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Lezing Klaas Koffeman over ‘Zin in Wonen’ 

(enkele passages uit deze tekst zijn vanwege de beschikbare tijd niet uitgesproken) 

 

Graag wil ik beginnen met een denkoefening, of (als ik aan een beroepsafwijking toegeef) 

een geleide meditatie. Al was het maar om even te laten merken dat ik een gedegen 

opgeleide, maar ook moderne pastor ben. 

 

Neemt u een lichaamskenmerk van u zelf in gedachten. Niet al te algemeen. Een moedervlek 

op uw rug, een tatoeage op uw been of iets dergelijks.   

(Iemand uit de zaal gaf als voorbeeld “Ik heb een lange nek) 

Oke’, dank je wel, ik houd het op een lange nek, maar u moet aan uw eigen kenmerk denken 

Stelt u zich eens even voor dat we niet in dit supergave land zouden wonen, maar in 

nachtmerrieland, niet in droomland maar in doodsland, met een overheid die burgers met 

een lange nek discrimineerde en erop uit was hen zoveel mogelijk dwars te zitten  

 

Vervang die lange nek door uw eigen lichaamskenmerk of stelt u zich even voor dat u zelf tot 

die groep behoort met een lange nek.  

 

Stelt u zich eens voor dat de overheid u zou verbieden om gas of stroom te gebruiken voor 

het verwarmen van uw huis, en dat de verwarming in uw huis het niet meer zou doen, het 

nooit meer zou doen, niet alleen in dit voorjaar en deze zomer, maar ook de komende herfst 

en winter.  

 

Stelt u zich eens voor dat u verplicht werd om ’s nachts uw voordeur open te zetten, en ook 

de deuren ín uw huis, inclusief uw slaapkamerdeur. Waarbij dus iedereen uw huis kan 

binnenlopen, niet alleen mensen, maar ook honden en katten, meeuwen, muizen en ratten.  

 

Stelt u zich vervolgens eens voor dat bepaalde deuren wel op slot zouden moeten, en wel 

voor altijd, namelijk die van de douche en van de wc. Sanitair permanent gesloten. 

Stelt u zich eens voor dat het strafbaar wordt gesteld om in uw bed, of waar dan ook in uw 

huis te slapen. Wanneer een politieagent of een boa, die regelmatig de huizen binnenlopen 

om dit even te controleren, u toch slapend vindt, krijgt u een boete van € 140 

 

En bent u wel wakker, maar doet u net een plasje in uw tuin, en wordt u betrapt, dan hebt u 

pech, want ook op wildplassen staat een boete van € 140.  

  

Stelt u zich eens voor dat u geen maandsalaris meer krijgt, maar elke maandag € 40 voor uw 

dagelijkse levensbehoeften: eten, drinken, lichaamsverzorging, sigaretten, fruit, snoep, bier, 

wijn, noem het maar op. Ook boetes dus.  
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Stelt u zich eens voor dat op een ochtend, wanneer u wakker wordt  - want hoe onrustig en 

koud ook, u moet toch een beetje slapen - alles, maar dan ook álles wat u aan eten en 

drinken in huis hebt, is weggehaald. Stelt u zich eens voor dat dát dan net op dinsdag 

gebeurt. Nog zes dagen tot u weer geld krijgt.    

 

Stelt u zich eens voor dat die € 40 per week tijdelijk ingetrokken wordt, en dat het vier tot 

acht weken duurt voordat er beslist wordt of u daar wel recht op heeft. Trouwens, bij grote 

drukte behoudt de overheid zich het recht voor om de termijn te verlengen - 

 

Stel dat ook uw recht op die € 40 u wordt afgenomen en dat u het voortaan helemaal zonder 

inkomen moet doen. 

 

Stelt u zich dit allemaal voor …., dan hebt u nog geen idee hoe het is om dakloos te zijn.  

 

Want u hebt uw huis nog. Hoe vervelend alles ook is, wat ik heb geschetst, u hebt nog een 

eigen plek. Een vaste plek om naar terug te keren als u, ondanks die open voordeur, toch 

eens even weg moet of wilt. En plek waar u thuishoort.  

 

Een plek waar u de spulletjes die u het meest dierbaar zijn of de papieren en stukken die het 

meest belangrijk zijn om te bewaren misschien toch wel ergens op een vast en veilig plekje 

kunt verstoppen.  

 

Een plek misschien met een tuin of een balkon waar u kunt poepen en plassen, zonder 

gezien te worden, en een kraan in de keuken waarbij u zich dan nog wel een beetje kunt 

wassen.  

