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Inleiding 
EEN PANORAMISCHE VERKENNING 

Het opmerkelijke is, telkens weer, de vraag 

hoe is brt begonnen? Wanneer 

kwam voor het eerst de gedachte op 

dat er gecapituleerd zou moeten worden? 

Waardoor verdween ten slotte de illusie 

dat het toch niet altijd zou blijven duren?' 

Het web, genaamd'samenleving', lijkt perfect gesponnen maar vertoont mazen 

waar doorheen voor sommigen, wanneer ZIJ door noodlottige omstandighe

den er op zeker ogenblik doorheen zijn geraakt, bijna nauwelijks is terug te 

keren Deze mazen in het web worden door sommige critici gezien als een 

ontoelaatbare, onwenselijke, onvolkomenheid van het systeem, maar vervullen 

niettemin voor (weer) anderen een welkome functie, namelijk om te kunnen ont

snappen aan (sociale, politieke, justitiële) controles, bijvoorbeeld uit calcula

tie of vanwege de behoefte zich excentriek te gedragen Als 'de mazen' worden 

benut, ontstaat er, vaak willens en wetens, een afwijkende situatie, maar de bete

kenis daarvan is lang niet altijd negatief of dramatisch Dat is wél het geval 

wanneer 'de val' in iemands levensloopontwikkeling onvermijdelijk blijkt te 

zijn geweest, als een ongeval, bij wijze van spreken dan want niet écht, met 

dramatische consequenties en waarvan lang niet iedereen herstelt Het bestaan 

van de mazen maakt sommigen gelukkig, anderen doodongelukkig 

'Waar bevinden we ons?' Deze ogenschijnlijk eenvoudige, tijdloze, vraag is de 

leidraad voor een algemene en naar mijn oordeel niet overbodige inleiding op 

deze verhandeling, een inleiding die te beschouwen is als een (persoonlijke) ver

kenning van het web, genaamd 'samenleving' Willen zorgen voor thuislozen heeft 

alles te maken met de individuele visie op menselijk samenleven en derhalve 

is het onmogelijk (de studie van) deze zorg daarvan te isoleren, zoals natuur

wetenschappers met hun bestudering van organische stoffen terecht gewend 

zijn te doen 

INLEIDING 



Historisch perspectiej 
Het çfezicht van hulpeloosheid & de overmoed 

Twintig jaar studie over thuisloosheid, dat wil zeggen, een substantieel deel 
van mijn arbeidzaam leven, mondt thans uit in een sociaal wetenschappelij
ke en ethische verhandeling Daarmee wordt niet een eindpunt bereikt, maar 
slechts en vooral het begin van een gedeeltelijk andere wijze van denken over 
een marginaal, maar nadrukkelijk in onze samenleving aanwezig fenomeen: 
de thuislozen, een beeld van droefenis, elke keer als ik een van hen zie.3 Het 
is een verschijnsel dat zich aan ons opdringt als een verloren existentie, ter
wijl het enige eindpunt dat WIJ kennen de individuele sterfelijkheid is. Nie-
mands heengaan verhindert, dat, in elk ander opzicht, het leven 'zijn' reis 
vervolgt. 

De geschiedenis van dit boek begint, althans voor mij, in 1967. Ik 
was werkzaam bij een middelgrote Sociale Dienst en werd wekelijks gecon
fronteerd met een zwerver. Ik had de naïveteit voor deze vriendelijke, licht 
zwakbegaafde alcoholicus onder meer met de aanschaf van nieuwe kleren en 
schoeisel het tij te willen doen keren. Mijn rapportage voor de bijstands
commissie leidde tot hilariteit over deze laten we maar zeggen filantropische 
houding met ongetwijfeld paternalistische trekken, want de uitleg van het 
besluit van de commissie was zeker niet te interpreteren als een serieuze, more
le ondersteuning van mijn toen nog jeugdige verontwaardiging over 'zon staat 
van leven'. Niettemin stemde de commissie in met deze poging tot (eerst 
materiële) rehabilitatie, door mijn chef verdedigd als 'een goede leerschool', 
en zo bracht ik een middag door met deze onwelriekende persoon om voor 
en met hem nieuwe kleding te kopen. Voor mij lag het voor de hand zo te 
handelen, zijn welzijn ging mij ter harte, er moest een uitweg zijn. Dit con
trast met de enige gepolijste wereld die ik kende, zou moeten worden weg
gepoetst en ik meende werkelijk dat daar deze dag een begin mee gemaakt zou 
worden. Naarmate de middag verstreek, werd elke oude lap aan zijn lijf ver
vangen, niet bij С & A of ander groot winkelbedrijf, maar bij Van Dam, zo had 
de commissie bevolen, een kleurloze, stoffige en meest voordelige confectie-
zaak voor, zo heette het, Jan met de pet, en waar men ons zeker niet zou nege
ren. Zijn coöperatie wekte geen enkel wantrouwen. Zijn zichtbare plezier in 
deze renovatie, hij slurpte van genoegen nu en dan het speeksel van zijn lip
pen en zijn gezicht verraadde leed en aanhankelijkheid tegelijk, vergrootte mijn 
vertrouwen dat het vervolg, de geplande aanvraag voor een tewerkstelling bij 
de sociale werkplaats, voldoende houvast zou bieden voor een keerpunt in 
zijn bestaan. Maar de man, ergens in de veertig - de huid van zijn gezicht was 
rimpelig alsof het verkreukt papier was - kwam 's anderendaags niet opdagen 
en ook de week daarop verscheen hij niet. Pas een paar weken later trof ik 
hem eindelijk weer eens in de spreekkamer en ik herinner me de steken van 

- 8 - DE ODYSSEE VAN T H U I S L O Z E N 



de desillusie. Hij was, alhoewel tot de tanden gekleed, weer volledig 'de oude', 
goedlachs en mijn bezorgdheid al lang vergeten. Mijn bemoeienissen met de man 
gingen nog een jaar lang door, maar resulteerden niet in een verbetering van 
de toestand. Alle hulp leek aanvankelijk hoopgevend, maar bleek tevergeefs 
en toch vond ik ze niet overbodig. De hulp ging telkens aan gruzelementen 
omdat ik, grootgebracht in de traditie 'waar een wil is, is een weg', geen onder
scheid kende tussen 'vrije wil' en 'onvermogen' en dus niet kon vermoeden 
hoezeer deze zwerver tegen wil en dank gevangen bleef in een kooi van ontoe
reikendheid en ik evenmin de rauwe betekenis van menselijke verlatenheid 
wist te doorgronden. Geen idee dat sommige eenzaamheid de kracht heeft 
van een slopershamer 

Het is een fundamentele, verrijkende ervaring geweest. Dat mensen 
gebroken worden zonder de redenen daarvan te begrijpen. De nietigheid, het 
menselijk tekort, de grens van het menselijke, het 'niet-kunnen' dat toch wezen
lijk tot het leven behoort. 'Mijn' gepolijste soort van wereld is niet de enige. 
In latere, minstens even schokkende situaties handelde ik aanzienlijk minder 
onbesuisd, en soms leek het alsof ik mij de houding (al) had eigen gemaakt 
dat aan 'dit soort lieden geen eer te behalen is, want het is immers hun eigen 
schuld' - de stevigste blijk van onverschilligheid - en dat men de zorg maar moet 
beperken tot het onvermijdelijke en hoogstnoodzakelijke, terwijl het eerder 
zo is, en dat is cruciaal, dat ik het verschijnsel niet wist te doorgronden Ik had 
geen idee van zijn 'innerlijke realiteit' Deze ervaring van precies dertig jaar 
geleden, en ik weet mijn oorspronkelijke vragen niet meer, bevat de thema's 
die thans, ook in deze studie, actueel zijn, zoals verantwoordelijkheid, bemoei-
zorg en generositeit, maar ook paternalisme en betweterigheid, en precies die 
morele vragen opwerpen die in situaties van uitzichtloosheid de essentie weer
geven van betrokkenheid en afstand. 'Bemoeien', dat doet iedereen, elke dag 
en op elke plek waar hij is. Het is een kwestie van interesse in de wereld om 
ons heen, geïnformeerd willen zijn, (dus) van wakker zijn. In deze betekenis 
duidt 'bemoeien' primair op 'een voortdurend, individueel waarnemen': zien, 
interpreteren en onthouden, en eventueel ernaar handelen. Soms noemen we 
dit handelen 'sociale controle', een morele houding welke over het algemeen 
hogelijk wordt gewaardeerd en tegenwoordig volgens sommigen hoognodig 
weer moet worden opgevijzeld. 

In deze studie over thuisloze mensen verandert deze algemene notie 
over bemoeien en worden 'bemoeien' en 'zorgen' uiteindelijk gecombineerd 
en komt het begrip 'bemoeizorg' in een context waarover voor het eerst uit
voerig door Henselmans is gepubliceerd.3 Zijn oordeel over ongevraagde hulp 
voor psychotische mensen is, dat het een nuttige en wenselijke houding is 
van hulpverleners, welke echter is gebonden aan ethische beginselen en waar
bij reële verwachtingen ten aanzien van het resultaat de hulpverlener in staat 
stellen zijn controversiële rol te blijven vervullen. Bemoeizorg is geen panacee. 
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Maar in hoeverre is deze soort van zorg, ZIJ is tenslotte ongevraagd, moreel 
te rechtvaardigen? Behoort 'verantwoordelijkheid' tot de moraal of is het steeds 
een persoonlijke reactie op situaties die mij 'aanspreken'? Wanneer is er sprake 
van 'onwaardig' leven? Is het moreel te rechtvaardigen ervoor te willen zor
gen dat de (individuele) zwerfpenode zo kort mogelijk duurt? In mijn visie 
op thuisloosheid klinkt hierop een hartgrondig 'ja'. Deze normatieve positie 
zal in dit boek steeds tevoorschijn komen. Ik vind dat men de medemens niet 
aan zijn lot mag overlaten, en ook dat procedurele oplossingen in moeilijke situ
aties onbevredigend zijn Het gaat niet om 'techniek', maar grotendeels om 
nabijheid, om waarachtige en professionele betrokkenheid.4 

Andere, meer psychologische, vragen zijn, wáár bij de individuele 
hulpverlener die bemoeizorg op is gegrondvest en hoelang men het volhoudt 
kennelijk belangeloos aandachtig betrokken te blijven op situaties die appelle
ren aan het geweten? (In De odyssee komt deze vraag overigens niet aan de orde.) 

De odyssee van thuislozen 

De klassieke held die tien jaar lang met zijn vloot op de Egeïsche zee zwierf 
en, overgeleverd aan de wraak van de goden, op talloze eilanden de strijd 
moest aanbinden met cyclopen, sirenes en andere monsterlijke wezens, dat was 
Odysseus: een schrandere, onverschrokken en ontoombare veldheer, een 
vorst, een patriarch, maar ooit een arme bedelaar, vele smarten duldend, die 
door eenieder bespot en geplaagd werd 

In het woordenboek wordt ten aanzien van de term odyssee natuur
lijk gerefereerd aan deze, De odyssea van Horneros, maar voorts wordt volstaan 
met de omschrijving 'langdurige, avontuurlijke zwerftocht'. Ik kende slechts 
de simpele betekenis van dit (mooie) woord: de uittocht, waarbij ik me tevens 
het eerder gebruikte begrip exodus herinnerde.' 

Van eeuwige makel·)6, een tijdsbegrip, is onder meer een verwijzing naar 
depriverende omstandigheden in elke tijd en elke cultuur. Tegelijkertijd is het 
een onbepaald begrip en net zo vaag als het tijdsbegrip van de meeste thuis
lozen. Steeds, door de eeuwen heen, manifesteren zij zich anders en spiege
len zij als het ware de vigerende sociale en culturele structuur. Mullink heeft 
een aantal gedenkwaardige feiten bijeengebracht in een kroniek van ruim 25 
pagina's.7 Het Oude Testament kent (vele) teksten die het onbenijdenswaardige 
en door God verlaten leven van bedelaars tekenen als een straf, als een ver
vloeking jegens vijanden, maar ook die gebieden de behoeftigen iets toe te 
stoppen. Een gebod, zoals in het boek Deuteronomium, is niet een oproep 
tot mededogen, maar mijns inziens eerst een aanwijzing dat 'de samenleving' 
verantwoordelijkheid draagt. 
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Zoals met Horneros al gezegd, was de bedelaar bij de Grieken evenmin een 
onbekende verschijning en ook hier getuigde het mensbeeld van dualistische 
trekken. Enerzijds spoorde Horneros aan tot weldadigheid, tot ontzag, omdat 
het veelal Goden zouden zijn die zich als bedelaars vermommen, maar in 
andere passages zijn het louter kwaadstichters en geeft hij blijk van grote 
minachting 

In vrijwel alle tijden heerste er steeds onzekerheid over de ware aard: 
waren het nu luiaards of werden zij werkelijk door de nood daartoe gedre
ven. Soms was van beide geen sprake en betrof het, zoals bij Diogenes van 
Sinope, een opzettelijke provocatie om het volk te wijzen op de leegheid van 
de gevestigde morele normen.8 En overal werd de ledigheid, die soms schrik
wekkende vormen aannam, beschouwd als een bedreiging van de openbare 
orde en golden, vooral tegen valide bedelaars, even afschuwwekkende sanc
ties, zoals verbanning, dwangarbeid, geseling, brandmerking en (zelfs) de 
doodstraf.9 

Als maatschappelijk verschijnsel is het sedert de oudste tijden bekend 
en tegelijkertijd heeft men het nooit weten te beteugelen Pas in het begin 
van deze eeuw is men in verschillende Europese landen, met name Neder
land, Duitsland en Frankrijk, onderzoek gaan doen waarbij 'meer de mens zelf 
in de thuisloze dan de te nemen maatregelen aan een beschouwing werd 
onderworpen'.10 

Op zekere dag, zo denk ik, vangt de uittocht van elke thuisloze aan, niet als 
een gekozen en goed voorbereide zwerftocht, maar als een zwerftocht die 
niet als zodanig wordt begonnen en die wel eens heel langdurig zou kunnen 
zijn (maar allerminst avontuurlijk). Een uittocht uit de sociale verbanden die 
hem op dat moment nog resten maar niet meer 'geherbergd' kunnen houden. 
Een uittocht uit een traag of snel verlopend proces van verlorenheid, moge
lijk eerst vol verdriet, bitterheid en paniek maar allengs gekleurd door een 
lethargie (die niemand zich wenst) die hem en vele lotgenoten eigen wordt 
als een tweede huid." (Het problematische van dit beeld van de uittocht is, 
dat het thuislozen12 negatief kan stigmatiseren,· er zijn meer dimensies, en één 
daarvan is dat het tot de verantwoordelijkheid van de gemeenschap behoort (die 
het voor een belangrijk deel delegeert naar de zorg) ervoor te willen ijveren 
dat deze eendimensionale werkelijkheid niet de enige werkelijkheid blijft, en 
daarom uitzichtloos. Een andere dimensie is, onverwacht, de meer aan het 
licht tredende blijken van verantwoordelijkheid bij sommige thuislozen zelf, 
getuige het tegenwoordig toenemend zelfbeheer van slaapvoorzieningen of 
zoals blijkt uit het wonderlijke fenomeen straatkrant en, last but not least, uit de 
oprichting, in 1984, van een eigen belangenvereniging.) 



In deze studie wordt de verwarrende combinatie 'dak- en thuislozen' niet gebe
zigd, tenzij in een citaat Men kan van mening zijn dat 'thuisloos' een eufe
mistisch begrip is, in die zin dat de term als het ware de maatschappelijke 
factoren verdonkeremaant Dat is echter net zo min het geval als dat voor
standers van de term 'dakloos' zouden willen suggereren dat hier hoofdzake
lijk sprake is van een sociaal-economisch probleem Het sociaal-psychologische 
construct 'thuisloosheid' herbergt de dimensies die tekenend én dominant zijn 
voor deze toestand maatschappelijke, persoonlijke en relationele kwetsbaar
heid, een toestand welke zowel sociaal-economische als sociaal-culturele en 
strikt persoonsgebonden determinanten kent 

Tussen bymne en zwanenzang 

De odyssee van thuislozen laat zich niet begrijpen wanneer we ons beperken 
tot de concrete situatie waarin deze mensen zich bevinden, want het is niet 
slechts 'de kooi van de eigen ontoereikendheid' waarin ZIJ zich gevangen 
weten, maar (ook) de heersende structuur van de samenleving die mede ver
hindert of bevordert dat de mens het leven kan leiden dat voor hem open ligt 
Het is een existentieel probleem, thuisloosheid, omdat het de betrokken men
sen rechtstreeks bedreigt en ZIJ alras alle bestaanselementen verliezen En 
omdat het een existentieel probleem is, kunnen we het niet buiten ons plaat
sen en raakt het onze, in wezen ieders verantwoordelijkheid 

Marginaliteit is een even breed als relatief begrip Men kan, bijvoor
beeld uit rebellie, kiezen voor sociale afzondering, voor zelfmarginalisenng, 
of uit een moraal van onthechting en toewijding, zoals tot uiting komt in tal
rijke religieuze, contemplatieve orden De thuisloze zwerver daarentegen is 
ten opzichte van de 'normale burgermaatschappij' te zien als volstrekt gemar
ginaliseerd, uit onmacht tegenover het georganiseerde sociale leven Hij staat 
letterlijk overal buiten en de gedaante waarin hij zich verborgen weet, houdt 
iedereen veelal op afstand Dat is in veel mindere mate het geval met de thuis
loze die een tamelijk stabiel bestaan leidt binnen een voorziening van maat
schappelijke opvang, alleen al door het gebruik van zo'n maatschappelijke 
faciliteit Vluchtelingen zijn ontheemden met veelal traumatische ervaringen 
ZIJ spreken onze taal niet en zijn in tal van opzichten (tijdelijk) afhankelijk 
en kwetsbaar, onzeker over hun identiteit en hun toekomst, onder 'normale' 
omstandigheden zouden velen wellicht niet tot de gemarginaliseerden beho
ren Hun positie is echter weer geheel anders dan van degenen die zijn 'uit
geprocedeerd' en illegaal in ons land verblijven " Voor vele illegalen lijkt het 
lot een soort zwanenzang op het leven ZIJ tasten in het duister over de waar
de en de zin van hun leven, hun bestaan is van deze miserabele positie door
drongen, ook al staan ze er wellicht nauwelijks bij stil omdat het overleven hun 
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voornaamste zorg is Over hoe die zelfzorg er precies uitziet, is weinig bekend. 
Illegalen zijn onzichtbaar. 

Het (sociologische) begrip 'marginaliteit' en de odyssee van mensen 
die wij 'thuisloos' noemen, lijken hetzelfde tot uitdrukking te brengen, name
lijk een meest ernstige distantiënng van wat wij zinvol achten. In deze laat
ste zin lezen we de onontkoombaarheid van twee elementen, in het woord 
'distantiënng' staat omschreven 'de begrenzing van het menselijke' en het is 
de vraag waar die grens ligt en wie deze stelt, en in het woord 'zinvol' ver
staan we onmiddellijk de aanwezigheid van 'nastrevenswaardige waarden'. 
Meteen ook is de verwevenheid van 'het structurele' of 'het politieke' en 'het 
persoonlijke' in het geding. Elke maatschappij stelt normen en waarden en 
waar mensen daar niet aan kunnen voldoen, gaan structurele uitstoot en gebrek 
aan vaardigheden hand in hand. Hoe ernstig dit is, is afhankelijk van onze 
maatschappijvisie, van de fundamenten van ons (ieders) denken en misschien 
wel van de menselijke moed. 

Relevant in dit verband is de zienswijze van de cultuursocioloog 
Kruithof, aangezien hij nauwkeurig heeft geformuleerd, dat marginale ver
schijnselen één zijn met de sociale organisatie en niet te signaleren zijn als 
onafhankelijk van de maatschappij waarin zij worden vastgesteld.'4 Randver
schijnselen zijn geen onverbonden realiteiten Mijns inziens ligt juist daarin 
(ook) een belangrijke grond voor onze morele verantwoordelijkheid jegens 
allen die zich 'anderszins verhouden' tot onze gevestigde samenleving. Al mijn 
gedachten en daden zijn gebonden aan 'mijn' wereld. 

De (morele) gemeenschap 

Onze manier van omgaan met in enigerlei opzicht achtergestelde mensen, 
ongeacht de oorzaak daarvan, weerspiegelt de morele waarden van de maat
schappij Een stuk gebied en inwoners maken van die feitelijkheid nog geen 
'land'. Pas als er afspraken zijn gemaakt over hoe men met elkaar leeft, wordt 
een gebied 'land' of 'maatschappij'. De moraal is het kloppend hart van elke 
samenleving. 

Het woord 'samenleving' is wel een van de meest elementaire begrip
pen Het verwijst naar een bestaan in meervoud en daardoor naar traditie, 
naar cultuur, menselijke inborst en naar toekomst. Er is geloof, hoop en lief
de nodig om een samenleving op te bouwen Van alle drie hebben we, socio
logisch gezien, de hoop het meeste nodig, 'want als we over hoop spreken, 
dan hebben we het over het tijdsperspectief', schreef Nagel." Wat hij nog 
meer opmerkte over de betekenis van sociale bindmiddelen en over de con
dities voor het ontstaan daarvan, is van grote waarde. De essentie van wat hij 
schreef, is zelfs tijdloos. Existentiële onzekerheden zijn onvermijdelijk, maar 
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een chronisch gebrek aan uitzicht verhindert het ontstaan van hoop. Er zijn 
talloze woorden die ons hierbij te binnen schieten. Zonder ze nu te noemen, 
weten we dat de vrees voor een verschraald bestaan als een zónder hoop als 
het ware de 'ziel' is van al deze woorden. We moeten er niet aan denken het 
te moeten stellen zonder hoop, zonder toekomst en, eveneens, zonder ver
antwoordelijkheden. Trappen, torens en ramen, het zijn allemaal instrumen
ten van de hoop'.16 

Nederland behoort tot de meest ontwikkelde, welvarendste samen
levingen van de wereld, een waann men zich bevrijd weet van dodelijke armoe
de of politieke achtervolging. Tegelijkertijd een waann men zich gevangen kan 
voelen in de 'ratrace' van een alles registrerend systeem, zoals dat kenmer
kend is voor elke vrije markteconomie. Een land met een waaier van regle
menten, wetten en mogelijkheden. 

Nederland is een rijk land, figuurlijk gezien onmiskenbaar gelegen 
aan de zonzijde van de wereld. Er is sprake van een hoge levensstandaard en, 
traditioneel, van een puriteins maar allengs flexibeler, liberaler, geworden 
waardenstelsel. 'Wij' zijn 'beroemd' vanwege onze tolerante levenshouding. 
Individuele vrijheid is een ideaal dat nagenoeg maximaal is bereikt, zonder 
dat altruïsme en solidariteit geheel verloren zijn gegaan. Men rept over onver
schilligheid en andere crisisgeluiden jegens anderen, maar de schroom men
selijk mededogen daadwerkelijk te laten blijken, kan zich nauwelijks wortelen, 
ondanks het sterke en onaangename gezegde 'not in my backyard'. Niet elke 
notie van gemeenschapsgevoel is verloren gegaan. Waar onze vrijgevigheid 
ook vandaan komt, uit innerlijke overtuiging of uit schuld vanwege ons luxe 
bestaan, het is méér dan een offer of dan een troostrijk gebaar,- het getuigt 
van de toegankelijkheid van ons geweten en ons hart. 'Wanneer het hart is 
verdwenen, gaan de zaken veelal slechter', schreef Schuyt.17 

Een wankel ideaal 

In gezinssituaties is alle pedagogische en emotionele energie erop gericht kin
deren een 'thuis' te bieden en uiteindelijk 'thuis' te brengen.18 Het is de enige, 
intrinsieke, opdracht, waarvoor men, als het ware, biologisch-instinctief of, in 
een menselijker term, moreel is geprogrammeerd. Het is een 'natuurlijke' 
opdracht kinderen nabij te zijn in hun ontwikkeling naar een sociale en ethi
sche identiteit. Maatschappelijke conventies vormen de norm Er zijn geen 
alternatieven, wél legio mogelijkheden om van die weg af te dwalen. Deze 
'mogelijkheden' zijn niet te interpreteren als 'een gelegenheid om naar eigen 
believen tóch een ander doel na te streven', maar meer als omstandigheden 
waarop men (te) weinig controle heeft en die de koers beïnvloeden. De ernst 
of de aard van de omstandigheden bepaalt de mate waarin het fout gaat, waar 
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normen en waarden verschuiven omdat men er geen grip meer op heeft door
dat de feitelijke levensomstandigheden andere, meer basale, eisen stellen. De 
centrale waarden zijn niet (langer) absoluut. In de gevallen waarin dit gebeurt, 
onderkent men de 'teloorgang' veelal wel, men lijdt ook aan het 'zichtbare 
verlies' maar is niet bij machte het tij te keren. Men 'ziet' de nonnen van de 
samenleving wel, maar kan deze niet als zodanig beleven en realiseren. Een 
wending van het isolement is niet meer mogelijk, wel een bevrijding eruit 
maar dan alleen wanneer de gegeven situatie zich structureel, van buitenaf, wij
zigt. Een treffende illustratie hiervan vinden we in de documentaire van De 
Jong." In zijn 'kroniek van de armoede' gaat het om gezinnen waar in elk 
opzicht de gordijnen reeds zijn gesloten, veel ernstiger dan in een vergelijk
bare kroniek door Engbersen en van der Veen20 en door Jensma21. Niettemin 
betekent armoede vrijwel altijd isolement, vernedering en afhankelijkheid. 

Goed opvoeden van kinderen mag dan wel een kunst heten te zijn, 
maar het is in elk geval een alledaagse bezigheid en soms gebeurt opvoeden 
dan onnadenkend of impulsief of gewelddadig. Soms wordt het beïnvloed 
door de lusten en luimen van kinderen, maar zeker ook onderworpen aan bij
voorbeeld de mythe dat de harde hand voor opvoeders onontbeerlijk is omdat 
het de rebellie smoort, de kinderen vormt en uiteindelijk de samenleving 
behoedt voor anarchie. Over de hardnekkige gewoonte van 'de harde hand' 
schrijft Baartman, die laat zien hoe deze houding doortrokken is van allerlei 
angsten 22 De(zelfde) 'reproduktie van hardhandigheid' is te herkennen in het 
werk van Haans over de harde werkelijkheid 'achter' de kinderbescherming, 
een werkelijkheid waarin ernstige trauma's generaties lang blijven bestaan en 
niemand de dans lijkt te ontspringen.2' Het meest ontmoedigende is wel, dat 
'zijn' gezinsgeschiedenissen het beeld oproepen van luciferdoosjes die in elkaar 
te schuiven zijn er verandert (per generatie) in essentie weinig én er komt 
geen eind aan. De casussen van Haans tonen tenslotte alle hoezeer er in de 
individuele levens sprake is van een onontwarbaar web van invloeden dat 
iemand onttrekt aan een draaglijk sociaal leven. Het gaat om uiterst kwetsbare 
mensen, moeilijk toegankelijk voor gewone, vrijwillige hulp, die, alsof ze in 
bedronken toestand verkeren, voortdurend in wankele situaties blijven. 

De morele betekenis 

In een 'single case study' werd onderkend, dat de reconstructie van een levens
loop het ontstaan en de individuele maat van zo'n web begrijpelijk maakt.24 

Het onophoudelijk documenteren van alle menselijke interactie is zinvol en 
noodzakelijk. De kern is dat het, ongeacht de sociale en politieke context, 
van essentiële, morele, betekenis is de mensen te blijven begrijpen. Levens
geschiedenissen bieden (zelf)inzicht. 
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Het niet onbesproken laten van het opgroeien in een armoedetraditie is van 
belang, omdat het de marginale positie van de betrokkenen en de houding 
van niet-betrokkenen beïnvloedt. Als mensen zichzelf slachtoffer vinden, kij
ken ze anders naar de wereld dan degenen die dat niet van zichzelf vinden. 
En zij worden anders benaderd door mensen die vinden dat ze immoreel zijn, 
dan door mensen die vinden dat ze achtergesteld zijn. Het zijn twee botsen
de werelden die zonder elkaar niet bestaan. Zonder authentieke documen
taires, die een onversierd beeld schetsen van achterstand en verlatenheid, van 
een toekomst die alleen met de ogen dicht gedacht kan worden, blijven we 
vreemden ten opzichte van problemen die iemand weerhouden zichzelf te 
worden. Alleen de uitleg, maar daarmee niet de rechtvaardiging, brengt ver
heldering. 

Omgekeerd zien we, zo leert de ervaring van uiteenlopende disci
plines in de hulpverlening - zowel de ambulante hulpverlening als die in de 
sector maatschappelijke opvang -, dat die verheldering weinig soelaas biedt 
wanneer het vermogen tot reflectie (nagenoeg) ontbreekt De problemen zijn 
wellicht wel bespreekbaar, maar de gesprekken met hulpverleners leiden nau
welijks tot inzicht, terwijl er juist daardoor een andere houding en een ande
re manier van omgaan met situaties zou kunnen ontstaan. Het begrip bezinkt 
(dan) niet. Veel cliënten kunnen weinig of geen afstand nemen van hun pro
blemen en wekken vaak de indruk dat zij blindelings hun weg vervolgen.25 

Zo trekt de armoede, letterlijk of figuurlijk, zijn spoor van generatie tot gene
ratie en zijn er velen die geen enkel levensstadium met succes overwinnen. 

De nacht van de ziel 

Als we ons het leven voorstellen als een 'vaste, licht klimmende, maar later 
licht dalende lijn', dan staan de verschillende soorten van sociale netwerken 
daarin als 'ankers' die iemands persoonlijke, sociale en maatschappelijke ont
wikkeling zin geven en ondersteunen. In sommige omstandigheden, zoals 
werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of alleenstaand ouderschap, bieden 
maatschappelijke instanties (zonodig) een financiële basis Voor andere, meer 
door psychosociale problemen gekenmerkte levenssituaties, bestaan er ver
scheidene soorten van hulpverleningsinstellingen, zoals het algemeen maat
schappelijk werk, psychiatrische of psychotherapeutische hulp Kortom, onze 
levensweg is voor wie 't behoeft voorzien van allerlei hulpbronnen waarvan 
in beginsel iedereen gebruik kan maken. 

De 'vaste lijn' is evenwel geen realistisch beeld. Sociaal-economische, 
culturele en etnische, maar ook erfelijke en persoonlijkheidsfactoren beïn
vloeden iemands levensloop, maatschappelijke positie en de mate van deel
name aan het sociale leven. In werkelijkheid is die zogenaamde vaste lijn 
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onderhevig aan allerlei grilligheden en zijn de 'ankers' zeer verschillend in 
aantal en kwaliteit. Alleen daarom al wekt het geen verwondering dat niet 
iedereen van de talrijke hulpbronnen adequaat gebruik kan maken. Er is spra
ke van sociale ongelijkheid. Samenleven biedt kansen, maar werpt ook belem
meringen op, zeker voor minder getalenteerden, voor minderbedeelden en, 
niet in de laatste plaats, voor allochtonen." 

'De nacht van de ziel' is een metafoor voor het moeizame en vaak 
onmogelijke herstel van het evenwicht bij een bepaalde categorie van perso
nen, de (potentieel)-thuislozen, een categorie die 'ook weinig mee heeft'. 

Symptomen van onthechting zijn veelal al langer aanwezig dan het 
moment waarop ze naar buiten toe zichtbaar worden. Dat de (dreigende) mar
ginalisering dan moeilijk een halt is toe te roepen, lijkt niet verwonderlijk. Bij 
de ontwikkeling naar thuisloosheid hoort als het ware het ontstaan van een 
partiële duisternis Er is sprake van een almanak van problemen die vaak teke
nend lijkt voor de rest van iemands leven. 

Uit 47 bestudeerde dossiers bij een thuislozeninstelling bleek, dat de 
levensloop en de problematiek weliswaar in alle gevallen tot thuisloosheid 
hebben geleid, maar wel op 47 verschillende manieren.27 De weg naar thuis
loosheid verschilt van persoon tot persoon, en men kan zich nauwelijks voor
stellen wie wanneer wat had kunnen doen om die weg bijtijds om te buigen 
Voor de meeste onderzochte thuislozen ligt de oorzaak van hun thuisloos
heid in een ver en niet meer te veranderen verleden Kenmerkend voor dat ver
leden is een doorgaans kansarme basis: affectieve tekorten, geringe sociale 
vaardigheden, geen gedegen opleiding, geen werk(ervaring). De opeensta
peling van problemen die daaruit voortvloeit, voltrekt zich bij vrijwel elke 
persoon op een andere manier, in een andere volgorde en in een ander tijds
verloop. Oorzaak en gevolg zijn op een gegeven moment niet meer te onder
scheiden. Voor velen lijkt thuisloosheid een onontkoombaar noodlot te zijn 
in een maatschappij die hoge eisen stelt aan individuele kennis, bekwaamheid 
en psychische en fysieke 'fitness'. 

De weg naar sociaal herstel 

Behalve dat de eerder genoemde (biografische) uitleg opheldering kan ver
schaffen, kan het ook uitzicht bieden op mogelijkheden voor sociaal herstel.28 

De literatuur geeft (echter) aan hoe gemakkelijk het is 'to go down and out', 
zoals Schnabel het noemt, en 'how difficult it can be to get "up'and come "in" 
again'.29 

Theoretisch gesproken is 'de menselijke val' altijd te voorkomen. We 
kunnen ons allerlei beschermende, preventieve, condities voorstellen. Tegelij
kertijd is er niet te ontsnappen aan het besef, dat deze slechts zouden kunnen 
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bestaan in de verbeeldmt), m een volstrekt gecontroleerde levensloop. Een theo
rie dus die niet van deze wereld is, analoog aan de opvoeding die een strijd is 
die iedere volwassene in zichzelf kan herkennen, terwijl het met zo is dat iede
re volwassene zich daarin eerst moet verdiepen alvorens ouder te worden. 

Het is niet iedereen gegeven om 'zich volledig over te geven aan zijn 
lijden en hartstochten en te willen riskeren om als een toegetakelde tijger uit 
situaties te komen. Wie dat niet kan, blijft een zwakke kat.' Deze benadering 
van Luise Rinser weerspiegelt haar strijdbare levenshouding. Zij is zich ervan 
bewust hoe de verhoudingen in de wereld liggen, verhoudingen die vanuit 
hun aard de schijn wekken dat mensen zijn voorbestemd om tot de welva
renden of tot de onderdrukten te behoren, maar Rinser komt op voor het 
denkbeeld, dat alle mensen een waardig leven moeten kunnen leiden.30 

De beeldspraak van tttfer en zwatíte kat suggereert dan wel een twee
deling, maar wijst ook op een proces in iemands leven Velen lukt het zich te 
ontwikkelen tot een weerbaar persoon. Sommigen lukt het maar een tijdje of 
ten dele en wanneer het lang genoeg niet lukt, wordt men hulpeloos. Wie 
vaak zijn hoofd stoot, dreigt de hoop te verliezen om de impasse te kunnen 
verlaten, al dan niet als toegetakelde tijger Dat is in een enkele zin de gedach
te achter de theorie van 'learned helplessness'.31 

In onderzoek is getracht te doorgronden wat dit fenomeen in relatie 
tot de hulpverlening betekent.32 Hulpverleners moeten soms ook de hoop 
opgeven, terwijl ze er alles aan willen doen om zwakkeren uit hun benarde situ
atie te helpen bevrijden. In beide 'kampen' leeft dezelfde hoop, maar de vraag 
is waarom deze zo vaak vruchteloos blijft en hoe dit sombere beeld is te ver
anderen De conclusies uit het onderzoek naar de mechanismen bij de ont
wikkeling naar thuisloosheid zijn als volgt te omschrijven. 

Het aantal cliënten dat geen passende hulp krijgt of aanvaardt, ligt, 
op jaarbasis, bij de onderzochte instellingen tussen 45 en 51%. Het betreft een 
omvangrijke kwetsbare categorie mensen met onzekere tot slechte toe
komstperspectieven. Deze categorie onderscheidt zich op vrijwel alle onder
zochte kenmerken, zowel van structurele als van problematische aard, van de 
cliënten die wel adequaat zijn geholpen. De instellingen (Riagg, Algemeen 
Maatschappelijk Werk, het CAD en Sociale Dienst) vertonen meer verschil
len dan overeenkomsten in de vorm, de inhoud en het verloop van hun hulp
verlening. Hun categoriale werkwijze en vooral hun gebrek aan gecoördineerde 
samenwerking beperken hun mogelijkheden om in gevallen van complexe 
problematiek effectief te werk gaan. 

De hulpverlening mist de aansluiting bij een bepaalde groep problematische 
cliënten om een aantal redenen die deels op de hulpverlening deels op de 
kenmerken van de cliënten zijn terug te voeren Zo is de hulpverlening geba
seerd op de aanwezigheid van motivatie bij de cliënt, dat wil zeggen, diens 
bewuste behoefte aan de specifieke hulp die door de betreffende instelling 
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wordt verleend. In de praktijk blijken de behoeften van cliënten vaak in een 
heel ander vlak te liggen. 

De weg naar sociaal herstel kent (blijkbaar) vele hindernissen Het is 
niet cynisch bedoeld, maar deskundigen en onderzoekers houden zich levens
lang met deze problematiek bezig zonder dat hun wetenschappelijke en more
le verantwoordelijkheid iets aan de duurzaamheid van het fenomeen 'sociale 
ongelijkheid' lijkt te kunnen veranderen. Kan dat dan? Hoe geëngageerd de 
onderzoekers naar dit verschijnsel ook zijn en hoe inventief en gedifferen
tieerd het tegenwoordige hulpaanbod ook is, thuisloosheid is niet iets dat 'een 
samenleving' onder controle kan krijgen. Zodra dát mogelijk is, zal niemand 
de samenleving van vandaag nog herkennen. 'We leven dan slechts bij de 
oases van onze dromen, terwijl we in werkelijkheid, in ieders leven, te maken 
hebben met "woestijnen en oases"' " Menselijke tragiek is niet buiten te slui
ten, maar indien de verontwaardiging over bedreigd burgerschap wegvalt, 
wordt een samenleving een samenraapsel van losse, egocentrische elemen
ten, het spoor volgend van begeerten, doof en blind voor immateriële idealen. 
Waar geen idealen zijn, ontstaat indifferentie en is ook niets meer te zeggen. 

Het ideaal van menselijke interdependentie is voor mij zo cruciaal, dat ik het 
afzonderlijk in hoofdstuk II aan de orde wil stellen, namelijk zoals het zich 
omgekeerd manifesteert in sociale uitsluiting. Dát fenomeen vormt het decor 
van deze studie. Het is een tragisch en complex decor, dat verwarring sticht 
over bijvoorbeeld de aard van thuisloosheid en vragen doet stellen over hoe 
wij ons tot deze tragiek kunnen verhouden. 
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- 2 0 - DE ODYSSEE VAN T H U I S L O Z E N 



- II -

Het decor van deze studie 

Een rimpelloze zee is niet interessant De zee 
is juist zo boeiend omdat zij géén stilstaand water 

is, maar leeft, lawaai maakt en een kracht heeft 
die door geen mens te bedwingen is 

Het is als het ware de stem van de zee die ons roept, 
ons tot kalmte maant of tot rust brengt en inspireert 

Een vlekkeloos samenleven zal een geruisloos, bijna dood 
samenleven worden omdat er geen verschillen meer zullen zijn, 
dus ook geen botsingen, geen tegenstellingen en uitdagingen 

Waar geen verschillen meer zijn, valt alles samen en 
is niets meer te zeggen Waar niets meer is te zeggen, 

heerst de stilte De stilte van een kerkhof 

Een reconstructie van zienswijzen 

Er zijn in vrij recente publicaties kritische kanttekeningen geplaatst bij de 
bestaande zorg voor thuislozen. Ik geef deze hier slechts beknopt en deswe
ge (nog) ongenuanceerd weer. Zo beweert Greshof, dat 'thuisloosheid' een 
achterhaald concept is waarin bovendien wordt gesuggereerd dat het een 
onveranderbaar fenomeen is ' Van Gestel meent, dat thuisloosheid niet een 
individuele aangelegenheid is, maar een sociaal verschijnsel2 Ook Van Doorn 
oppert, dat het ontstaan van een sociaal vacuüm onder meer het gevolg is van 
thuisloosheid.' Van der Meer, zelf(s) directeur van een instelling voor thuis
lozen, verkondigde reeds enige malen 'Het internaat is dood'.4 Eerder zijn 
pogingen gedaan deze kritiek te weerleggen, maar de vraag is of dat wel juist 
is geweest en niet eerder een blijk van conservatisme was dan een poging de 
essenties van thuisloosheid nog eens op de voorgrond te krijgen.5 Kritiek 
impliceert dat het (kennelijk) anders moet, dat is éen reden om gesignaleer
de standpunten te (her)wegen. Een tweede reden is, dat er, alhoewel nog niet 
duidelijk, consensus bestaat met betrekking tot de noodzaak van een adequaat 
antwoord Het is onderzoekers en hulpverleners niet om het even in welke rich
ting de zorg zich ontwikkelt en men legt zich ook niet neer bij een eenmaal 
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tot stand gekomen opvangcircuit. Daarom schieten we er ook niets mee op 
te twisten over de juistheid van een visie, is de eerste gedachte. Maar toch is 
het zinvol de verschillende visies te reconstrueren en, verderop in deze stu
die, na te gaan in welke zin er dan wel consensus bestaat over de opvang van 
thuislozen Hoe en waar kan deze 'vrijplaats' worden verbeterd? 

De zorg is gastvrijer geworden6, maar gaan we (dan) niet teveel voor
bij aan het feit dat ook de thuislozenzorg, het zogenaamde laatste echelon, 
selecteert voor wie zij 'wil zorgen'? Om begrijpelijke redenen, zo bleek toch 
reeds uit een onderzoek in 1986, worden te gedragsgestoorde, agressieve en/of 
onder invloed verkerende mensen de deur gewezen, willens en wetens, in de 
wetenschap dat men zelfs deze enige deur gesloten hield want voor de mees
ten zou nergens anders plaats zijn, uitgezonderd (misschien) in een enkel 
commercieel pension 7 Er is kennelijk een grens aan gastvrijheid én aan pro
fessionaliteit. Dit laatste is een teer punt. Dat zelfs 'het' opvangcircuit bepaal
de lieden weert en/of niet wil afwijken van een eenmaal vertrouwd geworden 
omgangscode, roept de gedachte op van professionele liefdadigheid in plaats 
van adequaat toegeruste professionals. Van der Meer waagde het dit onder
werp kort en bondig, maar concreet aan de orde te stellen.8 Hij zegt: 'Als 
gevolg van de gewijzigde vragen raken medewerkers langzamerhand in een 
identiteitscrisis. Het medewerkersbestand is over het algemeen langdurig in 
dienst, sterk vergrijsd en niet of minimaal opgeleid Het leeft en werkt nog met 
de waarheden van vroeger, maar ervaart aan den lijve dat deze niet meer vol
doen.' Kennelijk is het niet alleen zo, dat een bepaalde werksoort bepaalde 
typen mensen selecteert en 'vasthoudt', maar ook dat de gedragingen van de 
ene partij gaan lijken op die van de andere, waardoor het geheel in feite alleen 
maar stagneert, alsof hen allen 'de tijd' en dus het leven is ontnomen. Een der
gelijk 'beeld' komt (ook) naar voren in de zin waarmee Van der Meer zijn 
betoog vervolgt 'Vanwege de inertie van het management worden hen geen 
nieuwe ijkpunten en handvatten aangereikt'. Zowel bij de ene als bij de ande
re partij is (dus) de emancipatie in het geding, klaarblijkelijk vooral omdat 
men erbij blijft zoals het was. Dan komt er van enige 'menselijke restauratie' 
ook niets terecht. 

Een reflectie op sociale uitsluiting 

Het eigenlijke thema van dit boek is dat van sociale uitsluiting, een sanctieivoor-
beeld) van onze moraal De zwerver die ik in 1967 weer bij het leven tracht
te te betrekken, terug naar een burgerlijk bestaan, was een 'vreemde' geworden 
van wie ik dacht te begrijpen dat niemand hem nog dulde maar dat het tij 
zeker zou keren indien hij (maar) zou terugkeren naar de 'moraal van ons 
allen', een moraal die niet tot in details zegt wat we moeten doen en laten, maar 
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die voor iedereen toch een belangrijke en onmisbare oriëntatie biedt Het 
bleek te ver gereikt, die poging in 1967, de man had een grijns en een soort 
van dood in zijn bestaan waaraan niets meer te veranderen viel, maar het ide
aal is niet verloren gegaan. Pas later begreep ik de andere kant van de medail
le, dat 'zijn verschijning' niet slechts een kwestie was van uitgesloten worden, 
maar tegelijk ook een blijk was van het problematische zich aan anderen te 
binden of zich te conformeren aan gedragsregels. Wanneer er sprake is van 
onvermogen, is er alle reden vast te houden aan het ideaal, dat dertig jaar 
geleden wellicht simplistischer werd omschreven en aangepakt dan thans, 
analoog aan de inzichten en middelen die toentertijd beduidend kanger waren. 

In onze samenleving, die zowel rijk is aan wetten als aan mogelijk
heden, lijkt sociale integratie gewaarborgd. Indien we de publieke moraal niet 
schenden, ons houden aan aangegane verplichtingen en onze inzet, op welk 
terrein dan ook, niet beneden de verwachtingen blijft, dan is het risico op uit
sluiting nagenoeg afwezig. Ergens bij horen, verenigd zijn, is een fundamen
tele behoefte, voor de meesten zelfs een noodzaak om zichzelf te kunnen 
zijn, zich te kunnen ontplooien en zich geborgen te weten. Zichzelf realise
ren in de context van een ingewikkelde, geïndividualiseerde wereld is een niet 
te onderschatten opgave. Om de 'existentiële wensen' binnen bereik te krij
gen, dient men handig te zijn, communicabel, flexibel, intelligent, represen
tatief en productief. Wie daarin om welke redenen dan ook ontoereikend is, 
stuit op weerstanden die het begin kunnen zijn van een proces van uitslui
ting Het onverenigbare eist zijn tol, eigenlijk gaat men een klein beetje dood.9 

Uitsluiting is een pijnlijk en veelal ongelukkigmakend fenomeen. 

