouwdheid, en leert ons daarnaast dat er niet een plek in de
wereld hoeft te zijn waar je aan verbonden bent, maar dat het ook lastig is om je thuis te voelen
op het moment dat je aan twee of meer locaties en gemeenschappen in die locatie verbonden
bent. Daarnaast is het mogelijk dat andere economische migranten zich niet veilig, vertrouwd
of verbonden met een gemeenschap voelen in het land waar ze werken. Voor hen geldt dat
andere missende determinanten oorzakelijk kunnen zijn voor het niet-thuis-zijn.
2.3 De Duitse kosmopoliet
Daniel Schreiber noemt zichzelf een moderne nomade. Hij is opgegroeid in Oost-Duitsland. Na
zijn middelbare school is hij naar Hamburg en Berlijn verhuisd en later naar New York en
Londen. Voor zijn werk reist hij regelmatig de wereld over om lezingen en interviews te geven.
‘De illusie van de vrijheid van de moderne nomade’, is de benaming die Schreiber aan een
dergelijk leven geeft. Schreiber groeide op als homoseksuele jongen in een Oost-Duitsland ten
tijde van de DDR, waar heteroseksualiteit nog de norm was. Na de middelbare school ging hij
studeren in Hamburg. Hij beschrijft dat hij zich steeds vrijer voelt naarmate hij verder weg trekt
van de plek waar hij is opgegroeid. Na zijn studie gaat Schreiber in Berlijn, New York en
Londen wonen. In geen enkele plaats kan hij zijn draai volledig vinden. ‘Nergens is de lente
mooier dan in Londen. Er zijn veel zachte, zonnige dagen, vaak al vroeg in het jaar. […] Maar,
deze lentemaanden werden gekenmerkt door een intens verlangen. Het leek alsof ik rouwde om
iets wat ik niet in woorden kon vatten, om iets wat voelde als een irrationele belofte op een
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toekomst. […] Ik verlangde naar een thuis, echter zonder dat ik het idee had van waar en wat
dat thuis zou kunnen zijn.”37
Van de 365 nachten per jaar heeft Schreiber het afgelopen jaar 177 nachten in Duitse,
Zwitserse en Oostenrijke hotels, bij vrienden en in vakantiehuisjes over de hele wereld
doorgebracht. Bijna alle afspraken waren werk gerelateerd. Hij beschrijft dat hij het gevoel
heeft altijd weg te lopen. Het lijkt alsof mijn behoefte om weg te gaan net zo diep in mij
verankerd lag als de behoefte om thuis te komen, zegt hij. ‘Ik dacht: als ik daar naartoe verhuis,
als ik die baan krijg, als ik die persoon ontmoet, dan begint mijn leven echt. Tot het moment
dat je ‘echte leven’ begint, kun je in vrijheid over de hele wereld bewegen en alles meemaken.
Maar na een tijdje ging ik bepaalde vriendschappen en relaties missen, die je eigenlijk alleen
opbouwt als je langere tijd op één plek woont.’ Schreiber beschrijft dat hij nooit genoeg
verbonden met iets is geweest. Hij mist die stabiliteit. De meest familiaire band voelt Schreiber
met een van zijn beste vriendinnen in Berlijn. Elke keer als hij in Berlijn aankomt, gaat hij als
eerste langs haar en haar zoontje. Het is een ritueel dat hem voor even een gevoel van thuis-zijn
geeft. Schreiber vertelt dat een huis dat voldoet aan het verlangen van de mens voor hem een
ideaalbeeld is dat in het echte leven niet bestaat.38
Schreiber voelt zich nergens thuis omdat hij zich nooit heeft kunnen hechten aan een
plek. Hij heeft slechte herinneringen aan de plaats waar hij is opgegroeid en is daarna zo vaak
verhuisd dat hij zich nooit aan een plaats en de mensen heeft kunnen binden. Het verhaal van
Schreiber leidt niet tot een nieuwe dimensie, maar bevestigt de al bestaande determinanten. De
determinanten gemeenschap en vertrouwdheid met een plaats missen in het geval van
Schreiber. Daardoor voelt de kosmopoliet zich niet thuis. Het lijkt zelfs alsof hij het gevoel van
thuis-zijn niet eens kent, omdat hij thuis-zijn beschrijft als ideaalbeeld.
2.4 Een definitie van niet-thuis-zijn
De situaties van de vluchtelingen in Baqa’a, de Nepalese jongen in Nederland en de Duitse
kosmopoliet verschillen van elkaar. De inwoners van Baqa’a woonden ergens waar ze zich thuis
voelden, hier kunnen ze door de Israëlische nederzetting niet meer naar terug. De noodzakelijke
determinanten van thuis-zijn, namelijk veiligheid, gemeenschap en vertrouwdheid met een
plaats zijn bij hen aanwezig. De reden dat zij zich nog niet thuis voelen, komt doordat zij
verdreven zijn van hun geboortegrond en hierdoor niet op hun geboortegrond kunnen zijn. Zij
idealiseren de plaats waar ze geboren zijn, omdat zij hier met geweld van verdrongen zijn. Naast
37
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veiligheid, gemeenschap en vertrouwdheid is er dus een vierde determinant: de geboortegrond.
Onder de geboortegrond valt in het geval van de kinderen in Baqa’a ook de geboortegrond van
hun ouders.
De Nepalese jongen voelt zich vooral niet thuis doordat hij zich vertrouwd voelt op twee
plekken. Hij werkt in Nederland om economische redenen. Hij kan wel terug naar Nepal, maar
er is daar niet genoeg werk om zijn familie te kunnen onderhouden, waardoor hij niet de
mogelijkheid heeft om terug te verhuizen naar zijn geboortegrond. Desondanks hij niet op zijn
geboortegrond kan wonen, zou hij zich hier ook niet meer thuis voelen. Het verhaal van Milan
bevestigt de determinanten gemeenschap en vertrouwdheid, maar ook de exacte locatie waar
Milan geboren is doet er voor hem toe. Milan voelt zich vertrouwd op de Nederlandse grond
met Nederlandse gemeenschappen en op de Nepalese grond met de gemeenschap uit zijn dorp.
Hij voelt zich op beide plekken niet thuis, omdat hij altijd heimwee heeft en verlangt naar de
plek waar hij niet is.
De kosmopoliet, Schreiber, kan zich overal vestigen, maar voelt zich nergens verbonden
of thuis. Hij voelt zich nergens thuis omdat hij zich nooit heeft kunnen hechten aan een plek.
Schreiber heeft slechte herinneringen aan de plaats waar hij is opgegroeid en is daarna zo vaak
verhuisd dat hij zich nooit aan een plaats en de mensen op die plaats heeft kunnen binden. Het
verhaal van Schreiber leidt niet tot een nieuwe dimensie, maar bevestigt de al bestaande
determinanten. Schreiber mist gemeenschap en vertrouwdheid met een plaats, waardoor hij zich
niet thuis voelt. Hij heeft daardoor een verlangen naar een thuis, maar geen heimwee naar een
plaats. Je kunt namelijk alleen heimwee voelen naar een plaats als je daar ooit volledig
geworteld was.
Concluderend kan de initiële definitie van het thuis-zijn worden aangevuld: Thuis-zijn
is een innerlijke staat van zijn die wordt bepaald door de determinanten veiligheid,
gemeenschap, vertrouwdheid met een plaats en geboortegrond. Niet-thuis-zijn is de negatie
van de definitie van thuis-zijn. Als iemand niet-thuis-is missen een of meerdere van de
determinanten van thuis-zijn, waardoor heimwee of een verlangen naar een thuis kan ontstaan.
Daarnaast kun je je minder thuis voelen als je je verbonden met een plaats of gemeenschap
voelt op twee of meer locaties, omdat dan de mogelijkheid ontstaat dat je verlangt naar de
andere plaats dan de plaats waar je op dat moment bent.
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Deel 2: Waar komt het gevoel van niet-thuis-zijn vandaan?
De vraag ‘waar komt het gevoel van niet-thuis-zijn vandaan?’ is op eerste orde niveau
gemakkelijk te beantwoorden met de determinanten uit de in deel een geformuleerde definitie
van thuis-zijn: veiligheid, gemeenschap, vertrouwdheid met de grond en geboortegrond. Als
een van deze determinanten niet aanwezig is, kan een gevoel van niet-thuis-zijn ontstaan. In
deel twee wil ik op een dieper niveau onderzoeken waar het niet-thuis-zijn vandaan komt en zo
achter de determinanten van de determinanten komen. Ik ga cultuurhistorisch en filosofisch
bekijken vanuit welke context de ongebondenheid opkomt.

3. DE MODERNE WERELD
We leven in een tijd van ingrijpende maatschappelijke veranderingen. Veel van deze
maatschappelijke veranderingen zijn veroorzaakt door de modernisering. Onder moderniteit
verstaan we de moderne wereld zoals die vanaf de in de 18e eeuw vorm begint te krijgen vanaf
de industriële revolutie. De veranderingen zijn begonnen in het Westen, maar zijn van invloed
geweest op de gehele wereld. Er gaat een enorme kracht uit van de moderniteit. De geschiedenis
van de moderniteit, die uitmondt in de wereld waarin we nu leven, kan beschreven worden als
een project van bevrijding. Maar er is niet alleen maar sprake van bevrijding in de moderniteit.
Nieuwe vormen van beperking en begrenzing lijken mee te komen met het project van
moderniteit.

Als

zodanig

wordt

het

moderniseringsproces

gekenmerkt

door

een

dubbelzinnigheid.39 Zo kan de modernisering er ook voor zorgen dat de moderne mens het
contact verliest met de wereld om haar heen. De plaats waar we zijn opgegroeid heeft binnen
een paar decennia een andere betekenis gekregen voor velen. De relatie met dat wat we thuis
noemen is tegenwoordig voor velen gecompliceerder dan in het nog recente verleden het geval
was. Het huis is namelijk niet voor iedereen meer de unieke plek waar je geboren bent en kan
nu bestaan zonder het gevoel van thuis-zijn.40 In dit hoofdstuk worden de veranderingen die
gepaard gaan met de modernisering geschetst en wordt gekeken welke veranderingen van
invloed zijn op de determinanten van thuis-zijn.
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3.1 Modernisering
Volgens Verbrugge kun je vijf centrale motieven onderscheiden waarlangs de moderniteit zich
ontwikkelt en waardoor grote veranderingen optreden: de opkomst van het autonome individu,
de rationalisering van het wereldbeeld, de opkomst van techniek, de organisatie van het
maatschappelijk leven in burgerlijke instituties en een proces van economisering. Deze
motieven overlappen elkaar onderling.
Het eerste motief is de opkomst van het idee van de autonome individu. Autos nomos
betekent letterlijk dat het individu zichzelf de wet op kan leggen. Hiermee wordt bedoeld dat
de mens in eerste plaats over haar eigen leven beslist en geen verantwoording verschuldigd is
aan anderen. Een grote verandering die is opgetreden in de moderniteit is dat er een veel grotere
nadruk is komen te liggen op het individu. De familie of de gemeenschap is hierdoor minder
belangrijk geworden. Een dergelijke centraalstelling van het individu lijkt in de moderniteit
voor zich te spreken, maar is niet altijd zo geweest.