 

Een plek waarvan u kunt hopen dat, als de omstandigheden en de regels misschien toch 

eens gaan veranderen, u het toch weer kunt gaan inrichten als een bewoonbare en veilige 

plek. 

Een plek waar u op z’n minst een toekomst hebt waar u van kunt dromen.  

 

En u hebt  trouwens sowieso ook nog een dak boven uw hoofd. Al is het dan koud, en het 

leven kaal, u bent nog niet blootgesteld aan regen en wind.  

 

Ik heb dankzij mijn werk 14 jaar parttime mogen optrekken met mensen die dak- of thuisloos 

zijn of anderszins door het leven gehinderd en ik moet u eerlijk zeggen dat ik nog steeds het 

gevoel heb dat ik geen idee heb wat het betekent om dakloos te zijn.  

 

Ik zie de omstandigheden, die ik in de schets hiervoor heb nagebootst, bij mensen, maar dan 

zonder huis, ik luister zo goed als ik kan naar de ervaringen en de gevoelens die het leven op 

straat met zich meebrengen, maar ik heb het niet aan den lijve ondervonden.  
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Ik heb niet de spanning, de onzekerheid, de stress, de wanhoop en de uitzichtloosheid 

gevoeld, in mijn lijf, in mijn botten, in mijn kop en in mijn zenuwen. Ik heb niet de afwijzing, 

de minachting, de uitsluiting ervaren, die mensen die dakloos zijn zo vaak moeten 

ondergaan.  

De vernedering.  

 

Ik heb nooit verplicht in een slaapzaal met 4 of 8 of 16 mensen hoeven slapen die ik niet 

kende, en waar mensen om me heen hoesten, snurken, rochelen, scheten laten of last 

hebben van psychische aandoeningen. 14 jaar geleden, toen er nog genoeg bedden waren, 

heb ik één keer bij de Kesslerstichting gevraagd of het mocht, een nachtje in de 

nachtopvang. Het mocht niet.  

Misschien heb ik niet meer aangedrongen omdat ik nog te blue was, maar misschien was het 

ook wel omdat ik diep van binnen blij en opgelucht was dat het niet mocht.  

 

Ik heb ook nooit gedwongen buiten geslapen. En ik zou er al tegenop zien om het drie, twee 

of zelfs maar één nachtje te proberen.  

Toch zou ik dat aan mijn collega’s en aan alle mensen die in de hulpverlening werkzaam zijn, 

bij wijze van exposure aanraden om dat eens te doen, 72 uur dakloos leven, met weinig of 

geen geld.  

Niet als bekende Nederlander, met cameramensen om u heen, maar als gewoon mens, 

anoniem.  

Maar wees gerust, het hoeft niet direct hoor, u mag zich even voorbereiden, laten we 

zeggen een half jaar, dus starten bv. per 1 december of 2 januari.  

 

Om het iets te verzachten, kunnen we ook afspreken om het met z’n allen doen. Dan beloof 

ik dat ik ook nog mee doe. Onder dakloze mensen zijn tenslotte ook gepensioneerden.     

 

Ik zei het al, toen ik 14 jaar geleden als straatpastor begon, waren er nog genoeg bedden. 

Mensen konden ofwel bij het passantenverblijf van de Kesslerstichting terecht, ook toen al in 

de Delagoastraat, of bij de nachtopvang van het Leger des Heils aan de Binckhorstlaan. En als 

je ’s avonds laat, toen de soepbus nog ’s nachts reed, iemand op straat tegenkwam die 

dringend opvang nodig had, dan kon je naar een van beide bellen en dan lukte het meestal 

wel om een bed voor iemand te regelen.  

Inmiddels zou ik niet eens meer willen vragen of ik een nachtje in de opvang mocht slapen, 

want dan zou ik een bed bezet houden voor iemand die het hard nodig had, want er zijn veel 

te weinig bedden. En ’s avonds nog een bed voor iemand regelen lukt meestal niet, heel 

soms, dankzij de goede contacten met medewerkers op de werkvloer nog wel voor 1 

nachtje, als iemand dan de volgende ochtend maar wel naar het daklozenloket gaat.  

Maar vaak lukt het ook niet, om iemand te bereiken, of om iets voor elkaar te krijgen.  

Onlangs nog voelde ik mij machteloos en boos tegelijk toen een jonge, kwetsbare vrouw mij 

om kwart over negen ’s avonds opbelde en zei dat een vriendin, bij wie ze de laatste tijd op 

de bank sliep, haar niet meer binnenliet.  
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Ze vroeg me waar ze nu heen kon om te overnachten en ik had geen ander antwoord dan “ik 

weet het ook niet, ga morgen maar naar het daklozenloket”. 

