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DAG I
Het is vrijdagavond. In het StadskloosteÍ
aan het Haagse Westeinde krijg ik een bord

koude nasi vooÍgezet, maar ik eet het toch
op. Als dakloze heb ik intussen alles leren

eten wat gratis is. Om me heen zie ik dezelÊ

de afgeleefde gezichten en droeve ogen die

ik als zwerver in Utrecht heb leren kennen.

Via straatpastoor Klaas Ko{feman pro-

beer ik een plek te krijgen in de nachtop-

vang van het Leger des Heils. In Den Haag

wordt streng toegezien op het principe
van de regiobinding, wat inhoudt dat al-

leen daklozen uit de eigen regio gebruik

mogen maken van de voorzieningen. Ge-

lukkig kan ik vanwege mil'n 'crisissituatie'

terecht in de nachtopvang aan de Binck-
horstlaan, ook al kan ik geen identiteitspa-
pieren laten zien.

Het logement ligt aan de andere kant

van het centrum op een naargeestig be-
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WË STAAN V(I(IR EEN DICHTE DEUR

IN DE REGEN; BINilEN ZIT HET

PERSÍlNEEL GEZELTIG TE KLETSEN.

drijventerrein. Ik meld me bij de deur en

krijg bij binnenkomst een leeg vel papier

aangereikt waar ik mijn gegevens op moet

schrijven. Dat mag ik in de 'woonkamer'

doen, in gezelschap var' zo'n veertig man-

nen die me nieuwsgierig aanstaren. Ik ben

vers vlees, merk ik.

Even later komt de medewerker van de

nachtopvang bij mijn tafel staan. Hij somt

op wat hij wil weten. "Naam, geboorteda-

tum, geboorteplaats... Heb je in Den Haag

gewoond? Dat is wel een voorwaarde,
hoorl' Zet je me anders op straat, denk ik
geschokt. Ik zeg dat ik hier eenjaar ofvier
bij mijn vriend heb gewoond. "Schrijf dat

dan maar op." Dat ik mijn sofinummer niet
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weet,ziet hij godz!'dank door de vingers.

Een medewerkster geeft me schone la-

kens en brengt me naar de vrouwenkamer,
waar drie stapelbedden staan. Ik kies het

enige lege onderbed en maak het op. Dan

loop ik maar weeÍ terug naar de woonka-
mer, waar de mannen afwisselend naar mij
en naar de grote flatscreen-tv kijken. Als
de medewerkers in hun kantoor verdwij-
nen, voel ik me overgeleverd aan een roe-

del wolven.
De wc's blijken niet toegerust op on-

gestelde vrouwen. De medewerkers halen

hun schouders op als ik vraag waar ik ge-

bruikte tampons moet laten. Ik houd mijn
boosheid wi;'selijk voor me. Ik wil hier im-
mers zo lang mogelijk blijven.

DAG 2
Bruut word ik uit mijn hazeslaapje gerukt.

"Opstaan, het is half zeven!" Ik heb amper

een oog dichtgedaan en probeer met een

suf hoofcl een douche te vinden. Er bl!;'ken

er maar twee te zijn, voor veertig mensen,

en terwijl ik me daarover verbaas, loop ik
naar de balie voor een handdoek. Ik pro-
beer te douchen en mijn kleren droog te
houden in het veel te kleine hok. Er is geen

wastafel om mi1'n tanden te poetsen. Om
half acht sluit het pand en sta ik buiten.

Langzaam volg ik de andere daklozen
naar de dagopvang aan de Sint Barbara-

weg, even verderop. Die gaat pas om acht

uur open, dus we staan voor een dichte
deur. Het is koud in de regen. Binnen zit
het personeel gezellig te kletsen. Het 1!1'kt

wel pesterij.
Na een dag hangen en dwalen meld ik

me 's avonds bij de nachtopvang. Ik word
meteen naar het kantoortje gedirigeerd.
"We willen even met.ie prateni' Ik voel het

bloed naar ml;'n hoofd stromen. Ze zullen
me toch niet ontmaskerd hebben?

Een struise blonde dame zet een stoel

voor me neer. "W'ees maar niet bang, hoor,

we willen alleen een intakegesprek met je
houden," zegl ze, en dan begint ze over de

papieren die ik niet heb. "Zonder die papie-

ren mag ikje hier niet laten slapen. Dat z!'n

de regels van de gemeente, en daar moeten

we ons aan houden vanwege de subsidiel'

Ze zwijgt even. "Maar wij zijn een charita-

tieve organisatie, dus ik zal een notitie voor
mijn collega's maken met hetverzoeko{ze
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"u-;ihtol.cang z.tan ltet Leger des Hei/s aan de BtncÁhorstlaan: 'Ih voel me hier een paia'

ie een weekje Íespi;'t willen geven:' Garan-
r-s kan ze me helaas niet geven.