41

Charles Taylor beschrijft dat de

modernisering ervoor heeft gezorgd dat de mens zich los kan zien van een sociale ordening. In
premoderne samenlevingen was het religieuze leven onlosmakelijk verbonden met het sociale
leven. Daarnaast werd je in een dergelijke samenleving als groep gezien in plaats van als
individu.42 Verbrugge stelt dat de autonomie van het individu haar oorsprong vindt in de
religieuze gewetensvrijheid van het protestantisme. De bevrijding van het individu verloopt
mede via een kritiek op het overgeleverde geloof en de bijbehorende instituties. Burgers van
steden onttrokken zich in de loop van de middeleeuwen steeds meer aan de macht van de
aristocratie en de kerk. Met een beroep op de Bijbel wordt kritiek op de kerk rationeel
onderbouwd. Uiteindelijk is het geweten de laatste instantie die voor iemand zelf kan beslissen
over de waarachtigheid van zijn geloof. Met het beroep op het geweten kan alles worden
gerechtvaardigd, waardoor meningen over het goede leven gaan verschillen. Er is hierdoor niet
meer een gemeenschappelijke opvatting over het goede. Daarmee doet in deze religieuze
context een fenomeen zijn intrede dat heel belangrijk is om ook de moderniteit te begrijpen: de
opkomst van het subject en de subjectivering van de moraal. Het moderne individu gaat zelf
bepalen wat hij goed acht. In toenemende mate wordt hij gezien als een zelfdenkend en
zelfbepalend individu. Door een grotere nadruk op het individu, is de gemeenschap minder
belangrijk geworden. De opkomst van het autonome individu kan daardoor van invloed zijn op
het gevoel van thuis-zijn.
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Het tweede motief dat Verbrugge noemt is de rationalisering van het wereldbeeld. De
rationalisering van het wereldbeeld hangt nauw samen met de opkomst van het autonome
individu. Ook in het denken van de mens gaat het hem namelijk om autonomie. Bij de
moderniteit hoort een ideaal van vooruitgang. Vanaf de Verlichting wordt de mens bevrijd van
haar achterlijkheid door de ontwikkeling van kennis en inzicht. Op de vraag ‘Wat is
Verlichting?’ antwoorde Kant: ‘Sapere Aude!’, denk zelf na. Zo gaat wetenschap de plaats
innemen van religie waar het gaat om de vraag naar de waarheid. De bevrijding van het individu
verloopt mede via de geloofskritiek. De reformatie oefent een scherpe kritiek uit op de
katholieke kerk en de leer. De kritiek wordt rationeel onderbouwd door terug te gaan naar de
bronnen zelf, naar de Bijbel en de menselijke ervaring. Met de focus op kritisch nadenken en
het Novum Organum van Francis Bacon kwam empirisch onderzoek en het experiment op als
bron voor kennis. In dezelfde tijd kwam Descartes met zijn beroemde twijfelexperiment,
waarbij hij op zoek gaat naar een onbetwijfelbaar fundament voor wetenschappelijkfilosofische kennis. Hij ontdekt dat de mens als ‘denkend ik’ overal aan kan twijfelen, behalve
aan zijn eigen bestaan. ‘Ik denk, dus ik ben’, stelt Descartes. Hij concludeert uit deze stelling
dat het denkende ik een eigen substantie is die kan worden onderscheiden van een buitenwereld,
waardoor er een onderscheid ontstaat tussen het subject en object dat beslissend is geweest voor
het moderne kennisbegrip. Door het subject tegenover het object te plaatsen, komt de mens
tegenover haar omgeving te staan. Een dergelijke kosmische en sociale vervreemding betekent
dat er geen eenheid meer is tussen de binnen-en buitenwereld en iemand daardoor minder thuis
is. De rationalisering van het wereldbeeld is daarmee van invloed op het ethos en dus het thuiszijn. Daarnaast zorgt de rationalisering van het wereldbeeld ook voor een veranderende kijk op
ruimte en tijd. Daar wordt later in dit hoofdstuk verder op ingegaan.
Het derde motief is de opkomst van de techniek. Het gebruik van techniek is al zo oud
als de mensheid zelf, maar in de moderniteit lijkt de techniek kwalitatief en met grotere snelheid
te veranderen. Bacon heeft legde al een nauw verband tussen wetenschap en techniek. Hij stelde
dat de natuur slechts overwonnen kan worden door haar te gehoorzamen. Het doel van de
wetenschap is om de natuur te overwinnen. Daarnaast heeft de wetenschap ook een praktisch
doel, namelijk het verbeteren van de leefomstandigheden van de mens. Wetenschap en techniek
moeten volgens Bacon hand in hand gaan, omdat de techniek de wetenschap kan helpen. De
productie van landbouw en nijverheid kan door machines worden opgeschaald. Deze
ontwikkeling zorgt ervoor dat consumptiegoederen goedkoper worden en daardoor beschikbaar
voor steeds meer mensen. Hier raakt de opkomst van de techniek aan de rol van de moderne
economie. Machinetechniek wordt naast emancipatie van de natuur dus ook opgevat als
- 24 -