Terugblikkend op de jaren die ik heb meegemaakt, heb ik het hele systeem van 

maatschappelijke opvang en hulpverlening steeds meer gecentraliseerd zien worden, en 

daarmee steeds bureaucratischer en afstandelijker.  

Het systeem en de regels lijken bepalend en niet de behoefte van de mens die aanklopt.  

En ook de organisaties die het systeem van maatschappelijke opvang en hulpverlening 

uitvoeren en de medewerkers die bij die organisaties werken lijken er niet aan te kunnen 

ontsnappen, lijken het niet te kunnen veranderen.  

 

Ik haast me te zeggen dat ik in deze jaren bij de gemeente, bij het daklozenloket en bij die 

uitvoeringsorganisaties ontzettend veel medewerkers heb leren kennen met het hart op de 

goede plek, die zich met hart en ziel voor hun doelgroep inzetten, die alles doen wat ze 

binnen hun mogelijkheden kunnen, maar met z’n allen slagen we er toch nauwelijks in om 

het systeem te veranderen.  

 

En het wordt natuurlijk helemaal niet beter als er ook wel eens een paar medewerkers zijn 

die helemaal niet van plan lijken om het leven van mensen die aan hun zorgen zijn 

toevertrouwd wat makkelijker te maken maar door hun bejegening juist voor meer irritatie 

en tegenwerking zorgen.  

 

De ontwikkelingen in de maatschappelijke opvang (voorzieningen, bejegening) doen mij 

soms denken aan verhaaltje van boer die zijn paard elke dag iets minder haver gaf, zodat het 

dier uiteindelijk zou leren leven zonder haver.  

Toen het doel bijna bereikt was, ging het dier dood.  

 

Niet dat er zoveel dakloze mensen letterlijk aan het systeem doodgaan. Hoewel, als u 

vanavond om kwart over zes bij de inwijding van de gedenkplek of tijdens het feest in de tuin 

van het Stadsklooster de namen en de leeftijden van de overledenen van de afgelopen 20 

jaar bekijkt, kun je je dat toch ook wel weer afvragen. 

Dakloos zijn is in ieder geval hartstikke ongezond.   

Maar ook al gaan mensen er niet aan dood, zij moeten vaak wel zo lang met weinig en 

steeds minder toe dat perspectief en dus zin verdwijnt.  

 

Nu wil ik niet afzwaaien als een zeurende oude man, die als enig mantra heeft dat “vroeguh 

alles beter” was. Gelukkig zijn er ook positieve signalen: de nieuwe opzet van het 

daklozenloket, de enthousiaste initiatieven om de soepbus aantrekkelijker te maken, de 

toenemende aandacht voor de problemen van EU-migranten, de uitbreiding van 

outreachend werk op straat door het Straatconsulaat, Barka, het Leger des Heils en het 

daklozenloket zelf, de positieve grondhouding van de laatste twee wethouders, de 

permanente winteropvang van november tot april, waarvan ik ondanks de kinderziekten 
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hoop dat die niet alleen traditie wordt, maar vooral dient als opstap naar een permanente 

24-uurs opvang, het hele jaar rond.  

Als er maar gestaag genoeg druppels vallen, wordt de steen van het systeem misschien 

vanzelf wel uitgehold, al zou ik die steen vanuit mijn bijbelse perspectief liever snel 

weggerold zien.    

Want ook deze zwaluwen maken helaas nog geen zomer.  

 

Het systeem is taai en log en verandert nog moeilijker van koers dan een mammoettanker. 

Dat het zo gegroeid is en dat het niet zomaar verandert, dat het zo ongastvrij en 

wantrouwend is ten aanzien van dakloze mensen, komt mijns inziens onder meer, en 

misschien wel in de eerste plaats, doordat het niet gebaseerd lijkt op het récht van mensen, 

in dit geval het recht op wonen, maar meer als een gunst wordt gezien.  

Door de overheid, door uitvoerders, maar ook door de samenleving als geheel lijkt opvang 

en hulp vaak eerder te worden gezien als een soort liefdadigheid, waarbij mensen vooral 

maar blij moeten zijn dat ze vanuit onze goedheid iets toegeworpen krijgen. En als mensen 

frontaal voor hun rechten opkomen, vinden we hen al gauw lastig, veeleisend en 

ondankbaar.  

 

Om de situatie fundamenteel te veranderen dient het recht op wonen voluit te worden 

erkend als onderdeel van de mensenrechten. Iets wat je niemand mag onthouden.  