DAG 3 T/M 5
li Xoop de zolen onder mi;'n schoenen van-
;;.an. lvant de opvangcentra liggen over
ce hele stad verspreid. Op de momenten
dat het droog is, zoek ik uit waar ik over-
dag naar binnen kan als het regent. Ik pro-
beer de andere dagopvang van het Leger
des Heils, in de Wagenstraat, maar daar

rnag ik zonder pasje niet in.

Het verblijf in de nachtopvang is ver-
schrikkelijk. Ik slaap amper, de mannen
blijven me maar aangapen en ik voel me

eenzaam en alleen. Mijn bed staat vlak
bij de deur, en steeds als iemand die open
doet, kijken de mannen vanuit de woon-
kamer recht in mi1'n gezicht. Als ik een ca-

mera aan het plafond ontdek, besluit ik me

niet meer aan- of uit te kleden. Douchen
doe ik ook niet meer. De medewerkers
b'lhken niet bepaald uit in menselijke in-
teÉctie. Ik voel me hier een paria.

DAG 6
\et als voorgaande dagen reserveer ik een

bed en betaal de twee euro vooruit. Anders
moet ik al om halfvier voor de deur staan

om een bed te bemachtigen. Dat moet een

hel zijn. Mijn rugzak sjouwen is inmiddels
ook een hel. Ik sleep het ding, dat steeds

mvaarder lijkt te worden, overal mee naaÍ
toe. Ik mag het niet uit het oog verliezen.

\iemand is te vertrouwen, en zonder rug-
zak heb ik niets meer.

In de 'WagenstÍaat zit nog een dagop-
vang, van Reakt. Ook hier is het een pro-
bleem dat ik geen papieren heb, maar ik
krijg toch een pasje omdat het zo ÍegenÍ.
Hier kan ik internetten, doilchen, eten en

drinken, spelletjes doen en me laten hel-
pen bij het inr.r,rllen van formulieren.

Op advies van daklozen die ik hier ont-
moet, schrijf ik me in bij High Clean, aan

de andere kant van de stad. Daar kan ik
een dagje werken voor twintig euro. Het
project is eigenlil'k bedoeld om verslaaftlen

van de straat te houden, zodat ze niet in-
breken ofoverlast veroorzaken, maar sinds

kort mogen ook daklozen meedoen. Deze

week hebben ze geen plaats meeÍ vooÍ me,

dus moet ik later terugkomen. De rest van

de dag loop ik doelloos door de stad. Ge-
lukkig is het droog.

DAG 7
Ik word brak wakker doordat ik weer nau-
welijks heb geslapen, en ik heb overal pijn
van het gezeul met mijn rugzak. Tussen

twee buien door loop ik naar de stad, waar
ik Frank van der Schee tegenkom. Frank is

straatambassadeur voor De Achterban, de

Haagse bond voor dak- en thuislozen.
Hij neemt me mee naar het kantoor

van De Achterban in de Parkstraat, waaÍ

ook de Stichting Straat Consulaat en en-

kele andere hulporganisaties voor dak- en

thuislozen gevestigd zi1'n. Ik krijg er cap-

puccino, een welkome afwisseling van de

slappe koffie bij de opvangcentra, en leer

nog een paar andere straatambassadeurs

kennen. Ze zljn allemaal dakloos of dak-
loos geweest en komen op voor de belan-
gen van andere daklozen in Den Haag.

Het verhaal van Frank is bijzonder
maar niet uniek. Hil' werkte ooit als zelÊ
standig adviseur vooÍ een aantal sociale

diensten, vooral in de grote steden. "Op-

eens zat ik midden in een burn-out. Toen
bleek ook dat ik ADHD had, wat veel van

mijn problemen verklaarde. Maar intussen

had ik schulden opgebouwd en kwam de

Belastingdienst beslag leggen op mijn be-
zittingen. Ik had niets meer en stond op

straat."

Frank is 12 en ziet weinig perspectiefl
"Ik heb drie ton schuld, dus zodra ik iets

op poten zet, kloppen de schuldeisers bij
me aan. -{Js voormalig zelfstandige heb ik
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> ook geen recht op schuldhulpverlening.
Ik val overal tussen wal en schip: ik ben

hoog opgeleid, heb geen verslaving, ben

niet geestesziek en dus heb ik geen recht

op hulp. Het systeem is te rigide om men-

sen als ik goed te begeleidenl'

Hij gelooft ook niet dat de daklozen

van straat zullen verdwiinen, zoals de

overheid wil. Daarvoor leveren ze de be-

trokken hulporganisaties te veel op, zegL

Frank "Ze krijgen geld voor elke keer dat
je naar binnen loopt, voor elke dag datje
er bent en elke nacht datje er slaapt."