welvaartsvergroting. Voor Marx heeft de opkomst van de techniek een dubbelzinnig karakter.
De kapitalistische innovatiedrang leidt tot een grote arbeidsproductiviteit waarbij de arbeider
wordt veroordeeld tot geestdodend werk in beroerde omstandigheden, waar hij bovendien te
weinig geld voor vangt. Maar aan de andere kant zorgt de ontwikkeling van de moderne
techniek er ook voor dat de begrensde leefwereld van mensen wordt opengebroken. Mensen
kunnen steeds makkelijker naar een andere locatie reizen of verhuizen. En, relevant voor Marx,
arbeiders kunnen zich hierdoor nationaal of internationaal organiseren om een kracht te vormen
tegen het kapitalisme. Doordat de ontwikkelingen binnen de techniek ervoor zorgen dat de
mens steeds makkelijker en verder kan reizen, zijn de ontwikkelingen ook mede oorzakelijk
voor het niet-thuis-zijn door in te grijpen op determinanten vertrouwdheid met een plek en de
geboortegrond.
Het vierde motief is de organisatie van mensen in instituties. Een belangrijk kenmerk
van instituties is dat mensen er lid van zijn en daardoor deel uitmaken van een groter geheel en
daar mede op gericht zijn. Zodra mensen met elkaar samenleven en samenwerken ontstaan er
instituties. Zo is het gezin bijvoorbeeld een instituut dat al eeuwen oud is. Alle instituties maken
een bepaalde manier van leven mogelijk, maar moderne instituties zijn anders van aard dan
traditionele instituties. Typerend voor de moderniteit is de opkomst van de rechtstaat als een
beslissend instituut dat allerlei andere instituties aan zich zal onderwerpen. Hierdoor moeten
veel instituties op een andere manier gaan functioneren of zelfs verdwijnen. Vrijheid, gelijkheid
en broederschap, de leus uit de Franse Revolutie, staat symbool voor de verwachtingen die veel
burgers van de moderne rechtstaat hebben. Een grote verandering is voortgekomen uit het
organiseren van een algemeen recht in de rechtstaat. Met de opkomst van de moderne rechtstaat
wordt het recht verbonden aan de algemene staatsmacht die de vrijheid en gelijkheid voor alle
burgers moet bewerkstelligen. Het recht wordt zo gecentraliseerd en geüniformeerd. De
organisatie van de mens in instituties heeft ervoor gezorgd dat nieuwe instituties ontstaan en
oude verdwijnen. Hierdoor is het motief gedeeltelijk van invloed op de gemeenschap en
daarmee mogelijk een oorzaak voor het niet-thuis-zijn. Dat betekent echter niet dat nieuwe
gemeenschappen de plaats van oude gemeenschappen niet zouden kunnen innemen.
Het laatste motief dat Verbrugge noemt is de opkomst van de moderne economie. Adam
Smith, de grondlegger van de moderne economie, ziet een economie voor zich waarin bedrijven
de competitie met elkaar aangaan en zo steeds beter, sneller en efficiënter te werk gaan. De
efficiënte inrichting van de economie zorgt voor de opkomst van meer specialisaties en een
toenemende afhankelijkheid van mensen onderling. Smith ziet hierin een kans op toename van
collectieve welvaart en welzijn. De nieuwe markt schept vrijheden, zoals een keuze voor beroep
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en het consumeren van goederen. Het geld opent deuren en hoort bij de liberale economie die
loskomt van plaats en landbezit. De modernisering creëert grote mondiale markten. Sociale en
demografische veranderingen hangen nauw samen met de economische modernisering.43
Modernisering leidt, volgens Sheikh, tot een overgang van een landelijke, ongeletterde
samenleving die in grote gezinnen leeft naar een stedelijke en geletterde samenleving van
kerngezinnen. Vanuit een economisch perspectief is het krijgen van kinderen geen economische
noodzaak, maar meer een hoge kost. Dit leidt tot een transformatie in het huishouden. In
traditionele landelijke samenlevingen hebben gezinnen veel kinderen en meerdere generaties
wonen samen. Tijdens de overgang nemen de geboortecijfers af, gezinnen worden kleiner,
mensen hebben een hogere levensverwachting en ouderen hoeven niet meer met hun kinderen
te leven.44 De opkomst van de moderne economie is door de mogelijkheid om te verhuizen naar
een andere plaats van invloed op de vertrouwdheid met een plaats en op de determinant
geboortegrond. Daarnaast zou de opkomst van de moderne economie ervoor kunnen zorgen dat
families niet meer samenwonen en daarmee van invloed kunnen zijn op de determinant
gemeenschap.
3.2 Een veranderende ervaring van tijd en ruimte
Door de veranderingen die hebben plaatsgevonden tijdens de modernisering, is ook de manier
waarop de mens naar de wereld kijkt veranderd. Tijd en ruimte worden geneutraliseerd in een
moderne wereld en daardoor anders ervaren. In de premoderne tijd werd tijd voornamelijk
gemeten aan de hand van activiteit. Met de standaardisatie van tijd, die plaatsvindt in de
moderne wereld, wordt tijd een neutrale eenheid. De tijd is ontdaan van het dagelijks gebruik
en de achtergrond waartegen tijd gemeten wordt is neutraal en homogeen geworden. Hetzelfde
is gebeurd met het concept van de ruimte. Door de introductie van een geneutraliseerde kaart,
is de ruimte niet langer gevuld met speciale of mystieke plaatsen. Het bijzondere, particuliere,
verdwijnt. Absolute afstand is de maat voor de moderne kaart. De relatie en afstanden worden
nu beschreven in universele wiskundige termen, waardoor de ruimte een homogene achtergrond
is geworden. Hierdoor is de relatie tussen de mens, de wereld en het zelf veranderd in de
moderniteit.45
Ook Adorno en Horkheimer beschrijven dat tijd en ruimte worden geneutraliseerd in de
moderniteit. In de moderne tijd probeert de mens alles vast te leggen in al bestaande begrippen
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en kaders. Veelsoortigheid wordt kwantitatief en uniform gemaakt om het hanteerbaar te
maken. Het symbolische wordt geformaliseerd en in de rede wordt alles berekenbaar gemaakt.
De rede systematiseert, maar is inhoudelijk neutraal en leeg geworden. Alles wat zich onttrekt
aan het instrumentele denken, wordt verdacht gemaakt als bijgeloof. De mens is bang om af te
wijken van de feiten en uiteindelijk voor afwijking überhaupt. Dat leidt tot een enorme drang
naar uniformiteit, zeggen Adorno en Horkheimer. In de uniformering van het denken worden
de maatschappelijke subjecten een manipuleerbaar collectief. De wetenschappelijke
wereldheerschappij keert zich tegen de denkende subjecten en verandert mensen in objecten in
de industrie, planning, arbeidsverdeling en economie. Zo worden de mensen niet alleen
vervreemd van de dingen, maar ook verzakelijkt. De mens wordt opgenomen in het collectief
en het particuliere verdwijnt. Hierdoor zijn we niet meer in staat om het bijzondere in iets te
zien, stellen Adorno en Horkheimer. Voor Adorno en Horkheimer is de moderne mens
onttoverd en gehomogeniseerd. Deze homogenisering zorgt ervoor dat we onthecht raken. 46
Met een veranderende ervaring van tijd en ruimte ontwortelt en onthecht de moderne
mens zich van lokale contexten in de moderne tijd. Volgens Sheikh is hierdoor de kijk op het
huis veranderd. In veel premoderne culturen is het boerenland waarop mensen opgroeien
inherent verbonden met de mensen die er wonen. Het gezin heeft zijn natuurlijke plaats op de
boerderij. De mobiliteit die gepaard gaat met verstedelijking verandert de relatie van mensen
met hun leefomgeving. Het huis in de stad is het resultaat van keuze of omstandigheid. De
uniformiteit van wolkenkrabber-appartementen benadrukt dat woonplaatsen in de stad neutrale
objecten in een homogene ruimte zijn. De huizen nemen een tweede bestaan aan in de wereld
van kwantitatieve symbolen, en als hypotheek wordt een huis de basis voor economische
ondernemingen. In dit kapitalisatieproces wordt vastgoed toegankelijk en fungibel. Terwijl het
huis waar mensen worden opgevoed een unieke onoverdraagbare sfeer heeft waarin bewoners
worden beschermd en gevoed, is het bestaan ervan in de moderne economie overdraagbaar.
Naast onze dagelijkse ervaring van het huis, krijgt het huis ook een bestaan in een abstracte
sfeer. Onze ogen kunnen niet zomaar zien wat er met het huis gebeurt en de waarde van het
huis kan worden gemanipuleerd zonder aanraking, iets dat veel mensen zich realiseerden toen
de wereldwijde huisvestingscrisis uitbrak. Voor de moderne mens is het huis iets objectiefs
geworden. Het is niet meer de unieke plek waarin je geboren bent, maar een leeg, neutraal huis,
zoals op Funda. De relatie is onthecht. De moderne wereld lijkt een homogene wereld. In alle
grote steden leven mensen in dezelfde soort appartementencomplexen. Traditionele cultuur
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overleeft alleen in beschermde gebieden, terwijl de mens op elke andere plek een uniforme
moderne wereld bewoont.47 Door zich te bevrijden van de natuur en tradities, raakt de moderne
mens het contact met haar omgeving kwijt en zo onthecht. Het dorp en zijn gemeenschap
worden vervangen door de stad. De fabriek veegt oude ambachten en bezigheden weg.
Ontworteld van deze tradities, komen mensen tot leven in de eeuwige beweging van de
moderniteit. Dit proces is diep desoriënterend, volgens Sheikh.48
Volgens Sheikh en Adorno en Horkheimer leidt homogeniteit; het abstracte, uniforme,
neutrale, tot minder binding met de lokale context en dus tot niet-thuis-zijn. Aandacht voor het
particuliere; het unieke, bijzondere of singuliere leidt tot binding.49 Je kunt je veilig voelen in
de gemeenschap waarin je leeft, je kunt je verbonden voelen met een gebied of je
geboortegrond, maar als je geboortegrond door de moderniteit totaal homogeen wordt, kun je
je alsnog niet thuis voelen. Dat geeft ons een nieuwe determinant voor thuis-zijn: naast
veiligheid, gemeenschap, vertrouwdheid met een gebied en de geboortegrond, is het particuliere
dus ook een determinant voor het gevoel van thuis-zijn.
Concluderend heeft de moderniteit voor veel veranderingen gezorgd in de gehele
wereld. In het volgende hoofdstuk worden drie filosofen behandeld die elk een eigen
beschrijving geven van de manier waarop de moderniteit de mens ontwortelt.
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4. DE ONTWORTELDE MODERNE MENS
In dit hoofdstuk wordt de ontworteling van de moderne mens verder uitgediept aan de hand van
Spengler, Lemaire en Heidegger. Zij beschrijven alle drie hoe de kijk op het huis en de binding
met de grond waarop het huis staat bij de moderne mens is veranderd.
4.1 De ontwortelde moderne mens volgens Spengler
In De ondergang van het Avondland beschrijft Spengler dat de manier waarop men woont
bepalend is voor de manier waarop de mens de wereld ervaart. Hij ontwikkelt een methode die
uitgaat van de wereldgeschiedenis als een levende, vergankelijke werkelijkheid die altijd in