 

Behoorlijke huisvesting is een van de meest elementaire behoeften van de mens. Deze 

basisbehoefte is verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in 

onze grondwet. Mensen hebben het recht op een veilige plek om te wonen en moeten 

worden beschermd tegen invloeden van buiten, zich thuis kunnen voelen en vanuit ‘thuis’ 

relaties met de buitenwereld aan kunnen gaan. Dat hebben we met elkaar afgesproken.  

Cody Hochstenbach heeft ons al laten zien dat het aan de overheid is om dit te 

verwezenlijken door voldoende huisvesting beschikbaar te stellen en de toegankelijkheid 

van huisvesting te garanderen.   

 

Een huis, of een thuis is naast eten, drinken en gezondheid voor verreweg de meeste 

mensen een van voornaamste voorwaarden om überhaupt zin in het leven te kunnen 

ervaren.  

 

Er zijn uitzonderingen. Ik heb in de loop der jaren een paar mensen leren kennen die 

helemaal geen zin hebben in wonen. Ik geloof niet dat er iemand bij was die uit vrije wil voor 

de dakloosheid heeft gekozen, maar er zijn wel mensen die zich zo goed aangepast hebben 

aan dit lot dat het voor hen de meest voor de hand liggende vorm van leven is geworden. 

Die liever in een tentje buiten liggen, of in een thermoslaapzak, dan in een eigen huis, met 

alle zorgen vandien, laat staan in een vorm van groepsopvang of groepswonen, die voor hen 

niet geschikt is en waar zij niet geschikt voor zijn.  
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Het zou ons als samenleving sieren als we ook hen zouden willen begrijpen en 

tegemoetkomen in plaats van hen op te jagen, te beboeten en dwars te zitten. 

 

Maar verreweg de meeste mensen, ook onder dakloze mensen, hebben behoefte aan een 

dak boven hun hoofd. Zonder een veilige, gezonde en passende woonvorm heeft het leven 

voor hen geen zin, of geen zin méér. De eerste maanden kun je er misschien nog tegen, denk 

je het nog wel op te kunnen lossen, maar ik heb van veel mensen gehoord dat na drie, vier 

maanden, de uitzichtsloosheid toeslaat, de apathie en de zinloosheid, die zelfs als bezoeker 

in de opvang soms als een natte deken over je heen valt.       

 

In theoretische denkconstructies als de piramide van Maslow of de zelfredzaamheidsmatrix 

wordt zingeving vaak als een luxe gezien, als de laatste stap als aan alle andere basale en 

sociale behoeftes is voorzien. Als dát allemaal is geregeld, kun je ook eens aan zingeving 

gaan denken, zo is blijkbaar de gedachte. Volgens mij moet je dit volledig anders zien. 

Als een wisselwerking. Aan eten, drinken, seks en ook wonen doen mensen alleen als ze iets 

in het leven zien, als ze zin in het leven hebben. Als je geen zin in het leven ziet, dan heb je 

ook geen zin in het leven meer, dan kom je je bed niet meer uit en krijg je geen hap meer 

door je keel.  

Je hebt zin, zingeving nodig, zelfs voor de meest fundamentele zaken als eten, drinken, seks 

en wonen. Een of andere reden om te leven, een doel om voor te leven, iets of iemand waar 

je het voor doet.   

 

En als die levensvoorwaarden wél vervuld worden, dan putten mensen daar ook weer 

perspectief uit; wanneer aan de basisbehoeften voldaan wordt, ervaren mensen zin in het 

leven en zullen zij er steeds meer in slagen om een zinvol leven op te bouwen. Zin in wonen 

is niet alleen een voorwaarde om te gaan wonen, maar wonen - mits dit op bevredigende 

wijze vorm krijgt – wonen geeft ook zin aan het leven.  

Dan is wonen op zich al een vorm van zingeving. Ook daarom heeft ieder mens recht op een 

dak boven het hoofd.  

 

Wonen en zin in wonen is een van de thema’s waar ik in de voorbije jaren met veel mensen 

over hen mogen praten.  

Want pastoraat, geestelijke zorg, ook straatpastoraat is niet alleen maar bedoeld om over 

godsdienstige zaken of levensbeschouwing te spreken, alsof daar pas de zingeving om de 

hoek komt kijken, maar het krijgt gestalte in aandacht voor alle aspecten van het bestaan die 

mensen bezig houden en het leven zin geven of juist de zin in de weg staan.  