De moderne samenleving kent vele valstrikken voor het 'geluk' Velen 
zijn niet in de omstandigheden persoonlijk of maatschappelijk geluk te reali
seren en bevinden zich, denkbeeldig, buiten de gewaardeerde samenleving, 
zoals de vreemden, de minderheden, de onaangepasten 'Denkbeeldig' is hier 
in tweeërlei zin een kernbegrip. In de eerste plaats lijkt het alsof er twee werel
den bestaan, een die 'de ware' is en centraal staat en een die er wel is maar er 
niet bij hoort. Wie niet deelneemt, wie niet autonoom is, wie vreemd is of 
anders denkt, wordt 'apart gezet': dat is een gevolg van denkbeelden jegens 
mensen die zich 'anderszins verhouden' tot onze gevestigde samenleving In 
de tweede plaats wordt hiermee gewezen op het verschil tussen wat er feitelijk 
en wat er eigenlijk gebeurt. Feitelijk (direct waarneembaar) voltrekt er zich een 
proces van achterstelling, maar eigenlijk is het de resultante van een botsing 
met de heersende moraal 

Er is maar één wereld, ook al lijkt het soms alsof 'in dezelfde stad twee 
tijdperken elkaar ontmoeten', schrijft de literator Joachim Fest, verbaasd als hij 
is over de contrasten die hem verwarren als hij in Augusta op het eiland Sicilië 
rondwandelt.10 Dezelfde associaties kreeg de antropoloog Teun Voeten tijdens 
zijn onderzoek naar de tunnelmensen in New York. It's a tale of two cities.11 
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Processen van sociale uitsluiting zijn in een vergezicht van onze samenleving, 
dat wil zeggen in historisch perspectief, sterk veranderd maar nog altijd actief. 
De sociale voorzieningen hebben geleid tot een substantiële reductie van de 
armoede, de waardenpatronen zijn de laatste decennia ingrijpend veranderd 
en hebben de levenskwaliteit van bijvoorbeeld psychiatrische patiënten aan
zienlijk verhoogd, de democratie heeft het feminisme voortgebracht en de 
seksegebonden taakverdeling aangetast, hetgeen onder meer heeft geleid tot 
een veel rijker bestaan voor vrouwen Materiële welvaart lijkt het geluk van 
de individuele mens niet meer in de weg te staan, en ook in immateriële zin 
ligt het tegenwoordig ogenschijnlijk binnen ieders bereik, denk maar aan ter
men als vrijheid, emancipatie, welzijn en participatie, maar denk ook aan de 
mythe van het onbegrensde zelf12, de overtuiging dat de mens alles naar zijn 
hand kan zetten. Als geluk gemaakt kan worden, dan moet dat ook gebeu
ren", maar de filosoof Van Asperen merkt op, 'wie aan onverzadigbare wen
sen verslaafd is loopt tegen grenzen aan, wie wijs is stelt haar eigen grenzen'.'4 

De nabijheid, de confrontatie, werkt ontnuchterend. Dan zien we ook 
de nuances en de oneffenheden en worden we ons bewust van een ambigue 
verhouding tot de wereld om ons heen. We leren (dan) de betekenis van geld, 
van macht, van aanzien, maar ook die van hiërarchie en solidariteit. Dan stui
ten we op zowel oordelen als onverschilligheid, dan voelen we ons de gevan
genen van een gejaagdheid en de knellende band van conventies waarvan we 
ons van tijd tot tijd wensen te bevrijden, dan proeven we de dagelijkse inspan
ning om up to date en 'geborgen' te blijven en dan realiseren sommigen zich 
te leven in een in menselijk opzicht onherbergzame wereld. We zijn en heten 
'vrije mensen', maar zijn gebonden aan deze samenleving, aan dat wat wij voor 
ideaal houden, aan elkaar en aan in talrijke contracten vastgelegde verplich
tingen. Hoe ruimdenkend en tolerant we ook zijn, hoezeer de onafhanke
lijkheid, de individuele autonomie, ook ons idool is, ieder van ons is gebonden 
aan het eigen beperkte denken, aan de ander om ons heen en aan de materiële 
middelen. Toch zijn we vrije en over het algemeen gelukkige mensen. 

Schieten we tekort of overschrijden we grenzen, dan ontstaan er meer 
of minder ernstige problemen die, evenzo meer of minder ernstig, knagen aan 
onze primaire, menselijke en ook maatschappelijk noodzakelijke behoefte 
aan geborgenheid, - hetgeen betekent of van ons vraagt alert te zijn, oprecht, 
openhartig, coöperatief en van beste wil. We staan voortdurend onder druk 
erbij te blijven,· sommigen ervaren die druk eerder als een aansporing dan als 
een last, sommigen proeven het als een onmisbare uitdaging, anderen als een 
ondraaglijke spanning en zijn deswege, tijdelijk of periodiek, aangewezen op 
professionele hulp, en weer anderen zijn er niet tegen opgewassen en verlie
zen zichzelf in de plotselinge of geleidelijke verwijdering van sociale ver
banden 
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De aard van de technologische ontwikkelingen, de grootschaligheid die de 
'menselijke maat' passeert en de vrijwel onbegrensde communicatiemogelijk
heden maken dat wij niet alleen onmiddellijke getuigen zijn van gebeurte
nissen waar ook ter wereld, van wat mensen doen en zeggen, maar dwingen 
ons de technologie te integreren in ons dagelijks leven. Voor nogal wat men
sen is de complexiteit een alibi om het rustig aan te doen, de ambities niét op 
te voeren, om meer ambachtelijk te werken en/of te volharden in een zo sober 
mogelijke leefstijl. Velen zijn, zoals gezegd, niet in de omstandigheden enig 
geluk te realiseren. Dat kan in persoonlijke zin te maken hebben met onte
vredenheid of met onvermogens zich vaardigheden eigen te maken, zich aan 
te passen of verantwoordelijk te voelen, maar er zijn zeker ook maatschap
pelijke, structurele, oorzaken aan te wijzen, zoals een aanhoudende, vaak lang
durige werkloosheid, de gevolgen van technologische veranderingen voor 
laaggeschoolde werknemers, de evolutie van gezinsstructuren, de nog altijd 
niet geslechte discriminatie van allochtonen, de toename van het individu
alisme en de achteruitgang of verschraling van de traditionele vertegen
woordigende instellingen. 

Sociale uitsluiting betekent niet alleen onvoldoende inkomen en gaat ook ver
der dan het niet deelnemen aan het arbeidsleven,· het komt eveneens tot uit
drukking in gebieden als huisvesting, onderwijs, gezondheid en toegang tot 
dienstverlening. Het raakt niet alleen mensen die ernstige tegenslagen heb
ben gehad, maar ook sociale groepen die om uiteenlopende redenen worden 
gediscrimineerd. De gevolgen zijn bitteren niet te bagatelliseren.15 Wanneer 
mensen langdurig blootstaan aan economische deprivatie, ontstaat er een 
armoedecultuur Om de bestaansonzekerheid het hoofd te bieden, ontwik
kelen de armen aangepaste waarden en aspiraties. Niet kunnen delen in de 
weelde van anderen en verstoken blijven van kansen die anderen wel hebben, 
verhoogt het risico dat mensen tot wanhoop en ontwrichtend gedrag, zoals 
geweld en drugsgebruik, worden gedreven Het is een vorm van menselijk lij
den die leidt tot existentiële onzekerheid, tot afhankelijkheid, tot angst, tot 
wrok, tot passiviteit en onbereikbaarheid en niet zelden tot vatbaarheid voor 
racistische ideologieën of sociaal extremisme. 

Uitsluiting doet zich wellicht het sterkste voor bij categorieën die 
vanwege bepaalde kenmerken een zwakke sociale positie hebben, maar het
zelfde risico doet zich voor bij al diegenen wier mening of gedrag in botsing 
is met de heersende moraal De mechanismen werken nog subtieler, als we 
denken aan iemand die de ziekte van Parkinson heeft en van wie gedacht 
wordt dat hij zichzelf uit schaamte terugtrekt. Het is de vraag of deze gedach
te juist is, want ligt de bron van zijn schaamte niet in de gemeenschap die laat 
merken dat hij zo 'anders' is? 
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Uitsluiting is een direct gevolg van denkbeelden. Inzicht, tolerantie, respect, 
vergeving, genade en compassie zijn menselijke begrippen die zich in de loop 
van de geschiedenis in onze denkbeelden een grotere plaats hebben verwor
ven (en geleid hebben tot beschaving, tot rehabilitatie, tot omwentelingen 
en verbeteringen op velerlei gebied), - het zijn ook begrippen die, idealiter, 
aan elke soort van uitsluiting een halt kunnen toeroepen. Met andere woor
den, een (bepaald) moreel vocabulaire kan het tegenwicht zijn van sociale 
processen van uitsluiting en marginalisering Anderzijds zal uitsluiting niet 
ophouden te bestaan, omdat er in de menselijke omgang steeds sprake zal 
blijven van een frictie met persoonlijke en/of maatschappelijke normen en 
waarden. Het punt is, ook in de alledaagsheid, deze fricties te onderkennen 
en na te gaan of deze kunnen worden opgeheven. 

Sociale uitsluiting treft een heterogene verzameling mensen, buitengesloten 
van dominante maatschappelijke instituties (arbeidsmarkt, sfeer van de vrije 
tijd, gemeenschapsverbanden) en ingesloten door zorginstituties (sociale dien
sten, bedrijfsverenigingen, arbeidsprojecten, opvangcentra etcetera). Al die 
van wie wij ons om uiteenlopende redenen afwenden, hebben echter, afgezien 
van onderling feitelijke verschillen of nuances, een gemeenschappelijk ken
merk, zij zijn, in abstracte zin, vreemdelingen (geworden) 

Wat dringt, is de uitleg van de term 'vreemdeling'. Gaublomme noemt 
thuislozen 'vleermuizen van de samenleving'.16 Het is, net als de term 'vreem
deling', een metafoor voor onze neiging het vreemde, het zo nadrukkelijk 
anders-zijn, niet te willen zien, onzichtbaar te maken. Of het nu asielzoekers 
zijn, of thuislozen, psychiatrische patiënten of een andere kwetsbare groe
pering, de tolerantie jegens hen staat voortdurend onder spanning, hetgeen 
de indruk wekt dat we hen eigenlijk niet willen, tenzij ze ophouden vreemde
ling te zijn en zich aanpassen. Zoniet, dan brengen we hen desnoods naar 
een ver van de stad gelegen natuurgebied. Deze herkenbare houding jegens 
'vreemden' laat zien, dat de gastvrijheid, een belangrijke culturele waarde, 
nogal eens wordt begrensd door de angst ogenschijnlijk te verliezen wat we 
hebben. 'Gastvrijheid', zegt de ethicus Vijver, 'is een absolute noodzaak. Een 
mens die in zijn leven de kunst van gastvrijheid vergeet, sluit zich op in zijn 
eigen groep en vervreemdt van de wereld. Een maatschappij die de kunst van 
de gastvrijheid vergeet, gaat ten onder aan etnische eigenwaan.'17 Van een 
dergelijke tragiek zijn we nog elke dag getuige: we zijn weer terug bij de 
agressies van ver en dichtbij, Rwanda, ex-Joegoslavië, Kosovo, de Koerden, 
de Palestijnen, de 'eigen' overlast veroorzakende zwervers die van geen zor
gende hand willen weten.,s 

De Nederlandse overheid, evenals de meeste burgers, laten hun oren 
niet hangen naar negatieve geluiden jegens 'vreemden' in de samenleving. 
Niemand in Nederland staat daarom letterlijk in de woestijn, de oases van 
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zorg zijn talrijk en buitengewoon rijk toegerust Een belangrijke eigenschap 
van zowel de somatische als de geestelijke gezondheidszorg is, dat zij er min
stens op is gericht een bepaalde situatie draaglijk te maken In principe is alle 
zorg gericht op herstel Waar dat niet lukt of niet volledig mogelijk is, kan 
men binnen een revalidatie- of rehabilitatieproces 'leren' zich aan te passen aan 
de minus van het eigen leven, opdat men vervolgens in een geëigende maar 
zo normaal mogelijke omgeving zijn persoonlijke niche vindt In een dergelijk 
individueel proces van aanpassing volgt men de mogelijkheden, de wensen 
en het tempo van de persoon in kwestie, er is sprake van volledige accepta
tie als persoon en als medeburger en men creëert niet buiten maar m de gemeen
schap een omgeving waarin hij zoveel mogelijk zichzelf kan zijn "Juist dat 
proces doet, indirect, een appèl op de gemeenschap om ruimte te maken voor 
mensen met beperkingen, toe te staan dat deze 'vreemden' erbij horen, om 
gastvrij te staan ten opzichte van individuele eigenaardigheden, om het ogen
schijnlijk onverenigbare te verenigen 

De wortels van uitstoot zijn gelegen in de moraal van de gemeen
schap Aangezien de (publieke) moraal niet een vaststaand, onveranderlijk 
raamwerk is van omgangsregels, maar een oriëntatie biedt voor ons doen en 
laten, is er ruimte voor andere denkbeelden, voor vooruitgang, voor emanci
patie En zo ligt ook in de moraal van de gemeenschap de basis voor rehabi
litatie Alle technieken in de revalidatie en alle deskundigheid in de geestelijke 
gezondheidszorg is, wanneer men het beoogde ook werkelijk wil nastreven 
en bereiken, uiteindelijk gebaseerd op menselijke kwaliteiten, op een hou
ding van solidariteit Alleen dan is te ontdekken, dat de legitimaties voor het 
onverenigbare slechts denkbeelden zijn 

De tragiek van sociale uitsluiting doet ons inzien dat wij kwetsbare wezens 
zijn J0 Dat wij allemaal behept zijn met een tragische schuld en dat wij alle
maal deel uitmaken van zondige structuren die er al waren voordat WIJ er 
waren Dit perspectief bevrijdt ons en verwijst ons naar een adequaat hande
lend omgaan met het probleem van sociale uitsluiting Vanuit dit perspectief 
wordt het mogelijk daadwerkelijk een midden te zoeken tussen agressieve uit
banning en volledige integratie, daadwerkelijk vorm te geven aan een goede 
rehabilitatie, wetende dat rehabilitatie zelden kan worden tot volledige inte
gratie Het tragische verlamt niet, mag niet leiden tot fatalisme of tot laissez-
faire, maar bevrijdt ons en opent ons de ogen voor een adequaat handelend 
omgaan met het verschijnsel sociale uitsluiting, dat wil zeggen, ons omgaan 
ermee in de juiste proporties zien Adequaat aan een werkelijkheid die wij 
niet kunnen beheersen, maar die er al was voordat WIJ er waren 
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De probleemstelling 

De tragiek van uitsluiting vormt een permanente zorg, primair voor de betrok
kenen zelf, maar ook voor overheden en hulpverleners Hoe kunnen we voor
komen, dat gezondheid en welzijn van bijvoorbeeld aan drugs verslaafde 
zwervers niemands zorg lijkt te zijn, hoe kunnen we greep krijgen op de maat
schappelijke dreiging die van hen uitgaat, van een overlast die aanstekelijk 
lijkt te zijn voor onverschilligheid en voor geweld? Hoe kunnen we deze of 
gene weer betrekken bij onze samenleving? Dat zijn over het algemeen de 
kernvragen, en tegelijkertijd de actuele problemen van elke stad 

Kwantitatief is thuisloosheid in Nederland niet zo'n verontrustend 
probleem, het gaat over circa 0 3% van de bevolking31, maar in sociaal opzicht 
is sprake van ernstige problematiek " Er zijn talrijke voorzieningen, facilitei
ten, projecten, er is niettemin een frequent en omvangrijk met-gebruik van al 
deze 'oases' Voorts neemt het aantal thuislozen jaarlijks toe en is er jegens 
een bepaalde categorie sprake van een pijnlijke en bijna dodelijke onmacht hen 
adequaat te kunnen helpen Zij heten 'zorgmijders' voor iedereen ongenaak
bare mensen die zich ondanks hun in ellende gezwachtelde omstandigheden 
beroepen op hun recht op zelfbeschikking Dit roept de vraag op verder na 
te denken over hoe 'zorg' is te bevrijden uit het juridische harnas van autonomie, 
van privacy 

Deze studie naar de odyssee van thuislozen en de ethische implicaties van 
het verschijnsel thuisloosheid betekent het (meer) grond willen geven aan 
een ethiek voor de zorg, in het bijzonder met betrekking tot de bejegening 
van zwervende thuislozen Hiertoe is onder meer door Manschot en Verkerk23 

een belangrijke aanzet gegeven, waarvan een enkel aspect, namelijk het ont
doen van schuld aan het falen, recentelijk is uitgewerkt 2< 

Het ethische thema van dit proefschrift is primair het ontrafelen van 
de morele aspecten van thuisloosheid, en voorts, heel specifiek, dat van de 
maatschappelijke of sociale verantwoordelijkheid Dit laatste vormt de twist
appel van deze studie, omdat het in zekere zin een strijd betekent met tegen
strijdige denkbeelden en omdat - zo toont de praktijk - gangbare 
uitgangspunten van de ethiek in wezen tekortschieten in onze bekommernis 
naar mensen in de marges van onze samenleving en, wellicht onbedoeld, lei
den tot indifferentie Dit betekent een problematiseren van de vaak geres
pecteerde weerstand tegen hulpverlening, juridisch geregeld in het recht op 
zelfbeschikking 
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Drie vraagstellingen 

De eerste vraagstelling is van een andere orde dan van ethiek en heeft betrek
king op de kwaliteit van een verzameling van sociaal-wetenschappelijk onder
zoek naar thuislozen en thuisloosheid Zoals dadelijk in de inleiding van het 
derde hoofdstuk zal worden uitgelegd, bestaat er in Nederland veel literatuur 
over thuisloosheid maar wordt tegelijkertijd door vele auteurs verondersteld 
dat het maar een samenraapsel is van losse elementen Aangetoond zal wor
den dat dit allerminst het geval is De schijn van versnippering zal worden 
weggenomen door een reconstructie te schrijven van de vakliteratuur sedert 
1950 Het is geen bouwval aan kennis Er zit een lijn in De veronderstelling 
dat er sprake is van een bezield verband in de multidisciplinaire weten
schappelijke belangstelling, komt tot uiting in de titel aan het betreffende 
hoofdstuk, £01 kathedraal van kennis leder geloof tast naar zijn fundamenten 

VRAAGSTELLING 1 

De vraag welke ik hoop te kunnen beantwoorden, is of er (inderdaad) sprake 
is van coherente kennis Waarom is het een 'kathedraal' die troost biedt en 
begrip vraagt en niet een moeras van denkbeelden waarin we verzanden en 
weldra het spoor bijster raken? Concrete vragen zijn is er in de voorbije vijf
tig jaren steeds evenveel aandacht geweest voor thuislozen? Zijn het bepaal
de disciplines die onderzoek doen? Ligt het accent in onderzoek op 
persoonlijkheidskenmerken, op een 'falen' van de persoon in kwestie, of 'kijkt' 
men ook breder? 

Deze eerste vraag is, ondanks de verstrekkendheid, van belang omdat 
deze omweg door de tijd (van 1950 naar heden) zal kunnen aantonen, dat 
het bouwwerk van inzichten op een vasthoudende wijze facetten toont van 
menselijk lijden waarop wij desalniettemin vaak een antwoord schuldig blij
ven Kennis alléén lost de raadselen niet op, maar ruime en veelzijdige ken
nis van menselijk lijden leidt mijns inziens wel tot een bepaalde morele 
waardering wanneer dit lijden zich nestelt in een onaanraakbaar cocon van zelf
beschikking Komt deze onaanraakbaarheid uit de betreffende persoon zelf of 
is het onze cultuur die zich in hem spiegelt en ons op afstand houdt? 

VRAAGSTELLING 7 

De tweede vraagstelling betreft de vraag welke tot dusverre niet door onder
zoekers op dit terrein is gesteld, voor zover bekend ook niet in het buitenland, 
namelijk die naar de morele aspecten van thuisloosheid Hoe is deze proble
matiek in morele termen te duiden? Thuisloosheid is te zien als een bestaans-
nood, welke veel meer implicaties kent dan de louter praktische nood aan 
(reguliere) huisvesting Is daarom te spreken van 'morele nood'? Wat betekent 
dat? En is de thuisloze daarom een 'verloren burger'? Hoe is een belangrijk 
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beginsel in de hulpverlening, zeker in de rehabilitatie-filosofie, namelijk de 
acceptatie van hun bestaan(swijze), te verenigen met een uitgesproken 'mini
maal bestaan'? En hoe is de morele houding van burgers te kenschetsen? In de 
tweede passage van het 'ethische' hoofdstuk V gaat het om de vraag, hoe de 
morele motivatie van zorgbieders is te beschrijven? Wat betekent dat, 'zorg 
hebben voor elkaar'? Sluiten de nood van thuislozen en het hulpaanbod dat 
zij nodig hebben, naadloos op elkaar aan? Is zorg bieden een kwestie van 'ont
ferming' of is het accent sterk(er) op activering komen te liggen? Vanuit deze 
brede verkenning komt er meer licht op derde passage, de zoeven genoem
de morele waardering ten aanzien van extreem problematische situaties, - wel
ke verwijst naar een derde, meer specifieke vraagstelling 

V R A A G S T E L L I N G 3 

De derde vraagstelling, en duidelijk is inmiddels dat deze voortkomt uit een 
moreel onbehagen ten opzichte van de onmacht ten aanzien van (ongevraagde) 
hulp aan mensen in onmiskenbare nood, luidt in hoeverre is bemoeizorg 
moreel te rechtvaardigen en zijn er argumenten op grond waarvan de grens 
van persoonlijke integriteit van degene op wie die zorg is gericht tijdelijk mag 
worden overschreden? Hoe is het dominante mensbeeld, waarin autonomie 
de norm is, te verenigen met een goede en perspectief biedende zorgrelatie? 
Is de over het algemeen hopeloze situatie van zwervenden met psychi(atn)sche 
problemen alleen te verlichten indien de persoon daar zelf mee instemt? Alléén 
'autonomie' kan toch moeilijk de leidraad zijn Wordt de kans op een morele 
en professionele houding, namelijk verantwoordelijkheid nemen waar het kan, 
niet vergroot wanneer we 'zorg' in een ander perspectief plaatsen? 

De (maatschappelijke) verantwoording 

De praktijk van de zorg voor (zwervende) thuislozen toont een voortduren
de bekommernis om het lot van deze mensen, maar is ook vaak niet bij mach
te hun zorg die continuïteit te geven die nodig is om de individuele toestand 
te stabiliseren en, geleidelijk, te proberen een keerpunt te bereiken Heel vaak 
komt men niet verder dan een soort van incidentele EHBO-hulpverlening, en 
tot nog minder wanneer de persoon in kwestie zegt niets te willen Sommige 
lezers zullen daar niet van opkijken, andere maakt het sprakeloos Er is een 
immense, tragische en morele spanning tussen 'als hij niet wil, wie ben ik dan?' 
en 'het zoeken naar gronden voor een gerechtvaardigd paternalisme om, hoe 
subtiel ook, indifferentie te vermijden', tussen 'dwang' en de 'onopgeefbare 
taak van zorg in situaties van zelfverwaarlozing' 

Het is allerminst wenselijk dat de hulpverlening, vaak ook de politie, 
de geboden zorg moet kunnen afdwingen Deze studie gaat niet over de ver-
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ruiming van criteria voor dwangopname, maar is (ook) een reflectie op over
wegingen rond de begrippen 'zorg', 'verantwoordelijkheid' en 'waardigheid', 
zodanig dat de zorg meer overredings-argumenten krijgt, ook naar zichzelf, 
en minder snel afketst op het principe van zelfbeschikking, op procedures 
van techniek. 

Een studie naar (ook) de ingewikkelde processen rond bemoeizorg 
biedt niet het uitzicht op een afdoende antwoord, maar kan wel leiden tot 
een verheldering van knelpunten en daardoor van vrucht zijn voor de prak
tijk. Vanwege de gesignaleerde en hoogst actuele spanning zal het de ogen
schijnlijke macht en onmacht (opnieuw) ter discussie stellen of, zoals Polstra 
het recentelijk heeft verwoord, zal het ons denken over het vraagstuk van het 
pendelen tussen theorie en praktijk stimuleren." Deze studie biedt niet pre
cies de professionele ethiek waar Karsten recentelijk om vraagt.2* Zij veron
derstelt, dat een analyse van het debat over dwangbehandeling, een van de 
beroepsethiek van de organisatie waar een hulpverlener werkzaam is én een 
analyse van de persoonlijke moraal van de hulpverlener(s) het filter zal zijn 
naar een (zorg)ethiek als brede basis voor het handelen van de hulpverlener, en 
dat het eventueel ook zal leiden tot een aanscherping van de beroepscode. 

De opzet 

Tot nu toe is het in beide hoofdstukken gegaan over de premisses van deze ver
handeling, wellicht een wat lange weg, maar niets vergeleken bij de afstand die 
nog afgelegd zal worden. Hoofdstuk I en ook dit tweede zijn te beschouwen 
als een beknopte, openlijke gewaarwording van een zich door de jaren gevormd 
denkpatroon. 

Teneinde het gestelde doel van deze studie te realiseren, is het nood
zakelijk zicht te krijgen op allerlei facetten van het verschijnsel thuisloosheid. 
Om zoveel mogelijk recht te doen aan de ontwikkeling van uiteenlopende 
visies, alsmede om een zekere consensus te bereiken, wordt in hoofdstuk III 
getracht tot ееи synthese van denkbeelden te komen. Het is een reconstructie van 
bijna een halve eeuw literatuur, geordend in vijf tijdvakken sedert 1950, voor
afgegaan door een bescheiden historische schets. En het zal zeker niet een 
aaneenrijging (mogen) worden van dezelfde 'verhalen' uit empirisch onderzoek. 
Het zal ons doen ontdekken dat het denken over de bestaanswijze van thuis
lozen door de jaren heen aan het veranderen is, andere trekken en andere 
betekenissen krijgt, net zo geleidelijk als we in ons eigen leven waarnemen door 
de jaren heen (toch) te zijn veranderd Er zijn al rimpels voor we ze ontdek
ken. Ook de thuislozen zelf zijn zich anders gaan manifesteren, veel méér 
dan 'wie we zijn is waar we slapen 's nachts'." Het is om deze reden ook een 
onvermijdelijk omvangrijk hoofdstuk. De omvang van het hoofdstuk, slechts 
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gestructureerd door middel van vijf tijdvakken, heeft ook een praktische oor
zaak Een 'kathedraal van kennis' die door vele onderzoekers is opgebouwd, 
dient begrijpelijk te worden uitgebeeld, en niet maar half, vluchtig of rudimen
tair 

Hoofdstuk IV beschrijft de ontwikkelingsgang naar thuisloosheid, de 
energie van onevenwichtigheid de ontrafeling van een lijdensgeschiedenis De ana
lyse zegt niets over de aantrekkelijkheid of de verwerpelijkheid van het 'aan
geboden' leven, maar ontleedt de beweegredenen van een ziel van waaruit dit 
leven zich manifesteert Thuisloze mensen verschillen van elkaar zoals alle 
andere mensen, maar de overeenkomst is dat het hen aan de belangrijkste 
schakels ontbreekt Daardoor lijkt het alsof zij leven in een stilstaande tijd Een 
andere betekenis van deze ene casus is, dat talloze denkbeelden uit hoofd
stuk III, alhoewel grotendeels gebaseerd op empirisch onderzoek, én vragen 
omtrent iemands geschiedenis, herkenbaar en concreet aan het licht treden 

Hoofdstuk V, Morele passages omtrent thuisloosheid, is als het ware het klop
pend hart en het geweten tegelijk van deze studie Het betreft een reflectie 
op een aantal cruciale thema's, zoals marginaliteit, verantwoordelijkheid, het 
autonomie-begrip, gastvrijheid en bemoeizorg Zo is marginaliteit te zien als 
een vorm van apartstelling, maar wat betekent dit? Is marginalisering een zich 
distantieren van de actuele samenleving of is het een vorm van bescherming 
om de eigen identiteit te behouden? Is het een toevlucht uit nood naar een 
'oord' waar de centrale waarden niet bestaan of kan deze toevlucht worden 
verstaan als het uitwijken naar een positie die duidelijk maakt dat men niet 
langer verantwoordelijk kan zijn voor zichzelf en zorg nodig heeft? Betreft het 
mensen die zich afzetten tegen het 'burgerdom' of betreft het mensen die uit
zien naar een terugtocht naar het autonome burgerdom? En dan de moeilijk
ste kwestie aan het front van menselijk lijden, die van de wilsbeschikking 
tegenover de maatschappelijke verantwoordelijkheid Zouden we ons in de 
hulpverlening aan (zwervende) thuislozen beperken tot de regel- of rechten-
ethiek, dan is die leiband toereikend maar niét altijd zonder consequenties Het 
gaat hier over de confrontatie met moeilijke situaties waarin zich het dilem
ma van de verantwoordelijkheid voordoet Mag het recht op zelfbeschikking 
terwille van een evenwichtige bejegening worden gerelativeerd? Een nadere 
analyse van de facetten van bemoeizorg dient uit te monden in een morele uit
spraak over de rechtvaardigingsgronden van deze out гедсЬіи^-hulpverlening 

Tot besluit keer ik terug naar de concrete praktijk Hoofdstuk VI 
betreft The State oj the Art van de thuislozenzorg Het is een korte uiteenzetting 
van vooruitgang en stagnering, alsmede een samenspraak over enkele ethi
sche implicaties zoals die in deze studie naar voren zijn gekomen Het kan mij 
noodzaken 'de beelden' bij te stellen, maar op z'n minst ook om deze te toet
sen aan de realiteit van dit moment 
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De Odyssee van Thuislozen besluit in hoofdstuk VII met een samenvatting, zowel 
in het Nederlands als in het Engels Tevens is een bibliografie van Neder
landse literatuur opgenomen 
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Een kathedraal van kennis 
EEN HALVE EEUW LITERATUUR OVER THUISLOOSHEID 

If no one turned round when we entered, 
answered when we spoke, or minded what we did, 

but every person we met cut us dead, and 
acted as if we were nonexcisting things, 

a kind of rage impotent despair would erelong well up 
in us, from which the cruellest bodily tortures 

would be a relief, for these would make us feel that, 
how-ever bad might be our plight, we had not sunk 

a depth as to be unworthy of attention at all ' 

Inleidincj 

De literatuur over thuisloosheid in Nederland is langzamerhand overstelpend 
te noemen, hetgeen met zich meebrengt dat opvattingen en benaderingswij
zen (ogenschijnlijk) minder congruentie vertonen dan bijvoorbeeld in de jaren 
zestig en zeventig. 'Over de thuislozen bestaat in Nederland heel weinig lite
ratuur', zo luidt de eerste zin van Horst.2 

De hausse aan literatuur is van betrekkelijk recente datum en kent een 
aantal oorzaken. In de eerste plaats had het Internationale Jaar van de Daklo
zen, 1987, een te verwachten effect in de aandacht voor deze problematiek, 
niet alleen in de reguliere media maar ook bij onderzoekers en fondsen. Naast 
deze ideële bron van belangstelling zijn er twee concrete aanwijzingen, name
lijk het overheidsbeleid onder het motto 'sociale vernieuwing' en, eveneens van 
overheidszijde, het voornemen tot decentralisatie, een verschuiving dus in ver
antwoordelijkheden die heeft geleid tot talrijke lokale onderzoeksprojecten, 
beleidsplannen en oplossingsstrategieën. Bovendien, en dat is een andere fac
tor van betekenis, spreekt men sedert eind jaren tachtig over een in de samen
leving toegenomen ernst en zichtbaarheid van het verschijnselä 
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De scherpere budgettering en het al enkele jaren bestaande levendige appèl 
op samenwerking heeft tevens geleid tot een emancipatie van de thuislozen-
zorg, in die zin, dat landelijke, sedert lange tijd tamelijk uniform opererende 
instellingen zich hebben ontwikkeld tot afzonderlijke 'sociale ondernemers', 
tot een type management dat de zorg definitief uit de sfeer van charitas heeft 
gehaald Het zijn niet alleen de economische, subsidie-technische, drijfveren 
geweest die dit proces van verandering hebben ingezet, maar ook de vergro
ting en de verscheidenheid aan 'probleemcategorieën', zoals een toename van 
thuisloze jongeren, van zwervende personen met geregeld terugkerende psy
chosen, thuisloze vrouwen, illegalen en voormalige asielzoekers die het niet 
is gelukt zich te settelen. Voorts is ook de ongezondheid van thuislozen als 
het ware herontdekt en zien we de opkomst van medische spreekuren en, 
later, de 'inmenging' van zorgverzekeraars voor specifieke groeperingen, met 
name psychisch gestoorden en verpleegbehoeftigen. De gevarieerdheid van 
kwetsbare groeperingen, die in zeker opzicht een spiegel vormen van allerlei 
condities in onze samenleving, vereiste een meer dan marginale aanpassing in 
het hulpaanbod. Het zijn processen die gelijke tred houden met een algeme
ne verzakelijking van diensten in de samenleving en met de gevolgen van de 
modernisering die leidt tot een verontrustende mate van 'geestelijke onge-
borgenheid'4 en die bij Langeveld5 de vraag doet rijzen of aanpassing van de 
maatschappij niet méér is geboden dan aanpassing van individuen, precies 
het tegendeel van de visie van Horst in 1962 

Juist nu we het derde millennium bereiken, is een historische recon
structie van het verschijnsel thuisloosheid van belang. Door ordening te bren
gen in inzichten en begrippen kan het fragmentarische beeld als het ware 
worden 'geheeld'. Het 'getal' van de rapporten en andersoortige publicaties is 
mogelijk een grotere bron van verwarring dan de inhoud,- de behoefte van 
individuele auteurs zich te onderscheiden van collegae-betrokkenen is wellicht 
groter dan de verschillen in de realiteit kunnen rechtvaardigen. Het zal moei
lijk zijn op deze psychologische veronderstelling de vinger te leggen, maar een 
nadere analyse van alle 'blijken van fascinatie' zal zeker leiden tot een (gro
ter) palet van overeenkomsten. Al is op voorhand duidelijk dat de zwervers 
van heden wat hun leefstijl betreft andere zijn dan die van dertig jaar geleden, 
toch zal de essentie van zijn positie steeds dezelfde blijven, het uitbeelden 
van verlies. 

Het verschijnsel als 'vluchtltjn' 

Bij het ontstaan van thuisloosheid speelt een dusdanige mateloze complexi
teit van factoren een rol, dat het onmogelijk is tot een sluitende verklaring te 
komen. De architect Graafland vergelijkt het verschijnsel met wat Deleuze 
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een vlucbtlijn noemt, 'omdat het onder onze handen wegschiet zodra we pogen 
het te omschrijven'6 

De antecedenten van het verschijnsel vormen een denkbeeldig ter
rein waar bij uitstek geredetwist wordt over de ontstaansgronden ervan De 
twistpolen zijn duidelijk aan de ene kant een overtuigende verdediging dat 
thuisloosheid bepaald wordt door sociale omstandigheden of, zoals in Enge
land, door structurele ontwikkelingen op de woningmarkt, en aan de andere 
kant dat de oorzaken vooral gelegen zijn in de persoonlijkheid, dus het gevolg 
van een deficiente ontwikkeling, - en aan de rand van deze beide opvattingen 
leeft (ook) nog de opinie van een zelfgekozen leefstijl Het is een oneigen
lijk en onhoudbaar onderscheid Geen mens blijft bespaard van storm en 
tegenslag Hoe deze doorstaan en overwonnen kunnen worden, wordt beïn
vloed door de altijd wisselende combinatie van milieu- en persoonlijkheids
kenmerken Thuisloosheid is een existentieel probleem, waarin geen sprake 
is van een tegenstelling tussen 'sociale kwestie' en 'individueel onvermogen', 
maar van een onafgebroken wisselwerking waarin omgeving en persoon afwis
selend 'de toon zetten'7 

Het verschijnsel is wel van 'eeuwige makelij'8, maar de gedaanten van 
thuisloosheid zijn in tijd en ruimte steeds weer anders Historische beschrij
vingen, en op een ander niveau individuele levensgeschiedenissen, laten hier
over geen twijfel De loon- en huurpolitiek in de Verenigde Staten heeft, 
evenals later de demstitutionalisenng, desastreuze gevolgen gekend De bureau
cratisering, prioriteiten en opvattingen van en binnen de Nederlandse GGz 
hebben onder meer geleid tot een verwerpelijke vorm van imperfectie het 
verschijnsel van psychisch gestoorde zwervers 

Graafland concludeert terecht, dat de intentie tot een omvattende 
theorie moet worden opgegeven aangezien ZIJ verleidt tot een illusie van cau
saliteit Met mijn synthese van denkbeelden wil geen 'totaliteit' worden bereikt, 
maar een overzicht van visies en een ontdekking van overeenkomsten De 
'vluchtlijn' als metafoor voor het ongrijpbare kent vermoedelijk vele 'con
stanten' 

Naar een synthese van denkbeelden 

Alhoewel deze reis door het verleden niet afhankelijk is van herinneringen, 
vergt dit hoofdstuk met zijn specifieke pretentie een bepaalde, gediscipli
neerde, werkwijze Van de vele Nederlandstalige publicaties die hier aan bod 
komen, wordt telkens, zo mogelijk, een drietal thema's vermeld de karakte
ristiek van de thuisloze en de samenleving, de belangrijkste bevindingen en 
de (eventuele) morele passages De besproken en soms van commentaar voor
ziene publicaties zullen geleidelijk aan de vorderingen tonen die uiteindelijk 
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zullen leiden naar een synthese van denkbeelden omtrent het 'psychologisch 
enigma' van thuisloosheid9, i.e. naar de beantwoording van de eerste vraag
stelling. Dit laatste gebeurt in Een geschiedenis van bewogen literatuur en in de daar
op volgende meta-analyse. 

Ik ben mij bewust van de omvang van dit hoofdstuk en van de nood
zaak dit vooraf toe te lichten. Naast wat zoeven in de inleiding is vermeld, ligt 
aan het schrijven van dit sociaal-wetenschappelijke overzicht vooral de drijf
veer ten grondslag te willen aantonen dat de kennis in Nederland veel min
der versnipperd is als wel wordt verondersteld. Ook wordt duidelijk, dat 
onderzoek met de tijd meegaat. Eerst ligt het accent op de onbekwaamheid 
van thuislozen, dan komen de instellingen in het vizier en ten slotte, als in 
1987 de klokken van het internationale jaar zijn geluid, is er de veelzijdige 
bedrijvigheid in en van de samenleving. Tussen chaos en orde is een zeer 
bepaalde lijn herkenbaar aan het ontstaan en daarmee kom ik aan de tweede 
door mij niet te negeren drijfveer: de weg van zorg en van onderzoek loopt 
van repressie naar emancipatie, en toch is in extreem moeilijke situaties van 
dit laatste nauwelijks of geen sprake. Dat is verontrustend want er is maar een 
gradueel verschil tussen repressie en indifferentie. Tegelijk laat een geschie
denis van (hoofdzakelijk) empirisch onderzoek zien welke te billijken argu
menten er zijn voor een modern paternalisme. Geen ander antwoord weten 
dan verwarde mensen letterlijk het bos insturen, betekent ruimte geven aan 
vooroordelen jegens mensen die niet (meer) op de gebruikelijke wijze parti
ciperen. Juist die mijns inziens valse beeldvorming is een vorm van morele 
doodslag want door uitsluiting wordt ook de suggestie gewekt dat het normaal 
is dat sommige mensen niet meer deelnemen aan het 'normale' sociale ver
keer. Dan is de cirkel waaraan juridisch geen scheurtje is te bekennen toch 
weer rond. 

Er zijn verschillende ordeningsmogelijkheden denkbaar, zoals die op 
basis van concrete thema's, van auteurs, van onderzoeksdisciplines en van tijd
vakken. Aan de eerste drie kleeft de moeilijkheid dat het slechts een begin van 
ordening is. Bij de keuze van onderzoeksthema's moet de reis door het verle
den telkens herhaald worden, bij de keuze van auteurs ontstaat (mogelijk) niet 
alleen een lange lijst, maar doet zich ook een zekere waarderingsmoeilijkheid 
voor en bij de keuze van onderzoeksdisciplines ten slotte ontkomen we niet 
alleen aan de herhaling maar stuiten we tevens op het probleem dat lang niet 
elke publicatie zich op die wijze laat rangschikken. Een ordening op basis van 
tijdvakken, volgend de bibliografie van thuisloosheid, biedt zowel de reiziger 
als de lezer het meest houvast,- we keren terug naar een vijftal perioden en gaan 
na welke denkbeelden karakteristiek lijken voor de verschillende tijdvakken: 
de jaren vijftig, zestig, zeventig, tachtig en negentig. De verschillende visies 
geven tegelijkertijd een indruk, een 'aanraking' want steeds beperkt, van de 
dan heersende sociale en culturele structuur van de samenleving. 
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Reflecties op de odyssee van thuislozen ш vijf tijdvakken 

PROLOOG EEN KORTE HISTORISCHE SCHETS 

Teneinde dadelijk uit te komen bij het Rapport Zwerverszorg, gepubliceerd 
in het Tijdschrift voor Maatschappelijk werk in 1950 en het tijdstip markerend 
waarop (kort daarna) voor het eerst de term thuislozen wordt gebezigd, volgt 
nu eerst een korte historische schets met betrekking tot denkbeelden omtrent 
bedelaars en landlopers, een sociale plaag genoemd ,0 

Het is niet vreemd dat ik mij hier (uitsluitend) beken tot de crimi
nologische studie van Nagel", aangezien bedelarij en landloperij nu eenmaal 
lange tijd strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht (Art 432) 
Wegens overtreding van de openbare orde vonden in 1890 1721 veroordelingen 
plaats en in 1975 nog slechts drie Sedertdien werd ingevolge dit artikel geen 
straf meer opgelegd, hetgeen in bijvoorbeeld België, ondanks de verachting 
voor de strafbepaling, nog vele jaren het geval bleef '2 Pas bij wetsontwerp in 
1983 is in de Tweede Kamer voorgesteld de betreffende bepalingen, alsmede 
die terzake van het souteneurschap te doen vervallen 

Het moet volgens Nagel voor juristen destijds een hele toer zijn 
geweest om bedelarij en landloperij tot delicten te bevorderen, want 'bet rechts
goed dat de bedelaars en landlopers schonden, is geweest het privilege van de het recht uitma
kende burger, met door hen geërgerd te worden ' (Dit wijst op een attitude die ook in 
de tegenwoordige maatschappelijke reacties nog is terug te vinden, om niet 
te zeggen, domineert )" Tegen de opinie die hieruit blijkt, is veel verzet gere
zen Zo berichtte een Staatscommissie reeds in 1870, dat 'er dringend iets moet ver
anderen, omdat de noties straf en armenzorg zich niet met elkaar verdragen '" Er werd 
overigens niet primair vergeldend op gereageerd, zoals bij 'echte' criminelen, 
maar men trof (dwang)maatregelen die de toestand zouden kunnen opheffen 
of op z'n minst onzichtbaar zouden maken In deze laatste intentie is men 
nog het best geslaagd 

De stedelijke paupers werden overgebracht naar de kolomen van de 
Maatschappij van Weldadigheid De paupers die bekwaam en genegen waren 
om te arbeiden, gingen naar de vrije kolomen, de anderen naar de dwangkolo-
nien, Ommerschans en Veenhuizen l5 Er was telkens sprake van een zoge
noemde hoofdstrafen een bijkomende straf De maximumstraf tegen de vermelde 
bepalingen was twaalf dagen hechtenis, maar de bijkomende straf van Rijks
werkinrichting kon voor drie jaar worden opgelegd In 1900 werden er nog 
6189 personen opgenomen in een Rijkswerkinrichting, in 1930 waren dat er 
2385 en in 1970 nog slechts 46 De vrouwen, die altijd al een minderheid 
vormden, verdwenen na 1960 geheel 

Landloperij is altijd beschouwd als een sociale afwijking - zelfs Mul
link spreekt in 1963 nog van sociale pathologie - omdat het de verbreking 
met maatschappelijke systemen uitdrukt en een mens toont die zichtbaar aan 
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lager wal is geraakt Veelal is het een toestand met een chronisch karakter 
Via een uitvoerige en boeiend geschreven literatuurresearch komt Nagel tot 
de vaststelling, dat economische factoren of regelmatige armoede bij het ont
staan van landloperij slechts een bijkomstige rol spelen Wat is er dan aan de 
hand als het niet de armoede is? 