wording is. In zijn boek beschrijft hij negen hoogculturen, de westerse, antieke, Arabische,
Egyptische, Indiase, Babylonische, Chinese, Russische en Mexicaanse cultuur, en hoe deze
culturen opkomen en ondergaan. Hoewel de oervormen van de culturen zich op verschillende
manieren manifesteren, worden ze gekenmerkt door eenzelfde periodiciteit, fasering en opeen
vorming. Elke hoogcultuur kent namelijk een opkomstfase, cultuurfase, civilisatiefase en
ondergangsfase.
‘De oorspronkelijke mens is een dolend dier, een wezen wiens wakker-zijn rusteloos, op
de tast, zijn weg zoekt door het leven, zonder huis en haard, met scherpe en angstige zintuigen,
er altijd op bedacht de vijandige cultuur iets te ontfutselen’.50 Door zich ergens te vestigen en
land te cultiveren, wordt de mens boer of landbouwer en gaat zo een hechte verbintenis aan met
het land. Spengler noemt deze stand de boerenstand. Met de landbouw begint een diepgaande
verandering. De boerenstand wil de natuur niet plunderen, maar veranderen. ‘Iets planten
betekent niet nemen, maar voortbrengen. En daarmee wordt men zelf plant, namelijk boer. Men
wortelt in de grond die men bewerkt’.51 De boer wortelt in de aarde, net als de plant. Hij is
psychisch verbonden met het de grond en het landschap. Deze verbintenis met het land is een
voorwaarde voor cultuur, stelt Spengler. Het gevoel van ergens-thuis-zijn is voor Spengler dus
niet vanzelfsprekend. Deze innerlijke staat van zijn ontstaat in elke hoogcultuur, wanneer de
mens zich ergens langere tijd vestigt. De mens heeft een dubbele verhouding met haar
omgeving. Enerzijds wordt ze kosmisch meegenomen in de ritmiek van de omgeving. Dat
noemt Spengler dasein. Het dasein gaat vooraf aan ons bewustzijn en is verbonden aan het
kosmische. Een plant is volledig kosmisch: ze is deel van het landschap en overgeleverd aan
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het natuurproces. De boerenstand is opgenomen in die omgeving en volgt het ritme van dag,
nacht en de seizoenen. Deze stand gaat op in een bepaalde plaats en voelt zich een deel van de
harmonieuze totaliteit. Het kosmische is wat geslachten en families verbindt en wat
aantrekkingskracht bepaalt. Deze plantaardige kant van het leven heeft te maken met alles dat
gebonden is aan aarde en streek; wonen, gewoonten, landschap en klimaat. De boerenstand is
gerelateerd aan het dasein van de mens. Spengler bevestigt hier het belang van ethos.
Naast dasein verhoudt de mens zich ook op een wakkere manier tegenover haar
omgeving. Dit noemt Spengler wachsein. Met wachsein bedoelt Spengler een wakker-zijn. De
mens is, naast een onderdeel van het kosmische, ook een wezen dat denkend haar omringende
wereld probeert te doorgronden, vast te leggen en van blijvende betekenis probeert te voorzien.
De mens oriënteert zich niet alleen zintuiglijk en instinctief, maar ook talig en begripsmatig
binnen het grotere geheel. Wachsein is het tegenovergestelde van dasein en in de mens strijden
dasein en wachsein voortdurend met elkaar. Met de opkomst van de oerstanden, de adellijke en
priesterlijke stand, komt een nieuwe bezieling in het plattelandsleven. In dit stadium ontstaan
steden. De stad vormt het centrum van een cultuur en naarmate een cultuur verder ontwikkelt
worden steden ook bepalender. De tweede vorm van huisvesting, het leven in een stad, relateert
Spengler aan het wachsein van de mens. De boer is de oorsprong van een cultuur. In de stad
ontstaat een unieke vormentaal; een collectieve ziel die gedragen wordt door een enkel
reusachtig mechanisme. De ziel van de cultuur openbaart zich binnen de stad en wordt erdoor
gedragen. De stad vormt het centrum van een cultuur en naarmate de cultuur zich verder
ontwikkelt, worden steden steeds bepalender.
Met de groei van de stad komt een vierde stand op: de burgerij. In wezen is de burgerij
een negatieve stand die geen eigen positieve eenheid of inhoud heeft. De boer, de vroege adel
en het vroege priesterschap waren nog verbonden met het grotere geheel van de natuur. De stad
is een plaats van waaruit de mens voortaan het land als ondergeschikt beleeft. Deze stand krijgt
enkel vorm in contrast met de boerenstand, de adel en het priesterschap, boven wie hij zich met
zijn stadse intelligentie verheven voelt. De persoonlijke vrijheid die burgers in de stad nastreven
is een vrij willen zijn van de binding met het land en de boerentradities. Naarmate de cultuur
overgaat in de civilisatiefase, wordt de burgerij de grootste stand. Het wachsein neemt in de
stad steeds meer de overhand. De hoofdstad is een stad waarvan de geest met zijn politieke en
economische methoden het platteland beheerst. Denkers formuleren waarheden, begrippen en
definities die het veranderlijke, vergankelijke leven overstijgen. Zij gaan ervan uit dat het
abstracte denken ze bij de waarheid brengt. Maar ook de waarheden zelf zijn uiteindelijk
historisch relatieve feiten. De nieuwe bezigheid van het theoretiseren is niet meer praktisch op
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de zintuigelijke wereld gericht, maar wil het wezen van de dingen in concreetheid doorgronden.
Het theoretische wachsein probeert het bestaan aan zich dienstbaar te maken. Ondanks de
hoogmoed van de wakkere mens is het dasein daarentegen altijd leidend.
‘De stenen kolos genaamd ‘wereldstad’ staat aan het einde van de levensloop van elke
grote cultuur. De cultuurmens, wiens zielenleven door het land is gevormd, wordt door zijn
eigen schepping, de stad, in bezit genomen, bezeten, tot haar creatuur, haar uitvoerende orgaan
en uiteindelijk tot haar slachtoffer gemaakt’.52 In de wereldstad verdwijnt de unieke vormentaal
weer. De wereldstad hoort bij het einde van elke hoogcultuur. De huizen in de wereldstad zijn
geen huizen meer, maar behuizingen die met economische ondernemingszin zijn gebouwd in
plaats van gevoel. De burgerij wordt in de grote stad geïnfiltreerd door de laatste stand: het
plebs of de kosmopoliet. De kosmopolieten vormen een vormeloze massa. De massa is
gedreven door individuele belangen en wijst alle cultuur met haar gegroeide vormen principieel
af zonder er iets voor in de plaatst te stellen. De kosmopoliet is enkel uit op vertier en
ontspanning. Zij leeft los van alle bezieling en is een ontwortelde, intelligente en vrije geest.
Zij is een puur gespannen wachsein. De kosmopoliet is niet in staat om op een andere grond te
leven dan de kunstmatige grond van de wereldstad. Dat komt volgens Spengler doordat het
kosmische in zijn bestaan is verslapt. ‘En ten slotte leidt deze voortschrijdende ontworteling
van het bestaan en deze toenemende gespannenheid van het wakker-zijn tot een verschijnsel
dat in stilte al lang was voorbereid en nu plotseling in het felle licht van de geschiedenis komt
te staan, om aan het hele schouwspel een einde te maken: de onvruchtbaarheid van de
geciviliseerde mens’.53 De mensen van de wereldsteden leven enkel nog als individu. De
onbezielde mens wordt ahistorisch en de tijd gaat voor hen stil staan. De massa is overal en
nergens meer thuis.54
Aan de hand van Spengler is het gevoel van niet-thuis-zijn van de hedendaagse mens te
verklaren doordat de mens zich in elke hoogcultuur losmaakt van haar grond en zo letterlijk
ontwortelt. Naarmate steden opkomen, wordt de binding met de grond minder belangrijk voor
de mens. Het kosmische waarbij de mens zich een deel voelde van een harmonieuze totaliteit,
gaat verloren in de stad. Deze ontworteling is terug te zien in de passage van Naema Tahir die
beschreven is in de inleiding. Dina wil zich in dit verhaal letterlijk wortelen in de grond als een
boom en kosmisch verbonden zijn met haar omgeving. De ontwikkelingen in de moderniteit
zijn een steeds verdere verdrukking en teloorgang van het dasein-karakter van het leven. De
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opkomst van de moderniteit is de opkomst van het wachsein; wachsein neemt steeds meer de
overhand, terwijl het gevoel van worteling en thuis-zijn samenhangt met het dasein. Dat
betekent dat de moderne mens zich steeds minder thuis zal voelen. Spengler bevestigt de
determinant van binding met de grond en gemeenschap en brengt een nieuwe determinant in
voor thuis-zijn, namelijk het dasein: het onbewuste aan de ene kant en het kosmisch verbonden
zijn met de omgeving, de aarde en het landschap aan de andere kant. Een verlies van dasein
leidt dus tot een verlies van thuis-zijn. Opvallend is dat de determinant dasein niet terug is te
vinden in de vijf motieven van modernisering van Verbrugge. Verbrugge benoemt wel dat zelf
nadenken belangrijker wordt in de moderniteit en dat de mens zich in de moderniteit bevrijdt
van haar onwetendheid, maar hij geeft niet aan dat de moderne mens zich bewuster gaat
verhouden tegenover haar omgeving. De wakkere mens is bij Verbrugge geen karakteristiek
van de moderniteit en zou daarmee een aanvulling kunnen zijn op de tekst Moderniteit als
project van vrijheid van Verbrugge.
4.2 De ontwortelde moderne mens volgens Lemaire
Ook volgens Lemaire beïnvloedt het moderne wereldbeeld het thuis voelen van de mens. In
Filosofie van het landschap beschrijft de Nederlandse cultuurfilosoof Lemaire dat de moderne
mens aan het ontwortelen is. Lemaire maakt dezelfde beweging als Sheikh en Adorno en
Horkheimer. Hij stelt dat het individu zich in de moderniteit verheft boven haar binding aan de
omgeving, door haar omgeving te objectiveren als een plattegrond en te reduceren tot een lege,
neutrale ruimte van de geometrie. Met het tekenen van landkaarten distantieert de mens zich
ten opzichte van het feitelijke landschap. Wanneer zij kaarten van haar woongebied maakt,
maakt zij zich los van haar verwikkeling in de mythische ruimte en werpt zij een vrije en
autonome blik op haar situatie. De mythische tijd en ruimte worden gedesacraliseerd, stelt
Lemaire. Daardoor dreigt de mens slachtoffer te worden van een zelfstandig, lege wereld,
waarin binding mist. Lemaire bevestigt hiermee de determinant particulariteit voor het gevoel
van thuis-zijn.
Voor Lemaire is de herhaling van gewoonten onmisbaar voor de mens. Ruimte en tijd
zijn voor de religieuze, primitieve mens respectievelijk vanuit een centrum en vanuit de
herhaling geconstitueerd. Herhaling en oriëntatie op een middelpunt blijken de oervormen te
zijn van ruimte en tijd, constateert Lemaire. De mens slaagt erin zich te handhaven in de
oneindigheid van tijd en ruimte door de daad van een godheid te herhalen en zich te richten op
een kosmisch centrum. Ook in ons dagelijks leven vervallen we in herhalingen. De mens is
gewend om bepaalde dingen op een bepaalde manier te doen en hecht zich zo aan iets. De
- 32 -