Hij is zelf al dakloos sinds 2002 en ziet

nog steeds dezellde mensen op straat. "Die

hadden toch allang geholpen moeten zi1'n?

De gemeente is verplicht om daklozen op

te vangen, maar dat gebeurt niet' Er zijn
zo'n honderd bedden in de nachtopvang

in Den Haag, maar veel meer daklozen. De

gemeente is verplicht om iedereen op te
vangen, maar daar is veel te weinig capaci-

teit voor. Toch blijven er daklozen bestaan

zolanger aan ze wordt verdiendl'

DAG 8
Ik heb er genoeg van, ik blil'f hier geen dag

langer. Vastbesloten loop ik tegen halfacht

,IK 
HEB JAREil (IP HET STRAND

GESLAPEN. HET IS ER RUSTIG EN

JE KUNT DE STERREN ZIEN.'

's ochtends de nachtopvang uit. Ik weet

niet waar ik vannacht zal slapen, maar ik
wil niet meer terug naar de Binckhorst. Ik
loop naar het station voor mijn dagelijkse

dosis gratis krantjes en koop wat appels

voor mijn ontbijt.
In het kantoor van de Achterban aan

de Parkstraat bel ik de Kesslerstichting
om te vragen of ik daar vannacht kan

slapen. Maar zonder inschrijving bij het
Centraal Coórdinatie Punt (CCP), van

waaruit de hulp aan daklozen in Den
Haag wordt geregeld, kan ik het wel ver-

geten, kr!1'g ik te horen. Moet ik dan op

straat slapen?

Rank biedt aan om die avond met mij
naar het Centraal Station te gaan, waar de

Kesslerstichting vanuit een busje soep en

brood uitdeelt aan buitenslapers. Het re-

gent als we aankomen. Om de bus staan

en zitten zo'n dertig man te eten. De soep

smaakt goed en de boterham met kaas

ook. Maar het is nog een heel gedoe om

Franh z;an t/er Schee kent tJe buttenslaappleÉhen rond Den H*g o? z'n dulmpje: 'Vooral niet ín de stad gaan slapen.

de pindakaas uit een cupje netjes op mijn
brood te krijgen.

Ik had gedacht dat alle buitenslapers

onder bruggen of in portieken in de stad

zouden liggen. Maar Frank praat me snel

brj. 'J" moet creatief zijn om een goede

slaapplek te vinden, niet te vaak op één

plaats blijven hangen, en vooral niet in de

stad gaan slapenl'Dus nemen we de tram

naar Kijkduin. 'Je kunt het beste naar de

randen van de stad gaan.Zeker nu er veel

toeristen in de stad zlin en de politie nog

alerter is op buitenslapers. Al worden som-

migen wel gedoogd, omdat ze al jaren een

vaste plek hebben en geen overlast veroor-

zakenl'
Vanafhet eindpunt lopen we naar het

strand. "Het is er lekker rustig en je kunt
de sterren zien. Ik heb jaren op het strand

geslapen zolang het droog was en niet

te hard waaide. Maar als het regent, kun

.je bijvoorbeeld hier gaan liggen." Frank
wijst naar een portiek met ruimte onder >

*,
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> de trap. "Ofje klimt op een balkon, of in
een truck die open staat, zoals die daarl'

We passeren een strandpaviljoen, waar
een feestje aan de gang is met dronken tie-
ners. "Daar lopen we maar even een stuk

voorbij, anders hebje straks zo'n kotsende

koter overje heen hangen!" Tweehonderd

meter verderop gooit Frank zijn slaapzak

en zijn tas in het zand. "Hier gaan we sla-

pen. Morgen zien we wel weer verder."

DAG 9
Na het ontwaken bij het geluid van de

branding trek ik de rest van de dag op

met Frank. Hij legt me alles uit over het

leven van de Haagse daklozen, van trajec-

ten voor alcoholisten en verslaaftlen tot
toestanden met uitkeringen en de schuld-

hulpverlening. Bovendien mag ik de ko-
mende nachten in de woonkamer slapen

in zijn tijdel!1'k onderkomen. Ik protesteer

nog even, maar als hij me uitlegt dat veel

daklozen af en toe bij iemand thuis of in
een kraakpand overnachten, geef ik mil'n
yeÍzet maàr op. Têruggaan naar het Le-
ger des Heils is geen optie en's nachts als

vrouw alleen buiten slapen lijkt me vragen

om moeil!'kheden.