Studies van De Graaf, Lahaye en Lopez benadrukken vooral de psy
chische onbekwaamheden ,6 Een egocentrische levensinstelling, een gering 
besef van waarden en een onvermogen zich te hechten waardoor een psy
chisch fond ontbreekt, worden beschouwd als belangrijke determinanten van 
het onbestendige en rusteloze leven Van der Hoeven17 beschouwt landlope
rij als de uitkomst van de samenwerking van schadelijke factoren uit twee 
'werelden' de innerlijke (endogene) wereld en de omgevings- (exogene) wereld 
Enerzijds wijst hij op de aangeboren of verkregen invaliditeit in de strijd om 
het bestaan en anderzijds op ongunstige bestaansvoorwaarden ιβ Aan beide 
zijden bevordert de alcohol op schrikbarende wijze de ondergang Daarom 
'ZIJ« strafmaatregelen tegen dit maatschappelijk euvel zinloos, en zal de bestrijding op de voet 

der individualisatie hebben te geschieden ' Van Mesdag wees eveneens op de onmacht 
tot handelen '9 De twijfel aan het 'misdadige' karakter van de landloperij begint 
aan kracht te winnen, al was het Bierens de Haan die reeds vóór 1900 over de 
bejegening van landlopers sprak als 'eoi vorm van gebrekkige staatsarmenzorg onder 
onzedelijke voorwaarden '20 

Verscheidene studies, zoals die van Willmanns, Muller en Kroon, 
toonden aan dat er geen verband bestaat tussen vagebonden en misdadigers 2' 
Maar als de zwerver niet ook per se misdadiger is, wat was dan de ratio ach
ter het criminaliseren van dit in wezen niet strafrechtelijke verschijnsel? Bur
gerlijke onmacht? Vooral dat, men wist er zich geen raad mee, enigszins vergelijkbaar 
met de dilemma's in onze tijd met betrekking tot de drugsproblematiek Ook 
vroeger kende men het dilemma van barmhartigheid of straf Er waren tijden 
waarin de overheid zowel godshuizen in stand hield voor de arme thuislozen, 
als scherpe ordonnanties uitvaardigde tegen dezelfde klasse van mensen Het 
argument van de veiligheid bleek echter het zwaarst te wegen, ofwel zegt 
Nagel, 'de tégen deviantie gekeerde gevoelens en acties schijnen bet altijd te winnen ' Het is 
politiek niet moeilijk om de ergernis die deze vorm van afwijkend gedrag de 
burgerij geeft, om te zetten in strafrecht Het slachtoffer is nimmer partij, 
noch maatschappelijk noch politiek Law and order gold als de hoogste waar
de Anti-deviantie kan deviantie-versterkend werken De deviant wordt zich 
van zijn deviantie bewuster en aanvaardt de deviantie beter, de anti-devian-
tie wordt feller Daarom bekent Nagel zich tot de woorden van Vexliard" '() 

dat de rijken als het ware geroepen zijn rijker te worden en de armen om toch de rol van armen 
te blijven spelen, elke dag weer "beter" ' O p dat punt neemt Nagel een belangrijke cri
minologische beslissing 'Er is een zekere weerstand van onze maatschappij tegen de gelijk
schakeling van alle mensen, er blijkt behoefte te bestaan aan duidelijk gemarkeerde rollen 
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Maar landlopers hebben nooit een oorlog gemaakt, dat is meer bet werk van neringzieke krui
deniers, die bet zeegat uitvaren, waar zt) rijke buit verwachten De burger moet maar tolerant 
leren worden jegens lieden met een van bet zijne afwijkend gedrag '« Dat meende ook Pom
pe al in 1932 landloperij en bedelarij moeten worden gedecnminaliseerd Hij 
verachtte de strafbepalingen tegen de bedelarij, omdat het getuigde van een 
hypocriete houding Dat het zulk deviant gedrag kan worden dat er een straf
maatregel dreigt, heeft hoofdzakelijk een culturele betekenis Nagel illustreert 
dit nog eens met de volgende merkwaardigheid In vele godsdiensten wordt 
het zorgen voor de armen als een plicht beschouwd24 Voor onze roomse Fran-
siscus was de armoede zelfs een christelijk ideaal, onder zijn invloed heeft de 
bedelarij een grote vlucht genomen In de latere Middeleeuwen is er sprake 
van een overlap de oude aalmoezentradittes uit Joodse, christelijke en moham
medaanse godsdiensten bleven voortduren, terwijl de maatschappelijke aan
vaardbaarheid van het bedelen verdween De maatschappelijke ergernis werd 
groter en de getergde levensstijl, hoe dan ook ontstaan, hield zoals gezegd een 
bedreiging in voor de bestaande moraal en was daarmee de bron voor straf
rechtelijk optreden 

Terug naar de Groningse criminoloog Van Mesdag, die de opvoed
baarheid ziet als de belangrijkste eigenschap van de zich ontwikkelende mens 
Van Mesdag was een scherpzinnig pleiter voor een humane en respectvolle 
benadering Hij wilde afgerekend zien met alle vernedering en vertelt in zijn 
artikel uit 1914 het verhaal van een rechtbankpresident die uitspraak deed als 
volgt 'Met zijn hoevelen zijn jullie? Met zijn (іеиеи? Goed, dan зо jaar, eerlijk delen, hoor ' 
Van Mesdag wil, dat de gehele levensgeschiedenis, het karakter, het kunnen, 
de zwakheden, de lichamelijke en geestelijke gezondheid van elke betrokke
ne onderzocht worden, want 'de Rijkswerkinrichting is een lapmiddel, waarmee een gro
te leemte in onze armenwetten tot nu toe nog enigermate bedekt werd' 

Voor Bierens de Haan, die m zijn proefschrift uit 1895 zo uitvoerig bericht 
over de ongelukkige praktijk binnen de Rijkswerkinrichting, was het of de 
vele moraliserende spreuken waarmee de gebouwen waren voorzien, zoals 
'Vertrouw op God'25, veranderd waren in één opschrift 'Wie hier binnenkomt, 
laat alle hoop varen ' Maar niet iedereen was onherroepelijk verloren Niet 
alle pogingen waren bij voorbaat tot mislukken gedoemd Van de 390 op 31 
december 1910 voor het eerst opgenomenen keerde 33% niet terug Voorde 
jaren 1920 en 1926 waren deze percentages respectievelijk 43% en 40% 26 In 
hoeverre het reëel is om van 'geslaagd' te spreken, is onbekend, omdat men 
in het ongewisse is gebleven hoe de odyssee van deze lieden verder is verlo
pen In ieder geval was een éénmalig verblijf te Veenhuizen nog geen abon
nement erop 

Omstreeks 1948 is een poging ondernomen om van de verpleegden 
te Veenhuizen af te komen Ze werden overgebracht naar het door politieke 
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delinquenten verlaten kamp Beugelen bij Staphorst Dagelijks werden ze van
daar per autobus heen en weer naar de Krim vervoerd, waar ze ruilverkave-
lingswerkzaamheden moesten verrichten Door hen stevig te laten werken en 
een verblijf in Veenhuizen te Ontzeggen', dacht men het verpleegdenpro-
bleem grondig aan te pakken De verpleegden misten hun 'tehuis' zeer en 
voelden zich ontheemd en bruusk verlaten " Het aantal verpleegden liep wel 
iets terug, maar voornamelijk als gevolg van de toen ingevoerde sociale voor
zieningen, vooral de AOW Daarnaast werden door de reclassenngsinstellin-
gen meer verpleegden in particuliere inrichtingen geplaatst, zoals die van de 
thuislozenzorg Ruim een jaar later werd het kamp Beugelen opgeheven en wer
den de overgebleven verpleegden naar Hoorn getransporteerd Dat was even
eens van korte duur, want al spoedig was men genoopt hen terug te brengen 
naar Veenhuizen, waar sommigen tot hun dood verbleven 

De periode 1950 - i 959 

RAPPORT ZWERVERSZORC28 

In 1949 stelde de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk een 
onenterend onderzoek in naar 'vermeende misstanden op het gebied van de 
zwerverszorg' Deze misstanden, waarover in de dagbladen zou zijn bericht, 
worden niet precies omschreven, maar hebben betrekking op drie 'tekortko
mingen', lacunes, in de />articMÍiere zwerverszorg 'blinde vlekken' in Nederland", 
onvoldoende behandelingsmogelijkheden en een gebrek aan samenwerking 
Bij Justitie [deR WI 's) signaleert de commissie eveneens een aantal knelpunten, 
zoals te weinig selectie en differentiatie, te geringe behandelingsmogelijkhe
den in gevallen van drankmisbruik30, het ontbreken van nazorg bij infectueu
ze ziekten, geen controle op volkslogementen31 en een ontoereikende 
reclassering Het lijkt me onnodig al deze kwesties gedetailleerd te gaan 
bespreken en ik beperk me derhalve tot de grote lijn uit het rapport van de 
commissie, vooral met betrekking tot het particulier initiatief 

Voor een goed begrip er waren (nog steeds) twee 'trajecten' het 
strafrechtelijke (de Rijkswerkinrichtingen) en het sociaal-pedagogische (de 
instellingen voor zwerverszorg, sedert 1939 verenigd in het Landelijk Ver
bond van instellingen voor Zwerverszorg) 

De commissie zwerverszorg reconstrueerde allereerst het strafrech
telijke traject en constateerde in de curve 1904-1947 direct enkele frappante 
'ontwikkelingen' De invloed van maatregelen op het terrein van sociale zorg 
was uiteraard meteen waarneembaar in de daling van het aantal veroordeel
den In de Eerste Wereldoorlog daalde dit aantal sterk, omdat een groot aan
tal 'sociaal-zwakke elementen in zijn levensonderhoud voorzag door middel 
van zwarte handel en vooral smokkel', maar onmiddellijk daarna steeg het 
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aantal weer naar het vooroorlogse peil van rond de 700 Maar merkwaardig 
is, dat het crisisjaar 1929 niets bijzonders te zien geeft, hetgeen de commis
sie doet vermoeden dat het verband tussen landloperij en economische omstan
digheden minder sterk is als steeds werd verondersteld. Men wist er niet echt 
de vinger op te leggen, alhoewel de verklaring in het andere traject schuilt, 
namelijk in het feit dat de asyls in de crisistijd wél een aanzienlijk groter aan
tal overnachtingen registreerden. De Tweede Wereldoorlog toonde vrijwel 
hetzelfde beeld: ook dan een scherpe daling van het aantal veroordelingen 
tengevolge van de distributie, de maatregelen die de bezettende macht nam 
ten aanzien van tewerkstelling van mannen in Duitsland en de zwarte han
del, dé uitweg voor de sociaal zwakste personen. Na de oorlog verwachtte 
men opnieuw een toename vanwege de opgeheven distributie en de werk
loosheid bij ongeschoolden. Bovendien was het loonpeil in de periode 1939-
1949 wel met 80% gestegen, maar de kosten van levensonderhoud met maar 
liefst 40% méér Ter illustratie geeft de commissie het volgende staatje. 

Asyl tí Amsterdam 

ouder dan 60 jaar 

30 - 60 jaar 

tot 30 jaar 

1 9 2 7 - 1 9 3 8 

9 2% 

60 9% 

29 9% 

RWI 1949 

41 8% 

50 5% 

7 7% 

Uit deze cijfers blijkt onder meer, dat de 41 8% een ongewoon hoog per
centage is tegenover de 9.2% van Amsterdam voor de oorlog. 'Sprekend is 
ook', schrijft de commissie, 'dat ruim 95% van het aantal verpleegden (een 
eufemisme voor 'veroordeelden') recidivisten zijn, terwijl het aantal vonnissen 
van één verpleegde soms meer dan twintig bedroeg. Een residu dus van zeer 
moeilijk nog te reclasseren "beroepszwervers".' 
Vervolgens nam de commissie het sociale traject onder de loep. Er waren in 
1950 veertien instellingen. Over het algemeen was de werkwijze zo, dat de 
zwerver die zich aanmeldde gedurende enige tijd in het asyl gratis van voed
sel en onderdak werd voorzien, terwijl hij gedurende die periode veronder
steld werd werk te zoeken. Was die tijd, en de instellingen voerden hierin een 
eigen beleid, zoals ook thans nog, verstreken, dan werd hij voor de keus 
gesteld, of opgenomen te worden in het internaat met als gevolg de ver
plichting tot werken, of zich gedurende een bepaalde tijd niet in of bij het 
tehuis te vertonen. De zorg binnen deze instellingen werd voortreffelijk 
genoemd, maar betreurd werd dat er weinig rekening werd gehouden met 'de 
individuele eigenschappen van de aangetroffen zwervers'. Gezien ook de eer
dergenoemde manco's kwam de commissie tot een zevental aanbevelingen. 
> Bestudering van de aard en de omstandigheden van de zwerver 
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> Bestudering van 'first-offenders' en bevordering van individuele behande
ling 

> Krachtige bevordering van hulpverlening aan moeilijke gevallen 
> Oprichting van specifieke centra voor de bejaarden onder hen, de zieken, 

drankzuchtigen en moeilijke gevallen 
> Het instellen en in stand houden van een centraal zwerversregister 
> Bevordering van de onderlinge samenwerking. 
Het is duidelijk, dat men afstand neemt van enige gedachte aan vergelding en 
dat de klemtoon komt te liggen op maatschappelijke zorg, overeenkomstig de 
leuze van de leidster van een moderne Engelse strafinrichting Treat them sensi
bly." 

VAN ZWERVER NAAR THUISLOZE 

De eerste helft van deze eeuw heeft ten gevolge van twee wereldoorlogen 
vlijmscherpe aantastingen van het welzijn gekend en een ernstige economi
sche malaise, maar daartegenover een onvoorstelbare dynamiek in de weder
opbouw, in de ontwikkeling van sociale zekerheden en van wetenschappelijke 
inzichten. In 1917 kwam het Werkloosheidsbesluit tot stand en in 1918 de 
Woningnoodwet33,· in 1919 bracht de Arbeidswet34 de al lang nagestreefde 
achturige werkdag en in datzelfde jaar kwamen ook de invaliditeitswetten en 
ouderdomswetten tot stand, in 1930 de Ziektewet en in 1941 volgde de Kin
derbijslagwet. Een aantal van deze wetten voorzagen in een povere sociale 
zekerheid, maar na de Tweede Wereldoorlog werden deze met minder aarzeling 
uitgebouwd. Zo ontstond in 1956 de AOW, in 1959 de AWW, in 1963 de 
AKW en ten slotte in 1965 de ABW.35 De tweede helft van deze eeuw begint 
met aanzienlijk meer voorspoed, want uiteindelijk wordt gerealiseerd dat 
iedereen recht heeft op toereikende middelen van bestaan waardoor van pri
maire armoede ook geen sprake meer zal zijn.36 Dat was in de decennia hier
voor wel anders. Menig ambachtsman werd tot de bedelstaf gebracht vanwege 
het ontbreken van steun en arbeidsbemiddeling, maar met name de losse arbei
ders, halfgeschoolde werkkrachten ondergingen de spanningen in het eco
nomisch leven het sterkst, en niet in de laatste plaats de karakterologisch 
zwakke naturen, de ouderen en mensen met lichte lichamelijke gebreken en 
voorts de psychisch onvolwaardigen. 'Zij allen werden strafrechtelijk aange
pakt, maar verdienden door verstandige sociale en medische maatregelen te 
worden opgevangen', schrijft Hoytink.37 

Het is 1954. Hoytink spreekt, behalve van een moderne sociale wet
geving, van 'een zeer levendige verantwoordelijkheidszin jegens degenen die in 
druk zijn geraakt'. Nog even brengt hij de voorspelbare route van vooral de 
ouderen in kaart. Het zijn lieden met een lang Veenhuizen-verleden die moei
lijk zijn onder te brengen in een gewoon oudeliedentehuis36 en zich het best 
thuisvoelen in een overzichtelijke, strak geleide omgeving. Zij vertoefden 
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voortdurend in dezelfde vicieuze cirkel39, werden strafrechtelijk opgenomen, 
moesten na expiratie van hun straftijd weer 'de kille maatschappij in', terwijl 
zij niet in staat waren 'de strijd des levens opnieuw te beginnen' en waren der
halve genoodzaakt een plaats te vinden in een internaat voor onbehuisden, dan-
wel in een gemeentelijk verzorgingshuis voor ouden van dagen óf, als dit 
allemaal niet lukte, zich opnieuw te laten verbaliseren en weer'te doen opzen
den naar Veenhuizen'. 

Het zwerversvolk is een heterogeen volk, maar een belangrijk deel 
van dit volk hoort helemaal niet te zwerven, maar onder medische hoede te 
komen Hoytink wijst, zoals gezegd, op de gehandicapten, de epileptici, de 
beginnende schizofrenen, de paranoïde patiënten en de vele zwakzinnigen. 
Wie er dan overblijft, die vormen de populatie die vanaf dan eigenlijk tot de 
thuislozenzorg wordt gerekend de tamelijk gezonde, verstandelijk niet abnor
male, psychisch niet zwaar gestoorde mensen zonder tehuis, waarvan een 
karakterologisch onderzoek zou uitwijzen, dat zij het gecompliceerde moder
ne leven met zijn talrijke eisen eenvoudig niet aankunnen. Ongunstige socia
le, familiale factoren (materiële en pedagogische verwaarlozing, slechte 
normering, gebrek aan doorzettingsvermogen en dus aan scholing, alcohol
misbruik) brengen deze zwakke figuren al weldra in moeilijkheden. 'We zien 
dan de gepsychopathiseerde, ontmoedigde, geestelijk en sociaal ontredder
de mens met een (lang) strafregister en een slecht arbeidsverleden.'40 Men 
sprak voortaan van thuislozen, en nam aldus afscheid van een traditie van voor
oordelen. Het inzicht is aanvaard, dat zowel de maatschappij als de persoon 
in kwestie niet (meer) gebaat zijn met een wrekende vergelding, maar met 
een beschermend zorgsysteem dat velen kan helpen zich aan te passen aan 
redelijke sociale eisen. De directeuren van de Nederlandse nachtasyls en inter
naten, die gewoon waren regelmatig landelijk bijeen te komen, besloten in 
1952 tot oprichting van de Stichting voor de Thuislozenzorg. Treat them sensi
bly Daarom herinnert Hoytink zich een citaat van Querido.41 'Gij patiënt, 
hebt door uw afwijking een gestoorde verhouding tot de maatschappij. Aan 
uzelf overgelaten, zult gij maatschappelijke voorschriften schenden of u niet 
staande kunnen houden. Gij behoeft steun, anders gaat gij te gronde. () ... 
Het is voor uw herstel van het grootste belang, dat gij een raadsman43 krijgt 
die u zal leiden en steunen en die in staat is met uw gebrekkige aanpassing reke
ning te houden. Het is echter mogelijk, dat gij, juist door uw gebrekkige aan
passing, niet tot dit inzicht kunt komen Daarom zeg ik u, dat gij naar uw 
raadsman moet luisteren en zijn voorschriften moet opvolgen.' Het is de milde 
toon van een sociaal-psychiater die zijn morele intuïtie volgt en alle hoop 
vestigt op respect, begrip en solidariteit. Daarin, in de sociaal-pedagogische 
maatregel, ligt de kern van dit vraagstuk. BIJ ontstentenis van deze zorg drei
gen velen, die door de oorlogsjaren met alle nasleep daarvan door ongunsti
ge milieufactoren en (vaak) zwakke begaafdheid maatschappelijk ontworteld 
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werden, te verwilderen en te parasiteren op de gemeenschap. Het particulier 
initiatief heeft een niet te onderschatten taak, waarvan de morele noodzaak (ook 
dan al) wordt onderkend Deze misdeelde en ontwortelde leden van de samen
leving hebben recht op steun, anders is een wending in hun odyssee ondenk
baar. 'Het is een ongewilde verwijdering van de samenleving en het is aan de 
samenleving om de terugweg mogelijk te maken', schreef ik 42 jaar later.·13 

DE MORELE WAARDEN VAN T H U I S ' EN DE PARADOX VAN Z O R G 

Men kijkt er misschien raar van op, dat de titel van deze paragraaf een onder
werp betreft dat nu al aan de orde is. In mijn streven naar een synthese van 
denkbeelden wil ik niet voorbijgaan aan de ogenschijnlijk in vergetelheid 
geraakte Blom en Cohen44 die aan het eind van dit tijdvak, in 1959, in een 
korte beschouwing reflecteerden op de dan nog jonge term 'thuisloos'.45 

Er zijn inmiddels zestien instellingen op dit terrein werkzaam, maar 
de thuislozenzorg is over het algemeen nog een terra incognito Dat komt 
hoofdzakelijk doordat de thuislozen, anders dan voorheen de bedelaars en 
landlopers, min of meer onopgemerkt leven en niet onmiddellijk zijn aan te 
wijzen, hetgeen tegenwoordig, anno 1997, toch weer niet gezegd kan wor
den, waardoor een begrip als 'zwerver' ook niet direct tot een verdwenen wer
kelijkheid behoort. We zien nog steeds 'sociaal getekende eenlingen' die de 
onvolkomenheid van het bestaan op een uitermate zichtbare manier illustre
ren 46 

'Eerst in deze tijd wordt ingezien, dat achter de zich uitende acute en 
primaire nood zeer vaak een latent probleem ligt dat van meer chronische en 
fundamentele aard is ... en ziet men zich geplaatst voor de moeilijkheid dat 
men deze mensen brengen wil binnen een samenlevingsgeheel waartegen hun 
krachten niet zijn opgewassen', schrijven Blom en Cohen Het is een her
kenbare paradox waaraan men tegenwoordig, bijvoorbeeld dankzij de diffe
rentiatie van begeleide woonprojecten, gemakkelijker ontkomt. De auteurs 
realiseren zich, dat het bieden van een 'thuis' aan thuislozen méér omvat dan 
het bieden van eenvoudige, op korte termijn werkende voorzieningen Wat 
betekent thuis-loos dan eigenlijk, zo vragen zij zich af. 

Hun ontleding is van betekenis. Aan de nieuwe term, thuisloos, is een 
kort, inductief denkproces voorafgegaan. Men herkende in het bijzondere 
van deze toestand het algemene, gemeenschappelijke kenmerk: hun ontbreekt 
een vaste plaats waarheen men na het dagelijks werk kan terugkeren om er te 
wonen, te slapen, zich te voeden en vooral om er in lief en leed samen te zijn 
met naasten. Het ontbreken van een 'thuis', en eenieder die een thuis 'bezit' 
kan zich de nood van het tegendeel voorstellen, betekent derhalve dat er emo
tionele en morele waarden in het geding zijn 47 De auteurs noemen deze waar
den 'betrekkelijk neutraal', maar stellen desondanks vast dat met de teloorgang 
van het eigen thuis ook de privacy, de huiselijke gezelligheid en de daaraan 
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eigen intermenselijke relaties zijn weggevallen 'De geborgenheid en sympa
thieke verbondenheid zijn bij de meesten al hun leven lang een onbekende 
factor '« Dit is niet 'betrekkelijk neutraal', maar hier raakt men de fundamen
tele, ethische waarde van een 'thuis', namelijk de afwezigheid van essentiële 
voorwaarden voor ontplooiing 'Geen eigen schuilplaats, geen persoonlijke 
ruimte, geen psychologische ruimte en geen actieterrein bedreigen in hoge 
mate de identiteit', schrijft Heydendael « De beleving van een 'thuis' is onont
beerlijk voor ieders evenwicht Dat onderkennen de auteurs, 'maar een der
gelijk inzicht heeft geen zin als men zich in de zorg niet realiseert dat tal van 
thuislozen met tot deze beleving en de daaruit voortvloeiende regelmaat kun
nen worden gebracht Zo is het ook een sociaal-pedagogisch tegenstrijdige 
(ofschoon soms onvermijdelijke) maatregel, als men bepaalde personen uit 
de tehuizen weert op grond van hun antisociaal gedrag '50 Blom en Cohen 
verbinden hieraan de noodzaak van een multidisciplinaire benadering, van 
een empathische houding, zodat men van geval tot geval, client-centered, kan 
nagaan welke weg men het beste kan gaan 

Men kan opmerken, dat de auteurs uitgaan van een waardeoordeel, namelijk 
dat mensen normaliter sedentair behoren te zijn Dat zou een eenzijdige kant
tekening zijn bij dit kennelijke conformisme, aangezien dan voorbij gegaan 
wordt aan de existentiële nood die in het verlies van deze waarde tot uit
drukking komt Dat is niet alleen het verlies van een huis, een onderdak of 
'vast woonadres', maar een veelomvattend verlies het verlies van social support, 
het verlies van ontplooiing en van waardigheid " In een artikel in het Friesch 
Dagblad van 13 november 1996 drukt een geroutineerd zwerver het als volgt 
uit 'Ik hunker naar een knus huisje Dan pas ben ik gelukkig Mijn hele lichaam 
juicht als ik straks echt kan thuiskomen ' Mijn hele lichaam juicht, als (zo) aan 
mijn odyssee een eind kan komen 

S A M E N V A T T I N G T IJDVAK 1950 1959 

In de beginjaren vijftig kende men nog twee trajecten een strajtraject en een sociaal-pedagogisch 
traject De invloed van het laatste traject bleek meteen van invloed op het eerste, bet aantal ver
oordeelden daalde aanzienlijk tn de eerste helft van deze eeuw Na de Tweede Wereldoorlog is 
er onder vooral oudere zwervers weer eenforse toename m de Rijkswerkinrichtingen, verkla
ringen liggen vermoedelijk op het vlak van te geringe behandelingsmogelijkheden en dito nazorg, 
het ontbreken van controle op volkslogementen en van een ontoereikende reclassering, factoren 
die bet recidiveren tot een bijna voor de hand liggend verschijnsel maken Men spreekt van 
'beroepszwervers' Het verbond van instellingen voor zwerverszorg signaleert de blinde vlekken 
en legt zich toe op de uitbouw van maatschappelijke zorg, overeenkomstig een veelzeggende, 
Engelse leuze uit die tijd threat them sensibly 

Deze eeuw kent zich door een substantiële inrichting van de staat de ontwikkeling van socia
le wetgeving waardoor het risico op het ontstaan van primaire armoede tentet kan worden 
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gedaan Talrijke categorieën Zijn echter van participatie uitgesloten, sommige horen onder medi
sche hoede te komen, andere 'zijn' op hun plaats in wat vana] i 952 thuislozenzorg wordt 
genoemd Deze zorg wordt beschouwd als een b e s c h e r m e n d zorgsys teem dat velen 
kan he lpen zich aan te passen aan redelijke sociale eisen De morele noodzaak om 
solidair te zijn met achtergestelde of misdeelde of ontwortelde leden van de samenleving wordt 
onderkend en is aangespoord door Querido, de nestor van de sociale psychiatrie, 'Gij behoeft 
steun, anders gaat gij te gronde ' 

Tegelijkertijd wordt onderkend, dat het bieden van onderdak en zorg stuit op een fundamenteel 
probleem De zorg wordt gezien als een corridor, terug naar de samenleving, maar hoe verenigt 
Zich dit met de algemene opinie dat 'hun krachten niet Zijn opgewassen tegen deze samenleving' 
Blom en Cohen bezinnen zich op de betekenis van het thuisloos-zijn en verbinden daaraan de 
noodzaak van een individuele benadering en een empathtscbe houding vanuit een multidisci
plinair team, drie ook nu hoogst actuele begrippen die mede tot de beginselen horen van wat 
tegenwoordig 'rehabilitatie' heet 

De periode i960 - І969 

R HORST HET PERSOONLIJKHEIDSDEFECT 

Wie de eerste alinea van Horst leest, associeert thuislozen met een term die 
(zelfs) tegenwoordig nog niet vreemd lijkt, namelijk 'vleermuizen', voor het 
eerst zo genoemd door Gaublomme " 'Hun betekenis voor de samenleving is 
praktisch nul', schrijft Horst, en 'hun levens spelen zich ongemerkt af in de 
schuilhoeken van onze samenleving' Het is alsof Graafland ruim dertig jaar 
later de tekst vervolgt 'Net als in New York zijn ze ook in Amsterdam in de 
plannen afwezig Ze maken nooit deel uit van de vooruitgang '" Ofschoon 
gTote aantallen daklozen een letterlijk ondergronds bestaan leiden, zijn ze 
tegenwoordig toch veel nadrukkelijker aanwezig dan toen Ze vormen, mon
diaal gezien, vooreen groot leger van hulpverleners 'un raison d'être', en alhoe
wel van weinig praktische betekenis is juist dit gegeven een aanwijzing voor 
de morele betekenis De thuislozen van tegenwoordig knagen aan het gewe
ten van de samenleving 

Maar we bevinden ons nu in de jaren zestig We leven, en ik volg 
thans het spoor van de sociaal-psychiater Horst, in een arbeidzame, ordelij
ke, gestabiliseerde maatschappij, waarin nog steeds een groep volwassenen 
blijkt te bestaan, bijna uitsluitend mannen en naar schatting 10 000, die zich 
niet kan handhaven en door alle instanties heenglipt, niet zozeer als gevolg 
van organisatorische gebreken in de maatschappij, maar door een structureel 
tekort bij deze figuren Het zijn 'penferen', en dat in een tijd van hoogcon
junctuur, werk in overvloed 

Het accent van Horst op de individuele manco's, de expressie van 
innerlijke zwakte, vormt tegelijk ook zijn verklaring voor het ontbreken van 
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een sociologische benadering5< 'De thuislozen van heden ontlenen hun sta
tus vooral aan de eigenaardigheden van hun persoonlijkheidsstructuur55, en 
niet aan een bepaalde sociologische groep zoals ongeschoolde arbeiders Hun 
buitenmaatschappelijke status leent zich daarom meer voor een psychiatri
sche benadering ' 

'Persoonlijke eigenaardigheden', dat wil zeggen, Horst benadrukt 
vooral dit facet, omdat thuisloosheid in de grond dáár lijkt gelegen waardoor 
het niet mogelijk is in een eigen bestaan te voorzien, terwijl anderen ondanks 
een of meer sociale gebreken met volharding hun persoonlijke en maat
schappelijke belangen weten na te streven Het onvermogen zich aan te slui
ten bij anderen kan volgens hem derhalve nooit een afdoende verklaring 
bieden Er is een dieper gelegen bron die, als ware het een draaikolk, hem 
geleidelijk 'wegvoert' naar een onpersoonlijk, grauw bestaan, een wegtrekken 
uit het burgerlijk bestaan als reactie op het onbevredigd blijven van een ver
langen naar liefde 'De thuisloze heeft een onfeilbaar middel tot zijn beschik
king om alles en iedereen te ontgaan HIJ loopt telkens weg', is een typering 
die we in de volgende tijdvakken nog herhaaldelijk zullen tegenkomen Thuis
lozen zijn in de visie van Horst 'geestelijk mindervaliden' die, wonderlijk, zeer 
hechten aan hun vrijheid, maar, opnieuw, 'deze vrijheidszin komt grotendeels 
neer op een onvermogen om in verbondenheid te leven ' 

Waarop is deze visie gebaseerd? Horst construeerde voor zijn con
cept van de thuisloze mens als het ware eerst 'de maatschappij' (de betekenis 
van integratie) en vervolgens 'het gezin' (de ontogenie van de persoonlijk
heid) De maatschappij vergt van ieder mens a prion de inspanning, eenmaal 
losgekomen uit het primaire milieu, zich te kunnen schikken naar regels, zich 
thuis te voelen binnen het vreemde, het met-eigene Het is een bestaans-
noodzaak, daar zelfontplooiing zonder sociale samenhang onmogelijk is, -
een uitgangspunt, een gegeven, waarop ook vandaag de dag nog stevig wordt 
gehamerd Een maatschappelijk mens werkt dan ook actief aan de gemeenschap 
mee en voelt dit niet in het minst als een inperking van zijn persoonlijke vrij
heid De zorg voor zijn bestaan dwingt hem tot erkenning van deze voor
waarden, en niet alleen in het belang van een 'abstracte gemeenschap' Deze 
inspanning, en eerder al is gezegd dat een fysieke en psychische fitheid daar
voor onontbeerlijk is, wordt als het ware beloond met bestaanszekerheid, vei
ligheid en stabiliteit 

Dan het gezin, een onontkoombare omgeving Het jeugdmilieu is 
de voedingsbodem van de persoonlijkheid, de sociale, emotionele en morele 
ontwikkeling, net als het ouderlijk gezin en de daar heersende relaties dat 
(evenzo) zijn voor de affecties Cruciaal zijn de gevoelsbetrekkingen gedurende 
de eerste levensjaren Horst 'Hier moeten emotionele behoeften uitgroeien 
tot affectieve relaties, en de persoonlijkheid moet zich tot grotere individu
aliteit ontwikkelen, in staat tot het aanknopen van wederkerige relaties met 
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andere personen. En al die zorg, liefde en inspanning is gericht op integratie 
in tweeërlei zin, namelijk op bestaanszekerheid {de maatschappelijke gesteldheid) en 
op de bevrediging van emotionele behoeften (de sociale gesteldheid).' Thuis zij« 
bij hun ouder(s), dat is voor kinderen van levensbelang. Daar wordt de slag
ader voor latere sociale relaties gevormd. De waarden die van belang zijn, 
zijn: verantwoordelijkheid, onbaatzuchtigheid en vertrouwen. Een tijdloos 
paradigma. 

Geen enkel wetenschappelijk onderzoek laat er twijfel over bestaan, 
dat feilen in het jeugdmilieu zich (al) vroeg of laat wreken.56 Dat betekent 
niet, dat de opvoedingsstijl, het gezinsklimaat of andere gezinseigenschap
pen de verklaring vormen voor een problematische ontwikkeling, er zijn ook 
(moeilijk te beïnvloeden) maatschappelijke en biologische factoren, - voor 
een deel zijn de kaarten al geschud Het uiteindelijke 'resultaat', de volwassen 
persoonlijkheid, ontstaat uit een ingewikkeld samenspel tussen aangeboren 
disposities en milieufactoren. 'Maar een kind wordt niet als een delinquent 
kind of als een kind met sterke minderwaardigheidsgevoelens geboren', stelt 
Van der Ploeg. 'De afwezigheid van risicofactoren en de aanwezigheid van 
protectieve factoren zal de kans op een positieve ontwikkeling (derhalve) 
sterk vergroten.'57 Horst legt enerzijds de nadruk op de sociale gesteldheid, de 
emotionele behoeften, omdat wanneer deze onvoldoende worden bevredigd, 
een harmonisch intermenselijk contact ondenkbaar of problematisch zal zijn, 
maar anderzijds prevaleert hij de maatschappelijke gesteldheid, de bestaans
zekerheid, boven de sociale gesteldheid, - (want een tekort aan emotionele inte
gratie leidt wel vaak tot neurotische of psychopatische gedragskenmerken, 
maar dit kan zeer wel samengaan met een succesvolle maatschappelijke loop
baan) Het besef hiervan moet het kind worden bijgebracht in een opvoe-
ding-tot-realiteit.58 Aldus komt de auteur in zijn studie tot twee kernbegrippen, 
namelijk mtegratiecapaateit en ik-zwakte, en ontwerpt hij een sociaal-psychia
trisch schema, dat is afgeleid van zijn concept van maatschappelijke en socia
le gesteldheid. 

maatschappelijke, 

sociale mensen 

maatschappelijke, 

sociaal zwakke mensen 

maatschappelijke, 

zwakke, sociale mensen 

maatschappelijk 

zwakke, 
sociaal zwakke mensen 

die aanstoot geven 

die geen aanstoot 

geven 

FIGUUR I KWARTIEREN VAN DE B E V O L K I N G NAAR HORST 
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De invulling van bovenstaande 'kwartieren van de bevolking' is, alhoewel 
kunstmatig en wellicht simplistisch, hoogst intrigerend (en ernstig), want het 
kwartier rechtsboven is het dichtst bevolkt, hetgeen (ook) betekent dat bij 
de meesten de persoonlijkheid in haar sociale ontplooiing beknot blijft. 

Tot het eerste kwartier, maatschappelijke, sociale mensen, rekent Horst die
genen die blijk geven van een zodanige maatschappelijke aanpassing en har
monische individuele ontplooiing, dat zij geen intramurale of ambulante 
psychiatrische hulp nodig hebben, geen conflicten veroorzaken en in con
flictsituaties de weg zelf kunnen vinden. Het zijn mensen die zelfstandig in 
hun bestaan kunnen voorzien, hun eigen moeilijkheden oplossen en hun leven 
inhoud weten te geven.59 

Het tweede kwartier, maatschappelijke, sociaal zwakke mensen, betreft men
sen die op eigen kracht varen - 'een in aanleg gezonde natuur' - maar die in 
sociale relaties tekortschieten. Doorsnee-mensen die het maatschappelijk dik
wijls ver kunnen brengen, maar in hun persoonlijk leven minder evenwichtig 
zijn. Achter die maatschappelijke facade van gemeenschapsnormen houden 
zij hun ware persoonlijkheid vaak angstvallig verborgen, hetgeen wijst op een 
enigszins krampachtige aanpassing Hun sociale zwakte wordt getekend door 
de (meestal relationele) drama's in hun leven een neurotische inzinking, een 
crisis in het gezins- of liefdeleven of een onverwacht antisociale daad. Ten 
slotte signaleert de auteur het ontstaan van zonderlinge levensvormen waar
in op bedrieglijke wijze maatschappelijke aanpassing en sociaal tekort zijn 
gecombineerd. Als voorbeeld noemt hij de prostituée die zich weet te omrin
gen met de uiterlijke tekenen van het burgerfatsoen en haar streven gericht 
houdt op een maatschappelijk geborgen bestaan.60 

Maatschappelijk zwakke, sociale mensen, het derde kwartier, betreft een 
kleine, maar tegelijk ook iets excentrieke elite, althans afgaand op de proto
types die Horst beschrijft: de hypergevoelige kunstenaar die zich weinig aan
trekt van maatschappelijke plichten maar daarentegen blijk geeft van een 
goede individuele ontplooiing en harmonische, persoonlijke relaties, of de 
wetenschapper die geheel in beslag wordt genomen door zijn werk en alle 
zorgen voor het bestaan aan zijn vrouw overlaat. (Passend in de tijdgeest.) 
Beter voor te stellen binnen dit kwartier is de debiel die zich binnen de klei
ne kring van het gezin goed kan handhaven, maar in moeilijkheden geraakt 
zodra er zelfstandigheid van hem wordt gevergd6I Het bevreemdt evenmin, 
dat Horst alle jeugdigen tot dit kwartier rekent en daarbij terstond denkt aan 
hun benijdenswaardige levenskunst, hun opstandigheid ('het cultiveren van 
onmaatschappelijkheid'), hun onbevangenheid en oprechtheid. 

Ten slotte het kwartier van de droefenis, de levensonmacht, de maat
schappelijk zwakke, sociaal zwakke mensen Het zijn de psychisch mindervaliden die 
geen kans zien in een zelfstandig bestaan te voorzien noch ook harmonische 
relaties te onderhouden. De exponent hiervan is de thuisloze mens. zonder ban-
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den aan mensen, grond of werk. Dit kwartier herbergt niet alleen de zichtbaar 
aan lager wal geraakten, maar ook zij die in wezen gebukt gaan onder het
zelfde lot maar, alhoewel innerlijk even zwak en onzeker als de thuisloze, nog 
enigszins door omstandigheden zijn begunstigd. Horst denkt dan aan dege
nen die geen aanstoot geven, aan zonderlingen die het contact met anderen 
veelal schuwen en een eenzaam bestaan leiden op kamertjes, woonschepen of 
volkslogementen.62 Tegenover dezen staan degenen die wél aanstoot geven: 
de criminelen, de verslaafden, de landlopers en bedelaars, de mensen met een 
parasitaire levenshouding (steunfraude), die hun gezin verwaarlozen, hun 
woning ruïneren of voor voortdurende buurtoverlast zorgen. Met andere woor
den, het gaat om mensen die naast hun sociale defecten ook onmaatschappelijk 
zijn63, hetgeen meestal op een specifieke persoonlijkheidszwakte wijst. 'Wie 
maatschappelijk is verbrokkeld, raakt ook innerlijk verbrokkeld', schrijft Groot-
huyse in zijn boeiende studie over de pooier, een type man die karakterolo
gisch gelijkenis toont met de thuisloze.64 

Het is 1962, het decor van de 'gouden jaren'. Er is een grote vraag naar 
arbeidskrachten en een toenemende welvaart confronteert Nederland met het 
probleem hoe het mogelijk is dat circa 20,m van de mannen aan dit alles niet 
deelneemt In de dissertatie van Horst, de eerste deze eeuw, staat het pro
bleem van individuele onmaatschappelijkheid65 centraal en daarin de vraag 
hoe deze zich bij thuislozen manifesteert en welke mogelijkheden tot integratie 
nog aanwezig zijn 

Horst's uitgebreide anamnese en zowel somatisch als psychiatrisch onderzoek 
van 100 thuisloze mannen66 is hier niet eenvoudig samen te vatten. Allerlei 
nuanceringen zouden niet worden genoemd, waardoor zijn indeling van met 
name de geestelijke gesteldheid eerder onduidelijkheid dan verheldering ople
vert. Toch zijn enkele gevonden antecedenten van belang te noemen, aange
zien deze het beeld van de onmaatschappelijke, kwetsbare figuur als het ware 
voltooien, - echter zonder de pretentie van een verklaring voor deze exis
tentiële crisis, voor het wegzinkende verleden, alsof er nog maar een kort 
geheugen is, en een dreigende toekomst'. 

In 58 gevallen bleek aannemelijk dat het gezin waar de betrokkene 
gedurende zijn jeugd grotendeels verbleef, in min of meer behoeftige omstan
digheden leefde en werd aangemerkt als maatschappelijk zwak. In 19 geval
len bleek dat het gezin, ofschoon gerekend tot de klasse van ongeschoolde 
arbeiders, zich (toch) redelijk kon handhaven.67 In 80 gevallen waren er in de 
jeugd stellig belastende factoren aan te wijzen, zoals een disharmonische rela
tie tussen de ouders, echtscheiding, mishandeling en/of drankzucht, - maar 
ook de combinatie van grote gezinnen met armoede is belastend te noemen. 
('De teloorgang blijkt in vele gevallen terug te voeren op een zwakke sociale 
achtergrond, maar soms is daarvan helemaal geen sprake en zijn het vooral 
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bepaalde individuele karaktertrekken die geleid hebben tot een maatschap
pelijke en persoonlijke isolatie van anderen', schrijven Heydendael en Nuy 
in 199268.) Er ontbraken 'bij Horst' in 17 gevallen milieubelastende aanwij
zingen en in enkele gevallen kon het jeugdmilieu zelfs gunstig worden 
genoemd. Het gegeven dat vaak maar één uit de kinderrij van een maat
schappelijk, sociaal zwak gezin thuisloos wordt, onderstreept dat persoon
lijkheidsfactoren bijdragen aan een negatieve ontwikkeling in iemands leven.69 

Het lagere schoolonderncht is bij velen (46) onvolledig geweest, 
veelal als gevolg van zeer ongunstige milieu-invloeden. Verreweg de mees
ten (60) hebben nadien desondanks, zolang ze nog op het ouderlijk milieu 
konden steunen, twee jaar of langer in een normaal dienstverband gewerkt. 
De anderen hielden het geen twee jaar achtereen vol en bij hen was er spra
ke van een frequente wisseling van dienstbetrekking, overigens in die tijd voor 
ongeschoolde arbeiders niets bijzonders Veel opmerkelijker, typisch voor 
thuislozen, is het feit, dat vrijwel allen (83) zich toch onderscheidden van de 
gemiddelde ongeschoolde arbeider door al van meet af aan een voorkeur te 
tonen voor solitaire beroepen, voor werk derhalve dat weinig of geen omgang 
met mede-arbeiders met zich meebrengt, werk 'dat een zekere mate van onge
bondenheid veroorlooft'.70 

Wanneer men het ouderlijk gezin (het pleeggezin of een internaat) 
gaat verlaten, bereikt men gewoonlijk daarmee het (begeerde) stadium van 
zelfstandig, geïntegreerde burger, ook wel genoemd het vierde milieu. Uit de 
lotgevallen van 100 in het internaat opgenomen mannen blijkt, dat 52 van 
hen na het bereiken van de meerderjarigheid nooit deel uitmaakten van enig 
gezin, noch in huwelijksverband, noch in concubinaat en zelfs niet als een in 
familieverband opgenomen kostganger. Onder de 36 gehuwden vond Horst 
slechts twee weduwnaars. De andere 34 waren gescheiden en in twaalf geval
len had het huwelijk nog geen jaar standgehouden In bijna alle gevallen was 
het contact met de kinderen geheel verloren gegaan, evenals dat met andere 
familieleden Hieruit, maar ook uit enkele andere details die de auteur beschrijft, 
blijkt wel hoe uitermate onzeker en los de thuislozen staan in hun verhou
ding tot de andere sekse. 

De gezondheidstoestand is onder de bevolking van het thuislozen-
internaat opmerkelijk goed. Veel lichamelijk valide mannen. In de 23 geval
len waar sprake was van enige somatische bijzonderheid, werd tegelijkertijd 
geconstateerd dat behandelingen vaak stuitten op een gebrek aan medewer
king.71 Met de geestelijke gesteldheid is het heel anders gesteld, het 'domein' 
dat bij uitstek het trieste beeld van zwakheid en falen toont. Ik noem hier 
slechts twee van de vier door Horst onderscheidde groepen, namelijk de groep 
bij wie tekorten zijn geconstateerd in de verstandelijke ontwikkeling (43) en 
degenen die beantwoordden aan het begrip ontwikkelingspsychopathie (44). 
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Het zijn in de eerste plaats de (licht) verstandelijk gehandicapten die zich 
thuis redelijk wisten te handhaven, maar na het overlijden van de ouders te 
kwetsbaar en afhankelijk bleken om op eigen kracht hun bestaan opnieuw te 
stabiliseren. De andere gevallen uit de eerste groep vertoonden een proble
matischer beeld: er is sprake van een hoge concentratie van degeneratieve 
aanlegfactoren in combinatie met schadelijke milieu-invloeden en deswege 
van veelal ernstige sociale defecten en aanpassingsstoornissen. Horst somt 
een aantal types op: querulanten, onbehouwen branieschoppers, zelfingeno
men debielen met een onverbeterlijke zelfoverschatting, - maar ook vond hij 
het agressieve uitdagende of onverschillige van de antisociale debielen, of het 
achterdochtig eenzelvige van de hypersensitieven 

Bij de tweede groep zijn het vooral de milieufactoren en de bele
vingsgeschiedenis die op de ontwikkeling hun sporen hebben gedrukt, met als 
gevolg dat elke persoonlijke verhouding een bedreiging vormt en een bron van 
spanningen is. Er is in de levens van de mensen uit deze groep, en dat is in de 
(latere) casuïstiek zeer herkenbaar, vooral sprake van levensangst en van min
derwaardigheidsgevoelens hetgeen de sociale contacten misvormt in de zin 
van vijandigheid en achterdocht, 'en', zegt Horst, 'van krampachtige zelf
overschatting, bange neerslachtigheid of onverschilligheid. Meestal is het de 
roes van de alcohol waann zij hun primitieve verlangens naar almacht, onkwets
baarheid of passieve verzadiging kunnen uitleven. Vaak is het ook de kort
stondige opwinding van een diefstalletje of een vluchtig erotisch contact.' 

Horst realiseert zich, dat eigenlijk geen van de genoemde kenmer
ken specifiek voor 'de thuisloze' is. Het zijn 'kenmerken' die zich in de prak
tische observatie laten vertalen in kwalificaties (hypernerveus, prikkelbaar, 
rusteloos, onzeker, egoïstisch et cetera) die evengoed betrekking kunnen heb
ben op mensen die niét maatschappelijk zwak zijn en zich goed kunnen hand
haven. De maatschappelijke hulpeloosheid is hem, tot dan toe, een raadsel. 
Wat is nu het (voornaamste) struikelblok? Waarom nemen velen genoegen 
met een bestaan dat zij slechts node aanvaarden? 

In het boven dit hoofdstuk geplaatste citaat schetst James in een enke
le zin het invasieve karakter van de breuk met de gemeenschap die, op zeke
re dag, een feit is en tot ernstige emotionele reacties leidt Het lijkt een bijna 
niet te boven te komen ervaring van niet (langer) gewenst zijn, welke het 
begin kan zijn van een moeilijk omkeerbaar proces van maatschappelijk ver
val, zoals onder meer beschreven door Vexliard72 en ook in de praktijk van 
Horst herkenbaar, zij het minder dramatisch 'aangezien wij in Nederland zulk 
een regressie niet zover laten komen'. (Het druist in tegen morele waarden.) 
Horst gaat opnieuw na hoe hij 'hier' de vinger op kan leggen. Het blijkt een 
reis langs vele variaties van maatschappelijke zwakte. 

Uitgangspunt is, hier en elders in de wereld, dat ieder mens naar zelf
behoud streeft en zelfstandig in een bestaan dient te kunnen voorzien, een 
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appèl derhalve op verantwoordelijkheid Wie er niet toe komt naar deze norm te 
leven, wie niet participeert aan arbeid, maakt zich verdacht, het leidt in de 
publieke opinie tot wrevel Horst ontzenuwt het emotioneel beladen voor
oordeel van luiheid of met-werkwillig zijn, het ligt (toentertijd en ook thans 
nog) blijkens de heterogene casuïstiek aanzienlijk gecompliceerder Men dient 
zich te realiseren, dat velen een rijk achterland van mislukkingen kennen, 
slecht voorbereid aan de start verschijnen en dat achterblijvers (steeds) met 
wantrouwen worden ontvangen 7> Voorts behoort (arbeids-)schuwheid tot 
een van de primaire symptomen van defect-schizofrenie Debielen komen 
gezien hun geringe vaardigheden en een tekort aan begripsvermogen niet 
gemakkelijk in aanmerking voor werkzaamheden in het vrije bedrijf, maar 
weten zich, getuige de achtergrond van velen, in eenvoudig werk veelal goed 
te handhaven zolang ZIJ maar de steun ondervinden van het ouderlijk milieu 
Debilitas op zich is geen reden om thuisloos te worden Hun falen in het werk 
is niet de primaire oorzaak, maar meer het gevolg van het wegvallen van een 
vertrouwd, beschermend leefmilieu Ingewikkelder ligt het bij de gevallen uit 
de hierboven genoemde groepering van mensen die beantwoorden aan het 
begrip ontwikkelingspsychopathie Twee van de 43 personen hebben zich 
eigenlijk nooit enige moeite getroost om in hun onderhoud te voorzien en 
op wie de term lui van toepassing lijkt, maar uit het retrospectieve onderzoek 
blijkt, dat bij beiden, ofschoon hun ontwikkehngsachtergrond sterk van elkaar 
verschilt, sprake is van eenzelfde gebrek aan wilskracht en dat zij alles uit de 
weg gaan dat maar enigszins appelleert aan verantwoordelijkheid Twee ande
ren waren evenmin werkwillig, maar ten prooi aan een agressief verzet en een 
verbeten haat, een spanning waarvan ZIJ zich niet zonder (zelf)destructie wis
ten te bevrijden Zestien mannen uit deze groepering wisten zich voor kor
tere of langere tijd wel te handhaven, maar raakten zodanig verslaafd aan 
alcohol dat zij zich maatschappelijk volkomen ten gronde richtten Bij wie 
de alcohol een aanmerkelijk minder dominante rol speelde, vond Horst uit
eenlopende (ook traumatische) ervaringen die van de een al vroeg een zie
lige verschoppeling maakte, van de ander een schromelijk verwend joch dat 
zich nergens aan hechtte en bij weer een ander zonder duidelijke aanleiding 
herhaaldelijk leidde het werk erbij neer te gooien en weg te trekken, een 
gedragslijn die zich ook in het huwelijk voortzette, hetgeen (dan) betekende 
dat de verantwoordelijkheid voor het gezin op zeker moment niet meer was 
op te brengen Een dergelijke innerlijke gesteldheid is bij velen te constate
ren, door alle literatuur heen, het plotseling voor gezien houden, serieuze 
pogingen in het werk stellen om weer een solide bestaan te verwerven maar 
deze dan onverwacht toch weer staken Weg zijn betekent ervan af zijn Steeds 
achter elk plan weer een 'máár ' zetten, dat wijst op onzekerheid, op ver
moedelijk uitstel alsof hij al weet zichzelf en anderen te zullen teleurstellen, 
op een slag om de arm houden de energie van onevenwichtigheid, the force oj 
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no direction.7* Ten slotte herkent Horst in vele karakters het type van de pseu-
doloog, de oplichter - zo voortreffelijk beschreven in de studie van Zeegers75 

- bij wie, al veel eerder, de Duitse psychiater Von Bayer het ongebondene aan
wees als meest wezenlijke trek.76 Deze Haltlosigkeit eindigt steeds fataal, aan
gezien 'de pseudoloog de behoefte heeft, zodra het hem belieft, zich uit de 
concrete situatie los te maken en in louter voorstellingen en wensen te leven'. 
Het zijn gevoelige naturen, maar breken moeiteloos met de realiteit omdat niet 
hun eigenbelang maar hun hartstocht, een stroom van driften, prevaleert. 