herhaling is verleidelijk. De herhaling kost minder moeite dan het uitvinden van iets nieuws,
waarbij je de bekende paden van gewoonte moet verlaten. Het moderne, autonome, rationele
individu verbreekt de waardering van de herhaling. Voor de moderne mens is de herhaling
gelimiteerd en oncreatief. Waar de mythische ruimte eindig en op een centrum betrokken is, is
de nieuwe ruimte oneindig, geopend naar alle kanten en zonder duidelijk centrum. De nieuwe
mens is een eenzaam individu zonder houvast. ‘Maar ook wie erin geslaagd is zijn jeugd en de
ruimten van zijn jeugd gaaf te bewaren in zijn herinnering voor de nivelleringen van het
volwassen-worden, zal zich in de officiële ruimten van de geografie en de geometrie nooit
helemaal thuis voelen’.55 De moderne mens met herinneringen aan herhaling én de moderne
mens zonder herinnering aan de herhaling, voelen zich beiden niet thuis, stelt Lemaire.
Lemaire zet het naïeve agrarische wonen, waarbij de mens voor een lange tijd op een
plek woont en zich wortelt, tegenover het bewuste onthechte wonen. Net als Spengler voelt de
mens zich volgens Lemaire thuis als zij zich voor een lange tijd op een plek vestigt en zo
agrarisch woont. Lemaire bevestigt de determinant dasein. Het huis waarin de mens voor een
langere tijd woont, maakt herinneringen mogelijk aan haar jeugd en tradities. Het is een veilige
schuilplaats voor gedachten en dromen en biedt de intimiteit die de mens nodig heeft. De mens
die blijvend ergens woont, went zich aan gewoonten. Traditie en herhaling van gewoonten zijn
belangrijk voor de mens. Juist door deze herhaling van gewoonten kan de mens zich in de
wereld installeren en zich thuis voelen. In een dergelijk huis is de mens in staat om tot zichzelf
te komen en zich te ontwikkelen. In het traditionele agrarische wonen was er een eenheid van
plaats en gewoonten: een ethos. De plaatsbepaling is daarom voor Lemaire een wezenlijk
attribuut van de mens.
In de huidige tijd neemt een bewustere, onthechte vorm van wonen de plaats in van het
naïeve agrarische wonen. De plaatsbepaling wordt een bijkomstigheid. De moderne mens heeft
de mogelijkheid om te reizen en haar woonplaats te verlaten. Door de mogelijkheid om te reizen
en naar andere plekken te verhuizen, heeft de mens een ander besef van ruimte dan daarvoor.
Met het reizen schort ze als het ware tijdelijk haar gehechtheid aan haar landschap en dagelijks
leven op. Daarnaast stelt zij zich open voor de ervaring van het wonen van anderen. Elke reis
is een risico en vereist moed, zegt Lemaire. Het reizen pleegt namelijk een aanslag op het
bewustzijn wanneer de mens zich in een vreemde omgeving begeeft en het reizen bedreigt de
habitus door het zien van andere gewoonten. De moderne mens gaat haar eigen gewoonten
bevragen. Als zij weer thuis is teruggekeerd, zal zij nooit meer de naïeve bewoner zijn die zij
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voorheen was. De reiziger is geïnteresseerd in de georiënteerdheid van anderen, doordat zij haar
eigen vaste middelpunt verloren is. We zijn de waarnemers van andermans gewoonten
geworden, omdat we niet langer herhaler zijn van onze eigen gewoonte. Voor de reiziger is elk
gebied de moeite van het bezoeken waard, want overal valt iets te bezichtigen. De ruimte wordt
homogeen. Net als Spengler stelt Lemaire dat de westerse mens een bewuste autonome bewoner
van de wereld is geworden. Doordat de mens op een bewuste manier naar de ruimte kijkt, kan
de mens niet meer genieten van de oorspronkelijke gehechtheid aan haar woonplaats. Lemaire
bevestigt hier de determinant dasein; een onbewuste verhouding tot de ruimte zorgt volgens
hem eerder voor een gevoel van thuis-zijn. De mens heeft door zich bewust te verhouden tot de
ruimte minder binding met een woonplaats, waardoor landschappen minder vertrouwd zijn.
Het landschap en de bewoners zijn onverschilliger voor elkaar geworden. Hierdoor staat de
hedendaagse mens innerlijk los van de ruimte waarin hij of zij zich bevindt. Lemaire noemt de
hedendaagse mens ‘gedelokaliseerd’. Deze de-lokalisatie betekent dat we ons overal min of
meer evenveel thuis voelen. Tegelijkertijd zijn we daarom nergens meer écht thuis.
Een gehechte agrarische verbondenheid met de woonplaats en gewoonte is nog niet
helemaal vergeten; we zijn namelijk nog steeds mensen die een huis bewonen dat ergens
gesitueerd is. Maar door de industrialisatie, door de verstedelijking, door de uitholling van de
agrarische leefwijze, is de spanning en tegenstelling tussen platteland en stad komen te
vervagen. Het agrarisch naïeve wonen is langzaam verloren aan het gaan. Boer-zijn is niet
langer een bijzondere leefwijze, maar slechts een uitoefening van een beroep aan het worden.
Er lijkt geen verzoening mogelijk tussen die naïeve hechte vorm van agrarisch wonen en het
bewuste maar ontheemde wonen op de manier van de stadsmensen. Hoe kan men zo leven dat
men wel profiteert van de mogelijkheden van de universele ruimte, zonder ontheemd te raken,
en dus het middelpunt te verliezen waarin men zijn ervaringen, gedachten en herinneringen
verzamelt, vraagt Lemaire zich af. 56
Ook Lemaire verklaart het gevoel van niet-thuis-zijn aan de hand van het verlies van
binding met de grond die de mens heeft wanneer ze ergens voor een lange tijd woont. Doordat
de moderne mens veel reist en naar andere plekken verhuist is er geen plek meer waar zij zich
aan verbonden voelt. De determinanten vertrouwdheid met de grond en dasein worden door
Lemaire bevestigd. Een eenheid tussen binnen- en buitenwereld is voor Lemaire belangrijk
voor het gevoel van thuis-zijn. De moderne mens staat volgens hem los van de ruimte waarin
zij zich bevindt, waardoor zij zich niet meer thuis voelt. Ook ethos wordt door Lemaire daarmee
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als belangrijke factor gezien voor binding. Daarnaast stelt Lemaire dat het huis waarin de mens
voor een langere tijd woont herhaling van gewoonten mogelijk maakt. Door deze herhaling van
gewoonten kan de mens zich in de wereld installeren en zich thuis voelen. Lemaire brengt
daarmee een nieuwe determinant in voor het thuis-zijn, namelijk gewoontevorming. Deze
gewoontevorming kwam ook al terug in de Griekse definitie ethos als houding. Je houding komt
door gewenning tot stand en krijgt gestalte in bepaalde verhoudingen binnen de wereld en tot
de wereld. Een dergelijke instelling impliceert een gevoelsmatige betrokkenheid op de
omgevende wereld en daarmee een eenheid tussen de binnen- en buitenwereld. Met Lemaire
zien we dat ethos inderdaad tot stand kan komen door gewoontevorming.
4.3 De ontwortelde moderne mens volgens Heidegger
Lemaire gaf al aan dat plaatsbepaling een wezenlijk attribuut is voor de mens. Heidegger gaat
hier verder op in. Ook bij Heidegger is de moderniteit een verklaring voor het gevoel van het
niet-thuis-zijn van de mens. De ontworteling van de mens gaat voor Heidegger samen met het
onvermogen van de moderne mens om nog werkelijk te wonen. In Over denken, bouwen en
wonen onderzoekt Heidegger of we in de moderne tijd nog wel werkelijk kunnen wonen.
Heidegger begint in dit boek met de vraag naar het wezen van bouwen. Het
Oudhoogduitse woord voor bouwen is ‘buan’, schrijft Heidegger. ‘Buan’ betekent het ‘zich
blijven ophouden’ of ‘wonen’. Daarnaast is het woord verwant met ‘ik ben’. Volgens Heidegger
kunnen we uit het Oudhoogduitse woord ‘buan’ opmaken dat de mens is voor zover zij woont.
Het wonen is de manier waarop wij mensen op aarde zijn. Heidegger stelt dat het bouwen echter
in de schaduw is komen de staan van de talrijke manieren waarop het wonen zich voltrekt. ‘Wij
wonen niet, omdat we gebouwd hebben, maar we bouwen en hebben gebouwd voor zover we
wonen, dat wil zeggen voor zover we als wonenden zijn’.57 Men woont niet zomaar op de aarde,
hier gaat een proces van ‘bouwen’ aan vooraf. En eigenlijk niet alleen aan vooraf, want in
Heideggers theorie betekent bouwen niet slechts een ‘middel tot wonen’, maar betekent bouwen
ook daadwerkelijk wonen. Alleen wanneer we werkelijk kunnen wonen, kunnen we bouwen.
Volgens Heidegger vergeet de mens dat het voortbrengen van het wonen slechts denkbaar is
indien het wonen oorspronkelijk verbonden is met het bouwen. Er bestaat een band en die band
is de hedendaagse mens vergeten. Dat het woord bouwen de betekenis van wonen in zich draagt,
laat zien hoe we aan het eigenlijk bedoelde wonen zouden moeten denken. Heidegger stelt het
bouwen niet voor vanuit de bouwkunst of techniek, maar als onderdeel van het domein waartoe
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alles behoort dat is. Daarmee bevestigt Heidegger de determinant ethos. De mens en de ruimte
om haar heen zijn nauw met elkaar verbonden. De mens leeft daardoor altijd al in de ruimte om
haar heen en staat in een wonende verhouding tegenover haar omgeving. Ervan uitgaande dat
de mens en de dingen, de wereld, onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, moet er ook een
harmonieuze samenlevingswijze denkbaar zijn in de filosofie van Heidegger. Hoewel we het
wezenlijke contact met de dingen verloren zijn in de moderniteit, zijn wij altijd onlosmakelijk
met de dingen verbonden. Het zit in de aard van de mens om betrokken te zijn, te leven in
aanwezigheid van de dingen. Bij een werkelijk wonen is de mens op natuurlijke wijze omgeven
door de dingen.
Wat is dan het wezen van wonen? Evenals het woord ‘buan’, betekent het Oudsaksische
‘wuon’ blijven of zich ophouden. Het Gotische ‘wunian’ betekent tevreden zijn, tot vrede
gebracht zijn en in vrede en vrijheid blijven. Wonen betekent dus tot vrede gebracht zijn,
omheind blijven in het vrije. De mens die werkelijk woont staat open voor de fundamentele
dimensies van het zijn. Heidegger beschrijft dat in zijn tijd het wonen al niet meer als het zijn
van de mens wordt ervaren. Volgens Heidegger is de eigenlijke betekenis van het woord
bouwen, namelijk wonen, ons verloren gegaan. Bouwen is een eigenlijk wonen en het wonen
is de wijze waarop de mens op aarde is. In de moderniteit woont de mens niet meer in de zin
van Heidegger. ‘Er is sprake van een woningnood’, stelt Heidegger. Met woningnood bedoelt
hij geen tekort aan woningen. De eigenlijk nood van het wonen bestaat uit de gedachte dat de
mens niet meer weet wat werkelijk wonen is. De mens is van nature wonende op deze aarde.
Echter, brengt de moderniteit haar dat zij niet tot het wezenlijke wonen in staat is. De moderne
mens denkt te wonen, maar staat ver af van het werkelijke wonen. In de huidige tijd betekent
wonen het zich telkens eigen maken van nieuwe omgevingen. Behoedzaamheid en koestering
hebben geen plaats meer in de huidige tijd; wat overheerst is een instrumentele houding ten
opzichte van de wereld, gebaseerd op overwegingen van nut en efficiëntie. Het huis staat in de
huidige tijd los van de omgeving en we hebben slechts een instrumentele houding tegenover de
plek waar we wonen. De mens is overal en nergens thuis en verliest zo haar geestelijke band
met een plek waar werkelijk gewoond wordt. Hierdoor is de moderne mens ontheemd. Binnen
de moderniteit is geen aandacht voor de waarde van het volle leven, voor continuïteit,
geborgenheid en verbondenheid. Heidegger is geïnspireerd door het gedicht Lieblicher Bläue
van Friedrich Hölderlin. Vanuit dit gedicht licht hij toe wat men onder het werkelijke wonen
zou moeten verstaan. ‘Vol verdienste, maar dichterlijk woont de mens op deze aarde’, schrijft
Hölderin. Met dichterlijk wonen bedoelt Heidegger een wezenlijk, werkelijk wonen: een latenwonen. Dit laten-wonen is letterlijk op te vatten als iemand laten in zijn wonen, maar ook in
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het ervoor zorgen dat men kan wonen, oftewel bouwen. De manier van wonen in de huidige
tijd staat haaks op Heideggers notie van het wonen. Wonen is namelijk niet alleen een primaire
behoefte van het mens zijn, maar het is ook de enige manier waarop de mens op deze aarde kan
zijn. Daarmee is het wonen een probleem geworden en de betekenis van wonen veranderd. De
ontworteling van de mens gaat samen met het onvermogen van de moderne mens om nog
werkelijk te wonen. De moderne mens is in woningnood en is daardoor niet meer, want de mens
is voor zover zij woont. Dat is de verklaring van het niet-thuis gevoel volgens Heidegger.58
Volgens Heidegger is de moderne mens in woningnood, omdat zij niet meer werkelijk
kan wonen. In de moderniteit woont de mens telkens in nieuwe omgevingen, hierdoor staat het
huis los van de omgeving en verliest de mens de geestelijke band met de plaats waar ze woont.
Heidegger bevestigt hiermee de determinant ethos. Om werkelijk te wonen is er een eenheid
nodig tussen habitus en habitat. Pas als je werkelijk woont ben je, zegt Heidegger. Hiermee
concludeert Heidegger dat de moderne mens niet meer is.
4.4 De afkomst van het niet-thuis-zijn
In dit hoofdstuk hebben we twee nieuwe determinanten van thuis-zijn geleerd: dasein en
gewoontevorming. De definitie van thuis-zijn kan hierdoor aangepast worden en de nieuwe
definitie is als volgt: Thuis-zijn is een innerlijke staat van zijn die wordt bepaald door de
determinanten veiligheid, gemeenschap, vertrouwdheid met een plaats, geboortegrond,
particulariteit, dasein en gewoontevorming. Niet-thuis-zijn is de negatie van de definitie van
thuis-zijn. Als iemand niet-thuis-is missen een of meerdere van de determinanten van thuiszijn, waardoor heimwee of een verlangen naar een thuis kan ontstaan. Daarnaast kun je je
minder thuis voelen als je je verbonden met een plaats of gemeenschap voelt op twee of meer
locaties, omdat dan de mogelijkheid ontstaat dat je verlangt naar de andere plaats dan de plaats
waar je op dat moment bent.
In deel drie zijn we op zoek gegaan naar de achterliggende oorzaak voor het gevoel van nietthuis-zijn. De moderniteit heeft voor veel ingrijpende veranderingen gezorgd in de samenleving