DAG I(}
Het is maandagmorgen en dus gaan Frank

en ik ons inschr!'ven bij High Clean in het

Zeeheldenkwartier. We kunnen de vol-
gende dag aan de slag, horen we. Daarna
gaan we samen naar De Achterban in de

Parkstraat.
Later op de dag raak ik aan de praat

met een man die al jaren buiten slaapt.

Hij kwam in 2006 uit de bajes, vertelt hij,

en had geen huis en geen werk. Hij wil-
de graag weer snel een geregeld leven en

stapte na het aanvragen van een daklozen-
uitkering het verplichte 'traject' in. "Ik had

een dagtaak aan het bezoeken van consu-

lenten die van alles opschreven maar niets

te melden hadden. Ik heb weleens ge-

vraagd wat het doel was van het gesprek.

Ik werd vol onbegrip aangekeken. Het
werd niet geapprecieerd dat ik een doel

wilde hebbenl'
Er werd gesuggereerd dat hij niet mee-

werkte aan het traject en gedreigd met
korten op de uitkering. "Dus deed ik weer

netjes mee. Eigenlil'k wilde ik niets meer

dan werk en een woning, maar ik moest

het hele traject doorlopen. Alsofje de hele

taart moet opeten terwil'l je maar twee
puntjes wilti'

Toen werk en een woning alsmaar uit-

bleven, ging de man 'zelf maar aan de slag',

vertelt h!y'. Maar dat werd niet geaccep-

teerd. "Ik werd uit het traject gezet, kreeg

geen uitkering meer en mocht niet meer

bij de nachtopvang naar binnen. Sindsdien

slaap ik buiten en red ik me best aardig

met wat klusjes her en der en de soepbusi'

Die avond ga ik met Frank ook weer

naar de soepbus bij het station. Er is een

beveiliger bil' die met een bezem de rij
hongerige mensen op afstand houdt van

de medewerkeÍs van de Kesslerstichting.
Klaas KoÍfeman is er ook. Hij vraagt be-

zorgd naar m!1'n situatie. De straatpastoor

is de enige hulpverlener die ik regelmatig

tegenkom in het daklozencircuit en die

oprecht belangstelling toont.

DAGII
Ik word wakker met pi1'n in mijn rug door-
dat ik op de grond heb geslapen' Helaas

staat er bij Frank in de gemeenschappelil'ke

woonkamer geen bank en dus moest ik het

doen met de harde vloer. Het huis ligt aan

een weg waar voortdurend vrachtwagens

Iangsdenderen, dus ik heb alweer een kor-

te nacht gehad. En dat terwil'l ik vandaag

moet gaan werken.
Frank en ik nemen de tram naar het

Zeeheldenkwartier. Daar stappen we in een

busje met drie anderen en onze begeleider,

Ari. Het regent en dus heeft niemand zin

om te werken. We rijden wat rond, drin-
ken ergens koffie en gaan dan lunchen, in
een zaaltje met een paar grote tafels, waar

ook andere groepen aanschuiven. We kril'-

gen gekookte aardappelen met appelmoes,

rode bietjes en worst. Na het eten bl!'kt het

droog te zijn en moeten we aan het werk.

Ari zet ons af bij een parkje dat we moe-

ten schoonmaken. Met prikkers en I'uilnis-

zakken gaan we aan de slag. Om drie uur
's middags zi1'n we klaar. Godzijdanh want

het wordt me allemaal te veel.

De rugzak wordt te zwaar, ik kan geen

stap meer zetten en geen dramatisch ver-

haal meer horen. Ik ben aan het eind van

mijn Latljn, maar o zo blil' dat ik niet in
de nachtopvang hoefte slapen. En dus leg

ik aan het einde van de avond doodmoe
maar tevreden mijn slaapzak op de vloer
van Franks woonkamer en val in een diepe

slaap.

DAG I2
Vandaag sta ik goedgemutst op: ik ganaar

huisl Met een douche, een wc, een eigen

voordeur, een keuken om te koken waar ik
zin in heb en een i;'skast vol met eten. Nog
nooit heb rk zo naar huis verlangd. Op het

station neem ik afscheid van Frank en dan

stap ik de trein in. Anderhalf uur later doe

ik mijn voordeur open en zie ik m!'n kater

opgerold op de bank liggen. Als h!1' naar

me opkijkt, rollen de tranen van vermoeid-

heid en geluk over mijn wangen. Ik ben

weer thuis. I
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