In de beschouwingen van Horst wordt een type mens uitgebeeld, die, in zeer 
verschillende gedaanten, uiting geeft zich slecht te kunnen verdragen met 
verantwoordelijkheden en zich derhalve moeilijk weet aan te passen aan wel
ke regelmaat van het burgerlijk bestaan dan ook. Horst beklemtoont, dat het 
falen lang niet altijd op rekening van affectieve stoornissen kan worden gescho
ven, - want desondanks vinden vele mensen toch een adequate bestaansvorm. 
Zo'n zelfde relativering bestaat er ook ten aanzien van armoede.77 Het is niet 
anders dan dat een ingewikkeld complex van factoren, zowel in aanleg gege
ven als afhankelijk van milieu-invloeden, deze bijzondere gesteldheid bepaalt. 
En hier keren de centrale begrippen weer terug, wtegratie-tekort en ik-zwakte. 
Horst moet denkbeeldig hebben teruggedacht aan zijn sociaal-psychiatrisch 
schema van de Nederlandse bevolking, daar hij zich erover verwondert dat rela
tiestoornissen niet vaker aanleiding geven tot psychopatische gedragsvor
ming. Het 'tweede kwartier' is het dichtst bevolkt, maar 'blijkbaar is er bij de 
meesten toch een integratici vermogen aanwezig, dat deze stoornissen weet 
op te vangen en ondergeschikt maakt aan de eisen van de realiteit'.78 

J A M MULLINK DE TWEEËRLEI WORDINGSGESCHIEDENIS 

Ongeveer gelijktijdig met de sociaal-psychiatrische studie van Horst verricht 
Mullink in Nijmegen een veelomvattend onderzoek, dat zowel sociaal-genees
kundig, psychologisch en justitieel/criminologisch van aard is, men mag zeg
gen 'typisch sociaal-geneeskundig'.79 Het is 1963, en ook diens dissertatie 
opent met de zin, dat over thuislozen (dan nog) weinig bekend is, - alhoewel 
de praktijk hem doet vermoeden dat een aantal van 15.000 thuisloze mannen 
een reële schatting is, dat is ongeveer 40ЛЮ van de mannelijke bevolking boven 
de 19 jaar. 

Het justitiële facet ontbreekt hier niet, omdat bedelarij en landlope
rij, vooral vóór de eeuwwisseling, een strafrechtelijk karakter hadden en de 
zwervenden werden heengezonden naar de Rijkswerkinrichtingen in Ommer-
schans en Veenhuizen. Hoewel, zoals in het eerste tijdvak binnen dit hoofdstuk 
reeds is aangegeven, van deze RWI's in de tijd van Mullink de oorspronkelijke 
functie nauwelijks nog gold, ging van vele 'nieuwe' thuislozen het spoor nog terug 

- 5 6 - DE ODYSSEE VAN T H U I S L O Z E N 



naar die tijd, hetgeen aan de antecedenten van Mullink's onderzoek bij 220 
nieuw opgenomen mannen een bijzondere dimensie geefteo 

Bij thuislozen staan aanpassingsmoeilijkheden sterk op de voorgrond, 
maar dat betekent niet dat het thuisloos-worden via dezelfde wordingsge
schiedenis is bereikt. Tijdens teambesprekingen was het Mullink opgevallen, 
dat de visie van de stafleden op de aanpassingsmogelijkheden varieerde van 
Overwegend gunstig' tot 'overwegend ongunstig' Het intrigeerde hem of deze 
oordelen samenhingen met wat uit andere bronnen over de mannen bekend 
was en of er inderdaad grond was te geven aan het onderscheiden van twee 
soorten van thuisloosheid. Zijn onderzoek, dat leidde tot een indrukwekkende 
verzameling gegevens, bevestigde zowel het eerste, de samenhang, als het twee
de, ееи temaken onderscheid. Een ongunstige prognose bleek samen te vallen 'met 
ongunstige relaties met bloedverwanten en met de werksituatie, met het reeds 
vroegtijdig tot uiting komen van een bestaand onvermogen zich te confor
meren aan maatschappelijke normen, gevolgd door een recidiverend moeten 
ondergaan van gevangenisstraf, alsmede met een ongunstige opvoedingssitu
atie van de betrokken man' Omgekeerd gold eenzelfde significant verband met 
een meer gunstige prognose. Deze empirische werkelijkheid werd het fun
dament voor zijn theorie omtrent primaire en secundaire thuisloosheid, hetgeen 
implicaties met zich zou meebrengen voor de bejegening van de twee typen 
thuislozen. Deze kern van Mullink's studie, dat de externe ofte wel de socia
le aanpassing (leven in harmonie met de omgeving) én de internalisering van 
normen als uitgangspunt heeft, zal ik hier trachten te reconstrueren. 

Vele mensen slagen er in een leef- en werkmilieu te vinden en een zelfstandig 
bestaan te leiden. Dat betekent, van buitenaf bezien, dat zij een leven leiden zon
der onnodige of noemenswaardige wrijving met hun medemensen en dat zij in 
generlei opzicht een bedreiging vormen voor de fysieke of psychische veilig
heid van zichzelf en anderen. ('Het is de bestaanszekerheid waarnaar iedereen 
streeft', zegt Horst ) Er is uit af te leiden, dat de aanpassing aan algemeen aan
vaarde normen op normale wijze is verlopen. Maar dat 'lot' treft niet iedereen. 
Sommigen leven niét in harmonie met hun omgeving, en van hen is te zeggen 
dat er sprake is van een falen in de normale, sociale aanpassing. 

De eerste hypothese Op dit falen in de sociale aanpassing kan volgens 
Mullink op tweeërlei wijze worden gereageerd: op een passieve of ontwij
kende wijze en op een actieve of weerstrevende wijze. Twee reactievormen die 
in de realiteit ook goed te herkennen zijn. Een passief of ontwijkend reage
ren manifesteert zich bijvoorbeeld in het opgeven een eigen leef- en werkmilieu 
te bereiken, in zelfmoord, in een psychische afwijking, in (toentertijd) bede
larij of landloperij en, niet in de laatste plaats, in een vlucht in alcohol of 
drugs. (Flucht und Vermeidung sind typisch, zegt Haider later.81) 
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Dit falen kan zich ook op een andere, bruskerende manier 'wreken' en, in 
actieve, weinig scrupuleuze vorm, leiden tot allerlei vormen van criminaliteit 
of prostitutie 92 Men kan zich van God noch gebod iets aantrekken, maar ook 
dán kan men in deze afwijkende vorm van aanpassing tekortschieten en dan 
rest slechts, dus in tweede instantie, een passief reageren: in (ernstige) psy
chische problemen en aan de zelfkant geraken, zelfmoord, zwerven, verslaafd 
raken. Zo zien we, dat existentiële onvrede in 'het aanvoelen van het (gaan) 
mislukken' eigenlijk leidt tot twee soorten houdingen: berusting en verzet, en 
als ook dit laatste niet is vol te houden - de omstandigheden zijn dan nóg 
minder rooskleurig - dan resteert (als)nog een vorm van berusting Het zijn 
processen die, individueel verschillend, hun eigen tijd nemen alvorens te ein
digen in thuisloosheid. 

De tweede hypothese Hoé iemand zich verhoudt tot het falen in de socia
le aanpassing, is volgens Mullink afhankelijk van de mate van internalisering 
van algemeen aanvaarde normen (en natuurlijk van allerlei omgevingsfacto
ren). Iemand met een sterfee internalisering zal geneigd zijn tot een passieve 
wijze van reageren daar hij desondanks geen mogelijkheden ziet zich aan te 
passen. Bij iemand met een zwakke internalisering is het juist andersom, hij 
heeft minder te verliezen en/of is het conflict met de omgeving gewend. Ook 
Mullink onderkent, dat deze predisposities niet determinerend zijn en mede 
afhankelijk zijn van de situatie en van psychische en sociale belemmeringen, 
maar de wijze waarop iemand met moeilijkheden weet om te gaan, de grond
structuur daarvan wordt in hoge mate bepaald in de jeugd. 

Deze hypotheses zijn niet (nooit) getoetst, - alhoewel veel later in de 
tijd op deze predisposities indirect is teruggekomen, onder andere door Tho-
meer en door Roorda. Wel vond Mullink in zijn verzameling van data tal van 
aanwijzingen voor de juistheid ervan, zoals het vinden van aanduidingen bij reci
divisten - en recidivisme geeft op zichzelf al blijk van een actieve wijze van reage
ren - voor een streven naar verwerving van een leef- en werkmilieu op met-normale 
wijze. Te denken is dan aan het leven of herhaald pogen te leven in concubinaat 
of aan vrijwillige dienstneming bij het Vreemdelingenlegioen. Waar het gaat over 
de mate van internalisering, welke sterker kan worden naarmate de jeugdsituatie 
(relatief) gunstiger is en predisponeert tot een passieve wijze van reageren, vond 
de auteur eveneens (voorlopig) bevestigende aanwijzingen voor zijn hypothese. 
Kenmerkend voor de jongeren, dat wil zeggen, de mannen tot 45 jaar, zijn voor
al een slechtere jeugdsituatie, gevonden bij met name recidivisten afkomstig uit 
de stad en uit kleine gezinnen, en het vroegtijdig in contact komen met justitie. 
Vooral deze jongere thuislozen behoren tot de secundaire thuislozen Mathieu 
Heerink, wiens geschiedenis in hoofdstuk IV wordt beschreven, is daarentegen 
de exponent van een primaire thuisloze, een man die, naar Horst, beantwoordt 
aan het begrip ontwikkelingspsychopathie, een man ook op wie het eerder ver
melde citaat van Haider, Flucht und Vermeidung, zo treffend van toepassing is 
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De mogelijke twee wordingsgeschiedenissen hebben ten slotte consequen
ties voor de hulpverlening Mullink onthoudt zich ervan dit thema verder uit 
te werken, maar meent wel dat de primaire thuislozen, in het oordeel van de 
staf de mannen met een overwegend gunstige prognose, gebaat zijn met een 
op resocialisenng gerichte behandeling Geen diepgaande therapie De behan
deling aan secundaire thuislozen, mannen met een weerbarstige problema
tiek en over wiens odyssee de staf sombere verwachtingen heeft, zou 
specialistisch van aard dienen te zijn en zich vooral moeten spiegelen aan die 
van recidivisten Voor thuislozen met een psychotisch toestandsbeeld heeft 
het geen zin te differentieren tussen primair en secundair Dit zijn ernstig zie
ken die desondanks - zoals ook tegenwoordig in sterke mate - in de thuislo-
zenzorg zijn terechtgekomen Zij behoren erkend en adequaat geneeskundig, 
dat wil zeggen, psychiatrisch behandeld te worden 

'De thuislozenzorg neemt het verschijnsel thuisloosheid niet weg, 
maar zorgt voor "de symptomen ervan"', zegt Koopmans jaren latere3 Alsof 
Mullink dit heeft voorzien, pleit hij in het bijzonder voor preventie, 'daar is 
toch meer succes van te verwachten dan van therapieën 'M Dit neemt niet weg, 
dat de thuislozenzorg, en wellicht geldt dat tegenwoordig sterker dan in deze 
tijd (dejaren zestig), verder komt dan Kurteren am Symptom en zich steeds inspant 
het bestaan van thuislozen zo draaglijk mogelijk te maken en hen te begelei
den naar nieuwe, meest haalbare perspectieven, - en dat is niet slechts een 
morele intentie 

Ρ Η J M HEYDENDAEL DE PSYCHOLOGISCHE BEWEECCRONDEN 

In dit tijdvak blijft, anders dan verderop in dejaren negentig, de sociale con
text (nog) rudimentair Als sociaal-psychiater heeft Horst zich toegelegd op 
de relatie tussen (on)maatschappelijkheid en persoonlijkheid Mullink greep 
terug op theorieën over aanpassingsprocessen en de sociaal-psycholoog Hey-
dendael zet de verkenning naar de eigenaardigheden van deze smt)\e persons 
voort in zijn studie, de derde en voorlopig laatste dissertatie, naar de waar
neming en andere psychologische vereisten voor aanpassing »5 Het is inmid
dels 1969 

Een vorm van maatschappelijk falen, van afwijkend gedrag, zo is 
thuisloosheid steeds beschouwd, en het ligt daarom ook voor de hand dat 
Heydendael zich oriënteerde op (sociologische) theorieën rond anomie (a 
nomos = zonder norm) Een groot aantal onderzoekers blijkt ervan uit te gaan, 
dat anomie een maatschappelijk verschijnsel is en dat het, in zoverre het zich 
in individuele gedragswijzen manifesteert, vanuit de maatschappelijke toe
stand of situatie verklaard kan worden Dit leek de psychologen McClosky en 
Schaar te eenzijdig en zij vatten het op als een nagenoeg normloze (verhou
ding van de enkeling tot zijn milieu 'Anomy is the feeling that the world 
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and oneself are adrift, wandering, lacking in clear rules and stable movings.'86 

Wellicht een eveneens eenzijdige verklaringswijze, maar in hun onderzoek 
kwamen ZIJ tot de opmerkelijke bevinding, dat tal van individuele eigen
schappen ook ná eliminatie van sociologische variabelen de gevonden samen
hang met anomie behielden. Hun eerste conclusie was dan ook, dat een gToot 
aantal variabelen, zoals intellectuele ontwikkeling, kennis, logisch en consis
tent denken, obsessiviteit, rigiditeit, angst, onzekerheid, eenzaamheid, pessi
misme, geringe sociale verantwoordelijkheid en misantropie samenhangen 
met doelloosheid, normloosheid en vervreemding. Het lijkt derhalve aanne
melijk, dat thuislozen, van wie al is gebleken dat ZIJ overwegend afkomstig zijn 
uit anomische milieus87, psychologisch-anomische kenmerken vertonen wel
ke corresponderen met hun 'oorsprong'. 

Het niet kunnen verdragen van ambiguïteit, een gering zelfvertrou
wen, een geringe dominantie, om maar enkele emotionele factoren uit het 
voormelde onderzoek te noemen, alsook opvattingen en attitudes hebben 
rechtstreeks te maken met het vermogen de realiteit juist waar te nemen 'Wan
neer iemand, waardoor dan ook, niet in staat is situaties te doorzien en het 
gedrag van medemensen met inzicht te beoordelen, kan dat aanleiding geven 
tot gevoelens van machteloosheid, van onzekerheid, van angst, eenzaamheid 
en tot frustratie. Deze gevoelens blijken te contamineren met anomie.'88 De 
psychologische waarneming, in die 'aarde' zet Heydendael zijn ploeg. 

Slechts tweemaal eerder is er, althans tot dusver, empirisch-psychologisch 
onderzoek gedaan naar thuislozen, en wel door de Amerikaan Levinson89, die 
spreekt van alienated personalities, en door de al eerder vermelde Fransman Vex-
liard90, die de 'thuislozen' mutilés sociaux noemt en beroemd is vanwege zijn 
dégradation des besoms én vanwege de tijdloze, bijna heimwee-achtige associa
tie met Panjse clochards.91 Ofschoon ik mij zou beperken tot de Neder
landstalige literatuur, doet zich nu de noodzaak voor toch een indruk te geven 
van bevindingen elders, niet eens zo 'ongelukkig', aangezien zal blijken dat 
thuisloosheid een verschijnsel is met in zekere zin een universeel karakter. 
Hoezeer de gedaanten waarin het zich manifesteert, zijn gebonden aan tijd, 
aan plaats en seizoen, het zijn telkens de grote mate van overeenkomstige 
gedragingen die in 't oog springen. Wie bijvoorbeeld de recente stadsetno-
grafische studie van Van Doorn92 heeft gelezen en zodadelijk een impressie 
knjgt van een Franse studie van veertig jaar geleden, zal de frappante gelijkenis 
ontdekken in werkzame psychologische (zelfbeschermings)mechanismen, 
zowel terug in de tijd als op 't ogenblik zelf. Het zwerven is, waar dan ook, 
voor een aanzienlijk deel ontvluchten, ook als men het zwerven eenmaal 
gewoon is. En steeds weer is er sprake van een menselijke tragedie- een 'wereld' 
van betreurd verlies.93 
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Vexliard koos uit vierhonderd clochards een zestigtal personen die hij aan 
een diepgaand onderzoek onderwierp, onder meer met behulp van intelli
gentie- en projectietests ч Zijn onderzoekspopulatie ontstond willekeurig, als 
het ware gaandeweg zijn onderzoek Met een aantal werd contact gezocht 
op min of meer officiële plaatsen (instellingen, bureaus) en anderen werden 
aangeklampt bij toevallige ontmoetingen in kroegjes of op straat in Parijs, 
Marseille, Montpellier en Clermond-Fen-and 

In het eerste deel van zijn studie beschrijft Vexliard het uiterlijk waar
neembare dagelijkse gedrag van de clochard Deze Franse zwerver werkt, al 
is zijn arbeid niet regelmatig noch zijn belangrijkste bestaansmiddel, en de 
arbeid vormt ook geen doel in zijn leven Het is een individu met een insta
biel levenspatroon, zonder per se antisociaal of psychopaat te zijn, en over 
het algemeen niet jong Het clochard-bestaan begint meestal tussen 35 en 45 
jaar nadat er (vaak) eerst sprake is geweest van een 'normaal' bestaan De breuk 
hiermee kan zich geleidelijk of plotseling voltrekken In het eerste geval is er 
een afglijden van de uitoefening van een marginaal beroep naar permanente 
werkloosheid, bedelarij en volslagen afhankelijkheid In het tweede geval is 
er veelal sprake van een plotselinge levenscrisis (invaliditeit, verlating) Gelei
delijk aan past de clochard zich aan dit uiterlijk vervalproces aan Met vallen 
en opstaan leert hij een nieuw gedragspatroon, raakt hij streetwise, en worden 
er nieuwe waarden gevormd die het gedrag moeten motiveren Daarbij wordt 
sterk gerationaliseerd, dat wil zeggen, allerlei 'nieuwe elementen', zoals niet 
meer continu werken en überhaupt de afwezigheid van continuïteit in het 
dagelijks leven, worden vertaald als een vrijheid waaraan men hecht De 
behoefte aan contact vermindert, de clochard onderhoudt geen relaties meer 
met zijn familie of vroegere vrienden Er is een soort van zwijgen ontstaan, 
waarin zowel het verleden als de toekomst als een geheim zijn opgeborgen 
Dit accentueert het sociaal vacuum en de algemene ongeïnteresseerdheid In 
het algemeen leidt dit langdurig ondergaan van materiele, affectieve, morele 
en sociale depnvaties tot een degradering van behoeften De persoonlijkheid 
past zich op die wijze aan de uitzichtloze omstandigheden aan Levinson '() 

they select this way of life because it best suits their particular personality 
needs '95 Dat innerlijke omvormingsproces verloopt in meerdere fasen, van 
grote paniek en opstandigheid naar een vorm van aanvaarding Eerst is er nog 
een periode van chaotische activiteit waarin getracht wordt terug te keren 
naar de vroegere levenswijze Waarden uit het verleden fungeren als hande-
lingsstimuli, maar langzamerhand raakt de clochard er aan gewend dat de uit
wendige situatie steeds minder gunstig wordt en de buitenwereld' gaat vijandig 
schijnen Bijna ongemerkt voltrekt zich een diepgaand veranderingsproces 
De terugkeer naar de vroegere levenswijze, naar die hij voorheen was, wordt 
steeds problematischer*, alle pogingen tot herstel blijken tevergeefs en ten slot
te, nadat de band met het verleden definitief is verbroken en de huidige posi-
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tie is gestabiliseerd, legt de clochard het hoofd in de schoot. De vroegere 
waarden zijn verworpen. De nieuwe waarden zijn gericht op 'de minus' van 
zichzelf en betekenen een verwerping van sociale en morele discipline. De 
minuslijn is getrokken, er gebeurt niet veel meer.97 

De psycholoog Levinson heeft zich, evenals Vexliard, jarenlang beziggehou
den met het probleem, het enigma, van de thuislozen Hij verrichtte zijn 
onderzoekingen in de skid rows, een soort van verzamelplaats voor thuislozen 
die langs andere hulpbiedende instanties zijn 'afgegleden', te vergelijken met 
de Amtrak-spoorwegtunnel en diverse metrotunnels in New York, alleen zijn 
ze daar onzichtbaar geworden. De mensen up top never hear the voices from the 
underground.™ 

Het verblijf in een skid row maakt iemand niet tot een thuisloze: '()... 
the homeless man .. who was a homeless type ... long before he descended 
to skid row'. Op de vraag hoe en waarom iemand thuisloos wordt, gaat Levin
son niet in. Wat met de zienswijze van Vexliard én met die van Heydendael 
overeenkomt, is de opvatting dat de thuisloze 'has a very low opinion of what 
motivates others' en 'he has lost out in the battle for acceptance. Hence he rare
ly seeks social acceptance and is seldom troubled by rejection.'99 De thuislo
ze maakt zich niet echt zorgen over wat anderen van hem denken. Ook 
Levinson verklaart deze houding gedeeltelijk door het feit, dat de maatschappij 
niets van de thuisloze vraagt en dat hij deze houding omgekeerd ook over
neemt Wegwezen dus. Er is kennelijk sprake van een grote mate van onver
schilligheid, - maar dat 'moet' een schild zijn voor alle innerlijke warboel, daar 
uit onderzoek bleek dat hun gevoelswereld voornamelijk werd gekleurd door 
gevoelens van depressie, vijandigheid, conflict en agressie. De publieke hou
ding lijkt evenmin een houding waaruit blijkt dat het iedereen koud laat, ook 
achter die schijn gaan gevoelens van minachting en vijandigheid schuil, 'want' 
zowel Vexliard als Levinson zeggen, dat 'society's attitude toward them has 
become a part of their selfimage'. 

Het voert te ver allerlei testresultaten uit Levinson's studies te beschrij
ven. Ik beperk me tot enkele van zijn conclusies, welke overigens, zo bena
drukken al deze psychologen steeds, moeten worden gezien als 'bevindingen 
van dat ogenblik'. Dat lijkt enerzijds een relativering te zijn, maar het is, wel
licht sterker, een verwijzing naar de instabiliteit van het gedrag van thuislozen. 

Het intelligentieniveau van de onderzochte thuislozen lijkt nauwe
lijks lager dan dat van niet-thuislozen. De thuislozen lijken wel oververte
genwoordigd in de laagste intelligentieklassen,100 de gemiddelde IQ's 
schommelen tussen de 96 en 102 met standaarddeviaties tussen 10 en 14. Uit 
de Rorschach-test concludeert Levinson, dat de thuisloze ' denies to him
self, his need for affection and tends to respond to the world of reality by 
repression and by withdrawing into passivity.' In dezelfde lijn ligt ook de 
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zienswijze, dat, wederom, thuislozen zich de mening van de samenleving over 
hen hebben eigengemaakt, dat ze vooral zichzelf de schuld geven van het 
falen en niet geneigd zijn hun moeilijkheden te wijten aan te weinig kansen 
of aan stomweg pech. Die 'eigen schuld', die, zeker in hardnekkige vorm, 
ertoe leidt dat men zich afwendt van anderen, werd ook door Vexliard gecon
stateerd, maar hij noch Levinson werken dit nader uit. 'Zonder te stellen, dat 
"dit leven" niet ook gedeeltelijk "eigen werk" is, zijn er tal van factoren die 
van zijn concrete daden een voortdurend getob kunnen maken dat hem van 
de wal in de sloot brengt maar dat hem om al die redenen niet (direct) is aan 
te rekenen.' () 'De tragiek is, dat het veelal een ontwikkeling is tegen wil en 
dank, hetgeen door tal van onderzoekers wordt teruggevonden in de aanwe
zigheid van een verzameling pijnlijke emoties, eenzaamheid, teleurstelling, 
woede, verdriet, schaamte, schuld, onmacht, wantrouwen, angst. () 'Het is 
een breuk met de moraal, maar ongewild en daarom niet te betitelen met 
"eigen schuld". Dit laat onverlet dat er bij de betrokken mensen sprake kan zijn 
van gevoelens van schuld, en van (bijbehorende) schaamte, maar die "schuld" 
dienen we mijns inziens te onderscheiden van eventuele opgedrukte schuld, 
van bet beschuldigd worden, van het mechanisme dat zelfs tot "die schuld" kan lei
den, maar er valse grond voor is.'101 

Terug naar Heydendael, terug naar de bezieling van thuislozen, - want we 
leven en reageren, onvermijdelijk, vanuit individuele 'beelden'102, en het is het 
'beeld van binnen' waarnaar deze auteur, die net als zijn voorgangers het 
(onderzoeks)temtorium van thuislozen niet meer zal verlaten, op zoek is. Zij, 
de thuislozen, heten immers 'onbekwaam' te zijn. Dit veelvuldig in de litera
tuur voorkomende begrip is niet alleen te associëren met 'aanpassing' of met 
'vaardigheden', maar wekt vooral ook nieuwsgierigheid naar de onderliggen
de psychologische vereisten om toereikend bekwaam te kunnen zijn, - 'want 
de waarnemingsprocessen vormen de hoeksteen van alle sociaal gedrag'.10' 
Het grootste psychologische verschil met gewone mensen, dat tot vandaag 
als één van de verklaringsgronden wordt aangevoerd, is dat thuislozen niet 
doorzien hoe een situatie in elkaar zit en evenmin goed kunnen anticiperen, 
(dus) niet weten wat van hen wordt verwacht en hoe zij 'iets' zullen gaan aan
pakken. 'Gewone' mensen doen dit bijna intuïtief, maarzij staan, kennelijk, voor 
een raadsel. Wegwezen dus 

Zonder precies te kunnen aangeven aan welke normen men moet 
voldoen om goed en effectief te kunnen waarnemen, is het wel mogelijk enke
le waarnemingsfactoren te 'verzamelen' die er toe doen, een cognitieve test
batterij samen te stellen en deze, na formulering van een aantal hypothesen, 
af te nemen bij een (geselecteerde) groep thuisloze mannen en bij een con
trolegroep die wat betreft sociale status en enkele andere eisen zoveel moge
lijk gelijk is aan de categorie thuislozen. Aldus geschiedde. Heydendael's 
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'ploeg' betrof de zogenaamde Kif of Reference Tests for Cognitive Factors en voor 
een zestal factoren hieruit koos hij verscheidene bijbehorende tests IM 

De meeste veronderstellingen konden niet worden bevestigd Thuis
lozen zijn niet veldafhankelijker dan met-thuislozen en de verschillen in per
ceptie tussen beide populaties bleken zeer gering, met uitzondering van de maze 
tracing test (de doolhofproeven) Voorts gaven de resultaten (slechts) enige 
grond - het is niet verder onderzocht - aan de veronderstelling, dat thuislo
zen minder flexibel zijn in hun leergedrag, dus niet gemakkelijk te bewegen zijn tot 
alternatieven De samenhang tussen de voornaamste testfactoren en enkele 
zwerfgegevens veranderde echter aanmerkelijk wanneer rekening werd gehou
den met de verblijfsduur Hoe korter de verblijfsduur, hoe hoger de scores en 
omgekeerd, waaruit bleek, dat thuislozen die slechter in staat zijn snel voor
uit te kunnen zien, te anticiperen, meer zijn aangewezen op de internaten 
Dit wordt weer doorkruisd door hen die frequent zwerven, hun vermogen 
vooruit te zien lijkt redelijk intact, maar ZIJ blijken tevens zó veldafhanke
lijk105 te zijn dat langer verblijf ergens ook niet is uit te houden In de prak
tijk betekent dit, dat er bij thuislozen vermoedelijk twee typen van 
adaptatiestijlen te onderkennen zijn l06 Aan de ene kant zou een langere ver
blijfsduur de uitdrukking kunnen symboliseren van de onmacht überhaupt 
nog een alternatief voor het verblijf in een internaat aan te durven, aan de 
andere kant biedt een regelmatig zwerven, het gedrag van wegwezen en van 
stuurloosheid, hen een bepaald houvast zich 'stabiel', streetwise of'geroutineerd' 
te verhouden tot hun toestand The force of no direction In beide gevallen is het 
minder goed kunnen anticiperen, ondanks het aanvankelijk geconstateerde 
geringe verschil, een handicap Het zal niemand verbazen, dat daaronder (dat 
wil zeggen, onder de klaarblijkelijk geringe doorzichtigheid van situaties) 
eigenschappen schuilgaan die een aanpassing doen stagneren Ze bemoeilij
ken een eventueel initiatief Te denken ts dan aan enkele eerdergenoemde 
psychologisch-anomische kenmerken, zoals angst, onzekerheid, pessimisme, 
geringe sociale verantwoordelijkheid, waarvan is aan te nemen dat deze het 
de sociale perceptie behoorlijk lastig kunnen maken l07 Heydendael is derhal
ve nagegaan of thuislozen angstiger zijn dan met-thuislozen en welke bij
zonderheden er te melden zijn over hun beleving van sociale valenties, alsmede 
welke plaats ZIJ zichzelf toekennen temidden van andere sociale categorieën 

Het blijkt, dat thuislozen zich in allerlei dagelijkse situaties minder 
op hun gemak voelen, sociaal angstiger zijn dan met-thuislozen, dat wil zeg
gen, onzeker, schuchter en terughoudend, zich minder gemakkelijk blootge
ven en gebukt gaan onder gevoelens van minderwaardigheid Het zijn angsten 
die zich wreken in het interpersoonlijke contact, maar tegelijkertijd te onder
scheiden van bijvoorbeeld de angst om 's nachts op eenzame plaatsen te ver
toeven 
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Inzicht in de sociale waarderingen van thuislozen is problematisch gebleken, 
in die zin, dat er geen noemenswaardig contrast bleek met met-thuislozen 
Gebleken is wel, dat de behoefte aan afhankelijkheid bij thuislozen positief 
correleert met sociale angst. Uit de samenhang met andere gegevens zou 
voorts geconcludeerd kunnen worden, dat zowel de leeftijd als het zwerfge-
drag een rol spelen in hun beleving van (on)afhankelijkheid en in de mate 
van conformisme. Hoe ouder men is begonnen te zwerven, des te minder 
waardeert men onafhankelijkheid en leiderschap, des te meer conformisme 
en hulpvaardigheid. Hoe meer het zwerven is toegenomen, hoe meer waar
dering er is voor onafhankelijkheid, terwijl de thuisloze in de beginperiode 
ertoe neigt zich te conformeren aan bestaande regels. Een attitude die her
kenbaar is in het vroegere onderzoek van Vexliard, maar eveneens in de veel 
latere studie van Van Doom. Maar dat geldt ook voor het eerdergenoemde anti
ciperen. In de beginfase volhardt de thuisloze over het algemeen in het maken 
van plannen teneinde weereen stabiel bestaan te realiseren opdat hij zich niet 
hoeft te identificeren met lotgenoten, maar stuit dan op zoveel complexe pro
blemen tegelijkertijd dat hij gedesillusioneerd raakt en op die lotgenoten is aan
gewezen teneinde te kunnen overleven, streetwise te worden. Overigens zal 
later onderzoek, in de beginjaren tachtig, ook uitwijzen dat de mentaliteit 
van thuislozen meer gedifferentieerd is te beschrijven, terwijl aan het reliëf, 
gevormd door het alleenstaand-zijn, de hulpeloosheid en het overheersen van 
ellende, in wezen weinig verandert.10" Vaak ligt het imago dat vele mensen 
hebben van een thuisloze, dicht bij de realiteit, soms ligt het er ver van af. 
Niet ieders levensoriëntatie is onherstelbaar stukgegaan.109 

Ten opzichte van anderen, en dan gaat het over de beleving van de 
sociaal-psychologische afstand, is over het algemeen sprake van een onge
differentieerde stellingname, dat wil zeggen, het lijkt erop, dat thuislozen met 
wie dan ook bevriend willen zijn. Het is een mijns inziens wonderlijk want 
onverwacht, maar wellicht toch ook bemoedigend resultaat, aangezien wat 
Heydendael interpreteert als een mogelijke blijk van onverschilligheid ook 
gezien kan worden als niét een beleving van onherroepelijke verlatenheid. 
Met andere woorden, de thuisloze heeft niet álle hoop (op anderen) laten 
varen. Een moeilijk thema, want de aanwezigheid van 'hoop' wijst op een rela
tivering van de individuele uitzichtloosheid, het wijst op toekomst, maar juist 
op dat punt concludeert Heydendael in het laatste deel van zijn psychologi
sche studie het grote mankeren. Thuislozen lijken op den duur steeds minder 
toekomstperspectieven te zien. Het temporele aspect lijkt meer in overeen
stemming met de feitelijke omstandigheden, waarin morgen, straks en later niet 
meer zijn te onderscheiden, dan de beleving van de sociale afstand. Hij blijft 
'ijsberen'110 alsof hij met zijn energie geen raad weet. Of ligt daarin, in die 
geringe afstand, juist de wens verscholen meer nabij te zijn dan objectief 
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gezien mogelijk lijkt? Is dat de dieperliggende betekenis van Heydendael's 
latere opmerking, dat hij eigenlijk meer een tijd-loze is aan een thuislozen" 

Het is duidelijk, dat de 'puzzel van Levinson'"2 niet steeds sluitend in 
elkaar is te leggen Er doen zich telkens onverwachte of tegenstrijdige 'krach
ten' voor die de thuisloze in de kringen van een raadsel houdt en waardoor zijn 
odyssee niét het mortale karakter heeft dat men misschien veronderstelt 

Zo goed als de gedaante van thuisloosheid nú een andere is dan vijf
tig jaar geleden, zo is ook de individuele gestalte van thuisloosheid steeds aan 
veranderingen onderhevig Het is niet apnori 'eens thuisloos, altijd thuisloos' 
Dit betekent overigens niet, dat we over methodieken beschikken die de 
instelling van deze mensen wezenlijk kunnen veranderen, dat zou in veel 
gevallen een onwaardige en niet realistische verwachting zijn Het betekent 
wel, dat de faciliteiten zodanig zijn uitgebreid dat velen, dankzij de geboden 
ondersteuning, vorm en zin kunnen geven aan het eigen leven en 'dan en daar
in zichzelf zijn' "3 Zo kan men naar de zorg toe concluderen, dat er toch een 
'habitat' is die perspectieven biedt, en naar thuislozen dat niet al hun inner
lijke bronnen ontoegankelijk zijn 

SAMENVATTINC TIJDVAK I960 1969 

Dit is bet decennium van âne voor lange tijd bepalende onderzoeken Horst, Mullink en Hey-
dendael Het is de periode waarin vooral wordt gekeken naar de individuele onbekwaamheid die 
de grond vormt voor de buitenmaatsckappelijke status van thuisloze mannen 
'Het is met', meent Horst, 'een kwestie van te geringe opleiding en/ojvan luiheid of met-werk-
willtg Zijn, het is niet eoi (sociologische) klasse van ongeschoolden, maar het onvermogen tot 
maatschappelijke integratie is te wijten aan "persoonlijke eigenaardigheden" ' Zijn retrospec
tieve onderzoek blijkt een reis langs vele variaties van maatschappelijke zwakte Het gezin vormt 
de hoeksteen voor de ontogente van de persoonlijkheid Alhoewel Horst vaststelt, dat bij velen 
sprake is van belastende milieufactoren, van een rijk achterland van mislukkingen, is er toch 
niet echt de vinger te leggen op wat bepalend lijkt voor de maatschappelijke hulpeloosheid, die 
hij «lettemi« lokaliseert in de geestelijke gesteldheid en benoemt als 'ik-Zwakte' 
Bij Mullink staan vooral de aanpassingsmoeilijkheden centraal en zijn theorie omtrent primai
re en secundaire thuisloosheid De grondgedachte is, dat wie met m harmonie met zijn omgeving 
leeft, faalt in de sociale aanpassing Mullink's eerste hypothese is, dat op dit falen op tweeërlei 
wijze kan worden gereageerd, passief danwei actief, herkenbaar in bijvoorbeeld verslaving ver
sus cnmiMíiliteit of prostitutie, later in vele gevallen alsnog gevolgd door een passieve uiting van 
mislukken De tweede hypothese is, dat vooral de mate van internalisering bepalend is voor de ene 
of de andere reactievorm Iemand met een sterke internalisering zal geneigd Zijn tot een passief 
reageren aangezien de aanpassing desondanks niet lukken wil, - de primaire thuisloze Iemand 
bij wie het omgekeerde het geval is, kent weinig scrupules, heeft weinig te verliezen en gaat een meer 
conflicterende weg Velen weten zich uiteindelijk ook dan niet te handhaven en komen via deze 
omweg in het circuit van de thuislozenzorg, - het zijn de secundaire thuislozen 
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Dan volgt in Í969 het eerste empirisch-psychologische onderzoek Onbekwaamheid beeft vol
gens Heydendael met alleen te maken met aanpassing of met vaardigheden, maar heeft een meer 
fundamentele grond, namelijk die van de waarneming Immers, wie situaties weet te (d)voor-
Zien en weet wat er van hem of haar wordt verwacht, zal zich sociaal bekwaam gedragen 
Dat is de 'hoeksteen van alle sociaal gedrag' De uitgebreide testresultaten bleken niet gemak
kelijk te interpreteren, maar kregen betekenis in samenhang met andere variabelen Zo bleek, dat 
thuislozen die slecht anticiperen, meer zijn aangewezen op internaten en dat personen bij wie 
dit redelijk verloopt vooral tot de frequent zwervenden behoren Tegelijkertijd kunnen deze laat-
sten het nergens lang utthouden en blijkt uit het gedrag van 'wegwezen' en van 'stuurloosheid' 
toch dat er sprake is van een handicap welke vervolgens grond vormt voor angst, onzekerheid, 
pessimisme en geringe sociale verantwoordelijkheid Heydendael's bevindingen wijzen er ook 
op, dat thuislozen sociaal-angstiger zijn dan anderen en een last van minderwaardigheid ken
nen De psychologische puzzel is met geheel passend te leggen, maar the force of no direc
tion blijft de rode draad, ook ¡n Heydendaels latere uitleg 'Hij blijft "ijsberen", bij is eigenlijk 
meer een tijd-loze dan een thuisloze ' 

De periode 4 9 7 0 - 1979 

NADERE EXPLORATIES O M T R E N T HET INTERPERSOONLIJKE GEDRAG 

De onderzoekingen in dit tijdvak zijn schaars én veelal exploratief van aard 
omdat ze zijn uitgevoerd door studenten in het kader van een wetenschap
pelijke stage sociale psychologie of geneeskunde, welke steeds is gebonden 
aan een termijn van respectievelijk zes en drie maanden Veel meer dan een 
studie van verkennende aard is dan niet te verwachten, maar het is niet terecht 
er daarom een waarde-oordeel aan te verbinden en de inzichten onbespro
ken te laten Kleinschalige onderzoekingen, meestal is de omvang van de 
onderzoekspopulatie te gering om te generaliseren, bieden tenslotte niet zel
den een kwalitatief interessant inzicht Bovendien is het in morele zin onjuist 
te doen alsof er van studentenzijde weinig belangstelling bestaat voor onder
werpen die niet direct in de lijn van hun studie liggen, zeker niet bij studen
ten geneeskunde, en maatschappelijk gezien ook niet zo interessant worden 
gevonden Door de jaren heen blijkt, dat veel studenten, eenmaal in de doc
toraalfase van hun studie, (nog) weinig kennis hebben van maatschappelijke 
vraagstukken maar er zeker wel gevoelig voor zijn en worden aangesproken 
door verschijnselen die afwijken van de wereld zoals zij die kennen "4 Dat zij 
zich niet afwenden van kwesties waaraan niet gemakkelijk enige maatschap
pelijke relevantie is toe te schrijven, moet worden toegejuichd en aange
moedigd Wanneer er in intellectuele zin voor mensen met ernstige 
beperkingen geen interesse meer valt op te brengen, dan is het met de toekomst 
van deze mensen gedaan 
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Zeker drie onderzoekingen met betrekking tot thuislozen zijn vermeldens
waard, namelijk de doctoraalstudies van Binnendijk, van Boekhorst-de Grip 
en van Van Knippenberg.115 Alledrie nemen in navolging van Heydendael een 
bepaalde theorie als uitgangspunt teneinde na te gaan in welke zin of in wel
ke mate deze zouden kunnen bijdragen aan een verklaring voor de eigen-aar-
digheden van thuislozen. 

Ná deze drie empirische studies volgt nog een impressie met een 
andere disciplinaire inslag, namelijk de uit 1978 daterende, sociologische (Bel
gische) studie van Depreeuw. 

De enige die mijn wijze van zien creëert, 
dat ben ikzelf De 'wereld' doet dit niet 

'You are your constructs' "6 

A B I N N E N D I J K " 7 DE THEORIE VAN KELLY1 1 8 

In Kelly's personal constructs staan de individuele wijze van perceptie en van 
structurering van de interpersoonlijke omgeving centraal. Gezien de sociaal-
psychologische context van thuislozen, zoals het grotendeels ontbreken van 
interpersoonlijke relaties, het tekortschietende vermogen tot doorzicht in 
situaties en de relatief grotere sociale angsten en het om al deze redenen falen 
in persoonlijk en maatschappelijk rolgedrag, lijkt de keuze voor deze theorie 
trefzeker. 

'De mens als wetenschapper', dat is de kern van het mensbeeld ach
ter de constructentheorie van Kelly. Een veelzeggend beginsel. De weten
schapper tracht 'vat' op de wereld te krijgen door deze te beschrijven aan de 
hand van theorieën en modellen. Deze worden door middel van hypotheses 
op hun geldigheid getoetst, waarna een bepaalde uitspraak kan worden gedaan 
over het waarheidsgehalte van de geteste theorieën. Deze worden dan aan
vaard, bijgesteld of verworpen 

Volgens Kelly, en ik volg hier de uitleg door Bonarius119, vindt een der
gelijk proces plaats als mensen gebeurtenissen, zaken of personen waarne
men. Zoals de onderzoeker zijn voorspellingen doet op basis van hypotheses, 
zo doet elke mens dit op basis van zijn constructen.130 De hypotheses zijn 
georganiseerd in theorieën en modellen, de constructen in een hiërarchisch 
opgebouwd (individueel) constructensysteem. 