en zo invloed uitgeoefend op een aantal van de determinanten van thuis-zijn. Per determinant
wordt hieronder beschreven hoe de moderniteit invloed heeft uitgeoefend op de determinanten
van thuis-zijn en zo een antwoord geeft op de vraag waar het gevoel van niet-thuis-zijn vandaan
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komt. De determinanten zijn niet altijd volledig te scheiden, ze oefenen onderling ook invloed
op elkaar uit.
Op de eerste determinant, veiligheid, blijkt geen direct negatief of positief effect uit de
verschillende teksten, omdat de determinant niet wordt genoemd in de teksten. De primaire
functie van de woning is de bescherming tegen de buitenwereld en het is nog onduidelijk of de
ontwikkelingen van de moderniteit daar direct invloed op uitgeoefend hebben. Je zou kunnen
stellen dat de moderne samenleving gedeeltelijk veiliger is geworden door technische
ontwikkelingen, denk aan elektriciteit in plaats van gasketels, meer verlichte plekken in de
omgeving of het kunnen betalen met een pinpas in plaats van contant geld, waardoor er minder
overvallen zijn. De moderniteit zou hierdoor een positief effect kunnen hebben op veiligheid,
waardoor het een bijdrage kan leveren aan het gevoel van thuis-zijn. Aan de andere kant zijn er
in de modernisering hele volken in gevaar gebracht, door kolonisatie en oorlogen. Veel
vluchtelingen voelen zich niet veilig. Daarnaast is de moderniteit van invloed op de slechte,
onveilige, werkomstandigheden in fabrieken in niet-westerse landen als gevolg van het
moderne consumentisme en kunnen technische ontwikkelingen ook weer voor nieuwe gevaren
zorgen.
Duidelijker blijkt uit de tekst dat de moderniteit invloed heeft op de determinant
gemeenschap. Door de ontwikkelingen van de modernisering is het individu centraal komen
te staan. In toenemende mate wordt de mens gezien als zelfdenkend en zelfbepalend individu,
waardoor gemeenschappen op een andere manier ervaren worden. De familie en de
gemeenschap waarin iemand is opgegroeid is minder belangrijk geworden. Dat zou ervoor
kunnen zorgen dat iemand zich minder thuis voelt. Aan de andere kant vormt de moderniteit
door de opkomst van nieuwe instituties ook weer nieuwe gemeenschappen. Dat zou betekenen
dat er ook een oplossing mogelijk is voor het niet-thuis-zijn via een andere, nieuwe
gemeenschap.
Ook op de derde determinant, vertrouwdheid met een plaats, is de moderniteit van
invloed. In veel premoderne culturen is het boerenland waarop mensen opgroeien inherent
verbonden met de mensen die erop wonen. Door zich ergens lange tijd te vestigen gaat de mens
een hechte band aan met het land en het huis waarin zij woont. De mobiliteit die gepaard gaat
met verstedelijking verandert de relatie van mensen met hun leefomgeving. Veel mensen zijn
in de stad gaan wonen en losgekomen van het boerenland. Daarnaast wordt de begrensde
leefwereld van de mens opengebroken door de technische en economische ontwikkelingen. De
mens reist of verhuist steeds makkelijker naar een andere locatie. Zodra de mens beschouwer
van haar eigen woonplaats wordt, wordt zij steeds minder een vaste bewoner van deze plaats
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en verliest ze de verbondenheid en vertrouwdheid met een plaats. De hedendaagse mens staat
innerlijk los van de ruimte waar zij zich bevindt. Hierdoor is de kijk op het huis veranderd en
de mens gedelokaliseerd. Dat betekent dat de moderne mens zich overal evenveel thuis zou
kunnen voelen, maar nergens meer écht thuis.
Net als bij de determinant vertrouwdheid met een plaats, zijn de ontwikkelingen van de
moderniteit van invloed op de determinant geboortegrond. Het is niet vanzelfsprekend dat de
mens nog woont op de grond waar zij geboren is; 250 miljoen mensen wonen niet in het land
waar ze geboren zijn. Dit aantal is nog vele malen hoger voor de mensen die binnen hun eigen
land zijn verhuisd. Wonen betekent in de moderniteit het steeds eigen maken van nieuwe
omgevingen, waardoor de mens loskomt van haar omgeving. Zij heeft een instrumentele
houding tegenover de omgeving. De hechte verbintenis die de boer altijd had met zijn land, is
doorbroken in de moderniteit en slechts nog van toepassing op enkelen. Het ontwortelen van
de geboortegrond door de moderniteit kan een oorzaak zijn van het niet-thuis-zijn.
Bij de vijfde determinant, particulariteit, heeft de moderniteit ook een grote
oorzakelijke rol gespeeld. In een premoderne wereld werd de ruimte gevuld met mystieke
plaatsen. In de moderniteit gaat wetenschap de plaats innemen van het geloof en het mystieke.
Tijd en ruimte worden geneutraliseerd in een moderne wereld en daardoor anders ervaren. Tijd
en ruimte worden ontdaan van het dagelijks leven. Afstanden worden absoluut gemaakt en
beschreven in universele wiskundige termen. De achtergrond waartegen ruimte en tijd gemeten
worden is neutraal en homogeen geworden. Alles wordt vast gelegd in al bestaande begrippen
en kaders. De rede systematiseert, maar is inhoudelijk neutraal en leeg geworden. Het
bijzondere, particuliere verdwijnt hierdoor. De angst om af te wijken van de feiten leidt tot een
enorme drang naar uniformiteit. In de moderniteit is het huis niet altijd een unieke plek. Het
huis is objectief geworden en niet altijd meer gebonden aan de bewoners die erin wonen. De
homogeniteit die door de moderniteit wordt veroorzaakt kan leiden tot een verlies aan binding
en daardoor tot een gevoel van niet-thuis-zijn.
De moderniteit is daarnaast van invloed op de zesde determinant, dasein. De
boerenstand is opgenomen in de omgeving om hem heen: hij volgt het ritme van de dag, nacht
en seizoenen en voelt zich een deel van de plaats waarin hij woont, zonder zich hier bewust
tegen te verhouden. Hij wordt kosmisch meegenomen in zijn omgeving en dit kosmische zorgt
ervoor dat geslachten en families zich aan elkaar binden. In de moderniteit verhouden veel
mensen zich bewuster, op een wakkere manier, tegenover hun omgeving. De moderne mens
probeert haar wereld te doorgronden, vast te leggen en van blijvende betekenis te voorzien. Het
kosmische dasein in haar verslapt hierdoor. Doordat de mens op een bewuste manier naar de
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ruimte kijkt, kan zij niet meer genieten van de oorspronkelijke gehechtheid aan haar
woonplaats. Dat kan zorgen voor het niet-thuis-zijn van de moderne mens.
Op de laatste determinant van thuis-zijn, gewoontevorming, is de moderniteit ook van
invloed. Het huis waarin de mens voor een langere tijd woont, maakt herinneringen en
gewoonten mogelijk, Traditie en herhaling van gewoonten zijn belangrijk voor de mens, omdat
zij zich hierdoor kan installeren in de wereld en zich thuis kan voelen. Deze gewoontevorming
is echter ook mogelijk in het huis in de stad, waar de mens niet in geboren is, maar wel voor
langere tijd woont. Dat zou betekenen dat er ook via de determinant gewoontevorming een
oplossing mogelijk is voor het niet-thuis-zijn. Hier wordt in het volgende hoofdstuk verder op
ingegaan.
Concluderend grijpt de moderniteit het meeste in op de determinanten gemeenschap,
vertrouwdheid met een plaats, geboortegrond, particulariteit en dasein. Er is echter een
onderscheid tussen de verschillende groepen en de mate van invloed op het gevoel van nietthuis-zijn per groep. De vluchtelingen in Baqa’a zijn ontheemd. De reden dat zij niet thuis-zijn
is niet dat zij moderne subjecten zijn en zich op een bewuste manier verhouden tegenover de
wereld, zij zijn eerder slachtoffer van de moderniteit. Zij verlangen terug naar hun
geboorteland, waar ze op een premoderne manier verbonden waren aan het land en de
gemeenschap. Doordat ze niet terug kunnen naar de plaats waar ze geboren zijn, hebben ze het
idee in een liminale fase te leven; een fase waarin de tijd voor hen stilstaat. De oorzaak van het
gevoel van niet-thuis-zijn ligt voor hen bij de determinant geboortegrond en wordt veroorzaakt
doordat zij op een andere plek wonen dan de plek waar zijn aan gehecht waren. De hechte
verbintenis die zij voelden tot het land is doorbroken en zij zijn losgekomen van hun omgeving.
De economische migrant Milan voelt zich niet-thuis door de determinant vertrouwdheid met
een plaats en de determinant gemeenschap. In plaats van het missen van de vertrouwdheid,
voelt Milan zich juist verbonden en vertrouwt aan de grond en gemeenschap op twee
verschillende locaties. Hij mist hierdoor altijd elementen van een andere plaats. De moderniteit
is hier oorzakelijk, omdat de verschillende ontwikkelingen van de moderniteit ervoor hebben
gezorgd dat Milan naar een andere locatie kon, wilde, maar ook moest verhuizen. Ook al voelt
Milan zich ontworteld, hij voelt zich vooral niet thuis omdat hij op twee plaatsen maar half is
geworteld. Tot slot voelt Schreiber, de kosmopoliet, zich niet thuis omdat hij nooit is geworteld.
Via de determinanten gemeenschap, vertrouwdheid met een plaats, particulariteit en dasein is
Schreiber niet-thuis. Zelfs als Schreiber op zijn geboortegrond zou worden, zou hij nog nietthuis-zijn, omdat hij zich op een wakkere-manier verhoudt tegenover deze grond. Hij voelt zich
niet verbonden met deze plaats.
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In het volgende hoofdstuk wordt gekeken of er een oplossing is voor het niet-thuis-zijn
voor de drie groepen. Hoe kunnen zij omgaan met het niet-thuis-zijn en zouden zij toch ergens
een thuis kunnen creëren?
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Deel 3: Hoe kunnen we omgaan met het niet-thuis-zijn?
Lang geleden, in de zesde eeuw voor Christus, bestond er een onafhankelijk koninkrijk
genaamd Juda. De hoofdstad van Juda was Jeruzalem. Het koninkrijk was een gedeelte van de
Kanaän, dat in bezit was genomen door verschillende Israëlitische stammen, waaronder de stam
van Juda. In deze tijd waren er twee grote rijken in de buurt van Juda: het Egyptische en het
Babylonische rijk. De Babylonische koning wilde dat Juda deel uit zou maken van zijn rijk. In
de slag bij Karkemisch won Babylon het van koninkrijk Juda, waardoor het koninkrijk
onderhorig werd aan Babylon. Juda werd een provincie van Babylon. In de daaropvolgende
jaren ontstonden er twee partijen aan het hof van Jeruzalem: een pro-Egyptische en een proBabylonische partij. De pro-Egyptische partij kreeg de overhand, waarna Juda in opstand kwam
tegen Babylon. In reactie hierop belegerde de koning van Babylon Jeruzalem. Een jaar later
viel de stad. De eerste joodse tempel in Jeruzalem werd geplunderd en later verwoest. De
Judeeërs werden verbannen uit Juda en naar Babylon gevoerd. Na een moord op de
Babylonische adviseurs zocht een stroom Judeeërs veiligheid in Egypte. Daarnaast werden veel
Judeeërs als slaven verkocht. Hierdoor waren er in deze tijd twee belangrijke Joodse
gemeenschappen: een in Babylon en een in Egypte. Langzaam begonnen de gemeenschappen
zich verder te verspreiden. Dit was het begin van de Joodse diaspora, een grote verspreiding
van het joodse volk over de antieke wereld van het Midden-Oosten.
De periode van het Babylonische ballingschap is voor het jodendom een zwarte periode.
Doordat de Judeeërs zijn verbannen van hun land, werd hun identiteit bevraagd. De Judeeërs
wilden zich graag als een volk blijven handhaven en waren bang om als individuen in de
omgeving op te gaan, zoals vele andere verbannen volken. Zij moesten zich daarom meer als
afzonderlijke groep profileren. De Judeeërs hadden in Juda altijd een vaste woonplaats gehad
en daardoor ook een bepaald beeld van God. Voor hen was het belangrijk dat ze vruchtbaar
land hadden en dat de oogst zou slagen. Ze vereerden hun God in beelden die in tempels
stonden. Daar probeerde de bevolking de God gunstig te stemmen door offers te brengen. Toen
de tempel door de Babyloniërs werd verwoest en grote groepen werden verbannen, hadden ze
het gevoel dat God met hen meereisde. Op deze wijze ontstond een beeld van een God die je
niet in de steek liet. God werd onzichtbaar, maar hij was overal aanwezig voor de Judeeërs. In
de tijd van het Babylonische ballingschap veranderde een aantal elementen van de joodse
cultuur. De Judeeërs kregen een nieuwe naam: Joden. Daarnaast veranderde het Hebreeuwse
alfabet, de joodse kalender en een aantal fundamentele gewoonten en gebruiken binnen de
joodse religie. Ook het merendeel van de heilige geschriften van de Joden kwam tot stand in
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deze tijd. Tot slot kreeg de Thora een centrale rol in het joodse leven en in de identiteit van het
volk.59
‘Wanneer de wortels in jezelf zitten kun je overal aarden’, blijkt uit het verhaal van de
verbannen Judeeërs.60 Zij voelden zich niet-thuis buiten hun land Juda, maar hebben
uiteindelijk toch een thuis gevormd zonder op de daadwerkelijke thuisgrond aanwezig te zijn.
In ballingschap creëerden zij een geestelijk huis: een joodse identiteit door middel van de Thora
en de bijbehorende gebruiken van het geloof. Zij wortelden in de Thora in plaats van in de
grond.i
In veel premoderne culturen is het boerenland waar mensen opgroeien inherent verbonden met
deze mensen en hun familie. In het Westen is dit op veel plekken al veranderd, maar niet alleen
het Westen verandert. In de gehele wereld reizen en verhuizen mensen en het ziet er niet naar
uit dat dat minder gaat worden. Steeds minder mensen zullen het gevoel hebben thuis te zijn in
de toekomst.61 We weten nu wat niet-thuis-zijn betekent en waar het niet-thuis-zijn in diepere
zin vandaan komt. Maar hoe kunnen we omgaan met het niet-thuis-zijn? Kan er in de
moderniteit überhaupt nog op een gewortelde manier gewoond worden in de wereld, ook als de
moderne mens blijft reizen en verhuizen? Het verhaal van de verbannen Judeeërs laat zien dat
het mogelijk is om een geestelijk thuis te creëren. In het volgende hoofdstuk wordt er gekeken
op wat voor manier dat mogelijk zou zijn voor de moderne mens.
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5. EEN INGEBED ZIJN