 

Het omgaan met- of gebrek aan basisbehoeften als eten, drinken, seksualiteit en onderdak, 

maar ook verslaving, lichamelijke of psychische gezondheid, relaties met ouders, kinderen, 

familie, mentale problemen van wanhoop, verdriet, rouw of teleurstelling, maar ook het 

delen van hoop, blijdschap en dankbaarheid, het heeft allemaal te maken met zin in het 

leven, met de zin van het leven, dus met zingeving.  
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Ik ben er van overtuigd dat ieder mens de behoefte heeft om zijn of haar levensverhaal en 

levensgevoel met anderen te delen, al hoeft dat echt niet altijd een straatpastor te zijn.  

Maar soms is het blijkbaar wel prettig als er een bij de hand is.   

    

Ik voel me een gezegend mens dat ik van zoveel mensen het vertrouwen gekregen heb dat ik 

een stukje van hun levensweg met hen mocht meelopen, meestal figuurlijk, soms ook 

letterlijk, vaak  even een stukje, soms behoorlijk intensief.  

Het heeft mijn menszijn en mijn zingeving verrijkt.   

 

Denkt u niet dat ik zo naïef ben dat ik dakloze mensen ga verheerlijken. Er is niets algemeens 

te zeggen over dakloze mensen, het enige wat ze gemeen hebben is dat ze dakloos zijn, 

maar verder zijn ze net zo verschillend als u en ik. Heel veel nette en aardige mensen, met 

hele goede bedoelingen, maar er zitten natuurlijk ook schoften en etters tussen. Net als in 

elke andere groep mensen, zoals bijvoorbeeld een voetbalvereniging, het politiekorps, de 

directie van grote bedrijven, een kerkgemeenschap of welke maatschappelijke groep dan 

ook. Schoffies en etters zijn er dus wel degelijk, maar deze hebben dus de pech dat ze ook 

nog dakloos zijn. Crimineeltjes zijn er ook, maar erg grote criminelen dan weer niet, want 

een crimineel die een beetje succesvol is, raakt niet dakloos.  

De meeste mensen deugen, dat ben ik wel met Rutger Bregman eens, maar overal, in elke 

groep deugen er ook wel een paar mensen niet. En misschien is het kenmerk van dakloos 

zijn, dakloos geraakt of dakloos gemaakt zijn dan weer wél dat het zoveel frustratie en 

uitsluiting oplevert, dat de slechte kanten, die ieder mens heeft, net wat meer uitgedaagd en 

geprovoceerd worden. 

En als je lijdt aan verslaving of aan een psychiatrische stoornis, dan kan het zijn dat je die 

slechte en lastige kantjes wat minder onder controle hebt. Hinderlijk en vervelend gedrag is 

dus bij de één wel, maar bij een ander alweer wat minder verwijtbaar, al blijft het onder alle 

omstandigheden goed om mensen aan hun eigen verantwoordelijkheid te herinneren. Maar 

en zeker geen kenmerk van de hele groep. Want nogmaals, het enige groepskenmerk van 

dakloze mensen is dat ze dakloos zijn.  

 

Omdat mensen zo verschillend zijn, lukt het mij ook nauwelijks meer om over ‘daklozen’ te 

spreken. Ik spreek liever over ‘dakloze mensen’, want hun menszijn is hun wezen en de 

dakloosheid slechts een aspect.  

Het is misschien net iets te politiek correct, net iets te woke en bovendien in praktijk vrij 

omslachtig, maar er zou iets voor te zeggen zijn om wat betreft dakloosheid de verandering 

in het spreken over de slavernij te volgen. Zoals daar niet meer over ‘slaven’ maar over ‘tot 

slaaf gemaakten’ gesproken wordt, zo zou het correcter zijn om niet over ‘daklozen’ te 

spreken maar over  ‘dakloos gemaakte mensen’, ‘of tot dakloosheid veroordeelde mensen’. 

Of wat dacht u van  ‘ontdakte mensen’. Als we het zo zouden uitdrukken, zou dat meer 

zeggen over ons, als samenleving, dan over hen.  
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En zo heb ik nog wel een paar voorstellen voor taalveranderingen. Laten we het niet meer 

over onze doelgroep hebben, maar over onze aandachtsgroep, niet over zorgmijders, maar 

over zorgvermoeiden, en zeker niet over illegalen, maar over ongedocumenteerden of 

‘mensen zonder papieren’. Of laten we de samenleving voortaan onderscheiden in 

huisburgers en straatburgers, of laten we het voortaan hebben, zoals broeder Frans ons 

heeft geleerd, over ‘straatmensen’.  

 

Nou ja, u begrijpt het. Er is nog veel te bespreken, veel te leren, veel te veranderen, veel te 

verbeteren, en vooral veel te doen.  

Maar ik houd er even mee op.  

Ik dank u voor uw aandacht.  