Het interpreteren van objectief dezelfde stimuli gebeurt door ieder
een anders, hetgeen volgens Kelly wordt veroorzaakt door het constructen
systeem omdat dit uniek is voor iedere persoon. De mens ervaart 'zijn' wereld 
én zichzelf als in voortdurende verandering Essentiële uitgangspunten van 
de constructenpsychologie zijn dan ook die van het constructieve alternati-
visme, de veranderende mens en zijn veranderende wereld. Feiten en omstan-
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digheden mogen onwrikbaar vastliggen, de persoon geniet een grote mate 
van vrijheid in zijn vermogen ze binnen een alternatieve zienswijze te struc
tureren Vandaar Kellys fundamentele postulaat 'De processen van een per
soon worden psychologisch gekanaliseerd door de wijze waarop hij 
gebeurtenissen anticipeert ' Het is 'mijn' wezenlijke eigenschap de toekomst 
voorbereid tegemoet te treden Nu in het kort over de constructen zelf en 
hoe deze ontstaan 

Voor de anticipatie van de toekomst maakt de persoon gebruik van 
zijn herinnering en ervaring Een gebeurtenis is door geen mens in al zijn 
facetten tegelijk op te nemen of te doorgronden, want de ervaring beperkt 
zich veelal tot één of enkele facetten daarvan De gebeurtenissen krijgen pas 
betekenis voor zover men er terugkerende thema's in bespeurt Deze her
haaldelijk ervaren thema's of facetten worden 'opgestapeld' in constructen de 
persoon brengt een interpretatie aan op wat er gebeurt Deze interpretatie 
valt samen met de facetten die in het verleden in het betreffende construct al 
zijn vastgelegd, hetgeen duidelijk maakt, dat de persoon bij het construeren 
van een nieuwe gebeurtenis op dié facetten kan anticiperen die tot dat con
struct behoren Constructen hebben een dubbele functie enerzijds wordt er 
een veelheid van ervaringen in samengevat, anderzijds geven zij de persoon 
een 'greep' op wat hem te wachten staat Een elementair en helder voorbeeld 
van een rolconstruct is de constructdimensie Man-Vrouw Pas nadat een kind 
zowel mannen als vrouwen is tegengekomen, kan het de telkens terugkeren
de facetten isoleren als 'hoekigheid' tegenover 'rondheid', 'zware stem' tegen
over 'lichte stem', 'ruwe huid' tegenover 'zachte huid' enzovoorts, waarmee 
het twee soorten mensen kan onderscheiden Man-Vrouw is een abstracte 
construct-dimensie, ontstaan in de ervaring met mensen en binnen deze con
text bruikbaar om te anticiperen op wat er kan gebeuren Hoort het kind bij
voorbeeld iemand met een lichte stem praten, dan zal het op grond van deze 
waarneming die mens construeren Het kan dan ook de andere facetten, wel
ke tot Vrouw behoren, bij die mens verwachten, hetgeen zijn gedrag tegen
over haar zal bepalen 

Hoe iemand nu structuur aanbrengt in zijn omgeving, zijn waarne
mingen, dat wil zeggen, met behulp van welke constructen doet hij dit, dat 
is te meten met behulp van de zogenaamde Rok Construct Repertory Test, afge
kort de REP-test m De vraag waar het uiteraard om draaide in Binnendijk's 
onderzoek, betrof de nieuwsgierigheid naar de individuele wijzen van socia
le perceptie HIJ is dat nagegaan bij 22 thuisloze mannen tussen 23 en 50 jaar 

Uit hun oordelen over overeenkomsten en verschillen van een telkens 
wisselende triade uit een totale lijst van vijftien personen1" bleek, dat er niet 
direct sprake is van één wijze van construeren, maar wél opvallend was dat ruim 
drievierde van deze mannen weinig constructs hanteren Hun voorraad van 
discriminerende eigenschappen was gauw uitgeput Alhoewel Binnendijk nog-
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al karig is in zijn rapportage, is hieruit op te maken dat het referentiekader 
van (de onderzochte) thuisloze mannen sober of beperkt was, hetgeen te 
interpreteren is als een blijk van teruggetrokkenheid uit de samenleving Men 
kan ook zeggen, in de weinige woorden die zij er nog aan vuilmaken, weer
spiegelen zich hun kwetsbare omstandigheden Het (resultaat) roept beelden 
op die sterk lijken op de beschrijving van Vexliard Een tweede opvallend 
aspect van hun sociale perceptie bleek het veelvuldig gebruik van zogenaamde 
dependency constructs De meeste thuislozen neigden ertoe anderen (mensen die 
zij kennen) te beoordelen naar hun hulpverlenende, begrijpende of afwij
zende houding tegenover de thuisloze zelf en zijn problemen Binnendijk 
kwalificeert dit wel als een kinderlijke wijze van perceptie, maar kan men zich, 
gezien het sociale isolement, een andere, meer gedifferentieerde of meer hou
vast biedende waarneming voorstellen? Het biedt een onmisbaar, psycholo
gisch houvast wanneer men duidelijkheid tracht te krijgen in de eigen positie 
ten opzichte van anderen Het is frappant, maar niet verwonderlijk 

De factoren van de REP-test zijn daarna gecorreleerd met een aan
tal gegevens over de sociale achtergrond van de onderzochte mannen, maar 
de samenhang met sociale perceptie bleek zeer gering Wel kwam Binnendijk 
tot de conclusie, en op de keper beschouwd is dat 'na Heydendael' niet opmer
kelijk, dat er minstens twee wijzen van aanpassing aan het thuislozenmilieu lij
ken te bestaan, namelijk die van frequent-zwervende thuislozen en die van 
internaatsthuislozen Het contrast tussen beide 'groepen' werd sterker nadat 
de mannen ook een sociale angstschaal was voorgelegd Thuislozen met een 
meer gedifferentieerde sociale perceptie vertonen minder sociale angst en, 
wederom, hoe meer het zwerven is toegenomen hoe onafhankelijker men 
zich opstelt Het is, volgens Heimes, een poging om levensruimte te behou
den of te creëren die een maximum aan beslissingsruimte biedt l23 Het zwer
ven 'meester' te zijn geeft een gevoel van hoop in een absoluut hopeloze 
situatie Thuislozen met een versimpelde124 of, analoog aan de opvatting van 
Vexliard, ingekrompen sociale perceptie zijn afhankelijker en richten zich 
eerder op het internaat Voorts zijn zij afkomstig uit overwegend complete 
gezinnen en dat is mogelijk een verklaring voor de hulpeloosheid die ZIJ later 
zijn gaan ervaren De sociale achtergrond van frequent-zwervenden is, in elk 
geval op 't oog, minder harmonisch, zij komen uit overwegend incomplete 
gezinnen, waren meer op zichzelf aangewezen, hebben vaker en meer ver
schillende sociale situaties ervaren en hanteren daarom minder waarschijnlijk 
dependency constructs Dit lijken plausibele veronderstellingen De resultaten zijn 
voorts en ten slotte getoetst door na te gaan of de proefpersonen op een aan
tal variabelen als typische groep naar voren zouden komen Dit bleek het geval 
te zijn, hetgeen de conclusie, dat er twee aanpassingswijzen te onderschei
den zijn, nog eens onderschreef 
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С BOEKHORST-DE CRIP l 2 5 HET IDENTITEITSVRAAGSTUK 

'Het lijkt wel of thuislozen het echt voor gezien houden en het nut er niet 
van inzien zich in te spannen hun levenswijze te veranderen. Is het zo, dat zij 
hun leven door anderen, door omstandigheden laten bepalen?' Vanuit deze 
morele verontwaardiging en geïnspireerd door voorgaand onderzoek ging de 
sociaal-psychologe Boekhorst te rade bij de sociale leertheorie van Rotter126 

en de social cWacter-theorie van Riesman '27 Heydendael had immers gevon
den, dat thuislozen een relatief grote sociale angst kennen en moeite hebben 
situaties voldoende te doorzien waardoor elke situatie weer 'vreemd' is. Dat 
doet denken aan een externe oriëntatie, aan een persoon die zijn gedrag niet 
koppelt aan de gevolgen die dat gedrag voor hem heeft en (dus) ook geen 
lering kan trekken uit zijn ervaringen. 'De thuisloze', zegt Boekhorst, 'doet 
sterk denken aan iemand wiens radar met werkt.'128 En haar schets van een extern 
georiënteerd persoon bevat ongetwijfeld herkenbare trekken van 'de' thuis
loze, medio jaren zeventig, en verklaart ook haar keuze voor de twee genoem
de theorieën 'Hij is iemand die gelooft zelf niet veel te zeggen te hebben 
over zijn leven. Hierdoor zal hij zich vrij passief gedragen wat betreft het ver
anderen of verbeteren van zijn lot, omdat hij ervan uitgaat dat het toch niets 
helpt. Het is niet zo, dat hij ongemotiveerd is om succes na te streven, maar 
hij gelooft niet dat hij daar kans op heeft. Wanneer hij toch iets onderneemt, 
zal het vaak onrealistisch zijn want hij zoekt nauwelijks relevante informatie, 
en de informatie die hij krijgt, wordt nauwelijks benut.'129 

De sociale leertheorie stelt, dat mensen verschillen in de mate waar
in zij geloven macht te hebben over hun eigen levensloop, dat wil zeggen, de mate van 
'belief in internal or external control of reinforcements' én, vervolgens, is die 
macht(eloosheid) van invloed op de wijze waarop men allerhande problemen 
onder ogen ziet of ontwijkt. 'Een exteme beheersingsoriëntatie leidt vooral tot 
(maatschappelijk) onbehagen', zegt Ormel.130 Mensen zijn echter niet slechts 
een speelbal op de golven van omstandigheden, ook thuislozen niet, al is het 
tekenend voor hun onmacht dat zij vaak menen hun falen te kunnen toe
schrijven aan externe factoren, terwijl ze tegelijkertijd gebukt gaan onder 
gevoelens van schuld. 

De 'social character'-theorie stelt, dat mensen verschillen in de wij
ze waarop zij zichzelf laten bepalen, namelijk of zij zichzelf leiden, vanuit inner
lijke opvattingen of motieven, of zich (willekeurig) laten leiden door wat zij 
bij andere mensen zien zonder een leidraad in zichzelf te hebben,· dat wil zeg
gen, mensen verschillen in de mate waarin zij 'inner or other-directed' zijn Dit 
thema, de karakterstructuur van het individu en de maatschappij waarin hij 
leeft, is buitengewoon spannend, intrigerend en ingewikkeld Deze theorie 
verwijst enerzijds naar het appèl op het individuele zelfbewustzijn, maar ander
zijds naar de noodzaak van aanpassing aan de maatschappij, naar de spanning 
tussen autonomie en 'de geest van de groep'.131 Enerzijds de individuele onaf-
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hankelijkheid, anderzijds de moeilijk te ontwijken en bijna als vanzelfspre
kend ervaren gehoorzaamheid We zijn nog steeds kuddedieren', schrijft Dons 
Lessing, 'daar is ook niets verkeerds aan Het gevaar schuilt niet in het beho
ren tot een groep of groepen, maar in het niet doorgronden van de sociale 
wetten die een groep en ons beheersen 'l32 

Tijd' en 'samenleving', maar wellicht is de kleinere term 'gemeen
schap' beter, zijn onafscheidelijke begrippen Zo vinden we bij primitievere 
volkeren, maar ook in kleine dorpsgemeenschappen en zelfs bij bepaalde, bij
voorbeeld koninklijke families, dat er, naar Riesman, in sterke mate sprake is 
van 'traditional-directed', een vorm van social character waarin de wil en het 
gedrag zo volledig wordt bepaald door de sociale omgeving dat men zich
zelf ternauwernood kan ervaren als individu Een tweede vorm van maat
schappelijk karakter is het van binnenuit bepaalde type, het ideale zelfbeeld in de 
Westerse samenleving van vandaag Het van binnenuit bepaalde individu heeft 
een sterk zelfbewustzijn en is zich bewust van de wensen, aspiraties en doel
einden waaraan hij wil voldoen Het ideale voor de samenleving is, dat hij de 
sociale regels en normen zo heeft geïnternaliseerd dat hij ze ook als per
soonlijke doeleinden en maatstaven beschouwt13Э Het 'eigen' ideale is, dat, 
naast deze uitwendige conformiteit, het individu zelj telt, niet als deel van een 
familie of clan Het derde, door anderen bepaalde type kent minder scrupu
les met zichzelf en laat zich vooral leiden door zijn begeerte naar achting 
Sommigen maken vanwege hun overdreven aanpassing van zichzelf een kari
katuur, anderen, volgens Boekhorst (ook) thuislozen131, hebben wel 'een onver
zadigbare, psychologische behoefte aan waardering, maar kunnen zich slecht 
afstellen op de reacties van anderen en vallen daardoor buiten de boot ',35 Hij, 
de thuisloze, laat zich als het ware van situatie naar situatie rollen, hij maakt 
vrijwel geen plannen, zijn doeleinden lijken steeds te veranderen - door de dag 
bepaald - en hij stelt zich afhankelijk op 

Nu naar waar het feitelijk om te doen is, het nagaan of bij thuislozen 
de mate van 'inner- or other-directedness' en hun geloof in 'internal or exter
nal control of reinforcements' al dan met verschillen van niet-thuislozen De 
meting van 'locus of control' geschiedde met behulp van de door Boekhorst 
bewerkte I-E-schaal van Rotter Voor het meten van 'social character' werd 
gebruik gemaakt van de l-O-schaal van Kassarjian l36 Eenmaal bij dit stadium 
van onderzoek aangekomen, zal Boekhorst gedesillusioneerd zijn geraakt Zij 
had zich gedegen voorbereid, was zorgvuldig te werk gegaan bij de keuze 
van instrumenten en gebruikte verschillende analysetechnieken, maar haar 
zoektocht stagneerde en leidde niet tot duidelijke resultaten waarvoor, toen
tertijd, evenmin een adequate verklaring kon worden gevonden Thans, ruim 
twintig jaar later, is onze kennis over deze theorieën meer verfijnd en zijn de 
meetinstrumenten zodanig uit elkaar gehaald en verder ontwikkeld, dat een 
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dergelijk onderzoek ongetwijfeld, vanuit het standpunt van een onderzoeker, 
waarschijnlijk op een meer bevredigende wijze zou worden afgerond 

Dat Boekhorst bij géén van beide schalen een verschil vond in gemid
delde score tussen de thuislozen en de controlegroep137, was volgens haar te 
wijten aan een paar mogelijke, deels raadselachtige oorzaken Hoe kwam het, 
dat zowel de 1-Е- als de l-O-schaal, volgens de ontwerpers unidimensionele 
schalen, uiteenvielen in respectievelijk twee en drie onafhankelijke factoren? 
De gevonden factoren bij de I-E-schaal leidden, en nogmaals, Boekhorst con
stateerde geen enkel significant verschil, ook niet na rotatie van factoren en 
zelfs niet op item-niveau, hooguit tot de bevinding dat politiek en een eigen 
levensplan bij bouwvakkers wél een rol spelen, maar bij thuislozen ontbre
ken Vormen de thuislozen nu een populatie die zó sterk verschilt van ande
re, dat zij inderdaad op veel terreinen niet vergelijkbaar zijn? Dat is denkbaar 
want de alledaagse zorgen van een thuisloze onderscheiden zich dramatisch 
van die van anderen, van met-thuislozen Of zijn thuislozen, denkend aan het 
overwegend irreële zelfbeeld, dermate onbetrouwbare proefpersonen dat deze 
wijze van onderzoeken geen succes kán hebben? Even speelt Boekhorst met 
de gedachte, dat de theorieën waarvan is uitgegaan niet juist zijn, maar voor 
echte twijfel daaraan lijkt weinig grond Zowel de sociale leertheorie als de 
'social character'-theone zijn plausibel genoeg, evenals de overeenkomsten 
die er zijn tussen bepaalde karakteristieken van de thuislozen en de kenmer
ken die gegeven worden als medebepalend voor 'locus of control' respectie
velijk de mate van 'inner- or otherdirectedness' De 'beste', en op dat moment 
voor de hand liggende conclusie lijkt, gezien de resultaten na uitvoerige data-
analyses, dat de gebruikte meetinstrumenten niet geschikt zijn om de op het 
oog hebbende eigenschappen te onderzoeken 

Elk onderzoek is 'een kind des tijds' De rariteiten met de vermelde fac
toranalyses deden zich 'vroeger' inderdaad voor en ik kom daar zodadelijk nog 
op terug Anderzijds, en Boekhorst heeft zich dat gerealiseerd, vormen thuis
lozen een specifieke groepering Waren deze tests voor zon bijzondere groe
pering geschikt? Het is hoogst onzeker of de vragen uit deze tests wel enige 
betekenis voor hen hebben Met het distantieren van de samenleving ontstaat 
er een ander, vreemd of oninvoelbaar referentiekader waardoor de thuisloze het 
psychologisch enigma blijft die hij 'is' Voorts is er een probleem van metho
dologische aard en juist daarin ligt vermoedelijk de verklaring voor het niet 
vinden van verschillen Het betreft de keuze van de controlegroepen Alhoe
wel het legitiem is te zoeken binnen de sociale klasse waaruit thuislozen over
wegend afkomstig zijn en men (dus) uitkomt bij op bepaalde kenmerken 
vergelijkbare groepen, zoals bouwvakkers en andere (on)geschoolde arbei
ders, gaan juist daardoor (mogelijk) veel differentiatie-aspecten verloren Wan
neer het aannemelijk is, dat mensen met een lage sociaal-economische status, 
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samenhangend met geringe of lage opleiding, overwegend extem georiënteerd 
zijn138, dan is het zeer de vraag of men binnen diezelfde klasse op dit aspect 
een groepering vindt die sterk afwijkt van hetgeen dat kenmerkend lijkt voor 
de klasse als zodanig Bovendien, en dat is een technisch aspect van de vra
genlijst, kan zich hier het zogenaamde 'bottum- с q seiling-effect' hebben 
voorgedaan (Ik vermeld het hier voor het eerst, maar dit fenomeen kan zich 
ook in het onderzoek van Heydendael hebben voorgedaan De auteur is zich 
daarvan bewust geweest, maar realiseerde zich tevens, dat eventuele verschil
len tussen categorieën proefpersonen die wat betreft sociaal milieu en per
soonlijke historie ver uit elkaar liggen, dan niet meer te interpreteren zijn als 
verschillen m perceptuele adaptatie in psychologische zin lï9 Een plausibel 
(tegen)argument ) Wanneer men een vragenlijst afneemt bij mensen die al 'laag 
zitten', dan kan er reden zijn te twijfelen aan verdere, 'lagere', differentiatie
mogelijkheden van het gebruikte instrument, zoals dat ook denkbaar is wan
neer men aan zieke mensen allerlei vragen stelt over fitness of bij gezonde 
mensen informeert naar hun ADL-vaardigheden 

Hoe minitieus de werkwijze van Boekhorst ook is geweest, eenzelf
de onderzoek thans zou zich op tenminste twee punten onderscheiden van dat 
van haar Het probleem van het uiteenvallen in factoren is later onderkend140 

en daarom is bijvoorbeeld de l-E-schaal belangrijk gewijzigd Er is nu een 
meetinstrument ontstaan, dat beter is gefundeerd en met subschalen werkt m 

Blijft evenwel staan, dat zich ook dan, nu, het bottum-effect kan wreken Het 
tweede punt van verschil de gemiddelde schaalscores binnen de experimen
tele groep, de thuislozen, zouden worden vergeleken met het algemeen 
populatie-gemiddelde Dit laatste zou, óók met de gegevens van Boekhorst uit 
1976, theoretisch nog steeds mogelijk zijn, ware het niet dat zij is uitgegaan 
van een waarschijnlijk door haar zei/ vertaalde vragenlijst van Rotter in plaats 
van, bijvoorbeeld, de al bestaande Nederlandse I-E-schaal van Andnessen, 
van wie later de verkorte versie onder meer werd toegepast door Ormel, als
mede in het Nijmeegse Regioproject '« Deze vragenlijst (van Andnessen) was 
naar haar oordeel te lang (40 items) en inhoudelijk te ingewikkeld 

F VAN K N I P P E N B E R G м з T H E FEAR OF A B A N D O M E N T DE T H E O R I E VAN LEARY1 4·1 

De derde en voorlaatste studie in dit tijdvak betreft een (boeiende) verken
ning naar het interpersoonlijke gedrag van thuislozen De 'toon' hierover in 
de literatuur tot dusver is als het ware gehaast, dat wil zeggen, komt overeen 
met de waarderingen van sociale contacten vluchtig, oppervlakkig, oppor
tunistisch en verwachtingsloos, alsof ook elk contact getekend wordt door 
de schaamte te zijn die men is geworden M5 Van Knippenberg wilde derge
lijke voornamelijk uit observaties ontstane beelden meer systematisch onder-
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zoeken, wederom met een accent op waarneming want het zou een onderzoek 
worden naar gedrag zoals anderen dat zien. 

The fear of abandonment' welke zich gaandeweg onze ontwikkeling 
transformeert naar een angst voor afwijzing, is volgens Leary zo wezenseigen 
aan de mens, dat het de drijfveer is, het grote motief, achter het gedrag van 
mensen. De onderlinge afhankelijkheid is zo cruciaal, dat een ernstige ver
storing in onze relatie met belangrijke anderen kan leiden tot de ondergang. 
Teneinde isolement te voorkomen, zal ieder mens derhalve technieken, manie
ren, trachten te ontwikkelen om relaties met anderen te onderhouden,· gedrag 
is daarom, volgens Leary, een systeem van anxiety-reducing operations. Interper
soonlijk gedrag is gedrag dat openlijk en bewust gericht is op anderen, gevoed 
door waarden of fantasieën Andere persoonlijkheidsaspecten - bij de ene per
soon is sprake van een over-conventionele, conformistische houding, bij een 
ander 'spreekt' vooral rancune, bij weer een ander de dominantie - situeert 
Leary in een circulair systeem, zodat er onderscheid kan worden gemaakt in 
acht verschillende manieren van aanpassing, c.q interpersoonlijk gedrag, 
steeds gebaseerd op angst, angst die overwonnen wordt door typisch gedrag. 
Aangezien zijn systeem in de eerste plaats was bedoeld voor gebruik in psy
chiatrische klinieken, werd de nadruk gelegd op de meetbaarheid van het 
gedrag. Als consequentie hiervan zocht hij in zijn beschrijvingen van de acht 
persoonlijkheidstypen steeds naar gedragingen in de onaangepaste vorm en 
(ook) naar een psychiatrisch equivalent. Schema 1 kan dit verduidelijken.146 

Terug naar de sociaal-psycholoog Van Knippenberg, naar diens geïn
teresseerdheid in het groepsgedrag van thuisloze mannen. Gewone, daad
werkelijke observatie leek aanvankelijk de beste techniek, maar dit stuitte op 
een aantal praktische bezwaren Van Knippenberg koos ervoor de Interpersonal 
Checklist te gebruiken, die Leary met behulp van anderen had samengesteld. 
Deze bestond uit 128 items op grond waarvan men zichzelf kan beschrijven 
(conscious description) of door anderen kan worden aangegeven hoe men het 
gedrag waarneemt/beoordeelt {public communications). Van Knippenberg koos 
(helaas) voor het laatste, gedrag zoals anderen dat zien, 'helaas' omdat op basis 
van dezelfde checklist er vergelijkbare zei/beschrijvingen bestaan en de auteur 
niet aangeeft, dat wil zeggen niet acceptabel beargumenteerd, waarom hij daar 
toch van heeft afgezien.147 De onderzoekspopulatie zou te groot zijn 

Het onderzoek is uitgevoerd in vier instellingen bij in totaal 263 
internaatsbewoners. In iedere instelling beoordeelden twee medewerkers, 
onafhankelijk van elkaar, in welke mate elk van de 128 items van toepassing 
was op de bewoner(s). En ook hier week Van Knippenberg af van de oor
spronkelijke antwoordcategoneën en maakte van het 'ja' en 'neen' een vijf
puntsschaal. Terwijl acht beoordelaars het gedrag van hun bewoners trachtten 
te plaatsen en tegelijkertijd andere relevante kenmerken verzamelden (alco
holgebruik, contacten binnens- en buitenshuis, verblijfsduur, resocialise-
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ringskans) voerde de auteur zelf bij 42 bewoners, tijdens een jaarlijkse boot-
reis, een sociomerisch onderzoek uit. Aan hen werd gevraagd, tot welke ande
re bewoners zij zich voelden aangetrokken, in een mate dat zij die anderen 
ook zouden kiezen als vakantiepartners. 

P E R S O O N L I J K H E I D S T Y P E N 

Aanpassing door 
macht 

Aanpassing door 
competitie 

Aanpassing door 
agressie 

Aanpassing door 
rebellie 

Aanpassing door 
zelfvernedering 

Aanpassing door 
onderdanigheid 

Aanpassing door 
coöperatie 

Aanpassing door 
verantwoordelijkheid 

Aangepaste vorm 

De autocratische persoonlijkheid, zij die 
regelen, plannen, respect en bewonde
ring afdwingen (fysiek, intellectueel) 

De narcistische persoonlijkheid, zij bena
drukken hun eigenheid, vaak op arro
gante wijze (kleding, capaciteiten) 

De sadistische persoonlijkheid, algemene 
beeld van agress personen, maar er 
zijn ook aangepaste vormen, vaak 
binnen het gezin (niet per se fysiek, 
bestraffende attitudes* 

De wantrouwende persoonlijkheid, dit type 
mijdt system posit relaties (voor 
velen een ideaal) - een kritische instel
ling, cynisme, rebelse, onconventione
le houding 

De masochistische persoonlijkheid, angst 
wordt vermeden door bescheiden, 
sensitief gedrag met lichte neiging tot 
ontevredenheid over zichzelf en 
anderen 

De ajhanktlijke persoonlijkheid, bewonde
ring voor anderen, afhankelijk opstel
len, kiezen voor veilige conformiteit, 
het kwetsen van anderen, het vertonen 
van macht en onafhankelijkheid wordt 
vermeden 

De over-conventionele persoonlijkheid, 
gedrag richt zich op het vestigen van 
harmon , vriendelijke relaties met 
anderen** 

De bypw-normalc persoonlijkheid, nadruk 
op normaal-zijn sterkte, sympathiek 
zijn, verantwoordelijkheidsgevoel 
hebben, redelijk en volwass zijn, 
het vermijden zwakte te tonen 

Ntet-aangepaste vorm 

Wanneer mensen dwangmatig zichzelf 
en anderen controleren, overdreven 
plannen/ambitieus zijn 

Deze mensen komen zelden naar 
klinieken voor psychiatrische of 
psychologische hulp 

De psychopatische sadistische 
persoonlijkheid 

In extreme vorm is sprake van 
afwijzing van affectieve en duurzame 
relaties, naast een verbitterde instel
ling, de schizoïde persoonlijkheid 

In extreme vorm is er sprake van een 
constant schuldgevoel, masoch zelf
vernedering en ernstige vormen van 
terugtrekken uit sociale situaties, 
masoch , psychastenische, obsess 
persoonlijkheid 

Allerlei gradaties zijn mogelijk t/m de 
extreme vorm van hulpeloze afhanke
lijkheid, neurasthenie, angstneurose, 
gemengde neurose 

Een verder doorgevoerde vorm hier
van, reacties zijn conventioneel, maar 
niet zonder een vertekend beeld van 
de werkelijkheid de ontkenning van 
negatieve en/of depress gevoelens in 
de persoon zelf, de hysterische 
persoonlijkheid 

Gedrag is in-adequaat, met bij de 
situatie passend 

SCHEMA I INTERPERSOONLIJKE REFLEXEN 

' Z i e ρ 77 
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* Leary:Those persons who consistently maintain a punishing attitude towards others, or 

a disciplinary attitude, or a sarcastic attitude or a guilt-provoking attitude fall in this dia

gnostic category. Stern toughness is frequently admired and endorsed as a positive social 

adjustment.148 

** Conventionaliteit vergemakkelijkt soepele relaties Externe harmonie is belangrijker 

dan interne waarden, zodat er minder nadruk wordt gelegd op uniciteit en originaliteit, 

controversiële visies worden niet uitgesproken. 

Een kort profiel van de vier internaten, precies een kwart van de dan bestaan
de instellingen in Nederland, maakt duidelijk dat deze instellingen onderling 
nogal verschillen. Zo werden er verschillen geconstateerd in gemiddelde leef
tijd, in verblijfsduur, in percentage bewoners per leeftijds- en verblijfsduur-
categorie, en dit repertoire zou in werkelijkheid nog groter zijn geweest indien 
ook gegevens waren verzameld over opleiding, milieu van herkomst en beroep. 
Daarnaast waren er, soms binnen dezelfde instelling, grote en kleinere leef
groepen en verbleven er overwegend oudere en jongere bewoners. Al deze ver
schillen kunnen inhouden, dat elk internaat een soort 'eigen type' bewoners 
heeft, een allerminst verbazingwekkend fenomeen, - maar het blijken (ook) 
verschillen die geen verklaring bieden voor de gevonden verschillen in inter
persoonlijk gedrag. Alvorens het daarover te hebben, dient nog een ander 

Dominantie 

Afhankelijkheid 

FIGUUR 2: HET CIRCULAIR CONTINUÜM VAN LEARY. DE CIJFERS 1 T/M 4 HEBBEN 

BETREKKING OP DE VIER NIVEAUS VAN AANGEPASTHEID 
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facet van dit onderzoek te worden verhelderd en dat betreft de interper
soonlijke reflexen ofte wel het circulair continuüm, zonder welke het verband 
met het gepresenteerde schema zonder betekenis lijkt. 

Leary's systeem bevat zestien variabelen, aangeduid met de letters A 
tot en met Ρ en samengevat in acht zogenaamde octanten, eigenlijk een natuur
kundige term, maar door Leary, in dit continuüm, geïntroduceerd als een 
synoniem voor persoonlijkheidstypen (zie schema). Nogmaals, een persoon-
lijkheidstype wil hier zeggen, dat het interpersoonlijke gedrag van een van de 
variabelen overheerst Deze interpersoonlijke thema's vormen een circulair 
twee-dimensioneel continuüm met een dominantie-afhankelijkheidsdimensie 
en een liefde-haatdimensie. Thans volgen de resultaten van de gedragsbe
oordelingen en van het sociometrisch onderzoek, waarbij ik me beperk tot 
de hoofdzaken. 

De factor-analyse door Van Knippenberg op de correlaties van de 
zestien variabelen en de octanten leveren drie factoren op, overigens dezelf
de als in het onderzoek van Bnar en Bien'49 en in de dissertatie van Trucken-
miller"0; deze drie factoren verklaren 75 7% van de variantie. De schalen AP, 
BC, DE en FC laden vooral op de eerste factor, 'agressieve dominantie', de 
schalen Hl en JK op de tweede, 'passiviteit', en de schalen LM en NO ten 
slotte op de derde factor, benoemd als 'coöperatief en verantwoordelijk gedrag'. 
De bewoners van het internaat A en С zijn dominanter en agressiever dan de 
bewoners in de twee andere internaten, met name die in internaat В waar de 
mannen in kleine(re) groepen verblijven. De bewoners in С zijn ook passie
ver en afhankelijker dan elders, merkwaardig, omdat wanneer van iemand 
wordt gezegd dat hij dominant is, daarmee toch wordt uitgesloten dat hij 
afhankelijk gedrag vertoont, - maar het is steeds 'relatief'. De verwarring komt 
voort uit het woord 'dominant',- men kan zich voorstellen, dat mensen die 
opvallen in hun geagiteerde gedrag en derhalve domineren, tegelijk en mis
schien wel juist ook afhankelijkheid demonstreren. Naarmate de bewoners 
ouder zijn, verminderen zowel het dominante als het passieve gedrag. Is er 
sprake van alcoholverslaving, dan is het gedrag meer dominant-agressief 
Heeft iemand weinig of geen contacten buitenshuis, dan 'is' hij passiever, maar 
hij toont ook meer coöperatief en verantwoordelijk gedrag. 

Een van de meest sprekende relaties die Van Knippenberg vond, is 
die tussen de resocialisenngskans van de bewoners en de andere variabelen. 
De relatie tussen deze kans en de leeftijd ligt voor de hand, maar vooral het 
interpersoonlijke gedrag is hier van betekenis: de bewoner is beter te reso
cialiseren, naarmate hij meer coöperatief en minder afhankelijk gedrag vertoont. 
Overigens bleek, dat de beoordelaars - die het begrip resocialisering dienden 
te verstaan als: 'onder gunstige omstandigheden opgenomen worden in de 
samenleving' - over de kansen van bewoners verschilden van opvatting én dat 
zij er pessimistisch over waren Het is denkbaar, dat de interpretatie van wat 
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'gunstige omstandigheden' zijn op deze uiteenlopende oordelen van invloed 
is geweest 

Tot slot het sociometrisch onderzoek, dat in wezen een vraag betreft 
aan de mannen om iets te zeggen over hun sociaal-psychologische afstand 
naar anderen. Concreet werd gevraagd, tot welke, bij voorkeur drie andere 
bewoners, op dat moment reisgenoten op een boottocht, zij zich aangetrok
ken voelden, en wel in die mate dat zij die andere bewoners zouden kiezen 
als vakantiepartners Men bleek, zoals ook ander onderzoek al had uitgewe
zen151, nauwelijks gericht te zijn op mensen in hun directe omgeving. In eer
ste instantie werd gezegd, met 'iedereen' of met 'niemand' en pas na aandringen 
wilden sommigen enige voorkeuren uitspreken, waarbij (ook) weer bleek dat 
velen eikaars naam niet (eens) kennen. Men verkeert met velen, maar is toch 
op zichzelf.1" Opnieuw blijkt hun ongedifferentieerde houding naar ande
ren. Dat zij met geen van de anderen iets te maken willen hebben of met 
iedereen goed kunnen opschieten, met iedereen optrekken of met niemand 
contact hebben, onderstreept zowel hun onverschilligheid als hun gretigheid 
naar contact. Men kan dit kwalificeren als 'contactarmoede', maar even reëel 
lijkt mij de vraag, gegeven hun 'minus van leven', wat zij te winnen hebben 
in dergelijke contacten. Met andere woorden, of het niet eerder begrijpelijk 
is dan een blijk van armoede, dat ZIJ weinig anders dan oppervlakkig in hun 
lotgenoten zijn geïnteresseerd. Is in een houding van lijden, zo eigen aan hun 
odyssee, een positieve betrokkenheid naar anderen te verwachten?153 

Wat leren deze onderzoekingen154 nu, behalve dat ze een bevestiging lijken 
te zijn van reeds bestaande 'beelden' of inzichten? Het is gemakkelijk af te 
doen met de idee, dat het simpelweg onontkoombare wetenschappelijke sta
ges betreft die min of meer toevallig betrekking hebben op het onderwerp 
thuisloosheid. Dat lijkt me van weinig belang. Naast de in de inleiding bij dit 
tijdvak genoemde motieven om deze studies (ook) te bespreken, is er even
eens belang te hechten aan hetgeen ze opleveren, ofschoon dit niet steeds, 
inhoudelijk gezien, even duidelijk is 

Wanneer er gronden zijn om aan te nemen, dat situaties op een gege
ven moment zo complex kunnen zijn geworden dat thuislozen deze door
gaans niet meer doorzien, zoals bleek uit de studie van Heydendael, dan is de 
inzet van Binnendijk evident en relevant. 'Hoe brengt zo iemand structuur 
aan in zijn omgeving, in zijn waarnemingen?' We kunnen er dan wel niet van 
opkijken, maar het is verhelderend wanneer blijkt dat (mét de teloorgang van 
het sociale leven) bij de meeste van de onderzochte thuislozen het referen
tiekader beperkt is of uiteengevallen is, waardoor men het 'instrument', de dif
ferentiaties, mist om situaties adequaat te kunnen taxeren. Dit geldt niet voor 
allen in even sterke mate, want alhoewel de levens van opgenomen thuislozen 
en van zwervende thuislozen in vele opzichten 'dezelfde' zijn, zijn het vooral de 
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ties worden verloren 'l5B Een ontmoedigende ontwikkeling 'Ellende heeft de 
neiging zich op te stapelen 'l59 En evenals in Nederlandse onderzoeken wordt 
ook hier geconstateerd, dat de thuislozenpopulatie een staalkaart van (cate
goriale) problematieken laat zien waarvoor men is opgenomen geweest maar 
veelal ontoereikend behandeld 'Is een categorisering niet mogelijk, dan is 
men op zichzelf aangewezen '|6° Opvallend is overigens het contrast tussen de 
ernst van de algehele problematiek en de omvang van hulpverlening, in die 
zin, dat velen nauwelijks bekend zijn met het mogelijke hulpaanbod, danwei 
veelal niet voldoen aan voorwaarden en gevangen blijven in een tamelijk 
hopeloze desoriëntatie l61 

THE BORDERLINE OF THEIR EXPERIENCES1 6 2 

Het eerste deel van Depreeuw's studie betreft een uitvoerige populatiestudie, 
een soort van landschap waarin hij op alle domeinen nagaat hoe oorsprong, 
ontwikkeling en contrasten in kaart te brengen zijn Het is een heterogene po
pulatie en ofschoon elke subgroep (landlopers, delinquenten, alcoholisten, 
mensen met partnerproblemen, ontspoorde jongeren, vreemdelingen) typi
sche eigenschappen en achtergronden heeft, geldt voor de meesten een pro
cesmatig, zij het een zich verschillend manifesterend verlies en dat de 
thuislozenzorg in hun levens een geïntegreerd facet is geworden 

In het tweede deel staat een andere benadering centraal een actief163 

participerend verblijf in één tehuis, naar analogie van Vexliard's werkwijze, 
teneinde van uiteindelijk 28 mannen de levensloop te reconstrueren Waar
om de ene man wel en de andere niet bereid was tot medewerking, blijft een 
boeiende maar onopgeloste vraag Sommigen wensten eenvoudig nergens 
meer over te praten, een houding waaruit het vermoeden rijst dat men zich 
ofwel had onthecht van het verleden danwei er nog (te) sterk mee was begaan 
In informele gesprekjes waren deze mannen doorgaans meer coöperatief, 
mededeelzamer en openhartiger Anderen weigerden principieel en weer ande
ren manoeuvreerden zich voortdurend tussen afspraken maken en niet komen 
opdagen en demonstreerden de 'bekende' vluchtreacties Durfden zij geen 
'neen' te zeggen of waren zij te onzeker, te angstig om over dat verleden met 
derden te spreken? Het is zeker geen blijk van mute oj malice, maar van een 
hardnekkig onvermogen, voortkomend uit een kluwe van trauma's 

Vele problemen dateren van 'vroeger' en staan voor zeker de helft in 
verband met het gezin van oorsprong De duurtijd tussen de aard van het (eer
ste) probleem en het ogenblik waarop men in de thuislozenzorg belandt, loopt 
sterk uiteen en is gebonden aan zowel het soort probleem als aan de leeftijd 
Hoe ouder, hoe sneller men in de zorg terecht komt, wat ook de aard van het 
probleem moge zijn Maar wanneer het drankmisbruik betreft of een breuk met 
het gezin, gaat er gewoonlijk geruime tijd, gemiddeld zo'n tien jaar, overheen 
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alvorens het tot een eerste opname leidt. Beduidend korter is de duurtijd na 
een overlijden van een der ouders 

De beweeglijkheid van de populatie blijkt opvallend groot. De rus
teloosheid kent talloze gronden en neemt doorgaans toe naarmate een opna
me nadert De geschiedenissen blijken te zijn geworteld in onvolledige en/of 
problematische gezinnen en zijn gekleurd door conflicten 'overal', door uit-
valsverschijnselen op scholen, in militaire dienst en later ook op het vlak van 
arbeid, - een spoor van generatie op generatie. Bij velen blijkt de gezondheid 
ver achteruit gekacheld 

Alle bindende relaties zijn teloorgegaan. De teleurstellingen op rela
tioneel gebied zijn klaarblijkelijk groot en verwoestend geweest, want 
Depreeuw merkt op 'dat slechts een minderheid zich ooit nog wil binden, de 
meesten stellen zich tevreden met een los vriendschapsverband. Bijna de helft 
koestert geen enkele verwachting meer.'16·1 

Depreeuw is zich van de kwetsbaarheid van alle informatie bewust 
geweest, 'kwetsbaar' omdat men zich bij deze methode op weinig anders kan 
baseren dan op degene die over zijn leven vertelt en het steeds retrospectieve 
informatie betreft waar hiaten in zitten of die besmet is door sociale leugens 
of rationalisaties.165 Anderzijds ligt het in de aard van kwalitatief onderzoek, 
van participerende observatie, dat 'mensen geen kant en klare informatie in 
hun hoofd hebben die ze kunnen oproepen en uiten wanneer de onderzoeker 
daar om vraagt. De relevante informatie komt voort uit de praxis zelf166', waar
aan men gedurende enige tijd deelneemt. Niettemin heeft Depreeuw's loop
baananalyse tot het inzicht geleid, voorzichtiger gesteld de hypothese, dat 
zorg- en Strafsystemen mede een creërende rol spelen in tfoe pathways to bome-
lessness.'67 Enerzijds signaleert hij bij velen een soort van vacuüm16« na bijvoor
beeld een periode van detentie, anderzijds draagt hij voldoende redenen aan 
voor het pleidooi van een beter gespreide en gedifferentieerde hulpverlening. 
Wie dan en daarin zichzelf kan zijn, heeft zijn persoonlijke niche gevonden. 
Het zou een eenzijdige uitleg zijn te menen hierin een pleidooi te lezen om 
thuislozen (maar) in voorzieningen te laten. Het is eerder een aansporing om 
in een gezamenlijk proces een dergelijk leefmilieu te bereiken, omdat het impli
ceert dat individuele machteloosheid dan plaats maakt voor eigen verant
woordelijkheid. De terugkeer daarvan dient mijns inziens, zij het met de nodige 
langzaamheid, de achillespees te zijn van elk soort van hulpverlening. 

S A M E N V A T T I N C T IJDVAK 1970 1979 

Uit deze periode worden vier studies besproken, waarvan één van Belgische, van Vlaamse her

komst De eerste dne, Binnendijk, Boekhorst-de Grip en Van Knippenberg, zijn te beschouwen 

als een nadere doorgronding van bepaalde psychologische eigen-aardigheden, de vierde, van 

Depreeuw, is vooral te kenschetsen als een sociologische populatiestudie. 

Binnendijk oriënteert zich rond de constructentheorie van Kelly, с ή op diens fundament voor 
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deze theorie 'het is een individuele, wezenlijke eigenschap de toekomst voorbereid tegemoet te 

treden ' Het vermögen te anticiperen is afhankelijk van het vermogen in allerlei dagelijkse gebeur

tenissen terugkerende patronen te onderkennen en deze als het ware op te stapelen m construc

ten, welke vervolgens in nieuwe situaties een houvast bieden ojeen kompas zijn Enerzijds wordt 

in een construct een veelheid van ervaringen samengevat, anderzijds geven ZIJ de persoon een 'greep' 

op wat hem te wachten staat Binnendijk is, explorattej, op kleine schaal nagegaan, hoe dit 

proces van structuur brengen in de persoonlijke waarneming bij thuislozen verloopt Twee facet

ten ztjn deze onderzoeker opgevallen In de eerste plaats het geringe aantal constructen en in de 

tweede plaats het veelvuldig gebruik van zogenaamde 'dependency-constructs' Voorts vond 

hij, in navolging van Heydendael, het vermoeden van twee wijzen van aanpassing aan het 

thuislozenmilieu thuislozen met een meer gedifferentieerde sociale percepite (frequent zwerven

den) en thuislozen met een simpele, sobere voorstelling van de realiteit (meergericht op het inter

naat) 

Sociale angst en situaties moeilijk kunnen doorzien doet denken aan een externe oriëntatie, aan 

een persoon die zijn gedrag niet koppelt aan de gevolgen die dat gedrag voor hem heeft en der

halve ook moeilijk lering kan trekken uit zijn ervaringen Dit is het veld van onderzoek van Boek

horst-de Grip In de context van de studies vóór haar was dit onderzoek een logische stap Zij 

wilde nagaan of met behulp van een passend meetinstrument was te meten of het veelal om men

sen gaat die geloven nergens meer kans op te hebben Haar zoektocht naar de mate van 'inner

er other-directedness' en naar 'locus of control' leidde echter niet tot duidelijke resultaten, het

geen verklaarbaar lijkt uit enerzijds de aard van de gebruikte meetinstrumenten, anderzijds van

wege problemen van methodologische en technische aard Boekhorst' bevinding was wel dat het 

'algemeen ongeloof m eigen inbreng'gering was, maar het bleef een constatering zonder verklarende 

waarde of toetsbare hypothesen 

De studie van Van Knippenberg is minder abstract HIJ was, net als Mullink vijftien jaar eer

der, geïnteresseerd in de oordelen van de staf over het interpersoonlijke gedrag van thuislozen 

De theorie van Ixary vormde Van Knippenberg's vertrekpunt Het onderzoek werd uitgevoerd 

in een viertal instellingen De auteur ontdekte een verband tussen de grootte van de instelling en 

de waardering van het individuele gedrag In het internaat teruggetrokken bewoners zouden 

voorts meer coöperatief zijn en verantwoordelijkheidszin tonen Over de resocialiseringsmoge-

lijkheden werd door hulpverleners verschillend gedacht, maar overwegend pessimistisch Ten 

slotte kwam in een deelonderzoek vooral nog eens naar voren hoe onverschillig velen staan ten 

opzichte van hun directe omgeving 

De gedetailleerde dossierstudie van Depreeuw leidt m zekere zin tot een 'aha-erlebnis', dat wil 

zeggen, de beschreven kenmerken en processen vertonen grote overeenkomst met wat bekend is over 

de Nederlandse populatie Vele geschiedenissen blijken te zijn geworteld in onvolledige en/of 

problematische gezinnen en zijn getekend door conflicten 'overal' De mobiliteit is groot, even

als de rusteloosheid In een actiefparttctperend verblijf komt Depreeuw onder meer tot de hypo

these, dat zorgsystemen mede een creërende rol vervullen in the pathways to homeslessness 

Ook m Nederland wordt dit mechanisme onderkend, zoals blijkt uit later onderzoek naar pas-

santen(zorg) Zwerfdrang wordt gemakkelijk verward met zwerfdwang 
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De periode i980 - І989 

P H E Y D E N D A E L F BOERSMA M H R N U Y EN A VISSERS , 6 9 

DE I N T R O D U C T I E EN DE C E S C H I E D E N I S VAN DE TERM MISFIT 

Soms bestaat een begrip al geruime tijd alvorens ze als het ware wordt ont
dekt als een term which fits the homeless a misfit m society, en ofschoon men dat ook 

vandaag nog zou kunnen beamen, is deze term noch de vertaling ervan erg 
in zwang geraakt Het Nederlandse equivalent, 'maatschappelijk gehandicapt', 
is van 'Nijmeegse oorsprong' en dankt zijn betekenis aan de praktijk, werd 
getoetst in onderzoek, bleef bestaan als een onbedoeld stigma maar verdraagt 
zich niet meer met hedendaagse inzichten l7° 

Het is geen vreemde 'vondst' geweest van Heydendael om, naar ana
logie van de Amerikaan Ruesch171, thuislozen te typeren als 'misfits' want hun 
individuele levensloop en al het naar hen verricht onderzoek leidt telkens tot 
dezelfde metafoor, namelijk dat zij te beschouwen zijn als maatschappelijke 
schipbreukelingen, dat zij niet (langer) passen in de vigerende sociale syste
men, dat zij afwijken van anderen en van algemeen geldende normen, niet 
willens en wetens, maar vanuit een handicap een individueel onvermogen, 
door mij later omschreven als een Wijtrakingsproces' m Juist daarom, vanwege 
de tekorten in elementaire en complexe vaardigheden 'wordt hij door ande
ren moeiteloos als niet-bij-hen-passend herkend'173, een uitleg met belangrij
ke (morele) consequenties omdat het de betrokkenen, van geestelijk invaliden 
tot rolstoelpatienten en thuislozen, meteen ook 'apart' zet, hetgeen vragen 
oproept naar schuld, naar tolerantie, naar verantwoordelijkheid en niet in de laatste 

plaats naar de kans op herstel Deze thema's komen dadelijk kort nog ter spra
ke, maar nu eerst de hoofdlijnen van het concept 'misfits', hetgeen er sche
matisch als volgt uitziet 

Essentiële tekorten 

Blijvende 
realiteit 

/ + 

Geëigende 
voorzieningen 

FICUUR 3 DE MISFITS IN SOCIETY CIRKEL NAAR H E Y D E N D A E L 1 7 4 
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Het uitgangspunt is niet het mislukt-zijn zoals de klank van het begrip mis
fit doet vermoeden, maar het essentiële, vooral relationele onvermogen, dat 
zo complex is en veelal zo langdurig reeds zijn stempel drukt op iemands 
leven(sloop)175, dat het een utopie zou zijn te menen dat dit sociaal onver
mogen zo toereikend is te beïnvloeden of zelfs is op te heffen dat hij (de thuis
loze) opnieuw, maar dan succesvol, kan functioneren. Het is een droevige, 
maar realistische (en daarom weer hoopvolle) 'diagnose' met minstens drie 
betekenissen: 
> wij, de hulpverlening, falen indien we trachten van misfits 'geslaagde' 

mensen te maken, daaraan zou ten grondslag liggen, dat het (slechts) een 
kwestie is van betere begeleiding, 

> wanneer we ervan uitgaan, dat het sociale onvermogen veelal een blijven
de realiteit is, laten we het verbeteren van hun welzijn dan niet vertalen in 
het trachten te verkleinen van de welvaartskloof, alsof het enkel een kwes
tie zou zijn van maatschappelijke structuren, 

> een thuisloze functioneert het beste in geëigende voorzieningen, daar is 
hij niet of minder (opvallend) sociaal onvermogend. Dit laatste wijst tevens 
op een specifieke uitleg van het begrip 'herstel', dat met wordt bereikt in de 
klassieke zin des woords, maar gestalte krijgt binnen voorzieningen, tegen
woordig, anno 1997, in uiteenlopende vormen van sociale protheses, zoals dien
stencentra, begeleide woonprojecten en sociale pensions 

Sommige handicaps hebben in zekere zin het voordeel evident te zijn, 
zodat er ook geen onzekerheid ontstaat met betrekking tot het treffen van 
maatregelen. Aan de thuisloze is de handicap minder direct te onderkennen 
en bovendien, dat is ernstiger, vormt, in de openbaarheid, de onzekerheid 
daarover een bron van negatieve reacties, variërend van beschimpingen tot 
uitstoting. Tolerantie is allerminst vanzelfsprekend en lijkt zowel samen te 
hangen met de graad van schuld aan het eigen falen176 als met de graad van 
eigen (onze) machteloosheid ten aanzien van de oplossing(en). De grootste 
'determinant' is het inzicht in het verschijnsel van bestaansonzekerheid of, naar 
Ruesch, van sociaal onbekwamen177, dát bepaalt de repressie, de mildheid, de 
verantwoordelijkheid voor faciliteiten, de erkenning als burger. De thema's 
verantwoordelijkheid en tolerantie blijven niettemin permanent actueel.178 
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S C H E M A 2 

MULTIPELE PROBLEMATIEK C A T E C O R I A L I S E R I N C VS N O N CATEGORIALISERI N C 

De sociale onbekwaamheid, zo is in dit hoofdstuk tot dusver steeds gebleken, 
kent allerlei componenten die zich gecombineerd voordoen. De achtergrond 
verschilt per individu, alsmede de aard en de ernst, maar gemeenschappelijk 
is een bepaalde aaneenschakeling die op zeker moment heeft geleid tot een 
fatale breuk, tot het ontstaan van een sociaal vacuüm. Die praktijkrealiteit is 
schematisch voor te stellen en maakt bovendien aannemelijk, dat het niet 
logisch is te veronderstellen dat andere instellingen ook dáárom mensen her
bergen met geheel andere, van thuislozen (strikt) te onderscheiden kenmer
ken (zie schema 2). Het tegendeel lijkt het geval.179 Tevens is evident, dat men 
niet zómaar thuisloos wordt of in die zorg wordt opgenomen, maar - denk 
aan de duurtijd van Depreeuw - pas na een veelal lange, kleurrijke geschiedenis 
waarin al vroegtijdig sprake was van dermate multipele problematiek dat daar
in mede de verklaring ligt voor de (latere) ontoegankelijkheid in de catego
riale zorg 'Latere', aangezien vele individuele histories gesitueerd blijken in 
psychiatrische ziekenhuizen, verslavingsklinieken, gevangenissen of in instel
lingen voor verstandelijk gehandicapten. 