Uit het begin van deel drie is gebleken dat een geheel volk een geestelijk thuis heeft kunnen
creëren. In dit hoofdstuk gaan we kijken of dit ook mogelijk is voor de vluchtelingen, de
economische migrant en de kosmopoliet. De mens is altijd al betrokken op de wereld om haar
heen, stelt Heidegger. Voor Verbrugge is het dan ook een misvatting dat het subject in de
moderniteit tegenover het object wordt geplaatst, de mens leeft namelijk altijd al in de wereld.62
Vanuit dit idee beschrijft Sheikh dat het nog mogelijk is voor de moderne mens om zich thuis
te voelen. In Embedding Technopolis tracht hij een symbolische laag aan te brengen in het
moderne leven. De mens is ook volgens hem nog steeds een wezen dat is ingebed in de wereld
en betrokken is op die wereld. Zij wordt bepaald door symboliek en inbedding door cultuur en
tradities. Die cultuur en tradities zijn te vinden in de gewoonten van mensen. Achter de
waargenomen moderne façade overleven oude tradities, levendig en vaak onbewust. De wereld
is daarom niet alleen een neutrale set van eigenschappen die we machinaal in elkaar zetten en
waar we niet tot betrokken zijn. Gebruiken van de moderne mens wijzen namelijk op een
bepaalde inbedding, en niet op het wereldbeeld dat door de moderniteit wordt gepresenteerd.63
Sheikh beschrijft een mogelijkheid om vanuit de determinanten gewoontevorming en
particulariteit een geestelijk thuis te creëren.
5.1 Een ingebed wereldbeeld
De moderniteit kan traumatisch zijn: traditionele levensritmen en overtuigingen worden
omgegooid. De verhouding tussen mens en wereld is echter niet zo radicaal te scheiden, stelt
Sheikh. Mens en wereld staan niet tegenover elkaar, maar zijn op elkaar afgestemd. Inbedding
is onze oorsprong, zowel in de zin van tradities die ons vormen als de omgeving waarin we
opgroeien. De manier waarop we zijn ingebed vormt ons wereldbeeld en de relatie die we
hebben met onze omgeving. De betekenisvolle structuren waarin we leven geven ons richting
in de vorm van verlangens, twijfels, admiraties, wensen en angsten. Vanuit het moderne
wereldbeeld zijn we geneigd om de wereld te zien als een homogene lege ruimte. Maar, de
ruimte is sferisch in plaats van leeg. De mens heeft het vermogen om op-te-gaan in de ruimte
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en ingebed te zijn in deze ruimte in plaats van er als subject tegenover te staan. De mens zou
zelfs niet helemaal los van de ruimte kunnen komen te staan: de ruimte is namelijk bezield. De
mens heeft het vermogen om zelf een thuis te creëren. Pas wanneer je uit je eigen gevoel van
thuis-zijn wordt gerukt, kom je erachter dat een thuis niet de optelsom is van individuele
eigenschappen, geeft Sheikh aan. Thuis-zijn heeft iets weg van een sfeer, een ruimtelijkheid die
is gecreëerd en die we op zintuigelijk niveau kunnen voelen. ‘Thuis’ is niet rationeel te
beschrijven als een som van eigenschappen. Een huis is niet enkel een gebouw met drie
verdiepingen en bepaalde kleuren. In een dergelijke beschrijving mist de ervaring van het thuiszijn. Door typische situaties in het huis te beschrijven, krijgt het huis betekenis en een sferisch
karakter. Ook de tijd is niet leeg. Een ingebedde tijd kan ervaren worden als ritmisch. Net als
Lemaire stelt Sheikh dat herhaling en het ritme van de omgeving onlogisch en complex lijkt
voor iemand die nieuw is op een plek. Als nieuweling is het moeilijk om mee te gaan in dit
ritme, terwijl een ingebedde persoon geniet van het ritme. Het vermogen tot het voelen van dit
ritme ordent de wereld waarin iemand leeft. Het ritme creëert een natuurlijke ruimte waarin
alles langzamer en gemakkelijker is. Wanneer iets ritmisch gedaan wordt, verdwijnt een deel
van de moeite en pijn. Ook de omgang van mensen met elkaar kan ritmisch zijn.
De neutrale ruimte van de moderniteit kan sferisch gemaakt worden en de neutrale tijd ritmisch.
Op deze manier is de ruimte niet meer homogeen, maar komt het particuliere weer tevoorschijn
in de ruimte. Als je langer in een samenleving leeft, voel je patronen in deze samenleving
onbewust aan. Deze patronen behoren tot een zingevende orde waarin mensen zijn op elkaar en
op de omgeving zijn afgestemd. Moderniteit en tradities kunnen symbiotisch bestaan, geeft
Sheikh aan. Net als in de natuur kunnen zij samenleven en elkaar aanvullen. Als een
verandering ongewenst is wordt deze vaak ontkend door de mens. Mensen houden zich graag
vast aan een oude manier van leven, terwijl het niet meer mogelijk is om te leven op die manier.
Bijvoorbeeld het proberen te creëren van een thuisland op een nieuwe plek is moeilijk, de
omgeving is namelijk nooit hetzelfde. Maar, het ontkennen van het thuisland en volledig
identificeren met de nieuwe plek zorgt voor ontworteling. De gemeenschappelijke
betekenisvolle structuur wordt zo geneutraliseerd. Binnen beide opties is de kans groot dat de
mens zich niet thuis voelt.
Transformatie is de oplossing, stelt Sheikh. Oude gewoonten kunnen voor een vorm van
inbedding zorgen zolang ze aangepast zijn aan de nieuwe omgeving. De elementen van
inbedding kunnen de donkere kant van de moderniteit in evenwicht brengen en betekenis en
richting creëren. Op deze manier kan een nieuw, geestelijk, thuis worden gecreëerd. Laat de
kracht van de moderniteit binnen en laat je eigen wortels eromheen groeien en het vormgeven.
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Hiervoor zijn acceptatie en vertrouwen nodig. Acceptatie dat het leven fundamenteel is
veranderd en vertrouwen dat er nog een thuis te creëren is in de moderniteit. Een sterke
inbedding biedt een innerlijk vermogen om ontworteling tegen te gaan. Het kan een stabiele
basis creëren en het vermogen om je werkelijk thuis-te-voelen.64
Een nieuw geestelijk thuis creëren is dus nog mogelijk. Ondanks de moderniteit zijn er
impliciete, vaak onbewuste tradities en gewoonten aanwezig in de mens. Tradities en
gewoonten kunnen worden meegenomen en verinnerlijkt om zo op een andere manier te
wortelen. Zo kan er een geestelijk thuis worden gecreëerd. Dit is echter alleen mogelijk als je
wortels hebt gehad. Voor de vluchteling zou dit een oplossing kunnen zijn, omdat de gewoonten
ervoor zorgen dat de vluchtelingen zich op een ander stuk grond kunnen wortelen dan de
geboortegrond, mits zij de situatie accepteren en het vertrouwen hebben dat het gaat lukken. De
Palestijnse vluchtelingen in Baqa’a hebben nog een cultuur met tradities en gewoonten waar zij
zich aan kunnen vasthouden. Alleen acceptatie is voor velen van hen moeilijk. Zelfs na vijftig
jaar willen de meeste vluchtelingen die ik heb gesproken zich nog niet thuis voelen.
Desalniettemin geven ze aan te weten dat ze niet terug naar Palestina kunnen. Acceptatie is
mogelijk een volgende stap. Ook de economische migrant zou een geestelijk thuis kunnen
creëren. Milan voelt zich niet-thuis doordat hij op twee plekken maar half geworteld is. Door
een geestelijk thuis te creëren, door middel van zijn cultuur en tradities, zou hij op beide plekken
volledig kunnen wortelen.
Maar wat als er geen wortels meer zijn? Het woord wortel wordt vaak als de natuurlijke
plaats van de mens gebruikt: mensen en culturen zijn geworteld in de grond. Als mensen
weggaan van hun cultuur of gemeenschap raken zij vaak ontworteld. Maar niet elke vluchteling
of economische migrant heeft ooit wortels gehad. Vaak wordt gedacht dat zij in een totaal
vreemde wereld terecht komen, terwijl zij zich in de oude gemeenschap vertrouwd en thuis
voelden. Dat is tenslotte de plaats waar zij leefden met een onproblematische cultuur en
identiteit. Dat geldt echter niet voor alle vluchtelingen of economische migranten. Culturen en
mensen veranderen voortdurend; niet iedereen hoort meer bij een bepaalde cultuur of een
bepaald volk. Daarnaast heeft ook niet iedereen zich thuis gevoeld op de plek waar hij of zij
geboren is.65 Voor hen met tradities en gewoonten is het in ieder geval mogelijk om een
geestelijk thuis te creëren. Voor de wortelloze kosmopoliet, de wortelloze vluchteling of de
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wortelloze economische migrant, lijkt er minder hoop te zijn. Schreiber heeft zich nooit ergens
thuis gevoeld. Hij heeft nooit wortels gehad en daardoor niets waar hij in ingebed zou kunnen
worden. Hoe kan iemand zonder wortels omgaan met het gevoel van niet-thuis-zijn?
5.2 Het ontstaan van nieuwe gemeenschappen
In hoofdstuk vier hebben we gezien dat de moderniteit van invloed is geweest op de
gemeenschap. Het individu is centraal komen te staan, waardoor gemeenschappen op een
andere manier ervaren worden. De familie is voor velen minder belangrijk geworden. Echter
zijn er in de moderniteit nieuwe instituties ontstaan die weer zorgen voor nieuwe
gemeenschappen. Vanuit deze dimensie is er geen binding meer met de grond nodig, maar kan
worteling of binding worden gezocht in een nieuwe gemeenschap. Zo zou er naast een geestelijk
thuis ook een daadwerkelijk thuis gecreëerd kunnen worden.
Centraal in de ontwikkelingen van de moderniteit staat een veranderende vorm van
identiteitsconstitutie, schrijft de filosoof Harry Kunneman in Van theemutscultuur naar
walkman-ego. In de premoderne cultuur was de identiteit van individuen nog lokaal geworteld,
dat wil zeggen verbonden met één plek, één gemeenschap en één traditie. De identiteit van een
individu toonde daarmee een zekere stabiliteit en voorspelbaarheid. De identiteit van de
moderne mens lijkt gekenmerkt door een hoge mate van plasticiteit. Dat gaat in eerste plaats
terug op het feit dat die identiteit rechtstreeks aangesloten is op een commerciële massacultuur
die niet langer afhankelijk is van lokale, historisch verankerde verbindingen, maar een mondiaal
karakter heeft en gekenmerkt wordt door een snelle wisseling van trends, stijlen en producten.
De identiteit wordt losgemaakt van een collectief gedefinieerd moreel schema en ethiek wordt
een grotendeels individuele keuze in de moderniteit. Dat zorgt ervoor dat hechte
samenlevingsverbanden uit elkaar vallen.
Met deze verandering zou je verwachten dat er in de moderniteit alleen nog atomaire
individuen huizen. Desalniettemin treedt een tegengestelde beweging op: de leegte van de
moderniteit is niet alleen door bewuste vormen van individualisering gevuld, maar ook door
nieuwe normatieve oriëntaties die zich steeds opnieuw lijken te onttrekken aan de homogene
moderne wereld. Kunneman stelt dat deze individualisering juist een nieuwe vorm van
socialiteit met zich mee brengt: ‘een vorm bovendien, die in staat is om meer mensen hechter
te integreren in een complexere sociale en economische dynamiek dan enige andere vorm van
traditionele of premoderne socialiteit’.66 De moderne mens heeft een nieuwe vorm van
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individuerende relaties ontwikkeld waarin mensen als persoon in hun bijzonderheid tot hun
recht komen en hun eigen waarde beleven doordat ze anderen in hun bijzonderheid zien en daar
daadwerkelijk contact mee maken. Dergelijke relaties staan haaks op de hiërarchische relaties
van de premoderne mens en kunnen niet met instrumentele middelen naderbij worden gebracht.
Daarnaast draagt de enorme aandacht voor het zelf die kenmerkend is voor de
moderniteit ook een diep verlangen naar erkenning in zich; een verlangen om gezien en
aangeraakt te worden door anderen en aan anderen te kunnen uiten wat echt belangrijk voor jou
is. De aandacht voor het zelf is dus niet alleen atomiserend, maar wordt ook door diepe
communicatieve en relationele verlangens gevoed. Bovendien biedt het verlangen naar
erkenning van individuele eigenheid plaats aan de verdeeldheid en verschillen in een moderne
samenleving.