KENMERKEN VAN MAATSCHAPPELIJK G E H A N D I C A P T E N 

In dit onderzoek van achttien jaar geleden is uitgegaan van de omschreven reali
teit binnen de thuislozenzorg: dat thuislozen in te delen waren in een aantal 
categorieën, psychisch gestoorde bejaarden, psychiatrische patiënten (meest
al 'borderline'), zwakbegaafden en alcoholisten. Maar waarom, zo luidde de 
vraag, verblijven zij in de thuislozenzorg in plaats van in de daarvoor bestem
de categoriale zorg? Daar passen zij blijkbaar niet in, wellicht omdat het steeds 
gaat om een combinatie van stoornissen. Een andere verklaring leek, dat zij, de 
thuislozen, wel degelijk elders voorkomen, maar onder een ander etiket. Om 
die reden is in dit onderzoek de instelling als vertrekpunt genomen. 
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Van alle 371 in het onderzoek betrokken mannen, afkomstig uit vier instel-
lingssoorten (psychiatrische ziekenhuizen, inrichtingen voor psychisch gestoor
de delinquenten, halfway-homes/pensiontehuizen en instellingen voor 
thuislozenzorg), is een groot aantal gegevens verzameld door middel van obser-
vatielijsten en vragen Deze studie wees uit, dat er aanzienlijke verschillen zijn 
met betrekking tot structurele kenmerken (onder meer medicatie, verblijfs
duur, burgerlijke staat, soort van uitkering), maar veel minder essentiële ver
schillen wanneer het gaat over vaardigheidskenmerken, over gedrag 

De persoonlijke en sociale redzaamheid zijn in dit onderzoek terug
gebracht tot elf variabelen prognose redzaamheid, zelfstandigheid, basale 
redzaamheid, lichaamsverzorging, arbeid, contacten met de buitenwereld, 
gemeden worden door medebewoners, contacten op de afdeling, contact met 
het oorspronkelijk milieu, vrije tijd en agressiviteit Deze toch vitale variabe
len zijn gebruikt in een hierarchische clusteranalyse, toegepast op personen 
uit de vier soorten van instellingen Een constructie van vier clusters bleek 
het best benoembaar, deze vier clusters bleken over alle vier categorieën van 
zorg gespreid te zijn (zie tabel 1 ) 

Cluster 1 

Cluster 2 

Cluster 3 

Cluster 4 

Psychiatrie 

33 

38 

12 

17 

Thuislozen 

31 

26 

19 

24 

Tussenvoorz 

58 

18 

5 

19 

Tbs 
43 

20 

5 

32 

Totaal 

39 

28 

12 

21 

Absoluut 113 109 76 44 42 

TABEL 1 SPREIDINC VAN VIER CLUSTERS OVER DE CATEGORIEËN VAN Z O R G ( I N %) 

De vier clusters werden, in het kort, als volgt omschreven 
> in het algemeen goed redzame personen 
> minder redzame personen met weinig vrijetijdsactiviteiten en weinig socia

le contacten 
> sociaal geïsoleerde, niet redzame personen 
> redelijk goed redzame personen, echter met enige mate van agressief gedrag 

De overeenkomsten tussen de clusters zijn groot Twee clusters lijken 
sterk op elkaar, namelijk 1 en 4 Cluster 2 vormt een tussencategone, terwijl 
3 beschouwd kan worden als tegenpool van 1 Met andere woorden, de cate
gorie bewoners die is onderzocht, werd met behulp van de gebruikte metho
de en indicatoren/parameters die gericht zijn op het vaststellen van 
groepskenmerken, omschreven als een i;nj homogene, die op redelijk zelfstan
dig niveau functioneert binnen de vier soorten van instellingen De verschil-
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len werden hoofdzakelijk gevonden in de mate van sociale contacten en in 
vrijetijdsactiviteiten. Een tweede zaak is de genoemde spreiding over de soor
ten van instellingen Er leek verwacht te kunnen worden, dat de psychiatri
sche tussenvoorzieningen, tegenwoordig aangeduid met de term beschermd 
wonen, voornamelijk goed redzame personen zouden herbergen, terwijl we 
in de thuislozenzorg de minst redzamen zouden verwachten. De vertegen
woordiging vanuit cluster 1 is weliswaar groot, maar alle clusters komen voor, 
en (dus) wees ook niets op het bestaan van een 'psychiatrisch cluster' of een 
'thuislozencluster'.180 Deze uitkomsten werden versterkt teruggevonden in een 
vervolgonderzoek naar de levensopvattingen van maatschappelijk gehandi
capten, zoals dadelijk zal blijken. In welk beschermd milieu zij ook verblijven, 
in bepaalde opzichten lijken ze sterk op elkaar,181 een indruk die (ook) her
kenbaar is in de definitie: maatschappelijk gehandicapten zijn zij die langdurig van zorg 
afljankelijk zijn en hij wie de relationele onbekwaamheid het meest in het oog springende ken
merk is. In feite kan men zeggen, dat het om één groot cluster gaat, zij het met 
accentverschillen. 

P HEYDENDAEL EN M H R NUY 

ATTITUDES VAN THUISLOZEN EN ANDERE MAATSCHAPPELIJK GEHANDICAPTEN182 

ATTITUDES VAN THUISLOZE MANNEN163 

Elk menselijk portret bestaat uit nuances. Gegevens, zoals spreiding van leef
tijd, herkomst, begaafdheid, zwerffrequentie, verslaving en of stoornissen, 
bieden als schets van een context wel enig houvast, maar zeggen op zich nog 
weinig over de betrokkenen zelf. Mullink veronderstelde twee typen en onder
zoekers in de daarop volgende periode maakten eveneens gewag van ver
schillende typen van gedrag van thuislozen, maar een meer persoonlijke 
dimensie ontbreekt tot nu toe. Onderzoek naar levensopvattingen als onder
liggende factor van het gedrag zal de portrettering realistischer maken, ook 
omdat attitudes een redelijk goede benadering zijn van perceived values, veelal 
diep geworteld en om die reden veelal onveranderbaar Hoe denken en voe
len thuislozen, vergeleken met controlegroepen, over een aantal zaken? Dat 
is de centrale vraag in Heydendael's empirische studie naar de mentaliteit van 
thuislozen, waarbij hij zich overigens bekend tot de anomietheorie van Mer
ton en de thuislozen rekent onder het retraitisme, hetgeen wil zeggen dat er 
sprake is van een sterk gedetermineerd terugtrekgedrag.184 Alhoewel dit begrip 
in de rapportage verder niet meer terugkeert185, is uit de resultaten wellicht 
op te maken dat retraitisme ook te begrijpen is als een houding van laissez-fai
re of, zoals uit het volgende onderzoek zal blijken, als een houding van onaan
raakbaarheid. IS6 Ten slotte ligt in zogenaamd terugtrekgedrag ook de betekenis 
opgesloten van een voorkeur voor een solitaire levenswijze. Niettemin zal óók 
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blijken, dat thuislozen zichzelf, anderen en de omgeving niet op álle fronten 
negatief percipièren, hetgeen (ook) reeds naar voren kwam in het onderzoek 
van Van Knippenberg 

In het onderhavige onderzoek is een groot aantal attitudes ten 
opzichte van een breed spectrum van levensgebieden vergeleken met vier 
controlegroepen, zoals industnearbeiders, bouwvakkers, bewoners van ver
zorgingstehuizen en respondenten uit het Nijmeegse Groeionderzoek 
De geconstateerde verschillen leidden tot een profiel, waarin de thuisloze in 
zijn attitudes verschijnt als conservatief behoudend zowel ten aanzien van arbeid 
en vrije tijd, alsook ten opzichte van de vrouw Wat vooral imponeert, is het 
beeld van passiviteit, eenzaamheid, met gevoelens van stress, ontevredenheid 
en angsten HIJ is, net als ieder mens, niet rechtlijnig, maar onderhevig aan 
botsende ideeën Zo ziet hij weinig heil in werken, maar houdt er wat dat 
betreft puriteinse denkbeelden op na HIJ is traditioneel, maar laat dit toch 
weinig tot uitdrukking komen met betrekking tot het alleen-zijn Dit alge
mene profiel werd vervolgens genuanceerd in een viertal te onderscheiden 
clusters Uiteraard gaan we daar zodadelijk op in, maar er waren ook enkele 
opvallende overeenkomsten en die blijven gewoonlijk onderbelicht >87 

Een belangrijke overeenkomst met bewoners van verzorgingstehui
zen is de ervaren rust die er in hun leven is opgetreden De kalmte is terug
gekeerd En alhoewel zij, de thuislozen, het tehuis minder positief evalueren, 
gevoed ook door een geringere zelfwaardering, voelen zij zich er toch even
goed thuis Verwantschap is er ook, waar het gaat om de zin in het leven en 
die lijkt bepaald niet 'zwartgallig' 

De houding van mannen in de lagere sociale klasse ten opzichte van 
de vrouw wordt vooral gekleurd, toentertijd wellicht sterker, door superiori
teitsgevoelens en wars van emancipatie '»· Tussen thuisloze mannen en bouw
vakkers bestaat wat dit betreft nauwelijks onderscheid, alhoewel thuislozen wél 
meer waardering hebben voor het moederschapsideaal en sterker gepreoccu
peerd zijn met seks Dit laatste verdient mijns inziens de nodige relativering, 
aangezien moet worden opgemerkt dat de bereikbaarheid van een seksuele 
relatie, ofte wel de aanwezigheid van de seksuele dimensie in hun leven op een 
manier zoals zij dat eigenlijk (zouden) verkiezen, tussen thuislozen en bouw
vakkers toch aanzienlijk zal verschillen, hetgeen de preoccupatie dan in een 
ander en alleszins begrijpelijk daglicht plaatst,e9 

Voorts blijkt uit dit onderzoek, dat thuislozen zich niet machtelozer 
voelen dan de 'groei'-respondenten In het geldingsstreven onderscheiden zij 
zich evenmin, terwijl men het tegendeel zou verwachten gezien hun over
wegend méér dogmatische instelling Zij hebben over het algemeen stellige 
opvattingen over hun plaats in de samenleving, hetgeen Heydendael interpre
teert als behoefte aan houvast, maar wat evengoed beschouwd kan worden, 
gezien de items van deze schaal, als een demonstratie van de eigen 'nietigheid' 
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ELK MENSELIJK PORTRET BESTAAT UIT NUANCES 

Een deel van de gemeten attitudes is gebruikt om 'soorten' (clusters) van thuis
lozen te onderscheiden. Uit het voorgaande komt de thuisloze dan wel naar 
voren als een aanhanger van algemeen geldende waarden, als een conformist, 
maar uit wat nu volgt, blijkt toch dat deze conventionele houding uit ver
schillende 'lagen' bestaat, variërend van onverschilligheid tot ernstig gepieker 
en ontevredenheid. Heydendael onderscheidt de volgende vier clusters. 

Cluster 1 Ldi'ssez-jWe-tbuisIoze« (ЗІ%) 
Thuislozen met weinig problemen, maar relatief ontevreden over hun verle
den, ervaren minder eigenwaardeangst, minder openheidsangst en minder 
aanwezigheidsangst dan de overige onderzochte mannen. Ze zijn bovendien 
het minst dogmatisch, laten een en ander bijna stoïcijns over zich heenko
men. 

Men zou hen ook de onverschilligen kunnen noemen. 

Cluster 2 De op-zichzelj-gerkhten (2t%) 
Thuislozen die tevreden zijn, óók over hun verleden, stellen zich méér soli
tair op. Zij voelen zich minder machteloos en minder dogmatisch. Hun stress 
is relatief het laagst. Moederschapsideaal en preoccupatie met seksualiteit zijn 
eveneens valenties die het minst meetellen. Het kan hun evenmin veel sche
len hoe hun leefruimte eruit ziet. 

Het is in mijn beleving het beeld van de autonomen, van mensen die 
zich, wellicht na vele tragedies, hebben neergelegd bij hun bestaan en geen 
hinder meer hebben van een innerlijke strijd en daarom ook wat meer bewust 
minder sociabel leven. 

Cluster 3 De problematische mannen (36%J 
Thuislozen die alleen zijn en zich eenzaam voelen, maar toch met voldoe
ning op hun leven terugkijken, blijken in velerlei opzicht te verschillen van 
de andere mannen. Zij beleven zichzelf als het 'sterke geslacht', hechten aan 
het moederschapsideaal, maar zijn tegelijkertijd ook angstiger, dogmatischer. 
Houvast zoeken zij vooral in hun hoge waardering voor de eigen leefruimte 
en in hun puriteinse kijk op werken en vrije tijd. 

Het zijn de tobberaars, degenen die niet goed raad weten met ande
ren en zich paradoxaal opstellen. 

Cluster 4 De ontevredenen {i2%) 
Thuislozen die ontevreden en eenzaam zijn, hebben relatief de minst fre
quente sociale contacten. Vooral een hoge stress, een hoge eigenwaarde- en 
openheidsangst zijn kenmerkend Ook zijn ze het minst puriteins 
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Mensen die een teleurgestelde, verbitterde indruk maken en zich derhalve 
overwegend negatief opstellen Het beeld van de verlatenheid dringt zich 
hier wel heel sterk naar voren. 

Het onderzoek geschiedde in vier thuislozenmstellingen bij in totaal 282 
thuislozen Men zou (kunnen) verwachten, dat de eigenheid van elke instel
ling een bepaalde, terug te vinden rol vervult m de gemeten attitudes, maar 
de onderscheiden clusters komen in alle instellingen evenveel voor. De atti
tudes waren er al, vóór opname m het internaat, 'en', zegt Heydendael, 'zijn 
daarom te rekenen tot de "basic values".' Hun beslissing om ergens te verblij
ven, in internaat A of B, berust op vage óf op geheel andere gronden. Van 
integratie in de instelling kan bij weinigen worden gesproken, dat lijkt ken
merkend voor hun odyssee. 

Zowel voor het hier besproken onderzoek als voor het dadelijk vol
gende geldt, dat we geen al te hoge verwachtingen mogen hebben van de 
predictieve waarde van attitudemetingen voor actueel gedrag in specifieke 
situaties. Jaspers stelt, dat de resultaten van de meeste attitude-gedragsstudies 
laten zien dat verbale uitspraken meestal een veel zwakkere index van de atti
tude zijn dan het gedrag in de situatie, een opvatting die hij illustreert met 
het volgende voorbeeld. Iemand die bereid is om actie te voeren tegen bepaal
de sociale misstanden, zal zich waarschijnlijk ook negatief over dergelijke 
misstanden uitlaten, maar het omgekeerde is niet noodzakelijk het geval, er 
zijn heel wat mensen die bereid zijn afkeurende uitspraken te onderschrijven, 
maar dat houdt niet in dat ze ook bereid zijn tot actie als het er op aankomt.190 

Terecht stelt Heydendael, dat de waarde van de uitkomsten alleen in experi
menteel onderzoek kan worden getoetst.191 

ATTITUDES VAN MAATSCHAPPELIJK GEHANDICAPTEN EEN POGING T O T EEN PORTRET192 

De weg naar dit onderzoek was geplaveid met bevindingen uit twee empiri
sche studies, en de resultaten lagen in een zodanige compositie bijeen dat het 
voor de hand lag en zinvol leek na te gaan of het patroon, dat van de vrij homo
gene groep maatschappelijk gehandicapten, stand zou houden of zou uiteen
vallen. Er was dan wel geconcludeerd, dat verschillende soorten instellingen 
grotendeels aan dezelfde 'soort' mensen 'huisvesting' bieden1'3, maar op een 
ander niveau, de mentaliteit, zouden er toch zeker verschillen bestaan, zo ver
onderstelde ik. Tenslotte komen de bewoners in elk soort van instelling op een 
heel verschillende manier en met een heel eigen geschiedenis binnen. Ik ver
wachtte derhalve, dat in deze zin de geschiedenis, en daarmee ook het samen
stel van attitudes, van de thuisloze afwijkt van die van pensiontehuisbewoners 
evenals van langdurig opgenomen psychiatrische patiënten. 

De studie is uitgevoerd in twee categorieën van zorg, de (3) psy
chiatrische centra en de pensiontehuizen, te weten drie stichtingen die waren 
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aangesloten bij de toenmalige Nederlandse Vereniging voor Psychiatrische 
Tussenvoorzieningen De thuislozen uit het hiervoor beschreven onderzoek 
vormden de controlegroep Voorts werd een onderscheid gemaakt tussen 
woonvormen met een resocialisatiefunctie en woonvormen waarbinnen men 
verwachtte dat de bewoners daar permanent zouden verblijven Ook de vrou
welijke helft van de populatie pensiontehuisbewoners werd bij het onderzoek 
betrokken In totaal zijn 272 volledig ingevulde vragenlijsten verzameld "4 Ik 
beperk me thans tot een beknopte terugblik op de eerste, oorspronkelijke, 
vraagstelling en ga vervolgens in op de resultaten van de clusteranalyse, een 
techniek die Iaat zien op grond van welke factoren of variabelen, dus onaf
hankelijk van de plek waar men verblijft, een groep homogeen is te noemen 

Er blijken wel verschillen te zijn op attitudeniveau, maar, alhoewel sig
nificant, deze zijn niét erg groot en bestrijken ook niet alle terreinen Voor
al de resocialisatiebewoners profileren zich duidelijk Indien we deze groep 
vergelijken met permanent-verblijvenden, dan past op de eerste groep het 
steekwoord opstandigheid en op de tweede het steekwoord berusting |95 Resocia
lisatiebewoners zijn ontevredener, maar piekeren minder Voorts hebben zij 
een hogere mate van zelfwaardering en evalueren zij het verblijf in hun woon
vorm meer positief Wel blijken ZIJ angstiger in sociale situaties dan perma
nent-verblijvenden, niet verwonderlijk aangezien (her-)groeien naar 
zelfstandigheid veelal samengaat met 'schrikreacties' De permanent-verblij
venden daarentegen blijven in het beschermde milieu, treden minder naar bui
ten waardoor het aantal sociale situaties beperkter zal zijn, minder 
confronterend en (dus) meer vrijblijvend Overigens betekent 'zij zijn meer ang
stig' niet dat de betreffende mensen zich ook meestal angstig gedragen 

Verder is het toch wel opvallend te noemen, dat de thuislozen over 
het algemeen hetzelfde scoren als bewoners ('chronische patiënten') van psy
chiatrische centra Zij zijn evenwel het minst levenslustig, maar voor het ove
rige zijn de verschillen niet opzienbarend Evenals bij het onderzoek 'Kenmerken 

' blijkt ook nu weer dat thuislozen géén exclusieve plaats innemen 
Ten slotte is het vermeldenswaard, dat vrouwen zich slechts op een 

paar terreinen duidelijk onderscheiden van de mannen Het verblijf in het 
tehuis wordt door vrouwen over het algemeen positiever geëvalueerd Socia
le angsten komen bij vrouwen in sterkere mate voor dan bij mannen Kijken 
we echter naar de functie van het verblijf, resocialisatie of permanent, dan 
blijkt dat we ongeveer dezelfde verschillen aantreffen als bij de mannelijke 
bewoners van de twee woonvormen van het pensiontehuis De verschillende 
uitkomsten zijn niet tegenstrijdig, maar ondersteunen elkaar 

SPIECEL VAN DE REALITEIT 

Strikte, puur afgebakende groepen van pensiontehuisbewoners of psychiatri
sche patiënten bestaan niet De thuislozen staan wat dichter bij deze laatste 
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groep, maar scoren over het algemeen niet negatiever Met name de cluster
analyse toont resultaten welke het rechtvaardigen te spreken van 'de catego
rie maatschappelijk gehandicapten' 

Cluster 1 
Enigszins schuchtere en gesloten mensen (N=87) 

De bewoners binnen dit cluster zijn over het algemeen blijmoedig, maar kij
ken (evenwel) met weinig voldoening terug op hun leven Eigenwaarde-angst 
is in relatief sterke mate aanwezig, maar zij hebben niet het idee niet meer 
mee te tellen Er is sprake van een tamelijk positieve zelfwaardering Hun 
belevingswereld is weinig toegankelijk, hetgeen mogelijk verklaart waarom 
ze, meer dan anderen, eerder negatief dan positief denken over de sociale 
context waarin ZIJ leven 

Cluster 2 
Gelijkmatig levende mensen, weinig tevreden met zichzelf (N=92) 
Deze bewoners leiden over het algemeen een meer gelijkmatig en actief leven 
ZIJ denken meer positief over zichzelf, maar ervaren niettemin weinig ple
zier in het leven Over het algemeen vinden ze het niet zo moeilijk om met 
anderen hierover te praten Ze kijken met voldoening terug op hun leven en 
hebben ook relatief meer sociale contacten met het vroegere milieu Wat hen
zelf betreft, lijken ze weinig gelukkig te zijn met het verblijf in de instelling, 
ofschoon zij de omgeving positief waarderen 

Cluster 3 
Zicb minderwaardig voelende mensen die een wat teruggetrokken leven leiden (N=72j 
De bewoners binnen dit cluster lijken vooral gebukt te gaan onder minder
waardigheidsgevoelens Ze hebben weinig zelfachting en denken voorts dat 
ook anderen weinig respect voor hen hebben Ze blijven liever op de ach
tergrond 

Cluster 4 
Minder angstige, meer openhartige mensen (N=93) 

Deze mensen hebben eveneens een geringe zelfwaardering, maar zijn bedui
dend minder angstig in sociale situaties en, ofschoon ze meer geneigd zijn 
tot piekeren, tonen zich redelijk gelukkig met het verblijf in de instelling 
Bovendien zijn ze meer openhartig dan anderen 

Cluster 5 
Matte, onaangedane mensen (N=B9) 

In dit cluster gaat het met name om weinig blijmoedige, weinig levenslustige 
mensen Ze hebben nauwelijks plezierige herinneringen aan het verleden, 
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maar piekeren daar niet al te zeer over De zin van het leven lijkt voor hen niet 
erg duidelijk Tevens zijn deze bewoners het minst sociaal angstig 

Alle onderscheiden groepen zijn, op enkele uitzonderingen na, in alle vijf 
clusters in tamelijk gelijke mate aanwezig Resocialisatiebewoners blijken nau
welijks vertegenwoordigd in cluster 3 Van hen is ook moeilijk te zeggen dat 
ze een meer teruggetrokken leven leiden Zij ademen vooral hun toekomst 
De vrouwen uit de pensiontehuizen zijn relatief minder aanwezig in cluster 
4 Het vijfde cluster daarentegen bevat erg veel thuislozen Zonder hun aan
wezigheid in andere clusters te negeren, lijkt in het bijzonder dit cluster een 
weerspiegeling van een algemene omschrijving van thuislozen, - al weten we 
(inmiddels) dat hun portret méér nuances kent 

Onweersprekelijk lijkt, dat de populatie maatschappelijk gehandi
capten zich laat onderscheiden in subgroepen, maar deze subgroepen heb
ben, gezien hun spreiding over de clusters, weinig van doen met het in de 
praktijk gemaakte onderscheid De clusteranalyses wijzen niét op het bestaan 
van bijvoorbeeld een 'resocialisatie-cluster' of een 'psychiatrisch cluster', zodat 
wederom kan worden geconcludeerd, dat in welk beschermd milieu ze ook ver
blijven, ze lijken sterk op elkaar 

By focusing our human services resources 
on this young homeless population, we may spare them 

from becoming the disenfranchised adults of tomorrow ,96 

De jongere generatie 

In deze vierde periode ontwaakt de belangstelling voor thuisloze jongeren en 
ofschoon zij zichzelf niet willen identificeren met de 'echte' thuislozen, zijn 
hun perspectieven, ondanks hun hoopvolle houding, niet rooskleurig Hun 
achtergronden en gedragingen vertonen (reeds) vele overeenkomsten met die 
van de senioren en dat maakt hun optimisme zo kwetsbaar Toch blijkt het 
mogelijk velen van hen uit de schaduw van de disenfranchised adults oj tomorrow 
te houden, zo blijkt vooral de laatste jaren (het laatste decennium van deze 
eeuw) 

Aan het eind van de jaren zeventig is er in de thuislozenzorg sprake 
van een aanhoudende ongerustheid en plaatst het jaarlijks toenemende aan
tal jongeren de zorg voor een moreel dilemma Er heerst twijfel en onzekerheid 
ten aanzien van hun toelating, maar vele andere instanties hebben hen, en 
ook soms omgekeerd, de rug toegekeerd'97 en de meesten zijn onmiskenbaar 
aangewezen op dit laatste echelon De grote vrees wordt gevoed door twee 
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overwegingen. De eerste is hen zoveel mogelijk zien te weren van dit milieu 
aangezien zij er hopeloos in verstrikt zullen raken, de tweede betreft het kari
ge wat men hen te bieden heeft De zorg is er niet op ingericht en, eufemis
tisch gesproken, schrikt van de visioenen die zij heeft van een 'normloze, 
brutale, rebellerende en evenzo problematische troep jongeren bij wie drugs 
en/of nihilisme centraal staan' en die daarom ook zal zorgen voor een soort 
cultuurschok binnen de instellingen. Sommigen menen dat er tussen oud en 
jong nauwelijks verschil bestaat, want ook de jongeren hebben tenslotte geen 
bindingen, weinig of geen contacten op wie zij nog kunnen terugvallen en 
ook de perspectieven zijn al even somber. Anderen signaleren toch minder 
passiviteit, meer toekomstaspiraties en vooral een ander zelfbeeld. Een ander 
facet van het dilemma komt voort uit de eigen tolerantie naar welke gedrags
vorm of probleem dan ook en men is beducht voor een soort van mentali
teitsverschuiving bij de jongeren in de richting van 'zij moeten het maar voor 
mij gaan oplossen'.198 Tientallen veronderstellingen waaraan dit allemaal ligt, 
maar een echt houvast ontbreekt. Zijn zij de thuislozen van 'morgen'? Is dit 
circulaire gedrag nog te doorbreken? 

Al deze (begrijpelijke) hinkstapsprongen leidden niet direct tot een 
adequaat antwoord, maar men realiseerde zich met de rug tegen de muur te 
staan. Men kan de deur voor hen gesloten houden, maar als de jongeren ner
gens anders gehoor vinden, zullen ze vroeg of laat opnieuw verschijnen. Het 
dilemma bleef in feite onbeantwoord, de terughoudendheid hield aan, maar 
de deur ging, onvermijdelijk, op een kier. 

Een van de eersten die deze neergaande ontwikkeling in jonge levens 
(in de thuislozenzorg) onderzocht, is de pedagoge M Verblakt geweest, met 
als uitgangspunt het socialisatieproces, concreet de theorie van Schaefer. Het 
is de eerste vinger aan de pols. De theorie, welke betrekking heeft op (ver
strekkende) invloeden van opvoedkundig handelen in gezin en op school, 
laat ik hier onbesproken1", zo niet een aantal van haar bevindingen aange
zien de sporen daarvan niet alleen in vele latere onderzoekingen zijn terug te 
vinden, maar (soms) ook een copie lijken van wat bekend is uit onderzoek 
naar volwassenen Bovendien onderstrepen ze dat er alle reden is voor de geui
te bezorgdheid. Van 'echt' thuisloos zijn velen niet ver vandaan 

EEN KRISTAL UIT DE HEL J0° EEN KWALITATIEVE VERKENNING 

De studie van Verblakt heeft betrekking op 44 thuisloze jongeren in de leef
tijd van 18 tot 30 jaar,· 26 van hen zijn internaatsbewoner en 18 maken gebruik 
van de verschillende passantenverblijven. Het interview dat toch telkens bij
na een uur in beslag nam, leverde weinig problemen op, terwijl de hulpverle
ners) die bemiddelde(n) in de afspraak tussen de onderzoeker en de jongeren, 
vrijwel altijd dacht(en) dat de jongelieden ongeïnteresseerd zouden zijn en met 
rust gelaten wilden worden. 
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Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt, dat de jongeren al vanaf hun jeugd-
penode overal vertrekken en relaties verbreken Ze verlaten het ouderlijk huis 
vanwege allerlei, soms triviale maar meestal ernstige, moeilijkheden met een 
of beide (stief)ouders, ze, dat wil zeggen meer dan de helft, verlaten vroeg
tijdig de school en ook de meeste hulpverleningscontacten worden veelal 
door henzelf verbroken Dit patroon zet zich voort, want eenmaal in de thuis-
lozenzorg vertrekken er velen zonder trommel of trompet 

Men lijkt niet te zijn opgewassen tegen situaties waarin een eigen 
inzet wordt verwacht, maar het paradoxale is dat velen dezelfde situaties toch 
weer opzoeken, zoals blijkt uit hernieuwde' contacten met hun ouders of uit 
hun terugkeer naar het internaat Het eerste heeft volgens Verblakt te maken 
met een omkering van rollen, het tweede met het feit dat de thuislozenzorg 
een asylplaats is bij uitstek, en ZIJ motiveert deze beide punten als volgt Het 
blijkt, dat zowel bewoners als passanten de gezinssituatie over het algemeen 
en 'nu' niet negatief beoordelen De scherpe kanten zijn er af en men is ook 
positieve kanten aan de ouders gaan onderkennen en, alhoewel zelf nog in 
hopeloze omstandigheden, de nieuwe situatie biedt een ongekende veilig
heid zij onderhouden het vrijblijvende contact zelf, maar kunnen het ook 
zelf weer verbreken En wat het internaat of passantenverblijf betreft, het is 
de enige uitwijkmogelijkheid waarop men zich op elk moment kan verlaten 

Wanneer jongeren zich beknot voelen, kunnen ze op een drietal wij
zen reageren het verzet, de onderwerping en de acceptatie, men kiest voor 
zichzelf (acceptatie of verzet) of men kiest voor de ander (onderwerping) 
Klaarblijkelijk raakt Verblakt hier een cruciaal en herkenbaar thema, namelijk 
dat van de vermijding 'Kiezen' is voor de meesten van hen dermate gecom
pliceerd dat zij aan de theorie als het ware een vierde reactievorm toevoegen, 
namelijk vertrekken, overal Zij onderwerpen zich niet, kiezen ook niet voor 
een eigen bestaan, maar blijven afhankelijk van de zorg, 'kiezen' opnieuw het 
hazepad maar keren bij de ene of andere instelling vroeger of later ook weer 
terug Dat ZIJ keuzemogelijkheden ontvluchten, blijkt ook uit de problemen 
die door hun hulpverleners worden gesignaleerd rusteloos, impulsief, onzelf
standig en zich aan velen vastklampen zonder zich te binden Veelal, zo blijkt, 
een reproductie van hun bestaansonzekere verleden 

Het geringe houvast springt ook anderszins in het oog Bij de helft 
van de personen hebben er tijdens de jaren dat zij thuis woonden veranderingen 
in de gezinssamenstelling voorgedaan die van invloed zijn geweest op hun 
psycho-emotionele ontwikkeling Te denken is dan aan scheiding, overlijden 
en hertrouwen, op zichzelf 'normale' levensgebeurtenissen, maar in de mees
te van 'deze' gezinnen omgeven met een verwoestende tragiek Ruim zeven
tien jongeren zijn grotendeels opgegroeid in een internaat en acht in een 
pleeggezin Tekenend is voorts, dat slechts twee van die zeventien in een en 
hetzelfde internaat woonden en dat alle anderen om uiteenlopende, maar con-
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flictueuze redenen regelmatig wisselden van 'woonomgeving'201 Het zich 
afsluiten voor anderen heeft dan wel een hoge prijs, maar lijkt nog het enige 
verweer om te kunnen overleven. Het verklaart voor een belangrijk deel de 
neergaande ontwikkeling, het vluchtgedrag en de zekere schuwheid naar ande
ren. Bovendien verduidelijkt het een eerder besproken gedraging202, namelijk 
dat 'thuislozen geneigd zijn anderen (eerst) te beoordelen naar hun hulpver
lenende, begrijpende of afwijzende houding'. Verblakt maakt aannemelijk dat 
hem in feite niets anders rest '() .. dat de thuisloze bij de ander een houvast 
zoekt om de vervreemdende en desoriënterende situatie waann hij zich bevindt, 
te herzien. Hulp, begrip en tolerantie kunnen een dergelijk houvast bieden,· 
afwijzing zal de thuisloze weer doen vluchten.'203 

De vele hulpverleningscontacten schetsen een ontwikkeling vol vlek
ken en vegen. Driekwart van hen heeft een lange, maar vruchteloze route 
langs instanties gevolgd. Men kan daaruit direct concluderen dat al die hulp
verleners steeds hebben gefaald, maar evengoed mag worden onderkend dat 
velen, afgezien van motivatie of welk ander belangrijk criterium, ook bepaald 
niet tot de gemakkelijke, populaire of coöperatieve cliënten behoren.™ Blijft 
staan, dat veel hulpverleners toch bij voorkeur een ander type cliënt voor zich 
zien, iemand die niet (alleen) dwingend concrete hulp verlangt. Tegelijkertijd 
tekent dit achterland de uitzonderlijke positie van de thuislozenzorg. Alhoe
wel de deur op een kier, omdat men hoopt te voorkomen dat de thuislozen-
zorg een geïntegreerd facet wordt van hun leven,205 biedt men desondanks 
keer op keer het nodige houvast en ontkomt dan niet dat er een onverander
lijke kringloop dreigt te ontstaan 206 

Het is moeilijk te zeggen, of in dit feit het antwoord ligt op het eer-
dervermelde morele dilemma "Zou de thuislozenzorg er goed aan doen zich meer 
vrijblijvend en passiever op te stellen? Er is een grens aan hulp en begrip? Ver
blakt meent van wel, en ook dat de bewoners, de passanten in mindere mate, 
er zelf om vragen waar hun verwachtingen ten aanzien van hulpverleners er 
duidelijk blijk van geven dat zij uit het circuit van de zorg willen komen. Hun 
circulaire gedrag daarentegen gooit steeds roet in het eten en hulpverleners, 
zo meent de pedagoge, zouden er goed aan doen daaraan paal en perk te stel
len Bink stelt, dat de thuisloze recht heeft op hulp en steun, maar eveneens 
op kritiek en eerlijkheid 207 Verbinden we aan zijn gedrag geen enkele conse
quentie, dan zal zijn odyssee steeds weer eindigen in het internaat. 

De huiverigheid die in de thuislozenzorg sowieso al bestaat ten aan
zien van de opname van jonge mensen, motiveert de hulpverleners hun aan
dacht zoveel mogelijk te richten op praktische zaken. Wanneer het lukt iemand 
naar werk te geleiden, leidt de reciproateit tussen cliënt en hulpverlener tot vol
doening, tot een basis voor verdere begeleiding naar zelfstandigheid. Deze 
nazorg is essentieel en onontbeerlijk, zeker nu blijkt dat velen zich al jaren in 
het circuit bevinden en al herhaaldelijk hebben ondervonden juist met zelf-
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standigheid de grootste moeite te hebben. Samenvattend komt Verblakt der
halve tot de conclusie, dat een actieve hulpverlening het meest profijtelijk lijkt 
te zijn, 'en dat deze activiteit zich dient uit te breiden naar andere instanties, 
zoals maatschappelijk werk, begeleid kamerprojecten en beschermende woon
vormen'.208 

Tot slot het zelfbeeld en de toekomst. Het zelfbeeld van de bewoners 
en het oordeel van de hulpverleners over hen lopen niet geheel parallel. Uit 
de gegevens is op te maken, dat de bewoners meer positieve dan negatieve 
eigenschappen bij zichzelf erkennen en dat het beeld van de hulpverleners 
overwegend wordt gevormd door een ontkenning van deze eigenschappen. 
Vermoedelijk worden de bewoners meer gedreven door een ideaal dan door 
de realiteit, gezien de toch wel uitzichtloze positie waarin sommigen van hen 
zich al geruime tijd bevinden. Maar of het nu wel of niet de realiteit weer
spiegelt, men zou het zelfbeeld moeten toejuichen, moeten omarmen en aan
moedigen, - want kennelijk zijn zij niet beroofd van alle eigenwaarde, van 
hoop en vertrouwen en evenmin van actiebereidheid. De positieve verwach
tingen ten aanzien van de toekomst sporen wat beter met elkaar, alhoewel de 
twijfel over de schouder van elke hulpverlener getuigt van voorzichtigheid, 
van kwetsbaar optimisme Deze 'feiten', in welke wankele woorden ik daarover 
eerder ook heb geschreven, maken hun houding niettemin tot een kristal uit 
de hel209 

Jeu^d in de metropool 
GEDESILLUSIONEERD M I S S C H I E N , T O C H EEN ODYSSEE MET T O E K O M S T ? 

Vijf jaar later, in 1988, interviewen Korf en Hoogenhout 137 zwerfjongeren in 
de binnenstad van Amsterdam 2I° De leeftijd varieert van 13 tot 23 jaar, (slechts) 
ongeveer eenvijfde is van het vrouwelijk geslacht. In datzelfde jaar publiceert 
Platvoet zijn gesprekken met elf thuisloze jongeren,211 kort nadat Van der Ploeg 
rapporteerde over diens onderzoek in Hef Poortgebouw, de nachtopvang van dak
loze jongeren.212 Drie andere studies met betrekking tot thuisloze jongeren 
komen in de volgende periode aan de orde, en daarom wil ik me thans beper
ken tot twee thema's uit de zoeven genoemde publicaties. Is 'de hel' een niet 
wat overdreven metafoor? Is zwerven vooral een tijdelijke leefstijl? 

Veel achtergrondellende komt, wanneer we ons bepalen tot de gro
te lijn, onder meer overeen met de tragiek van opgroeien in armoede, zoals 
beschreven door De Jong215 en met stagnerende hulpverlening in de kinder
bescherming zoals blijkt uit de kroniek van Haans 2I4 De eerste is een authen
tieke documentaire, een beeld zonder make-up van achterstand en verlatenheid, 
van een toekomst (ook) die alleen met dichte ogen gedacht kan worden. Het 
is een biografie van (sociale) armoede, waaruit blijkt hoe ernstig deze een 
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Stempel drukt op het dagelijks leven, op de relaties binnenshuis, op de vlucht
wegen die men zoekt en op het perspectief dat men ziet, en wat dit laatste 
betreft trekken velen de gordijnen letterlijk dicht. Het tweede boek betreft een 
retrospectie naarkinderbeschermingswerk, waarbij vooral opvalt dat alle hulp
verlening zo weinig zoden aan de dijk zet, zó zelden is er sprake van struc
turele verbetering. Het boek handelt over een harde sociale werkelijkheid 
waarin ernstige trauma's generaties lang blijven bestaan en waarin niemand de 
dans lijkt te ontspringen. Het gaat om uiterst kwetsbare mensen, moeilijk toe
gankelijk voor gewone, vrijwillige hulp, die, alsof ze in bedronken toestand 
verkeren, voortdurend in wankele situaties blijven. Over de vele interventies 
an sieb roept het boek niet allereerst twijfels op, wel ten aanzien van het duur
zame effect ervan: er verandert in essentie weinig én er komt geen eind aan. 

Het zou eenzijdig zijn de achtergrond van zwerfjongeren slechts te 
tekenen in armoede- of voogdijsituaties. Wel blijkt uit onderzoek, dat de mees
te zwerfjongeren uit de lagere sociale klasse afkomstig zijn en dat ruim de helft 
van hen een turbulent tehuisverleden heeft. Korf en Hoogenhout melden 
voorts, dat driekwart niet meer dan de lagere school heeft afgemaakt, sommi
gen zelfs deze niet. Dergelijke gegevens wijzen enerzijds op een overwegend 
kansarme maatschappelijke achtergrond215 en tonen anderzijds aan, dat een 
veelheid aan interventies niet heeft geleid tot een betere integratie in de 'nor
male' samenleving. Eenmaal aan het zwerven, vervolgt zich deze negatieve 
ontwikkeling en stapelt de ellende zich op met ervaringen met prostitutie, cri
minaliteit en justitie en (illegale) drugs. Tevens wordt van velen de gezond
heid zorgwekkend genoemd. Hun belangrijkste zorg is het streetwise zijn, hetgeen 
duidt op de zorg voor de komende nacht en de zorg voor het dagelijkse inko
men. Desgevraagd toont de toekomstvisie het volgende. Op de korte termijn 
weet vrijwel niemand een zinnig antwoord te geven, er is geen 'tijd', geen struc
tuur, maar er zijn evenmin concrete plannen. Op de langere termijn lijkt het 
alsof de jongeren tovenaars zijn geworden. Een enkeling bevalt de huidige 
leefstijl wel, sommigen zien zich nog verder in de goot geraken, maar een 
meerderheid ziet binnen enkele jaren in zichzelf een doorsnee-burger. 

Wie (voor het eerst) over zo'n onderzoek leest, kan zich door die 
(lonkende) toekomstverwachtingen laten geruststellen, maar bij mij raakte 
het steeds een houding van ongeloof. Dat ZIJ hun idealen niet offeren, kon ik 
mij voorstellen, maar bouwen op zulke ruïnes niet. Er is 'iets' dat radicaal het 
roer zou moeten omgooien om echt inhoud te kunnen geven aan motivaties 
en toekomstperspectieven Van de meesten is het leven immers behoorlijk in 
de war gestuurd en nieuw enthousiasme is niet zomaar meer gewekt. Er lijkt 
in elk geval weinig reden mee te gaan in de lichtvaardige opvatting van Plat
voet, 'dat er slechts enige specifieke problemen zijn die om bijstelling van 
beleid en regels vragen. Voor de rest moet het verschijnsel worden geaccep
teerd', het gaat vanzelf wel weer over.216 De auteur meent zijn visie onder-
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streept te zien door Van der Ploeg aangezien deze evenmin gelooft 'dat al die 
jongeren die nu zwerven, de volwassen zwervers van morgen zijn' Zag hij 
over het hoofd dat laatstgenoemde eraan toevoegde, te geloven dat 'zij voor 
die tijd al een crimineel of verslaafd bestaan leiden'? 'Ik sluit ook niet uit dat 
een aantal op hun pootjes terechtkomt, met name de jongeren voor wie dat 
zwerven een fase is, voor jongeren die wat slimmer zijn en voor diegenen die 
uiteindelijk toch de veiligheid van vriendschap zoeken Het zijn ook hier de 
zwakkeren die in het zwerven ondergaan '217 Hij wijst op zowel risico's (-fac
toren, -groepen) als op de mythe dat het een onschuldige tijdspassering zou 
zijn Much past, less juture houdt de overhand In de volgende periode zal van
uit empirisch onderzoek nader worden ingegaan op deze scepsis ten aanzien 
van stagnering en vooruitgang 

Survival is a moral 

obligation as well as a biological 

and instinctive fact2 ,e 

M H R N U Y HET LABYRINT VAN ZWERVERS2 1 9 

'Het labyrint van zwervers' verwijst naar het passantenonderzoek van 1985 
en wel naar hun gedrags- en gezondheidskenmerken zoals waargenomen door 
direct bij hun opvang betrokken groepsleiders Het is een eerste verkenning 
expliciet naar deze (deel-)populatie in de context van een gesignaleerde toe
name van problematisch gedrag Het omgaan met hen lijkt de laatste jaren 
aandachtsintensiever geworden en doet een sterk(er) appèl op de tolerantie 
van hulpverleners, maar precieze omschrijvingen, inzicht in de variatie van 
hun gedragingen, ontbreken Het toekomstperspectief dat in de twee voor
gaande paragrafen nog zo gefixeerd aanwezig is, speelt in de levens van zwer
vers, passanten genoemd, hoegenaamd geen rol Aan 'vandaag' hebben zij 
hun handen vol, zoals blijkt uit het tot dusver enige (observatie-)onderzoek 
bij passanten uit 1971 "° Wie het verslag daarvan leest, denkt met een uit
vergroting van enkele details uit Nachtasiel van George Orwell van doen te 
hebben "' De vluchtigheid, de rituelen, de onmacht een vastere koers te bepa
len, het algemene ongerief op de minus-lijn van het leven vindt men frap
pante overeenkomsten in het bestaan van de zwerver van toen en die van nu 
Over de aanlokkelijkheid van deze schraalheid hoeft niemand zich illusies te 
maken Het labyrint, zij gaan van plaats tot plaats, zonder enige zin en zon
der dat iemand er iets aan heeft 

Passanten vormen een categorie mensen die zeer wisselend én tel
kens voor korte duur gebruik maakt van faciliteiten die de thuislozenzorg 
biedt Het zijn, om met van Peype te spreken, uitgeselecteerde mensen en 
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verandering daarin staat hen meestal niet te wachten.222 Er worden geen bij
zondere eisen aan hen gesteld, er gelden geen 'opname'-critena en het behoort 
niet tot de stijl van de thuislozenzorg hen op enigerlei wijze tot iets te ver
plichten, zelfs niet tot een informatief gesprek. Het passantenverblijf biedt 
in eerste instantie een eenvoudig comfort: maaltijd, persoonlijke verzorging 
en nachtrust Vanaf het begin van de avond kunnen zij terecht en de volgen
de ochtend na het ontbijt vertrekken zij weer. Het is zelden te voorspellen of 
ze de volgende avond bij hetzelfde passantenverblijf terugkomen.223 Meestal 
is het druk, ook ná het 'spitsuur' aan het begin van de avond. De geuite sig
nalen - aanleiding voor dit onderzoek - wijzen niet alleen op drukte, maar 
vooral op toenemende onbeheersbaarheid. 

Perceptie-onderzoek leek ons het meest aangewezen, vooral omdat 
de problematiek zo veelvormig in z'n verschijnselen leek te zijn dat een meer 
precieze omschrijving niet mogelijk bleek. Direct onderzoek bij passanten 
zelf stelt de onderzoeker trouwens voor problemen waarvoor niet eenvoudig 
een oplossing is te bedenken.224 

Er zijn drie vraagstellingen geformuleerd, welke betrekking hebben op 
respectievelijk de kenmerken van passanten, de mate waarin groepsleiders hen als 
problematisch percipiëren en de visie van de directie op het functioneren van 
het passantenverblijf. Het onderzoek is uitgevoerd in alle acht passantenverblij
ven in het tijdsbestek van één maand Uiteindelijk is in die periode over 267 pas
santen een beoordeling gegeven. Hieronder volgt een beknopte beschouwing 
over de resultaten, met het accent op de twee laatste vraagstellingen 

CLOSE UP VAN EEN LOOS ALARM ; 

De passanten die thans, 1985, een beroep doen op 'n verblijf in een passan
tenvoorziening, lijken zich nauwelijks te onderscheiden van mensen uit de 
'gewone' bevolking. Dit is een wat ongewone typering, maar afyaande op de 
mdruk van groepsleiders en voor zover zij een oordeel hebben willen geven, zijn 
het over het algemeen normaal begaafde mannen, redelijk gezond en nau
welijks gestoord, die in de opvang geen bijzondere problemen opleveren en 
voor wie in de instelling ook weinig activiteiten worden ondernomen. Het 
zijn weliswaar 'positieve contouren', maar tegelijk een (nog) vaag beeld, en 
onbevredigend gezien het grote aantal 'missings' ofte wel 'anonieme' passan
ten. Is er geen problematiek? Hebben groepsleiders passanten 'in bescher
ming' genomen? Is er sprake van een 'blinde vlek' en worden allerlei 
gebeurtenissen in het passantenverblijf ervaren als zo tot de dagelijksheid 
behorend dat ze niet meer opvallen? Dit zou duiden op een normverschuiving 
bij groepsleiders Of heeft het te maken met onervarenheid van groepslei
ders? Maken passanten zo letterlijk 'en passant' gebruik van deze voorziening 
dat ze ook niet gekend kunnen worden? 
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Teneinde een wat beter beeld te krijgen van passanten zoals ze zijn geobser
veerd en beoordeeld, is een grens gesteld bij het toegestane aantal 'missings', 
dat wil zeggen van alle gecombineerde gegevens maximaal vijf. Deze ingreep 
leidt tot een close-up van 86 passanten 

Ook dan blijkt dat het om voor het merendeel gezonde en normaal 
begaafde mannen gaat. Het aantal zwakbegaafden is evenwel niet gering, cir
ca 21 %. Tevens komen bij meer mensen psychische stoornissen voor (12%). 
In de verschillende voorzieningen waarop zij noodzakelijkerwijs een beroep 
doen, worden zij klaarblijkelijk zonder noemenswaardige problemen opge
vangen. Het zijn over het algemeen weinig last veroorzakende mannen. Niet 
dat ze geen problemen hebben, dat ongetwijfeld wel, in hun gedrag worden 
ze evenwel niet als onhanteerbaar problematisch ervaren. Bovendien gebruikt 
het merendeel van de passanten het verblijf letterlijk als nachtasiel. 

Het gesignaleerde probleem van een toenemend problematisch gedrag 
lijkt (tot) hier geïnterpreteerd te moeten worden als 'loos alarm'. Het komt 
niet voor, althans wanneer we vertrouwen op de perceptie van groepsleiders. 
Het lijkt aannemelijk dat het signaal berust op selectieve waarneming. Toe
valligheden. Incidenten. 

ELEMENTAIRE ZORG OP KLEIN FORMAAT 

Uit de waarnemingen van groepsleiders kwam de passant in z'n algemeen
heid gunstig naar voren,· tegelijkertijd zijn er allerlei tekenen van uitzicht
loosheid in hun bestaan. Aan deze resultaten kleeft iets ongewoons dat tegelijk 
ook heel treffend is het niet-weten Het zijn doorgaans letterlijk passanten. 
Voorbijgangers, in vele opzichten 'uitgeschakelde' mensen die weinig of niets 
meer vragen en die ook weinig wordt aangeboden. De voorziening die er voor 
hen is, functioneert over het algemeen en slechts concreet als nachtasiel en 
krijgt daarmee de betekenis van Kurieren am Symptom.225 Dit ogenschijnlijke 
waarmerk is in vier facetten van nabij bestudeerd. 
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A 
Kenmerken van bet passantenverblijj 

> totaal 137 bedden 
> eten/гесгеа in 1 ruimte 
> sfeer sober/functioneel 
> ontspann mogel. gering 

> geen privacy 

С 
Hulpvcrleninçjskenmerken 

> gn afz person capacit 
> 1 of 1 grpsl per avond 
> EHBO met begeleiding 

В 
De iorg voor passanten 

> financ bijdrage verschilt 
> verbod alc/drugs 

> gratis koff/thee + mltd 
> sancties op gedrag 

> aantal nachten beperkt 

D 
Beleidskenmerken 

> Bad, bed + brood 
> hulp in nood 

> eigen signatuur 
> noodz person uitbreiding 

S C H E M A 3 VIER FACETTEN VAN Z O R C SOBERHEID IS TROEF 

Het is een bewuste keuze van de thuislozenzorg om een zodanige differen
tiatie in haar hulpverleningsmogelijkheden aan te brengen, dat thuisloosheid 
in de gedaante van passant-zijn niet vanzelfsprekend leidt tot opname in het 
internaat. Er is een noodvoorziening waar ze kunnen 'bijtanken', op adem 
kunnen komen, waar ze terecht kunnen voor een gesprek of advies. In die zin 
fungeert het passantenverblijf als een sociale EHBO-post. 
Het leven van de passant speelt zich af op een minimumniveau, zowel bui
tenshuis als in het passantenverblijf, waar een tamelijk streng regime heerst."6 

De toonzetting in de zorg is humaner, minder rauw, dan in de 'perio-
de-Orwell', maar het ritueel en de discipline zijn nagenoeg hetzelfde geble
ven. De mannen moeten heel wat uren zoekbrengen alvorens het 
passantenverblijf weer open gaat. De registratie, de so(m)berheid, het ont
breken van privacy, de huisregels, op de keper beschouwd valt er in vergelij
king met decennia geleden weinig verandering te constateren. De douche, 
de maaltijd en de nachtrust- dat zijn de vitale elementen in deze voorziening 
leder die zich betamelijk weet te gedragen, kan hiervan gebruik maken. Het 
is geen internaat, geen 'soos, geen café of clublokaal waar het primair aange
naam of gerieflijk is. Het is een sobere en veilige verblijfplaats. Afhankelijk van 
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de aard van de nood en de motivatie die er nog is daaraan iets te doen, zal men 
een beroep doen op meer dan deze elementaire zorg 

Behalve dat een vrije interpretatie van de eigen bijdrage-regeling 
door de instellingen op zich al problematisch is - bij de ene instelling is het 
principieel gratis, bij de andere houdt men principieel vast aan een bepaald 
bedrag - wordt de toepassing van deze regeling ook bemoeilijkt doordat steeds 
meer passanten geen cent te makken hebben Bovendien is het vrijwel oncon
troleerbaar of de man nu wel of niet over voldoende geld beschikt In de prak
tijk blijkt in elk geval dat minder dan de helft van de passanten voor zijn 
kortstondige maar zich vaak herhalende verblijf de gevraagde bijdrage 
betaalt "? 

DE ODYSSEE & DE SAMENLEVING 

Accommodatie en het kunnen inzetten van personeel is een zaak die afhan
kelijk is van wat de maatschappij ervoor over heeft Op beide punten bevindt 
het passantenverblijf zich anno 1985 in een achterstandssituatie, in het bij
zonder wat betreft de personeelsformatie Dit laatste 'tekort' ontstaat vooral 
doordat elke instelling voor de inzet van personeel gedwongen wordt telkens 
opnieuw keuzes te maken op grond van de zich aandienende problematiek, 
immers de formatie geldt voor passantenverblijf én internaat 

Het bieden van bad, bed & brood vormt geen probleem, daar is ook 
niet al te veel personeel voor nodig Maar de wil en deskundigheid om tijd en 
aandacht te hebben voor deze mensen dat kan alleen onder de conditie dat 
deze zorg over méér groepsleiders wordt verdeeld Wanneer voor een groep 
van doorgaans meer dan 40 mannen slechts twee groepsleiders aanwezig zijn, 
dan ligt daarin een plausibele verklaring voor het feit dat ernstig gedragsge
stoorde mensen - die zich verder in niets onderscheiden van hun medepas
santen - om deze reden nogal eens worden geweerd En, refererend aan de 
oorsprong van dit onderzoek, het geeft tevens aan waar de essentie van het 
gesignaleerde probleem ligt het is niet zo zeer dat een individu als proble
matisch wordt ervaren, maar de situatie m z'n geheel Al zijn er onder de passan
ten telkens maar enkelen die veel aandacht en werk vragen, dan kan dat voor 
de weinige medewerkers een ongewoon zware belasting zijn als zij die avond 
toch de zorg hebben voor 20, 30 of 40 mannen Men zou kunnen zeggen, 
dat ongewild de passanten als het ware tot zondebok waren gemaakt, omdat 
men niet in de gaten had dat de ontoereikendheid vooral school in de eigen 
organisatie 

Los van het eigenlijke thema van dit onderzoek is ook hier het cir
culaire gedrag als een belangrijk kenmerk naar voren gekomen, maar tevens 
als een kenmerk dat de zorg zelf creëert Vanwege de bestaande overnach-
tingsregel, welke per instelling varieert omdat men (ook) hecht aan de eigen 
signatuur, worden passanten gedwongen hun odyssee voort te zetten Daar 
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waar wordt gesteld, dat het vragen naar geld de hulpvraag vertroebelt, geldt 
dit ook wanneer er sprake is van een zekere dwang tot zwerven Verder 'afglij
den' helpen voorkomen blijft dan een tamelijk loze intentie Ook werkin
houdelijk is het frustrerend, want soms ziet men wel aanknopingspunten voor 
hulp, maar moet men tegelijkertijd constateren dat daar weinig van terecht 
komt Hoe geringer deze zwerfdwang, hoe groter de mogelijkheid van de 
passant zich te gaan 'settelen' en des te groter de mogelijkheden voor meer 
gerichte begeleiding Zwerfdwang zal dan ook moeilijk nog verward kunnen 
worden met zwerfdrang «« 

H DE ΒΙΕ STADSNOMADEN IN ETNOCRAF1SCH PERSPECTIEF"9 

BUITEN HET RIJK DER NODIGEN 

Een ontrafeling van de leefwijze van straatzwervers in grote steden geduren
de dne maanden van participerende observatie brengt toch weer andere dimen
sies aan het licht Zo wordt, voor het eerst, een moeilijk te doorgronden ethisch 
aspect onder de aandacht gebracht, namelijk dat van de onafhankelijkheid en 
de behoefte aan beslissingsvrijheid De antropoloog De Bie onderkende deze 
eigenschap vooral bij de met-geregistreerde, dus bij thuislozen die bij de zorg 
onbekend zijn, die, zo lijkt het, willens en wetens van de meeste reguliere 
support verstoken blijven 

De onderzoeker bracht enige tijd door op Hoog-Cathanjne, het win
kelhart van Nederland en heeft, eigen aan zijn discipline, getracht zich te 
infiltreren in een ogenschijnlijk 'eigen' wereld Dat hoefde niet en bleek ook 
niet mogelijk, er is geen 'eigen' wereld, geen groep, geen community,het is een 
leger van eenlingen die slechts situationeel samenzijn, en dat element is in deze 
studie goed uit de verf gekomen 

De auteur schetst de organisatie van de schrale leefmogelijkheden 
en geeft de grenzen weer die er vanuit de agents oj social control aan worden 
gesteld Tevens wordt duidelijk, dat enkele subcategorieën, zoals junks en 
dealers, de kwaliteit van het leefmilieu voor de 'gewone straatzwervers' danig 
kunnen verpesten Onderlinge beroving komt veel voor en de vrees voor deze 
terreur beïnvloedt hun leefstijl en zorgt zelfs op dit niveau voor vijandigheid 
en afstand De 'tijd', maar eigenlijk de verveling vanwege het gedwongen 
nietsdoen is het grootste euvel want hun bestaan vormt slechts nog de routi
ne van het wachten, zonder enig nut en hoogst onaangenaam 2ï0 

In de omgevingspsychologie wordt een zekere mate van controle op 
de omgeving onderkend als een wezenlijke behoefte, dat wil zeggen, men 
probeert de omgeving op zo'n manier te organiseren dat er sprake is van maxi
male beslissingsvrijheid, als een bron van individuele ontplooiing In die zin 
meent De Bie, in navolging van Heimes, dat zich bij thuislozen onder meer 
het proces voltrekt van een zich onttrekken aan de controlerende werking 
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van de omgeving "> Een begrijpelijk, maar lastig gezichtspunt. In feite is toch 
te zeggen, dat bijvoorbeeld internaatbewoners zich juist onderwerpen aan 
controle, zich schikken naar regels en gebruiken. Men kan zeggen, dat hen 
op zeker moment geen andere keus restte, maar evengoed dat zij de juiste 
keuze maakten waardoor de ruimte tot ontplooiing, gezien het decor van de 
verveling bij zwervers, op z'n minst niet verder wordt beknot. Dat sommigen 
het ook in het internaat niet uithouden, doet daar op zich niet veel aan af 
De (niet-geregistreerde) straatzwervers, van wie De Bie een beeld schetst à la 
Vexliard, geven in elk geval, zo betoogt de auteur, één menselijke behoefte niet 
prijs de beslissingsvrijheid. De grote waarde daarvan blijkt uit het feit, 'dat zij 
zich niet laten binden (en zich soms uitdrukkelijk tegen de opvangcentra 
keren) en dat zij zich verzetten tegen de controle die van de internaten uit
gaat. Hun onafhankelijke houding uit zich in hun non-conformistische 
gedrag.'2" Een begrijpelijke, maar weinig bevredigende redenering, niet omdat 
ook zij met agents of control hebben te maken, maar omdat de onafhankelijkheid 
eenzijdig en zwaar wordt geaccentueerd 

Vele door de auteur aangehaalde onderzoekers wezen reeds op de 
schuwheid naar regelgeving en zien daarin ook een deel van de verklaring 
waarom relatief veel zwervende mensen het voorzieningenmilieu opzettelijk 
vermijden.2" Deze houding interpreteren als een hardnekkige wens tot behoud 
van onafhankelijkheid is mijns inziens echter 'vele sprongen te ver'. Dezelf
de mensen geven uitdrukkelijk aan 'niet voor de lol bij Riant te gaan liggen'. 
Het is geen keuze of ambitie om zó het volwassen leven in te richten, maar 
een wijze van verstoten zijn Weber drukt het nog kernachtiger uit: 'Keiner 
dieser Personen verläszt seine Wohnung und seinen Arbeitsplatz mit dem 
erklärten Ziel Nichtseszhafter zu werden.'"•< Niettemin maakt het anarchisti
sche dement in het gedrag van de niet-geregistreerde thuislozen hen bij
zonder moeilijk bereikbaar, laat staan dat er op den duur nog enig positieve 
wending in hun leven is aan te brengen Eén van de voorbeelden om hierin 
énige verandering te brengen, is bijvoorbeeld het busproject van de Kessler-
stichting. Maar of het de 'vijandige houding' werkelijk opheft is de vraag, som
mige buiten-activiteiten van het Leger des Heils worden eveneens 
geapprecieerd, maar alleen omdat ze in het teken van overleven staan. In de 
praktijk komt het er vaak op neer, dat deze categorie thuislozen als het ware 
wacht tot de taaiheid volkomen is geslecht, - maar intussen zijn alle individuele 
mogelijkheden aanzienlijk verminderd. 

A B L O M HET COMMERCIËLE PENSION V A N U I T S O C I A A L PSYCHIATRISCHE 

O P T I E K 2 » 

'Het is toch vreemd, dat deze spectaculaire deelwereld buiten de weten
schappelijke belangstelling is gebleven, terwijl een groot deel van de popu-
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latie er onderdak vindt'."6 Blom's studie vanuit de Amsterdamse GG & GD 
omvat meer dan een verkenning van dit zwarte circuit,2'7 het is met name een 
(eerste) oriëntatie in de vorm van een dossieronderzoek naar thuisloosheid 
bij mensen met een 'psychiatrisch verleden', (straks) hét vraagstuk van de jaren 
negentig. 

Hier komt het ogenblik van enige verwantschap met Amerikaanse 
literatuur, omdat we zichtbaar worden geconfronteerd met psychisch gestoor
de zwervers, een fenomeen dat juist in de VS als gevolg van de in 1963 gestar
te onbezonnen deïnstitutionalisering en de latere desastreuze bezuinigingen 
van zo'n dramatische omvang is geworden. Alhoewel in Nederland heel ande
re processen in de GGz een rol spelen dan aan de andere kant van de oceaan, 
zien we ook hier verontrustende Openbare' psychiatrische nood, verwarde, 
in zichzelf gekeerde en vervuilde mensen, terwijl iedereen, net als in Ameri
ka, de andere kant opkijkt In het volgende tijdvak komt deze kwestie uit
voerig aan de orde, reden waarom ik me thans wil beperken tot de opvang in 
logementen en om die reden de grote lijn volg in de publicatie hierover door 
Blom en Perquin. Zij betreden een territorium waarbinnen ontreddering, zelf
beschikking en het recht op een afwijkende levensstijl, omrand door ele
mentaire zorg, een zodanige compositie van opvang vormen, dat het wel heel 
eenzijdig is meteen te spreken van 'uitbuiting en verwaarlozing' 

Over het pensiontehuis 'van' Blom en Perquin, ironisch genoeg pal 
naast een luxueus hotel gelegen, verschenen in de voorbije jaren nogal wat 
berichten in de media. Er werd gesproken van 'onmenselijke toestanden', 'pen
sionmaffia' en 'herberg van de wanhoop', volgens Blom tendentieuze berich
ten, geschreven vanuit een 'burgermoraal', maar ongetwijfeld een bevestiging 
van de observaties door Postma.338 Al is het voor buitenstaanders een dode
lijke omgeving, de realiteit is wat genuanceerder 

Het pension is met inzicht in gedragingen verdeeld in een 'Voorkant' 
en een 'Achterkant', beide met eigen opgang en kantine. In de 'Voorkant' 
wonen namelijk de meer zelfredzame mensen die door allerlei problemen in 
een zwervend bestaan zijn terechtgekomen. Een trieste pantomime van drank-
zuchtige, vernisloze mensen die, zonder enige ambitie, hier een definitief pri
mitief bestaan leiden, dat wil zeggen, in een ritme, een tromgeroffel, dat niet 
meer ophoudt en door niets wordt onderbroken. Deze ongeveer veertig men
sen verdragen zich slecht met de meer kwetsbare populatie van de 'Achterkant': 
velen hebben een psychiatrische achtergrond, zijn drugsverslaafd en/of ver
tonen gedragsproblemen. 

Een zelfstandig bestaan is voor allen ondenkbaar Niet alleen zou de 
eenzaamheid verstikkend zijn, maar ook de zelfzorg zou praktisch nihil wor
den, niet in de laatste plaats (ook) omdat men na enkele dagen al door het 
geld heen zou zijn. Het pension biedt een onmisbaar alternatief én houvast 
en bovendien een atmosfeer die op een bepaalde manier beter lijkt aan te slui-
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ten bij de behoeften van deze mensen dan in de reguliere zorg die de mees
ten kennen als hun broekzak. Velen wonen hier méér bij 'eigen volk' dan ooit 
tevoren, contacten daarbuiten zijn sporadisch. 'Hier' wonen biedt verder niet 
alleen de illusie van gezelligheid, maar het betekent ook, en dat legt veel 
gewicht m de schaal, meer individuele vrijheid en een hoger te besteden zak
geld. Dat dit zakgeld van ongeveer een tientje per dag in de loop van de 
maand eveneens in het pension wordt opgesoupeerd, kan nauwelijks worden 
gezien als uitbuiting. Voorts is 'hier' wonen een kwestie van tijd,· hoteliers in 
de omgeving wachten als geduldige aasgieren op het heengaan van de eige
naar. 

De filosofie is even simpel als duidelijk: opvangvan thuislozen moet 
gebeuren door mensen met eigen ervaringen op dat gebied. Het tekent de 
scepsis ten aanzien van alle Officiële' methoden, maar des te meer ook de aan
vaarding, de souplesse, het pragmatisme. De omgeving kan dan wel beroerd 
ogen en dagvulling minimaal zijn, maar van onverschilligheid lijkt geen spra
ke. De leiding toont verantwoordelijkheid naar vitale noden: hygiëne, het 
gebruik van medicatie, budgettering en schuldensanering, noodzakelijke aan
dacht vanuit de VAP (de afdeling Volwassenen en Acute Psychiatrie van de GG 
& GD), maar doet begrijpelijk anderzijds niets aan resocialisatie. In feite, zo 
is mijn indruk, is het een wereldje dat men het beste zoveel mogelijk onge
moeid kan laten. De argumentatie volgt dadelijk, nadat eerst een impressie is 
gegeven van het dossieronderzoek door de auteurs. 

EEN KRONIEK VAN NECENENTWINTIG KARAKTERS 

Er blijken 29 bruikbare dossiers te zijn. De demografische kenmerken van de 
daarin bewaarde personen komen met het gebruikelijke beeld overeen: hoofd
zakelijk mannen (26), alleenstaand, geringe scholing, werkloos. De overgro
te meerderheid is al meer dan twee jaar thuisloos, sommigen reeds tien jaar, 
bij elf 'ontstaan' direct na ontslag uit het APZ, bij de overigen als gevolg van 
een bekende mixure van problemen. 

De psychiatrische voorgeschiedenis is indrukwekkend en pijnlijk: 
dertien personen hadden een verblijf van een tot vier jaar achter de rug en 
maar liefst veertien een periode van langer dan vier jaar. Zestien personen 
bleken minstens eenmaal gedwongen opgenomen te zijn. 'Zowel bij regulier 
als tegen advies ontslagen patiënten achtten de behandelaars in hun ontslag
brief meestal de kans op zelfstandig functioneren gering', zo rapporteren de 
auteurs. Twaalf personen bezoeken regelmatig de nazorgdienst, twee ande
ren onregelmatig en een enkeling onderhoudt contact met de vaste huisarts 
van het pension. 

Er is overwegend sprake van de diagnose schizofrenie, bij een zeven
tal van een persoonlijkheidsstoornis, éen bipolaire stoornis en éen primaire 
alcoholverslaving, de combinatie met verslaving is eerder regel dan uitzon-
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dering, soms bij wijze van zelfmedicatie ter bestrijding van psychotische ver
schijnselen Agressie, zelfverwondmg en tentamen-suïcide komen eveneens veel 
voor De verwoestende sporen gaan veelal terug naar traumatische ervarin
gen in het verleden en wijzen op (mogelijke) vroegkinderlijke verwaarlozing 
verlies van een ouderfiguur op jonge leeftijd, alcoholmisbruik door de ouders 
en fysieke mishandeling 

Het initiatiefverlies, het afwijkende gedrag en de sociale geisoleerd-
heid zijn niet verwonderlijk Het drukt een zwaar stempel op deze levens en 
veroorzaakt een uitzichtloze rusteloosheid, welke (ook) tot uitdrukking komt 
in een relatief groot verloop in het pension Drie maanden na de peildatum 
bleken tien van de negenentwintig personen al weer vertrokken Zo blijven 
het biografieën met 'onmenselijke' trekken, dat wil zeggen, ontdaan van waar
digheid, het lijkt wel op sterven na dood, een toestand waarmee 'WIJ' grote 
moeite hebben Terecht, want zouden WIJ denken dat ze het dan ook maar 
zelf moeten uitzoeken, dan is de toon van afkeer onuitwisbaar gezet 

HET PENSION ALS WELDOENDE OMGEVING? 

Tot slot keer ik terug naar een regel uit de voorlaatste paragraaf, 'een wereld
je dat men het beste zoveel mogelijk ongemoeid kan laten' Er is vooral mee 
bedoeld, dat bemoeienis vanuit allerlei instanties, zoals bouw- en woning
toezicht, hulpverlening, volksgezondheid, om bepaalde redenen wel wense
lijk is, maar tevens op juiste afstand moet blijven 239 Wanneer we teveel een 
vinger in de pap willen hebben van dit wereldje aan de zelfkant, dan gaan 
belangrijke waarden, de typische eigen cultuur, de solidariteit, verloren Dit 
betekent niet een idealiseren van het commerciële pension want het sociale 
pension, dat straks nog aan de orde zal komen, lijkt me een alleszins waardi
ger alternatief Het betekent wél, dat het niet slechts een herberg van wan
hoop is, maar ook een herberg van zorg en dat die zorg, zeker in de context 
van haar ontstaan, respect afdwingt, dit is op z'n minst de keerzijde van de 
'onmenselijke toestanden' die pensions wordt toegedicht 

Natuurlijk is het voor de betreffende pensionhouders 'een gat in de 
markt' (geweest), maar tegelijk is het voor de zorgsector al enkele decennia 
lang een uitwijkmogelijkheid voor te moeilijke mensen met te weerbarstige pro
blematiek en daarom ook voor deze mensen zelf, voor wie, naast het pension, 
nog één alternatief geldt de straat De pensions vormen derhalve, ook in eco
nomische zin trouwens, een onmisbare bijdrage aan vormen van onderdak 
waar vele kwetsbare mensen in een klimaat wonen waar hun gedrag in ruime 
mate wordt geaccepteerd De zorg is minimaal, maar men wordt er niet aan 
zijn lot overgelaten en bovendien is er al lang geen sprake meer van eenrich
tingsverkeer Hulpverleners schromen niet bepaalde cliënten naar dit circuit 
te verwijzen, omgekeerd stellen pensionhouders zich over het algemeen coö
peratief op ten aanzien van de ambulante zorg Tegelijkertijd doet zich voor, 
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dat velen thans wel bereid zijn hulp te aanvaarden, waar deze zich niét uit
strekt tot het gewone dagelijkse leven en dus een zekere scheiding betekent 
tussen wonen en behandelen. Wanneer de ambulante zorg eveneens de bereid
heid behoudt om hulpverlening te blijven aanbieden, dan vormt dat (ook) 
een buffer tegen het gevaar van uitbuiting en verwaarlozing. 

Niettemin blijft het commerciële pension, vele malen goedkoper dan 
elke andere verblijfsvoorziening, een bron van ambivalentie. Ten opzichte 
van 'de straat' en afhankelijk van de betrouwbaarheid van de pensionhouder 
is het pension wellicht een weldoende omgeving, anderzijds is het from theetbi-
cist's point of view een morele schande wanneer met betrekking tot mensen met 
ernstige sociale en psychische beperkingen geruststellend gedacht wordt dat 
'de markt' dit probleem wel oplost. Van ontplooiing, in welke zin dan ook, is 
dán geen sprake meer, 'ontplooiing heeft ruimte nodig, vooral in sociaal-psy
chologische zin'.2"0 Bovendien, hier is wel sprake van zeer laagdrempelige 
opvang, maar ook dan weer tot op zekere hoogte. Al te grote zorgbehoe
vendheid en/of gestoordheid vereist andere zorg en plaatst deze mensen ook 
buiten dít territorium. 

P H j M H E Y D E N D A E L TERRITORIA SCHRAGEN ONS BESTAAN 2 4 1 

De meeste ('gesettelde') mensen zijn volkomen vertrouwd met hun territoria,· 
het leven voltrekt zich alsof er nooit een einde aan zal komen, zo veilig en 
gestructureerd, zowel in tijd als in ruimte(n). We leven met een agenda of 
organizer, zijn geobsedeerd door het efficiënt gebruiken van de tijd en pen
delen tussen privé- en werkdomein, trachten te conserveren wat we hebben 
maar zien uit naar méér. Zolang onze fysieke en psychische fitness in condi
tie blijft, is er niets aan de hand en lijkt er, door de bank genomen, levenslange 
garantie op onkwetsbare glans. Wanneer de eisen in persoonlijk en/of maat
schappelijk opzicht te complex worden dat men er niet meer aan kan voldoen 
of, zoals kenmerkend lijkt voor de huidige economie, wanneer men overbo
dig wordt omdat het zo goed gaat met het bedrijfsleven, dan verandert dit 
imago van perfectie en dreigt er, ter verdediging van de territoria, allerlei 
grauw en grimmigheid Treffers en tegenvallers, binnen welk territorium dan 
ook, leiden wel vaak tot 'moeite met leven'242 maar hebben eigenlijk zelden 
een fatale afloop.243 

Het begrip 'territorialiteit' in verband met thuisloosheid kan 'een open 
deur' worden gevonden, maar de betekenis van het verlies van territoria kan 
alleen maar tot ons doordringen in het besef hoe groot en centraal het belang 
is dat ieder mens eraan hecht. (Ik kan me enige afzondering wel voorstellen. 
Geen idee te hebben van wie Mobutu is of Karadzic belemmertje leven even
min, maar het zonder je vertrouwde huiselijke sfeer te moeten stellen, koffie 
noch boeken binnen handbereik, is een afgrijselijke gedachte. Dagelijks scho-
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rien kleren, het besef dat er op je gerekend wordt, brieven kunnen schrijven, 
met deze of gene contact hebben en talloze andere conventies vormen de zin 
van mijn bestaan Het is ook niets voor mij op reis te gaan en niets af te weten 
van mijn terugkeer ) De uitleg van Heydendael maakt het bovendien aanne
melijk dat sommige gedragingen van thuislozen het gevolg zijn van thuisloos-
heid én functioneel zijn Het gemis aan bindingen, de essentie van 
thuisloosheid, betekent niet alleen dat men niet (meer) hoeft te voldoen 'aan 
te zware of te complexe eisen van anderen en van de samenleving, maar ook 
dat men de toekomst en het verleden kan laten voor wat het is, zó vormen ruimte en tijd 
immers geen bedreiging meer' Het is met andere woorden een noodzakelij
ke houding zich allerlei mechanismen eigen te maken teneinde in deze bizar
re en pijnlijke cirkel te overleven J« 

De abstractie, dat het territorium van thuislozen noodzakelijkerwijs 
groot én vaag is (geworden), wordt duidelijk als men zich realiseert dat het 
begrip 'een systeem van gedragingen' impliceert - Heydendael zet het uiteen 
aan de hand van de functies beheer, verdediging en verwerving - dat rich
ting geeft aan onze relaties, aan de wijze waarop we ons presenteren, aan onze 
toekomst, en precies deze aspecten verhelderen de onmisbaarheid van een 
aantal algemeen menselijke vaardigheden, zoals een juiste interpretatie van 
situaties, een gepaste psychologische afstand tot anderen, een zekere con
trole over de omgeving Is het actie-terrein nog slechts virtueel geworden, of 
zeer vaag of groot, dan betekent dit dat psychologische en vooral maat
schappelijke rollen zijn komen te vervallen Er is hoegenaamd niets meer waar
aan men nog houvast heeft, waarvoor men beslissingen neemt of 
verantwoordelijk is Het meest ernstige treft hem aan de basis van zijn en 
ieders cultuur er zijn geen anderen meer met wie hij (wezenlijk) deelt en 
communiceert In dat opzicht is hij, de thuisloze, in zijn odyssee een woestijn 
in zichzelf 

Het verlies van eigen territoria stuurt eigenlijk alles in de war, men 
is niet alleen elke persoonlijke ambitie of betekenisgeving aan het eigen leven 
kwijt, maar ook de zorg voor dit eigen leven, en de hulpverlening weet er 
evenmin nog raad mee 'Het tekent ', zegt Heydendael, 'de discontinuïteit in 
iemands leven en dat bedreigt in hoge mate de identiteit' 

-H2- DE ODYSSEE VAN T H U I S L O Z E N 



Binnen de laagste klassen is 

er een categorie die in het bijzonder verschilt 

van alle andere· the homeless the most disadvantaged 

of tbe extremely poor 245 

HET L I C H A M E L I J K T E R R I T O R I U M 

'Mijn huis is mijn lichaam', of andersom, 'en die autonomie zal ik niet snel 
prijsgeven'246 Het niet participeren aan het maatschappelijk 'verkeer', het 
gemis aan een sociaal netwerk, de emotionele armoede, de onverschilligheid 
en het wantrouwen ten opzichte van instanties brengen letterlijk een reliëf 
tot stand dat Vexliard aanduidde met de term dégradation des besoins. Het is de 
onvermijdelijke ellende als gevolg van een ernstig sociaal geïsoleerd bestaan, 
het verwijst naar territoria die voor thuislozen een probleem vormen, maar 
ook het enige territorium dat hij nog rijk is, zijn lichaam, is over het alge
meen arm aan vitaliteit.247 

Over de gezondheid van thuislozen is relatief veel bekend en ieder
een kan zich ook direct voorstellen, dat het onbestemde rondhangen, de schra
le maaltijden, de hazeslaapjes, het leven onder het juk van een verslaving en 
het ontbreken van elementaire mogelijkheden van hygiëne samengaat met 
allerlei vaak langdurig verwaarloosde gezondheidsklachten en dat er zelden 
sprake is van een tijdige of adequate interventie Dat geldt hoofdzakelijk voor 
de mensen op straat, maar ook binnenshuis, in internaten of pensions, is de 
morbiditeit niet gering, zoals recentelijk - in І997 - door Roorda-Honée en 
Heydendael nog eens is bijeengezet.248 Het schort vooral aan mobiliteit bij de 
internaatbewoners, velen hebben vaak ernstige klachten, zoals pijn- en stijf-
heidsgevoelens, zwelling of oedeem, zweren of schimmels.249 Het is evident, 
dat bij de eerste categorie, de zwervenden, de gezondheidsrisico's het grootst 
zijn en dat de instabiliteit, het onverzekerd zijn250 en de matige toegang tot 
zorgvoorzieningen extra handicaps vormen. Vandaar dat de Gezondheids
raad - (pas) in 1995 - een extra pleidooi hield voor het instellen van sociaal-
medische spreekuren.251 

Opgemerkt dient te worden, dat de onderzoekingen onderling veel
al niet vergelijkbaar zijn,· het betreft vaak kleine groepen, specifieke situaties 
en het gaat vaker om ervaren gezondheid dan om anamnestisch onderzoek, 
mede omdat het veelal een in onderzoek 'meegenomen thema' is. Ondanks 
deze methodologische beperking zijn de bevindingen opvallend consistent, 
(ook) in vergelijking met onderzoek hiernaar in de Angelsaksische wereld. In 
z'n algemeenheid is te zeggen, dat de leefwijze, ook van thuisloze jongeren252, 
veel gezondheidsmalaise met zich meebrengt en tegelijkertijd zowel de dia
gnostiek als de behandeling bemoeilijkt. Dominerend is (ook) steeds, dat de 
drugs- en alcoholverslaving tot de duidelijkste, hardnekkigste, gezondheids-
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problemen zijn uitgegroeid en ook dat psychiatrische patiënten thans vaker 
dan vroeger in het thuislozencircuit terechtkomen 

In veel oudere literatuur,253 dat wil zeggen daterend van het begin 
van deze eeuw, worden de zwervers gezien als een gevaar voor de volksge
zondheid want zij zijn eigenlijk een soort 'reizigers in infectieziekten' Zij 
zouden veel besmettelijke ziekten overbrengen. Thans is dit gevaar nagenoeg 
uit de tijd, alhoewel er zowel bij ons als in het buitenland waakzame aandacht 
is voor de prevalentie van tuberculose.251 

De sociaal-psychiater Horst vond de gezondheidstoestand van de 
door hem onderzochte 100 internaatbewoners opmerkelijk goed, 'het is voor
al hun geestelijke gesteldheid die aandacht vraagt'.255 Mullink's bevindingen 
wezen op het tegendeel, hij vond een grote variëteit aan lichamelijke afwij
kingen en voorts dat de helft van de door hem onderzochte populatie psychisch 
niet geheel volwaardig was.256 Beiden benadrukken, dat het hebben van eni
gerlei afwijking op zich geen reden is om in de thuislozensfeer te belanden. 
Deze mening, dat problemen additioneel zijn, zal door alle onderzoekers wor
den onderschreven, zij het met de kanttekening dat met name drugsversla
ving bij jongeren toch als een groot risico kan worden aangemerkt. 

Het duurt dan tot in deze tijdsperiode dat er een landelijk onderzoek 
wordt ingesteld naar de verzorgings- en verpleegbehoeftigheid.257 De infor
matie, welke berust op de oordelen door groepsleiders, verpleegkundigen en 
ziekenverzorgenden, heeft betrekking op de gehele intramurale thuislozen-
populatie, c.q. op 1223 mannen en 95 vrouwen 25e 

De verkregen gezondheidsgegevens benadrukken toch de kwets
baarheid, en ook de afhankelijkheid is opvallend, zeker gezien het gegeven 
dat ruim 12% van de 18 tot 30-jarigen hulp nodig heeft bij de lichamelijke 
hygiëne en bij het kleden De beoordelingen wijzen uit, dat de lichamelijke 
gezondheid over het algemeen slecht is. Ruim 41 % geniet een matige gezond
heid en van 10% wordt de gezondheidstoestand zwak genoemd. Van de 1318 
thuislozen gebruikt circa 60% medicijnen, 56% van hen gebruikt psychofar
maca en 29% slikt meer dan drie medicijnen per dag. Aangezien in de litera
tuur wel vaak een overzicht is te vinden van geconstateerde klachten en/of 
aandoeningen, maar nog niet eerder een dergelijke lijst verscheen van groe
pen medicijnen, volgt daarover hieronder een tabellarisch overzicht " ' 

De leeftijd is een belangrijke factor voor de mate van validiteit. Ook 
bij thuislozen blijkt dat met het toenemen der leeftijd meer verzorgingsbe
hoeftigheid gaat ontstaan. Een scheidslijn tussen verzorgings- en verpleeg
behoeftigheid is moeilijk te trekken. Het is, evenals buiten de thuislozenzorg, 
een geleidelijke overgang naar meer zorgafhankelijkheid. Op grond van validi-
teitsgegevens bepaalden de onderzoekers de hulpindex260 van bewoners jón
ger dan 69 jaar. dan blijkt dat 3% van de bewoners verpleegbehoeftig is en 13% 
verzorgingsbehoeftig. Wanneer de leeftijdsgrens bij 60 jaar ligt, dan is daar-
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Een rantjschikkmt) van çfeneesmiââelentjroepcn m % 

1 Hypnotica, sedativa en anxiolytica* 

2. Antipsychotics 

3 Antidepressiva 

4 Anti-epileptica 

5 Anti Parkinson 

6 Analgetica en antipyretica** 

7 Hartglycosiden 

8 Anti-antmie 

9 Angina pectoris 

10 Antihypertensiva 

11 Diuretica*** 

12 Pharm ter regel maag pH 

13. Darmspasmolytica 

14 Laxanthia + anti-diarrhee 

15. Pharmaca bij hoest 

16 Bronchospasmolytica 

17. Antibiotica en tuberculostatics 

18 Anti-rheuma/jicht 

19 Bloedsuikerverl middelen**** 

20 Corticosteroïden 

21 Midd tegen alcoholisme 

22 Suppletie 

Mannen 

(N=697) 

32 9 

31 9 

7 6 

8 8 

165 

4 6 

8 5 

1 6 

7 3 

8 

20 7 

5 2 

1 

4 7 

4 

139 

1 4 

5 6 

6 

2 4 

6 6 

18 1 

Vrouwen 

(N=72) 

50 

50 

15 3 

5.6 

25 

6 9 

1 4 

2.8 

1 4 

8.7 

26.4 

1 4 

2 8 

5 6 

2.8 

-
8 3 

6 9 

-
4 2 

27 8 

Totaal 

(N= 769) 

34 5 

336 

8 2 

8 5 

173 

4 8 

7 8 

1 7 

6 8 

8 3 

21 2 

4 7 

1 

4 6 

4 2 

129 

1.3 

5.9 

6 1 

2.2 

6 4 

19 

* = voornamelijk benzodiazepines ** = hoofdzakelijk perifeer aangrijpend,- *** = a) wsch 
hypertensief respectievelijk 12 8 en 11 1 % en b) wsch dturetisch respectievelijk 12 1 en 
16 7%, **** = insuline resp 2.6 en 2 8% en oraal resp 3 4 en 4 2% Voorts onderscheidt 
Selten nog een grote groep oventje medicijngroepen 

TABEL 2 CENEESMIDDELENCEBRUIK VOLGENS SELTEN 

boven 8% verpleegbehoeftig en 24% verzorgingsbehoeftig. Aangezien circa 
45% van de opgenomen thuislozen ouder is dan 60 jaar, betekenen deze resul
taten dat ongeveer één derde verzorging en verpleging nodig heeft. 

He t contrast tussen de normaliteit van het dagelijks leven en het 
'zwerversleven' is scherp en in essentie is er door de jaren heen wat dat betreft 
ook weinig of niets veranderd. Een losgeraakt bestaan wreekt zich in vrijwel 
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ieders odyssee. 'Hun leefstijl is zeker niet gericht op (bewuste) preventie met 
betrekking tot gezondheid.'261 

Tot slot van deze paragraaf over gezondheid een korte impressie van 
het Amsterdamse veldwerkproject onder thuislozen, waarin, naast directe 
hulp, een inventarisatie is gemaakt van de sociaal-maatschappehjke en gezond
heidstoestand.262 Hier kreeg het veldwerk gestalte door aanwezig te zijn op 
plaatsen waar thuislozen zich ophouden, processen te observeren en gesprek
ken te voeren over onderwerpen die voor de betrokkenen op dat moment 
belangrijk waren. Ook werden op verscheidene locaties medische en sociaal
verpleegkundige spreekuren ingesteld. Aldus heeft een team van veldwerkers 
gedurende anderhalf jaar contact gehad met een bonte mengeling van per
sonen: jongere en oudere thuislozen, (mishandelde) vrouwen, junkies, ver
slaafde (homo-)prostituees, extreem problematische alcoholisten, ontredderde 
en 'simpele' mensen, illegale buitenlanders, ex-delinquenten en banging arounds. 
De vele buitenlopers zijn lang niet allemaal ook buitenslapers, dat wordt op 
vele plaatsen ook niet getolereerd, waar dat wel wordt toegestaan, wordt het 
toch regelmatig ontmoedigd zodat 'de groep' beheersbaar in getal blijft. 

De medische spreekuren, waarover sober verslag is gedaan, werden 
druk bezocht. Er werd in overeenstemming met de bevindingen van Joosten26' 
en (ook) Amerikaanse onderzoeken26·1 een gevarieerd morbiditeitsbeeld gecon
stateerd, waarbij bovendien in 25% van de gevallen acuut ingrijpen noodza
kelijk werd geacht. Ongerelateerd aan biografische gegevens blijkt, dat 10% 
(N=100) extreem vermoeid en vervuild is en dat 34% lijdt aan chronische 
afwijkingen. Ook het aantal psychiatrische diagnosen is indrukwekkend: 14 
gevallen van psychose, 5 personen met een depressie, zevenmaal een antiso
ciale persoonlijkheid, tweemaal een korsakow en bij maar liefst 18 personen 
was sprake van nervositeit, angst en/of hyperventilatie. Door de mobiliteit 
van de mensen kon in veel gevallen een behandeling niet geheel worden afge
rond, telkens weer wreekt zich het eerder genoemde circulaire gedrag. 

De afzonderlijke spreekuren van sociaal-verpleegkundigen bleken 
eveneens zinvol, en dat zeker niet alleen vanwege het verpleegkundige aspect 
Door hun kennis van de lokale gezondheidszorghulpverlening konden zij er 
vaak voor zorgen dat de thuisloze weer aanspraak ging maken op die hulp
verlening, - maar dan moest veelal wel eerst het nodige worden geregeld, niet 
in de laatste plaats met het ziekenfonds. Vooral bij de oudere thuislozen was 
deze inbreng van groot belang. Tevens konden de sociaal-verpleegkundigen 
een betere zelfzorg stimuleren, zowel wat betreft de dagelijkse hygiëne als 
door er telkens op te wijzen dat ZIJ niet te lang met bepaalde klachten moes
ten blijven lopen. Overigens worden chronische klachten sneller verzwegen, 
omdat ze al zo lang aanwezig zijn en bij het leven 'horen'. 

De contacten met de vele tientallen thuislozen verliepen over het 
algemeen heel goed. Ze waren niet allen even mededeelzaam, met name ïlle-
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galen en ex-delinquenten zwegen zoveel mogelijk en waren veelal ook snel 
verdwenen. Een afwijzende houding kwam relatief weinig voor. Moeilijke 
cliënten waren met name de drugsverslaafden en de chronische psychotici. 
De contacten met hen waren of dwingend of vluchtig van aard en meerma
len was er sprake van argwaan of agressie 

Homelessness is a métaphore 
for profound disconnection from 

other people and social institutions 265 

FRACMENTEN UIT HUN ODYSSEE 

In De Crypte, een dagopvang van de St. Vincentiusvereniging, kunnen men
sen vrijblijvend terecht. Men kan er koffie en gevulde koeken kopen. Er staan 
houten stoelen en tafels en erachter is nog een ruimte waar mensen op hou
ten banken een dutje kunnen doen, - eigenlijk een weerspiegeling van 'de 
minus van hun leven', ver van enig ideaal. Een comfortabele lounge is het 
andere, irreële, uiterste, maar zó primitief lijkt me eerder dodelijk dan inspi
rerend, - maar welke geest bedenkt dat het daar om gaat? Het gaat primair 
om tijdelijke beschutting, om op adem te komen, om in en uit te lopen en, 
eventueel, om elementaire zorg, - dit laatste in elk geval in de periode dat de 
sociaal-verpleegkundige er tweemaal in de week spreekuur hield. Met wie en 
met welke problemen zij werd geconfronteerd, wordt duidelijk uit enkele 
casus.266 Allen leven op straat, om uiteenlopende en complexe motieven 'I 
don't think anyone except the sickest would wish for such an existence.' McKay noemt de 
straat een toevluchtsoord voor 'de minst gesocialiseerden' onder de thuislo
zen.267 Weigering van hulp, hetgeen veelvuldig voorkomt, is geen argument 
het niet te blijven aanbieden. 

Een vrouw van ongeveer 45 jaar 

Zij komt zeker al twee jaar vrijwel dagelijks in De Crypte. Zij ziet 
er wisselend verzorgd uit, heeft altijd dezelfde kleren aan, gebruikt 
soms make-up. Zij kent veel mensen en is heel coöperatief, maar 
weigert iets te zeggen over haar leven, ook niet aan de vrijwillig
ster met wie zij een goed contact heeft. Zij moet het hoogstwaar
schijnlijk stellen zonder uitkering, onderdak en is evenmin 
verzekerd. 'God zorgt wel voor me.' Mevrouw lijkt tevreden met 
deze manier van leven. Zij was ook een bezoekster van het Stoe-
lenproject268, vond het daar redelijk goed, maar toen het project 
ophield, merkte zij op. 'Ook dan red ik mij wel.' 
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Een man van plusminus 60 jaar 

Deze heer vraagt mij regelmatig te spreken, meestal betreft het 
een vriend over wie hij zich vanwege veel wondjes zorgen maakt. 
Desgevraagd zou hij proberen deze vriend eens mee te brengen, -
maar blijft karig in het geven van informatie en wil ook niet dat er 
iets over hem wordt opgeschreven. 
Hij zwerft al jaren, dat bevalt hem goed. Af en toe heeft hij con
tact met een zus in Rotterdam. Hij mijdt de thuislozenzorg, hij 
zou zich daar opgesloten voelen. Zolang hij het kan betalen, slaapt 
hij een paar keer per maand in een hotel, maar verder 'op straat'. Hij 
doet daar heel laconiek over. 