Zij

opent

nieuwe

mogelijkheden

voor

verbinding,

solidariteit

en

gemeenschappen. Door een neutralere, homogenere, manier van kijken, wordt het onderscheid
tussen mensen minder groot. Mensen zien elkaar meer als gelijken en dat biedt de ruimte om
verschillen van elkaar te accepteren en de ander als betekenisvol te ervaren. Het leven in de
stad is geen asociaal leven dat breekt met de traditionele gemeenschapsband, de stedelijke
hardheid leidt juist tot nieuwe socialiteit, stelt Kunneman. De moderniteit heeft nieuwe vormen
van individualiteit mogelijk gemaakt: vormen van individualisering die niet alleen in het teken
staan van consumptie, concurrentie en prestatie, maar ook in het teken staan van gelijkwaardige
relaties en authentieke emoties. Zodoende gaat het in de moderne samenleving niet om het uit
elkaar vallen van samenlevingsverbanden, schrijft Kunneman. De individualisering kan ook
een vorm zijn van socialiteit, steeds meer mensen kunnen zich namelijk integreren in een
complexere samenleving.67 Charles Taylor spreekt in dit verband over een authenticiteitsethiek.
Daarmee doelt hij op het idee dat individuen recht hebben op de ruimte, maar ook in staat zijn
om zelf uit te vinden wat zij belangrijk en zinvol vinden in het leven.68 Een dergelijke ethiek
verwijst volgens Kunneman naar horizontale, symmetrische relaties tussen mensen, naar
relaties die niet berusten op plicht, fatsoen en normaliteit, maar banden scheppen doordat ze
ruimte bieden aan verschil. De moderniteit biedt deze ruimte.69 In A Secular Age beschrijft
Taylor dat er in de moderniteit een tegenreactie is op het mechanische systeem door het vormen
van nieuwe sociale banden. De moderne mens zoekt fusie met anderen en bindt zich aan al
bestaande of nieuwe gemeenschappen. Daarnaast is er een nieuwe publieke ruimte ontstaan;
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een ruimte waarin leden van een gemeenschap elkaar kunnen ontmoeten om zaken te bespreken
die men interesseert. Dit is mogelijk door middel van verscheidene media, via elektronica en
persoonlijke ontmoetingen.70
De nieuwe mogelijkheid tot het vormen van gemeenschappen en sterke sociale banden
zou een oplossing kunnen zijn voor het niet-thuis-zijn van de kosmopoliet zonder wortels, of
de wortelloze vluchteling of economische migrant. Bij Schreiber werd al gezien dat hij zich het
meeste thuis voelt bij een goede vriendin van hem die hij regelmatig bezoekt in Berlijn. Door
hechte banden met anderen aan te gaan zou er een nieuwe vorm van thuis-zijn kunnen ontstaan.
5.3 Omgaan met het niet-thuis-zijn
De moderniteit heeft voor ingrijpende mentale en fysieke veranderingen gezorgd, waaronder
veranderingen die ervoor zorgen dat de moderne mens minder thuis is. De wereld lijkt een
neutrale set van eigenschappen waar we niet tot betrokken zijn. Maar volgens Sheikh kijken we
dan niet goed genoeg naar de moderne wereld. Gewoonten en tradities van de mens leven vaak
onbewust door achter de waargenomen moderne façade. Ook al lijkt de mens gescheiden van
haar buitenwereld, zij is nog steeds een wezen dat is ingebed in de wereld en betrokken op die
wereld. De elementen van inbedding kunnen de donkere kant van de moderniteit in evenwicht
brengen en betekenis en richting creëren. Oude gewoonten kunnen voor een vorm van
inbedding zorgen zolang ze zijn aangepast aan de nieuwe omgeving. Op deze manier kan een
nieuw, geestelijk, thuis worden gecreëerd. Transformatie van oude gewoonten is daarmee de
oplossing voor het gevoel van niet-thuis-zijn. Transformatie van oude gewoonten is echter
alleen mogelijk als iemand gewoonten en dus wortels had. Voor de vluchtelingen in Baqa’a en
de Nepalese economische migrant is het mogelijk om een geestelijk thuis te creëren, door
middel van gewoonten. Dit is echter niet mogelijk voor de Duitse kosmopoliet die nooit wortels
heeft gehad.
Dat betekent niet dat er geen hoop is voor de kosmopoliet. Er is nog een andere manier
dan via gewoonten om een nieuwe vorm van binding te creëren. De individualisering heeft een
nieuwe vorm van socialiteit met zich meegebracht, een vorm die in het teken staat van
gelijkwaardige relaties en authentieke emoties. In de moderniteit zijn nieuwe instituties
ontstaan die zorgen voor nieuwe gemeenschappen. Vanuit deze dimensie is er geen binding
meer met de grond nodig, maar kan worteling of binding worden gezocht in een nieuwe
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gemeenschap. Door individuerende relaties aan te gaan en zich te binden aan een gemeenschap,
zou ook de kosmopoliet zonder wortels zich thuis kunnen voelen.
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6. CONCLUSIE
Deze thesis ontstond uit een waargenomen gebrek aan verbondenheid; uit een beschrijving van
het niet thuis voelen van Dina, van Palestijnse vluchtelingen in Jordanië, van een economische
migrant en uit de verhalen van een kosmopoliet. Tegenwoordig wonen meer dan 250 miljoen
mensen in een land waar ze niet geboren zijn. Onder deze groep vallen vluchtelingen,
economische migranten en kosmopolieten. Het doel van het onderzoek betrof dan ook het
ondervinden van de betekenis van het gevoel van niet-thuis-zijn in de moderne wereld en hoe
we daarmee om kunnen gaan. Het thuis-zijn is namelijk de meest belangrijke en miskende
behoefte van de menselijke ziel, stelde de filosoof Simone Weil. Om een antwoord te kunnen
formuleren op de hoofdvraag ‘Wat is de betekenis van het gevoel van niet-thuis-zijn in de
moderne wereld en hoe kunnen we met dit gevoel omgaan?’, zijn drie deelvragen onderzocht:
‘Wat betekent het gevoel van niet-thuis-zijn?’, ‘Waar komt het gevoel van niet-thuis-zijn
vandaan?’ en ‘Hoe kunnen we omgaan met het gevoel niet-thuis te zijn?’.
Wat betekent het gevoel van niet-thuis-zijn? Allereerst wordt niet-thuis-zijn vaak een gevoel
genoemd, maar het betreft allerminst een gevoel. Met Aristoteles hebben we gezien dat het nietthuis-zijn een hexis is: een innerlijke staat van zijn. Op een dialectische manier is een verdere
definitie van het niet-thuis-zijn gevormd, waaruit bleek dat het niet-thuis-zijn een aantal
determinanten heeft. Vanuit de etymologie van het huis, bleken veiligheid en de mogelijkheid
tot een deel uitmaken van een gemeenschap essentiële determinanten van het thuis-zijn.
Daarnaast is de vertrouwdheid met een plaats belangrijk voor het thuis-zijn. Als een van deze
onderdelen ontbreekt, voelt de mens zich vaak niet meer thuis. Zij wordt dan ontworteld of
ontheemd genoemd. Ontwortelde of ontheemde personen kunnen het gevoel hebben in een
liminale fase te leven: een tussenfase van desoriëntatie waarin de tijd stil lijkt te staan.
Bovendien manifesteert het thuis-zijn zich als een eenheid tussen de binnen- en buitenwereld,
als een ethos.
Een eerste definitie van thuis-zijn, namelijk thuis-zijn als een staat van zijn met de
determinanten veiligheid, gemeenschap en vertrouwdheid met een plaats, is getoetst door
beschrijvingen van de ervaringen van vluchtelingen in Baqa’a, een Nepalese jongen in
Nederland en een Duitse kosmopoliet. Uit de beschrijvingen bleek dat de geboortegrond miste
als determinant van thuis-zijn. De vluchtelingen in Baqa’a voelen zich niet thuis, omdat zij van
het land waar ze zich ooit thuis voelden zijn verdreven. Zij zijn ontheemd en missen hun
geboorteland. De andere twee situaties hebben de determinanten van thuis-zijn bevestigd. De
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Nepalese economische migrant voelt zich niet thuis doordat hij op twee locaties half geworteld
is; hij voelt zich vertrouwd met de grond en gemeenschap in Nepal én Nederland en mist
daardoor altijd elementen van de andere plaats. Hij is deels vervreemd van zijn geboortegrond,
doordat hij zich gedwongen voelt om in Nederland te werken en te wortelen. De kosmopoliet
heeft de vrijheid om zich overal te vestigen, maar heeft zich nooit aan een plaats gehecht. Hij
is nooit geworteld geweest en voor hem lijkt thuis-zijn een ideaalbeeld.
De eerste deelvraag is op een dialectische manier beantwoord en de definitie van nietthuis-zijn is door de gehele scriptie aangevuld. Voor een beter begrip van de definitie geef ik
hier de volledige definitie: Thuis-zijn is een innerlijke staat van zijn die wordt bepaald door de
determinanten veiligheid, gemeenschap, vertrouwdheid met een plaats, geboortegrond,
particulariteit, dasein en gewoontevorming. Niet-thuis-zijn is de negatie van de definitie van
thuis-zijn. Als iemand niet-thuis-is missen een of meerdere van de determinanten van thuiszijn, waardoor heimwee of een verlangen naar een thuis kan ontstaan. Daarnaast kun je je
minder thuis voelen als je je verbonden met een plaats of gemeenschap voelt op twee of meer
locaties, omdat dan de mogelijkheid ontstaat dat je verlangt naar de andere plaats dan de plaats
waar je op dat moment bent.
Waar komt het gevoel van niet-thuis-zijn vandaan? Op een eerste orde niveau is onderzocht
waar het niet-thuis-zijn vandaan komt, maar met de determinanten van thuis-zijn is nog geen
antwoord gegeven op deze vraag. We leven in een tijd van ingrijpende maatschappelijke
veranderingen; veel van die veranderingen zijn veroorzaakt door de modernisering. Aan de
hand van Verbrugge is gekeken vanuit welke context de ongebondenheid opkomt en welke
veranderingen van invloed zijn op de determinanten van thuis-zijn. Zo hebben we gezien dat
de opkomst van het autonome individu van invloed zou kunnen zijn op het niet-thuis-zijn. Een
grotere nadruk op het individu heeft ervoor gezorgd dat de gemeenschap minder belangrijk is
geworden en niet iedereen meer deel uitmaakt van een gemeenschap. Ten tweede is de
rationalisering van het wereldbeeld van invloed op de meeste determinanten van thuis-zijn,
doordat de ontwikkeling zorgt voor een veranderende kijk op ruimte en tijd. In de moderniteit
worden tijd en ruimte geneutraliseerd en daardoor anders ervaren. Volgens Sheikh en Adorno
en Horkheimer leidt deze homogenisering tot minder binding met de lokale context, tot minder
particulariteit en dus tot niet-thuis-zijn. Vervolgens zorgen ontwikkelingen binnen de techniek
en de opkomst van de economie ervoor dat de mens steeds makkelijker en verder kan reizen,
waardoor de mens minder lang op een plaats blijft wonen en zo minder vertrouwd is met een
plaats. Tot slot zijn oude instituties vergaan en nieuwe instituties ontstaan, hierdoor veranderen
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gemeenschappen.
Met Spengler, Lemaire en Heidegger is vervolgens een rijker beeld geschapen van de
definitie en de oorzaken van het niet-thuis-zijn. Aan de hand van Spengler is het niet-thuis-zijn
te verklaren doordat de moderne mens zich bewuster tegenover haar omgeving verhoudt. Het
wachsein neemt in de moderniteit de overhand. De moderne mens maakt zich los van de grond
waar ze kosmisch aan verbonden was en zo ontwortelt zij letterlijk. Dasein is met Spengler een
nieuwe determinant van thuis-zijn geworden. Ook Lemaire stelt dat de moderne mens zich op
een bewuste manier verhoudt en loskomt van de grond. Daarnaast voegt Lemaire toe dat het
huis waarin de mens voor een langere tijd woont herhaling van gewoonten mogelijk maakt. Die
gewoontevorming is nodig om je thuis te voelen. Heidegger bevestigt dat het huis in de
moderniteit los staat van haar omgeving, waardoor de mens de geestelijke band verliest met de
plaats waar ze woont. De moderne mens is in woningnood benadrukt Heidegger, omdat zij niet
meer werkelijk kan wonen en daardoor niet meer werkelijk is.
Hoe kunnen we omgaan met het gevoel niet-thuis te zijn? Sheikh stelt dat de verhouding tussen
mens en wereld niet zo radicaal te scheiden is als het lijkt. De mens en de wereld staan niet
tegenover elkaar, maar zij zijn op elkaar afgestemd. Met Lemaire hebben we al gezien dat
traditie en herhaling van gewoonten belangrijk zijn voor de mens. Volgens Sheikh zijn er,
ondanks de moderniteit, vaak nog impliciete gewoonten aanwezig in de mens. Door middel van
het verinnerlijken van tradities en gewoonten kan de mens een nieuw, geestelijk thuis creëren,
zelfs in de moderne stad waar de mens niet is geboren. ‘Wanneer de wortels in jezelf zitten kun
je overal aarden’. Zo is er hoop: Dina, de vluchtelingen in Baqa’a en de economische migrant
kunnen zich opnieuw wortelen.
Opnieuw wortelen is echter niet mogelijk voor de kosmopoliet die nooit wortels heeft
gehad. Dat betekent niet dat er geen hoop is voor de kosmopoliet. Ook de wortelloze moderne
mens kan zich thuis gaan voelen. De individualisering heeft volgens Kunneman namelijk een
nieuwe vorm van socialiteit met zich meegebracht: een vorm die in het teken staat van
gelijkwaardige relaties en authentieke emoties. In de moderniteit ontstaan nieuwe, hechte
gemeenschappen waar worteling en binding in kan worden gevonden. Dat betekent dat er via
de determinanten gewoontevorming of ontworteling in de toekomst kan worden omgegaan met
het niet-thuis-zijn, door een geestelijk thuis of zelfs een daadwerkelijk thuis te creëren.
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Het lijkt tegenstrijdig om in een thesis een verhaal over Palestijnse vluchtelingen, die uit hun land zijn
gedreven, te vertellen en tegelijkertijd een verhaal uit het jodendom te behandelen. Ik heb hiervoor gekozen
omdat beide verhalen mijn thesis helderder maken. Mijn thesis gaat niet over het conflict tussen Israël en
Palestina en er wordt geen kant gekozen.
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