Een man van 40 

Deze man was erg verbolgen over de verplichte TBC-controle 
Maakt zich overigens zorgen over zichzelf. Hij slaapt meestal bui
ten, een enkele keer in een passantenverblijf maar daar kan hij de 
slaap niet vatten. De behoefte aan een douche is soms een goede 
reden er heen te gaan Een man en een onafscheidelijke tas met 
spullen, dat is heel zijn leven. 
De weekeinden zijn een kwelling, De Crypte is dan dicht. Hij hoopt 
vurig TBC te hebben, zodat hij de hulpverleners, die hem zijn uit
kering hebben onthouden, kan besmetten. 

Een vrouw van ongeveer 50 jaar 

Deze vrouw, die ook regelmatig overdag is te vinden in de kapel 
aan het Begijnhof, ziet er verwaarloosd uit. De eerste nood is een 
douche en schone kleren. Zij praat honderduit, maar onsamen
hangend en niet met de bedoeling geholpen te willen worden. 
Alhoewel ze graag, en uitsluitend, een permanente oplossing wil, 
weigert ze elke medewerking. Zij heeft geen onderdak, geen cent 
op zak en is zelfs voor milde pogingen niet toegankelijk. 

£«i vrouw van 65 jaar 

Deze vrouw komt al jaren in De Crypte. Een poosje geleden is zij na 
een uiting van agressie in een snackbar enkele weken opgenomen 
geweest in Santpoort. Ook hier, in de dagopvang, is haar gedrag 
soms moeilijk te dulden, soms hoogst ongepast (zij zat laatst in de 
zaal te plassen), - een wangedrag dat leidt tot tijdelijke uitsluiting 
en tot ronddolen op straat. 
Het contact gaat vooral over medicatie en, van mij uit, een enke
le keer over een verzorgingshuis of iets dergelijks, maar mevrouw 
wimpelt dit telkens af en zegt dan contact te hebben met een make-

- < < 8 - DE ODYSSEE VAN THUISLOZEN 



laar. Als de dagopvang 's middags om vier uur sluit, loopt ze met 
een paar plastic tasjes op straat Soms slaapt ze in een portiek of in 
een oude school, soms in een hotelletje. Zij schijnt toch haar adres
sen wel te hebben en op de hoogte te zijn van bepaalde activitei
ten hier en daar, overigens zonder dat een keerpunt in zicht komt. 

Een verschuiving in het stereotype beeld Thuisloze vrouwen 

Toen de prae-adviseur Honing in 19зо in een vergadering van de Neder-
landsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid - de latere Nationa
le Raad voor Maatschappelijk Werk - pleitte voor een betere gerechtelijke 
behandeling van bedelarij- en landloperijzaken, onderstreepte hij zijn betoog 
met een aantal cijfers over personen die tussen 1926 en 1930 langer dan een 
nacht in het nachtasiel en/of internaat onderdak hadden gekregen. Het ging 
in deze periode over 5639 mannen en 276 vrouwen.269 Het ontstane beeld 
van de thuislozen kan dus niemand bevreemden, maar in de laatste decennia 
heeft zich dit sterk gewijzigd. Alhoewel vrouwen een beduidende minder
heid blijven vormen270, worden zij, evenals psychiatrisch gestoorden en jeug
dige thuislozen, in toenemende mate gesignaleerd. 

In het buitenland is het beeld niet (veel) anders. Roland Weber komt 
in Duitsland op een percentage van 5%271, voor België vermeldt Van Menxel 
een percentage van circa 15%272, terwijl in de VS vrouwen voor circa 20% 
deel uitmaken van de populatie thuislozen,273 een even grote omvang als de 
prognose voor Nederland tegen het jaar 2000.274 Ten slotte gaat het volgens 
Stanislaus Kennedy alleen in Dublin (Ierland) om circa 350 vrouwen,275 onge
veer 7% van de totale populatie thuislozen.276 

Het aantal onderzoekingen met betrekking tot thuisloze vrouwen is 
in de Verenigde Staten het meest respectabel, vermoedelijk om twee rede
nen. In de VS hebben zich relatief meer, veelal medisch gekwalificeerde vrou
wen professioneel geëngageerd met het lot van hun maatschappelijk en 
persoonlijk achtergestelde sexe-genoten Een andere verklaring lijkt, dat de 
bag ladies daar in het straatbeeld ook meer zichtbaar zijn dan bij ons. De bevin
dingen van de research naar hun bestaan zijn niet kritiekloos op de Nederlandse 
situatie toe te passen, maar bieden wel een algemeen herkenbaar profiel. Juist 
vanwege de frappante overeenkomsten wil ik de Nederlandstalige odyssee 
onderbreken en deze paragraaf vervolgen met een beknopte impressie uit de 
Amerikaanse literatuur, waarbij ik me overigens beperk tot de onderhavige 
tijdsperiode (1980-1989). 
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Being more vulnerable and fearful 

on the street, women try to be as inconspicuous 

as possible, whereas men are generally perceived as 

more threatening and have less reason 

to be afraid 277 

DE THUISLOZE VROUW IN AMERIKAANSE VAKLITERATUUR 

Verscheidene onderzoeken wijzen op verschillen tussen thuisloze vrouwen 

en thuisloze mannen Zo lijken de vrouwen meer 'honkvast' te zijn De mobi

liteit onder mannen, die over het algemeen ook langer thuisloos zijn, is gro

ter, dat wil zeggen,zij zwerven van de ene plaats naar de andere Alcoholisme 

komt onder vrouwen minder vaak voor, maar wel is méér sprake van ernstige 

psychopathologie Lenehan e a rapporteren, dat in een modern opvanghuis 

in Boston, met een capaciteit van 350 plaatsen, maar liefst 90% van de vrou

wen een psychiatrisch ziektebeeld vertoont, in tegenstelling tot 40% van de 

mannen 37e Deze auteurs menen voorts, dat de psychiatrische problemen van 

thuisloze vrouwen vaak complexer zijn dan die van de mannen, en vermoe

den dat vrouwen ook pas ten gevolge van een zwaardere levenscrisis thuisloos 

worden Ook de lichamelijke gezondheid van thuisloze vrouwen is over het 

algemeen slecht Bachrach spreekt van een gevarieerd morbiditeitsbeeld 279 

Evenals thuisloze mannen ondervinden zij kwalen of aandoeningen als ver

slavingen, trauma's, TBC, luchtweginfecties, hart- en vaatziekten, gewnchts-

en loopklachten De arts Marjon Kraft komt in Nederland tot nagenoeg dezelf

de bevindingen 28° 

De meeste thuisloze vrouwen zijn niet in staat zichzelf staande te 

houden, ze gaan gebukt onder een groot tekort aan sociale en beroepsvaar-

digheden De innerlijke wil om van koers te veranderen is veelal gesneuveld 

Over het algemeen worden hun levens getekend door angst en vertwijfeling 

McGengle en Launat beschrijven deze 'duisternis' aldus 'Becoming homeless - no 

longer having a place to rest in privacy, prepare one's food, carejor one's children, and store 

one's good - is perhaps the most profound deprivation imaginable in our society '2e' De psy

chiater Graves beleefde haar werk in twee opvanghuizen in Washington (dan 

ook) als een culturele schok Toen ZIJ de centra binnenkwam, trof ze een toe

stand aan alsof ze was beland in een asiel rond de vorige eeuwwisseling Psy

chotische en druk in de weer zijnde vrouwen schreeuwden naar elkaar en naar 

medewerkers allerlei obsceniteiten, anderen zwierven door de gangen die ver

vuld waren van een nare, bedompte lucht 'But the irony of it was that this was Í985 

in the capital of the richest nation on earth '2β2 

Onderzoek onder Amerikaanse thuislozen heeft uitgewezen, dat twee 

factoren vrijwel altijd gemeenschappelijk zijn armoede en afwezigheid van 

betaalbare huisvesting Bijna onlosmakelijk ook is het verband tussen thuis-
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loosheid en huisuitzetting en misbruik, gewelddadigheden door de echtgenoot 
bleken alledaagse gebeurtenissen.2«1 Meer dan tweederde van de thuisloze 
vrouwen in Portland is korter of langer geleden misbruikt, en éénderde wijt 
de huidige thuisloosheid rechtstreeks aan hun slechte relatie met de partner.294 

Van de bag ladies is het minst bekend. Waarom leven ze op straat, zelfs 
wanneer ze onderdak kunnen krijgen in bepaalde voorzieningen? Het samen
leven in een opvanghuis mag niet worden onderschat, vaak is het een gruwel, 
maar toch altijd nog meer verkiesbaar dan het leven op straat. Uit het onder
zoek van Kates blijkt, dat vermoedelijk de zeer rigide regelgeving verklaart 
waarom sommige vrouwen de opvangcentra mijden. Bovendien bestaat er een 
rouleersysteem, te vergelijken met de overnachtingsregel in veel Nederland
se instellingen Het houdt in dat vrouwen zich telkens tijdelijk op straat bevin
den totdat het weer hun beurt is om enkele dagen in het opvangcentrum te 
verblijven. Vier dagen binnen, drie dagen buiten.285 Anderen ontbreekt het aan 
informatie, aan energie en aan vaardigheden om ergens hulp in te roepen. Som
migen maken een afweging tussen de relatieve voordelen van onafhankelijk
heid en bewegingsvrijheid tegenover de nadelen van dreigende huisuitzetting, 
het uitsluitingsbeleid van voorzieningen en de strenge regels aldaar en kiezen 
uiteindelijk voor de straat als de minst beperkende omgeving. 

DE THUISLOZE VROUW IN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING 

In Nederland is een en ander kleinschaliger dan in de VS, maar veel ver
schijnselen zijn daarom in de aard niet minder ernstig, zoals enkele casus296 uit 
De Crypte al aantoonden. Er zijn vele mannen én vrouwen die verwaarloosd 
en ontheemd rondtrekken en verblijven in al dan niet commerciële opvang
huizen (sociale pensions, internaten, logementen). 

Zowel uit de vermelde studie van Blom en uit die van Van Waveren 
c.s blijkt, dat vrouwen een kleine minderheid vormen, maar tevens, dat velen 
van hen onderdak vinden bij vrienden of kennissen, zodat analoog aan de 
Amerikaanse situatie sprake is van een dark number.™7 Opvallend overeenkom
stig lijkt voorts, dat ook de Nederlandse thuisloze vrouwen sterk georiënteerd 
blijven op de stad van herkomst Een derde punt van overeenkomst is, dat 
ernstige alcoholproblematiek eerder kenmerkend is voor mannen dan voor 
vrouwen. Ten slotte vinden we een vierde kenmerk verwoord in de Beleids
nota 1990 van de Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg en Onderdak: 
'De thuisloze vrouw toont een vaak zeer lange en complexe hulpverlenings
geschiedenis. Zij doen doorgaans slechts in het uiterste geval een beroep op 
opname.'289 

Ofschoon de officiële instellingen voor thuislozenzorg en de algemene 
(crisis-)opvangcentra slechts aan een minderheid van de thuislozen hulpver
lening bieden, vormen juist deze instellingen - en dan vooral die van de thuis
lozenzorg - de voornaamste context voor wetenschappelijk onderzoek. Zoals 
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tot dusver al is gebleken, concentreren de meeste publicaties zich op thuis
loze mannen, aangezien zij ruim 90% van de instellmgspopulatie vormen De 
steeds tijdelijke bewoonsters van de opvangcentra worden door deze centra 
niet als thuisloos betiteld, maar vooral als slachtoffer van macht en onmacht 
van mannen en van maatschappelijke structuren, waardoor publicaties over 
hen per definitie een ander karakter hebben 

De sociale achtergronden van gebruikers van opvangcentra en thuis-
lozenzorg komen dikwijls overeen geen of weinig geld, geen werk of een 
onduidelijk arbeidsverleden, geringe opleiding, matige gezondheid, verbro
ken relaties en eenzaamheid In nogal wat opzichten is derhalve te spreken van 
mensen die maatschappelijk kansarm zijn Er is wel een kwalitatief verschil 
tussen cliënten van opvangcentra en cliënten van de thuislozenzorg crisissi
tuaties zijn in beginsel namelijk oplosbaar, en er is veelal nog geen sprake van 
een dusdanige cumulatie van problemen die zo kenmerkend is voor thuis-
loosheid289 Het kwalitatieve verschil heeft met andere woorden betrekking op 
de perspectieven die er (nog) zijn Bij de meeste thuislozen ontbreken deze 
De praktijk leert anderzijds ook, dat cliënten van zowel opvangcentra als 
thuislozenzorg veelal in een kwetsbare positie hltjven 

Van de twintig instellingen voor thuislozenzorg bieden er zeven hulp
verlening aan zowel mannen als vrouwen, waarbij in alle gevallen de vrou
wen veruit in de minderheid zijn De instellingen zijn er over het algemeen 
niet op ingericht, en hebben - zeker in het verleden - vrouwen nogal eens 
geweerd uit vrees voor allerlei moeilijkheden Tegenwoordig denkt men daar 
genuanceerder over en is men, blijkens de eerdergenoemde Beleidsnota, voor
stander van ruimere mogelijkheden voor gemengde opvang Eén instelling, 
het Ritahms, biedt huisvesting en begeleiding aan uitsluitend vrouwen 29° De 
instelling heeft een capaciteit van 45 plaatsen 

Uit een door Ellinger in 1979 verricht inventariserend onderzoek is 
te concluderen, dat het met name gaat om twee categorieën vrouwen, name
lijk ex-psychiatrische patiënten en zwakbegaafde vrouwen De eerste cate
gorie betreft vrouwen, die zich door ernstige defecten in hun persoonlijkheid 
en door het gemis aan een (eigen) milieu alleen kunnen aanpassen in een thuis-
lozeninstelling Zij hebben intensieve begeleiding nodig, evenals de zwak
begaafde vrouwen, bij wie vooral sprake is van een beperkte zelfredzaamheid 
en een gemis aan mogelijkheden tot het leggen van duurzame maatschappe
lijke contacten Vaak wordt dit gemis nog versterkt door uiteenlopende gezond
heidsklachten Een jaarverslag van het Ritahms noemt vijf veel voorkomende 
(combinaties van) redenen dreigende vereenzaming en verwaarlozing, al dan 
niet vrijwillig ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis, uithuiszetting op grond 
van huurschuld, mislukken van kamerbewoning en het weglopen na echtelij
ke ruzie of verbreken van relatie 
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Vooruitlopend op het prognostisch landelijk onderzoek, dat in de volgende 
tijdsperiode nog uitvoerig aan de orde komt, komt naar voren, dat er op dag-
basis ongeveer 3.500 thuisloze vrouwen zijn, waarvan slechts 7-10% in een 
thuislozenmstelling verblijft. Dit aantal zal, bij gelijkblijvende omstandighe
den, in het jaar 2000 zijn gestegen tot circa 20% van het totaal aantal thuis
lozen op dagbasis,- ofwel tot ruim 10.000 vrouwen.291 

Aangezien de problematiek met betrekking tot thuisloze vrouwen in 
feite eerst sedert enkele jaren wat indringender in het aandachtsveld is komen 
te liggen, is relatief weinig over hen bekend Recent sociaal-geneeskundig 
onderzoek onder thuisloze vrouwen geeft in tweeërlei opzicht een notie van 
hun identiteit en voorts een indruk van het milieu waarin ze thans verblijven 
Zo verbleef de arts Kraft vijf aaneengesloten weken in het Ritahuts en kwam 
aldus in de gelegenheid om méér dan alleen de somatiek te onderzoeken.292 

Evenals bij het analoge onderzoek van Joosten geldt ook hier, dat de bevin
dingen slechts geldig zijn voor de bewonerspopulatie van één instelling. Het 
betreft helaas een klein aantal, 40 vrouwen, van wie er elf weigerden. Niette
min zal in de nu volgende beschrijving vooral opvallen, dat er weinig con
trast is tussen haar rapportage en die van de eerder besproken waarnemingen 
van Lenehan en Bachrach. 

Eerst een kort algemeen profiel. De gemiddelde leeftijd is 50 jaar, 
met een spreiding van 20 tot 76 jaar. Ruim driekwart van de vrouwen gebruikt 
een of meerdere medicijnen, 62% gebruikt psychofarmaca, zoals antidepres
siva, antipsychotica, neuroleptica, anxiolitica en tranquillizers. Éénderde van 
de vrouwen gebruikt slaapmedicatie en ruim 20% een vorm van suppletie, 
zoals vitamine B-complex en ijzerpreparaten. Meer dan de helft van de vrou
wen rookt, de meesten van hen heel fors. Slechts één vrouw kampt met een 
alcoholprobleem. De andere vrouwen drinken geen of 'sociaal' alcohol De 
helft van de 29 vrouwen is ooit zwanger geweest, waarbij bij één vrouw de 
zwangerschap door een abortus provocatus is beëindigd. De anderen hebben 
een of meer kinderen 

De onderzochte vrouwen zijn niet bedlegerig. Wel heeft bijna 14% 
hulp nodig bij de lichamelijke verzorging en heeft meer dan de helft van hen 
ten tijde van het onderzoek hinder van een lichamelijke aandoening. In gro
te lijnen lijden thuisloze vrouwen aan dezelfde ziekten als de thuisloze man
nen. Tevens echter aan aandoeningen die gerelateerd zijn aan het vrouwelijk 
geslacht,· ze neigen meer tot het ontwikkelen van perifere vasculaire ziekten 
en vanwege hun geslachtsafhankelijke aanleg tot het ontwikkelen van spata
ders en veneuze insufficiëntie. Bij 31% van de vrouwen is obesitas (= ernstig 
overgewicht) vastgesteld. 70% Van de vrouwen lijdt aan slaapstoornissen. 

Enkele facetten van het alledaagse leven zijn Kraft toch wel bijzon
der opgevallen. Ten eerste de passiviteit. Twee van de 47 vrouwen werken in 
een sociale werkplaats, de rest is overdag thuis. Buiten de huishoudelijke taak 
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's morgens en af en toe een boodschap, doen de meeste vrouwen niet veel op een 
dag. Ze zijn moeilijk te activeren om iets te ondernemen. Bij georganiseerde 
activiteiten, zoals de creatieve- en bewegingstherapie, is de opkomst matig te noe
men. Daarbij valt de uitzichtloosheid van veel vrouwen op. Vooral ook bij rede
lijk jonge vrouwen, die denken dat ze altijd in de instelling zullen blijven. 
Bovendien moet worden opgemerkt, dat ze allemaal erg met zich zelf bezig zijn 
Ook tijdens gezamenlijke activiteiten, zoals het koffiedrinken, valt op dat er 
weinig of geen sociale interactie plaatsvindt. Als er gesproken wordt, betreft het 
voornamelijk zaken die henzelf betreffen. Het praten heeft bovendien hoofd
zakelijk de vorm van melden De kenmerken van thuislozen (passiviteit, een
zaamheid, het ontbreken van perspectief en het onvermogen om keuzes te 
maken) kunnen door deze indrukken alleen maar worden bevestigd. 

De hoeveelheid psychiatrische pathologie onder de vrouwen, hoe
wel daar niet speciaal op is gelet, is aanzienlijk. Eén vrouw leefde ten tijde 
van het onderzoek in een waanwereld,· ze meldde veel klachten die allemaal 
door derden veroorzaakt zouden worden,· ze klaagde bijvoorbeeld over slecht 
slapen, want 'ze maken me wakker 's nachts'. Een andere vrouw leed aan betrek-
kingswanen,· ze dacht, dat alles wat anderen deden voor haar bestemd was,· als 
anderen lachten, lachten ze haar uit, hoorde ze een deur dicht knallen, dan 
deden ze dat om haar te pesten. Een derde vrouw, waarbij ook een carcino-
fobie naar voren kwam, vertelde over angstaanvallen 's nachts, ze is dan bang 
dat ze niet meer bestaat. Weer een ander hoort 's nachts stemmen die tegen 
haar praten. Enkele vrouwen maakten een depressieve indruk (sombere stem
ming), terwijl weer anderen manisch overkwamen (heel druk, van de hak op 
de tak springend) 

Het is heel denkbaar, dat de vele spontaan gemelde klachten vooral 
een vorm van aandacht vragen betreft, alsmede het hebben van veel tijd om 
op elk lichamelijk signaal te letten en te reageren. Daarentegen werd bij éen 
vrouw een duidelijke zwelling in de onderbuik geconstateerd. Bij navraag bleek 
zij dit zelf ook al te hebben bemerkt. Dit, en de hoge bloeddruk die gemeten 
werd (200/110), waren voor haar echter geen reden een arts te consulteren. 

De algemene conclusie is, dat de lichamelijke conditie van thuislo
ze vrouwen zeer te wensen overlaat. In de aanbevelingen bij dit onderzoek werd 
gesteld, dat het zowel de gezondheid van de vrouwen als het leefklimaat in 
huis ten goede zou komen, indien 'gestudeerd wordt op mogelijkheden die de 
inactiviteit gunstig kunnen beïnvloeden. Dit zal allerminst eenvoudig zijn 
Het opleggen van grotere verplichtingen om aan een en ander deel te nemen, 
kan een averechts effect hebben op stemming en sfeer, en dat is geenszins de 
bedoeling Méér fysieke inspanning lijkt niettemin erg wenselijk. Het ver
drijft het te intensieve gepieker, het vermindert wellicht het roken,- er "moe
ten" gevoelens kunnen ontstaan van voldaanheid en moeheid, zodat ook de 
slaapstoornissen minder zullen optreden. Een en ander zou tevens de sociale 
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gerichtheid kunnen verbeteren én appelleren aan zelfverantwoordelijkheid. 
Méér dynamiek leidt mogelijk ook tot beter zichtbare perspectieven,· deze 
lijken thans nagenoeg te ontbreken.' 

Een andere conclusie zou kunnen zijn, dat alhoewel de odys
see van deze vrouwen is geëindigd bij de oase van een instelling, de vicieuze 
cirkel daarmee nog geenszins is doorbroken 

Het menselijk tekort 
prijkt in talloze cursiefjes, maar 

onder veel getamboereer op eigenheid en 
etniciteit gaan wreedheid en eigenbaat schuil 293 

Het Internationale Jaar van de Dak- en Thuislozen 

In de inleiding bij dit hoofdstuk is gesteld, dat onder meer het Internationa
le Jaar van de Daklozen, 1987, een belangrijke impuls heeft gegeven aan de 
aandacht voor schrijnende woon- en leefomstandigheden, met name van mil
joenen burgers in de Derde Wereld.294 Niet alleen daar, maar ook hier heeft 
het menig kompas aan het trillen gebracht, aangezien, in juiste proporties 
beschouwd, ook de situatie in ons eigen land werd gezien als een zorgelijke 
schandvlek op het blazoen van de verzorgingsstaat. 

Behoorlijke huisvesting kan dan overal wel worden beschouwd als een 
fundamenteel recht, maar dat neemt niet weg dat ongeveer een kwart van de 
wereldbevolking is 'gehuisvest' in krottenwijken en illegale nederzettingen en 
leeft onder uiterst ongezonde en onhygiënische omstandigheden. Vele tien
tallen miljoenen mensen slapen op straat. Iedereen heeft de haan horen kraai
en: het aantal zwerfkinderen in Latijns Amerika wordt geschat op 30 miljoen, 
bepaald niet beschouwd als junior gezanten van God, maar als kleine bandie
ten en vogelvrij. Geschat wordt, dat de wereldbevolking tot het jaar 2000 met 
anderhalf miljard zal toenemen en dat meer dan driekwart van deze toename 
in steden zal leven, hetgeen onrustwekkend is wanneer men zich realiseert hoe 
weinig landen een beleidsprogramma hebben om zelfs de achterstanden op het 
terrein van basisvoorzieningen enigszins in te lopen De arm(st)en in de wereld 
behoren zelden tot de daadwerkelijke (politieke) motieven van een beschaving, 
op z'n best zijn zij onder de hoede van kleine, nationale 'missie's' 

Wereldschokkende veranderingen zijn als gevolg van zo'n interna
tionaal jaar niet te verwachten, maar specifieke economische en sociale ont
wikkelingsactiviteiten kregen niettemin de nodige aandacht, flinke financiële 
injecties en schuilden onder een bijna weergaloze solidariteit Als men nu, 
tien jaar later, de dagelijkse televisiejournaals volgt, dan weet men dat de ver-
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houdingen in de wereld wel flink zijn gewijzigd, maar niét de ongelijkheid 
(De technologische vooruitgang gaat wel door, maar met de armoede zullen 
we de komende eeuw zo gauw geen raad weten ) Van volstrekte onverschil
ligheid is misschien geen sprake, maar die de hanen hadden kunnen horen 
kraaien, hielden hun oren naar elders 

HET WEB VAN VERANTWOORDELIJKHEID 

Deze paragraaf gaat geen analyse worden van de moedeloos makende armoe
de in derde wereldlanden noch van stedelijke marginaliteit2'5 of sociale cohe
sie in het Westen296, maar biedt 'slechts' een bescheiden inventarisatie van wat 
in het bestek van het internationale jaar voor of met betrekking tot thuislo
zen in Nederland297 is geïnitieerd Dat is met eenvoudig want een lijst van 
concrete 'effecten' of feiten ontbreekt, zodat eigenlijk alleen achteraf lijkt vast 
te stellen waartoe de disproportionele aandacht in 1987 uiteindelijk heeft geleid 
Indien mijn antwoord luidt, 'tot differentiatie in het hulpaanbod, tot profes
sionalisering van de zorg en tot integratie in lokaal beleid', dan zit ik er niet 
ver naast, al impliceert dit niét dat we sedertdien (dus) het perfecte antwoord ken
nen op de noden van thuislozen 

Bladeren door de kranten uit dat jaar, vergemakkelijkt door de spe
ciale knipselkrant over dak- en thuislozen2*8, doet herinneren aan de best denk
bare toevalligheid van een extreem strenge winter, aan stagnerende extra 
EG-voedselhulp299, aan de ontoereikendheid en de onmacht van de hulpver
lening, aan de drastische bezuinigingen in de welzijnszorg300, aan de door Stolk 
als schande genagelde beelden van psychotici op straat301 en niet in de laatste 
plaats aan een verontrustende omvang van zwerfjongeren en hun weerzin tegen 
hulpverleners 302 Eindelijk een paar 'nieuwe', vette kluiven voor journalistiek 
Nederland, opgediend met tragische levensgeschiedenissen en overtuigend 
beeldmateriaal Voor wie in kranten of opiniebladen deze odyssees oversloeg 
of over het hoofd zag, werd er onderweg en anders 's avonds wel mee gecon
fronteerd Televisiemakers spitten Nederland om naar tragiek en reclamebu
reaus ontwierpen soms treffende posters voor onze nationale brainwash, de 
billboards ï03 Geen mens die zich aan deze 'zintuigen' kon onttrekken 

De effecten, hoe moeilijk ook te meten, zijn groot geweest De bete
kenis van de voorgaande alinea is, dat de mediamacht een enorm web heeft 
gesponnen dat enerzijds Nederland onder grote druk heeft gezet en anderzijds 
heeft gezorgd dat niemand gezichtsverlies hoefde te lijden Inherent aan dit 
web is de verstrengeling van allerlei factoren want het mediaproces mobili
seerde niet alleen verschillende zorgsectoren (thuislozenzorg, algemene 
opvangcentra, GGz en GG & GD'en), overheden (rijk, gemeenten en pro
vinciale raden voor volksgezondheid) en maatschappelijke instanties (zoals 
sociale diensten en woningbouwcorporaties), maar sensibiliseerde ook ande
re 'partijen', zoals opleidingen, kerkgenootschappen en uiteenlopende chan-
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tatieve bewegingen. Was het niet de landelijk secretaris van de thuislozen-
zorg, dan waren het beurtelings wel de directeuren van de instellingen of de 
hoogleraar die omstandig aan de pers uitlegden over wie het nu eigenlijk gaat 
en wat er nodig is voor een adequate zorg. Elke uitleg kende steevast drie ele
menten: een explicatie van de problematiek, de ernst (omvang) ervan en de 
schrijnende tekorten, terwijl de overheid vast in het zadel bleef en voet bij stuk 
hield dat méér geld niet te verwachten was.304 Dit laatste betekende, dat de 
thuislozenzorg herhaaldelijk het consigne kreeg méér te moeten doen met 
hetzelfde budget én dat er, indirect maar niet tevergeefs, een beroep werd 
gedaan op 'een zorgzame samenleving' 

De thuislozenzorg zag de vruchteloze pogingen om een groter bud
get te verkrijgen morrend onder ogen, maar wilde óók af van het imago een 
stiefkind te zijn, zowel van alle andere hulpverleningssoorten als op de over
heidsbegroting. Gelukkig was de overheid wel bereid geld beschikbaar te stel
len voor onderzoek en intussen was het aan de zorg om zich niet als zwakke 
kat te profileren maar als een vindingrijke partij. Dat was niet gemakkelijk want 
de zorg had tot dan toe vooral gefunctioneerd als het stille, laatste station en 
had deswege zeker last van een zowel politiek als maatschappelijk geringe 
interesse. Het inmiddels over Nederland gesponnen web, de kracht van de 
media, haalde als het ware de zorg uit haar isolement.305 

HET DOMINO EFFECT 

Ofschoon de meeste berichten de vinger wezen naar de centrale overheid, 
stak ook 'menigeen' de hand in eigen boezem. Eigenlijk voelde iedere instan
tie of instelling zich (opeens) verantwoordelijk. Gemeentebesturen (in het 
bijzonder van de grote steden die tenslotte een convenant hebben met het 
rijk), beleidsmakers en onderzoekers van sociale en geneeskundige diensten, 
woningbouwcorporaties, diaconieën en tal van vrijwilligersorganisaties wis
ten zich aangesproken, plukten uit de ruif van aandacht en kwamen met beziel
de plannen. Nederland werd wakker geschud en 'ontdekte' een nieuwe 
doelgroep306 en dat bracht indirect (toch) meer geld op tafel. Behalve video
producties en informatieve brochures zijn vele, vooral plaatselijke initiatie
ven ontwikkeld om tegemoet te komen in de als te schraal geafficheerde zorg 
voor thuislozen. Een capaciteit van 1700 plaatsen, waarvan 140 in passan
tenverblijven - geconcentreerd in negentien erkende instellingen verspreid 
over het land - is immers een gering en voortdurend tekortschietend gebaar 
naar een populatie die naar schatting 50 000 mensen omvat, van wie er 15 
000 helemaal nooit een beroep doen op voorzieningen.307 

Er ontstaat een groter alternatief of grijs circuit van vrijwilligerspro-
jecten308 voor dag- en/of nachtopvang, er komt een busproject om 'buitensla
pers' beter te kunnen bereiken, er worden kamerbewoningsprojecten 
gerealiseerd309 en medische spreekuren ingesteld.310 Er komt een versoepeling 
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van de overnachtingsregeling en men bezint zich op een bredere dienstverle
ning 3" L·st but not least, er wordt veel landelijk, provinciaal en gemeentelijk onder
zoek geëntameerd want elke stad of provincie wil de grootst mogelijke zekerheid 
over de status quo van armoede en thuisloosheid binnen hun grenzen 

Zo trok het internationale jaar als het ware een spoor van signalen 
door het land en het spreekt bijna vanzelf dat dit niet tegen dovemansoren 
bleek Het bij herhaling aantonen van allerlei tegenstellingen312 in een samen
leving appelleert aan verantwoordelijkheid, aan mededogen, aan sociaal fat
soen Het kan qua omvang van voorbijgaande aard zijn, maar niet de impulsen 
want die hebben geleid tot overleg met andere partners in de publieke sector, 
tot uitwisseling van ideeën en tot concrete vormen van samenwerking, in het 
bijzonder op het terrein van volkshuisvesting Zoals in de volgende periode 
zal blijken, is daarmee een tijdperk ingeluid van professionalisering, van dif
ferentiatie en integratie in lokaal beleid 

SAMENVATTING TIJDVAK 1980 1989 

Dejare» tachtig beginnen rustig, maar eindigen in 'volle windkracht' als veel onderzoek van
uit steden en provincies wordt geëntameerd Het blijkt de aanloop naar de hardop uitgesproken 
vraag met betrekking tot de lokale realiteit van een heterogener wordende populatie thuislozen, 
alsmede de vraag naar hoe de samenleving zich verhoudt tot de kwetsbaren 
Een eerste accent ligt op de voorzieningen De praktijk had al lang uitgewezen, dat thuislozen 
Zijn in te delen in bekende categorieën, zoals zwakbegaajden, alcoholisten en psychiatrische 
patiënten, maar dat ZIJ m de thuislozenzorg verblijven vanwege een combinatie van stoornis
sen Dit nam de veronderstelling niet weg, dat thuislozen ook tn andere, categoriale, instellin
gen voorkomen, ZIJ het anders gelabeld De studie 'Kenmerken van maatschappelijk gehandicapten' 
bevestigde deze hypothese De structurele verschillen waren weliswaar groot, maar op het niveau 
van vaardigheidskenmerken en gedrag bleek er sprake van een tamelijk homogene populatie 
Ook de mogelijkheden van samenwerking, waarvan in die tijd nauwelijks sprake was, zijn in 
deze studie nader onderzocht In twee latere onderzoeken naar de levensopvattingen werden ver
scheidene resultaten versterkt teruggevonden 

Een tweede accent ligt op de jongste generatie De toename van jongeren wekt alom verontrus
ting Alhoewel velen op de Zorg blijken te zijn aangewezen, acht de zorg zichzelf onvoldoende 
toegerust, maar het dilemma met betrekking tot hun toelating wordt vooral gevoed vanuit een 
maatschappelijke, morele ontmoediging door het verschijnsel zelf, door de overtuiging dat 'zij 
m dit circuit met thuishoren' Het gaat om ernstig gedesillusioneerde jonge mensen die zich niet
temin anders manifesteren dan hun oudere lotgenoten, van wie ZIJ Zich ook bij voorkeur dis
tantieren Besproken is het eerste Nederlandse onderzoek van Verblakt, gevolgd door dat van 
Korf en Hoogenbout Het is geen tijdelijke crisis of levensstijl, geen onschuldige tijdspassering 
Ongeloojen optimisme fissele« elkaar af 'Much past, less future' houdt de overhand 
Een derde accent in dit tijdvak ligt op degenen die het meest zichtbaar zijn op straat, de zwer
vers Een studie heeft betrekking op de reguliere passantenzorg, een tweede op commerciële pen
sions, het derde besproken onderzoek is de eerste etnografische studie m Nederland, die van De 
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ßif (Het is opmerkelijk overigens hoe weinig etnografisch onderzoek er is verricht, het tweede 
en tevens meest recente is dat van Van Doorn ) Deze onderzoeker schetst de organisatie van de 
schrale leefmogelijkheden, de gewiekste straatintuttte, en geeft de grenzen weer die er zowel van
uit de 'agents of social control', als door subgroeperingen aan worden gesteld De 'tijd' ts het 
grootste probleem, en vanuit vele invalshoeken wordt duidelijk, dat hoe langer het zwerven 
voortduurt, hoe moeilijker het tij is te keren 

Een volgend accent betreft de territoria, die vrijwel alle zijn verloren op één na, het eigen lichaam 
Men geeft het niet gemakkelijk prijs, maar kan er evenmin goed voor zorgen Het verlies van 
eigen territoria stuurt eigenlijk alles m de war, ook op het vlak van gezondheid Zowel bin
nenshuis, in internaten of pensions, als buitenshuis, op straat, is de morbiditett groot Proble
men als het onverzekerd zijn en de moeilijke toegang tot zorgvoorzieningen vormen hierbij een 
extra en versterkende handicap Een losgeraakt bestaan wreekt zich in vrijwel ieders odyssee 
Vroeger werden zij 'reizigers in infectieziekten'genoemd, een titel die thans met meer past, alhoe
wel tuberculose vooral binnen deze populatie nog regelmatig wordt geconstateerd Hetgenees-
middelengebrutk is hoog, de verzorgingsbehoeftigheid onder ouderen aanzienlijk Overigens 
worden lokale medische spreekuren druk bezocht 

Het vijfde accent betreft de thuisloze vrouwen, praktisch overal in de minderheid, ofschoon de 
verwachting is dat bef percentage m Nederland dat van Amerika zal evenaren, ongeveer 20% 
Zij die een beroep doen op opname, kennen, evenals hun mannelijke lotgenoten, een lange en 
complexe bulpverlenmgsgescbiedents Aangezien vrouwen eerder dan mannen in acute nood 
onderdak vinden bij familie, vrienden of kennissen, zal er zeker sprake zijn van een 'dark num
ber' Het sociaal-geneeskundig onderzoek van Kraft, maar ook enkele casus van elders, geeft 
een notie van kenmerken en bijzonderheden van thuisloze vrouwen Het ligt voor de hand de bij
na 20 000 vrouwen die zich jaarlijks aanmelden bij vrouwenopvanghuizen niet thuisloos te 
noemen, bet betreft veelal mentaal en fysiek mishandelde vrouwen die op de vlucht zijn voor 
hun gewelddadige partners 

Tot besluit van dit tijdvak wordt ingegaan op de betekenis van het Internationale Jaar van de 
Dak- en Thuislozen De vloed van aandacht heeft niet alleen geleid tot het initiëren van veel 
onderzoek, maar heeft ook de thutslozenzorg voorgoed van 'het eiland'gehaald en geappelleerd 
aan de verantwoordelijkheid van vele maatschappelijke instanties Het (kwetsbare) burger
schap zal voortaan centraal staan 

De periode i990 - heden 

Niemand haft de toekomst, men 
moet hem zelf maken 

LOT EN NOODLOT ZIJN NIET SYNONIEM 

Juist in dit laatste decennium is de oogst in menig opzicht het grootst Ter
wijl de maatschappelijke tolerantie het wederom zwaar te verduren krijgt, 
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zien vele studies het daglicht, worden de beloften van een rijker geschakeerd 
hulpaanbod ingelost en nemen steeds meer thuislozen het heft in eigen hand. 
Niettemin behoudt ieders odyssee dezelfde pijnlijke en weerbarstige trekken 
als altijd, soms omdat de wetten van de zelfkant nog even onverbiddelijk zijn 
en er vanuit de gegeven ongelijkheid aan het mensenbederf maar geen einde 
komt.313 Anderzijds bereiken vele thuislozen een status van 'socratische auto
nomie'31« en lijkt er in deze wereld van 'solitaire gemeenschapsmensen'315 spra
ke te zijn van énig opklimmend geluk. Het gaat niettemin moeizaam, 
stroomopwaarts, maar velen zijn meer burger dan ooit Van alles is de gedaan
te (maar) tijdelijk, - ofschoon, zo zal blijken, de resultaten van veel empirisch 
onderzoek ook in deze periode nog reproducties lijken van de beelden van 
droefenis van vroeger. 

Het Opklimmend geluk' is een kwalificatie in een bepaalde context, 
namelijk de onverwachte, sterk toegenomen beweging op de as van zelfbe
schikking en afhankelijkheid, zonder dat we dit direct kunnen interpreteren 
als 'tekenen van een normaal leven'. Een succesvolle verkoper van straatkran
ten verwerft zich wel een aardig inkomen, maar er is nog heel wat meer voor 
nodig voordat hij weer echt een eigen leven heeft opgebouwd, maar dat hij 
volhardt in participatie is belangrijke winst, zowel in persoonlijk als in maat
schappelijk opzicht. Het roer kan om. 

De herkomst van onderzoek in deze periode is buitengewoon heterogeen, 
zoals blijkt uit de betrokken disciplines, sociale geneeskunde, epidemiologie, 
sociale psychiatrie, sociologie, sociale & cultuurpsychologie, antropologie, 
algemene & orthopedagogiek, andragogiek, ethiek, recht, architectuur. De the
ma's zijn kortweg al even uiteenlopend stedenonderzoek, prognostisch onder
zoek, thuisloze jongeren vanuit verschillend perspectief, nieuwe methodieken, 
psychische problemen, psychiatrische stoornissen, affectieve verwaarlozing, 
gezondheiden bestaansonzekerheid, architectuuren (volks)huisvesting, bemoei-
zorg, rehabilitatie en casemanagement, ethische aspecten, beleid, preventie, 
vormen van zelfbeheer en maatschappelijk herstel. Al deze onderwerpen, wel
ke erop wijzen dat de odyssee van thuislozen vergezeld gaat van veelsoortige 
en aanhoudende aandacht, wil ik trachten in een zevental paragrafen te recon
strueren (zie schema 4). 
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OndcTWtrpm periode V 

§ 1 Stedelijke marginaliteit 

§ 2 Prognostisch (landelijk) 

onderzoek 

§ 3 Thuisloze jongeren 

andermaal 

§ 4 Thuisloosheid en (geeste

lijke) gezondheidszorg 

§ 5 Architectuur en 

(volks)huisvesting 

§ 6 Thuisloosheid en 

rehabilitatie 

§ 7 Expressies van zelfrespect 

en verantwoordelijkheid 

Studi« reflecties * verschijnselen 

В van Waveren, Ρ Koeken & Τ van de Ven, 

A Heydendael, H G Brouwers & M H R Nuy, 

L Deben, J Godschalk & С Huysman, 

L van Doom, G Engbersen e a 

Definities, aantallen, prognoses, fricties tussen 

vraag en aanbod Vereniging Nederlandse 

Gemeenten, Ρ Heydendael, M H R Nuy 8c 

H G Brouwers, L Deben & Ρ Heydendael 

Η de Bie & H Dortmans, J van der Ploeg, 

J Gaemers & Ρ Hoogendam, R Verhoeven e a , 

J Roorda, M Thomeer, L Tavecchio, 

J van Susteren, J Gijtenbeek 

J van Limbeek e a , A Schene, NRV-advies, 

De achtergrondstudie van het NcGv 

A Graafland, F Spienngs, D van den Bogaard e a , 

NWR 

Vernieuwingen in de maatschappelijke opvang, 

inloopspreekuren & casemanagement, de straat-

advocaat, tolerantie en maatschappelijk herstel 

De belangenvereniging, nachtopvang in zelfbeheer, 

het fenomeen straatkrant, schrijf-, schilder 

en toneelkunst 

S C H E M A 4 STUDIES EN F E N O M E N E N IN PERIODE V 

§ i Stedelijke marginaliteit 

Somber stemmende journalistieke impressies en signalen uit de hulpverlening 
dat het water hen tot de lippen steeg, twee hoofdkenmerken van het inter
nationale jaar, leidden in verschillende steden tot een dringende behoefte aan 
informatie omtrent het plaatselijke thuislozenprobleem En dat betekent, dat 
de stedenonderzoeken, ten behoeve van beleidsdiscussie, -voorbereiding en 
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-evaluatie, steeds een analyse inhouden van het actuele zorgsysteem én van 
het zogenaamde reservoir, het leven op straat. 

Ofschoon het definitieprobleem in een van de volgende paragrafen 
expliciet aan de orde komt, blijken de onderzoekers in elk stedenonderzoek 
hier uiteraard tegenaan te lopen. Veldwerk van deze aard is tot dusver uniek 
en juist dan is een operationele definitie onmisbaar. Men is terecht kritisch 
ten aanzien van de bestaande, multidimensionele maar (te) abstracte defini
tie van thuisloosheid en het spreekt voorts vanzelf dat men, verderop in de stu-
die(s) op basis van de empirie, tot een meer genuanceerde typologie komt 
van dak- en thuislozen. De socioloog Van Waveren definieert dakloosheid bij
voorbeeld als een situatie en niet als een problematiek, hetgeen vreemd is als 
hij later in zijn studie constateert dat Nederland geen 'economisch daklozen' 
kent.116 Waar thuisloos ernstig is, valt deze vrijwel samen met 'dakloos' en 
daarom is volgens de auteur de term 'thuisloos' overbodig. Heydendael c.s., 
die hun onderzoek doen in een stedelijke agglomeratie waar geëigende voor
zieningen ontbreken, gaan uit van een huisvestingscontinuüm waarin een mate 
van thuisloosheid kan worden geschetst.317 De beleving van een situatie, de 
beleving van een 'thuis' worden dan belangrijke indicaties. 

Het 'dak boven iemands hoofd' blijkt voortdurend een bron van Baby
lonische spraakverwarring. Tijdens een werkconferentie merkt Gersons op, 
dat iedere definitie of telling die gebaseerd is op één nacht of één moment
opname, te beperkt is. Thuisloosheid is een terugkerend probleem. Mensen 
die een aantal maanden in voorzieningen leven, zelfs een kamer hebben en dan 
weer op straat belanden.'318 Hij accentueert daarmee het circulaire gedrag, het 
uit de roulatie geraakt zijn, hetgeen wijst op een ingewikkeld proces van 
(in)stabiliteit. Dát gegeven komt in elk stedenonderzoek (ook) weer indrin
gend naar voren, alsmede het feit dat thuisloosheid in de regel niet begint met 
dakloosheid maar een eindpunt is van een cumulatief proces van problemen, 
hetgeen mijns inziens impliceert dat, althans op theoretisch niveau, het onder
scheid tussen dakloos en thuisloos weinig relevant is. In 'beide gevallen' zijn 
steeds drie dimensies constant, meestal tegelijkertijd, geen werk, geen socia
le relaties en geen onderkomen. De strategieën die men kiest, veroorzaken 
verschillen, maar op het cruciale punt - thuisloosheid - blijft men veelal 
'gelijk'.319 De zwerver die zich elke dag weer onderdak weet te verschaffen, is 
even thuisloos als de zwerver die zich afkeert van welke voorziening dan ook. 
De zwerver die direct of uiteindelijk kiest voor een verblijf in het internaat, 
bereikt op dat punt weliswaar in concrete zin stabiliteit, maar persoonlijk, 
sociaal en maatschappelijk is zijn toestand voorlopig nog even onbestemd, 
onbevredigend en kwetsbaar. Pas wanneer de thuisloze een situatie heeft 
bereikt waarin hij zichzelf kan zijn en zich nieuwe perspectieven heeft ver
worven, bijvoorbeeld binnen een van de varianten van begeleid wonen, komt 
aan deze toestand geleidelijk een einde. Niet pas wanneer men geheel 'zon-
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der zorg' is "° Overigens zal het elke onderzoeker eraan herinneren, dat met 
name longitudinaal onderzoek de enige toegang is naar een meer fundamenteel 
inzicht in het verloop van een dergelijk proces, meer 'nieuwe' antwoorden 
kan opleveren Juist dat 'puzzelstuk' ontbreekt tot dusver "' 

De heterogeniteit van de thuislozenpopulatie is immer onderkend, alhoewel 
toch vaak één soort van plaatje dominant is mannen met een stoere terugblik 
naar vroeger, aan wier uiterlijk thans het zwerven is vastgekleefd en die stee
vast aan de drank zijn De realiteit kent in elk opzicht veel meer contrasten 
Achtergronden, leefstijl en problematiek lopen sterk uiteen, 'maar toch bre
ken wij met de traditie hen als dak- en thuisloos te presenteren', schrijft Van 
Waveren, die zijn Rotterdamse respondenten beschouwd als een verzameling 
mensen die, vanuit een middle-class optiek geredeneerd, op 'non-conformis-
tische danwei marginale wijze hun leven leiden' "2 Slechts een deel blijkt dak
loos, een ander deel thuisloos, een intrigerend onderscheid 

Wanneer we het spoor van Van Waveren volgen, dan zien we uit zijn 
211 interviews de volgende kenmerken genoteerd Het betreft voornamelijk 
mannen (84%), merendeels van Nederlandse afkomst (70%), van wie 64% 
ongehuwd is en 28% is gescheiden Ruim een derde is zonder enig diploma, 
een iets groter deel heeft ten hoogste Mavo 42% Is dakloos want zonder garan
tie op een onderkomen voor de komende nacht De constituerende elemen
ten voor thutsloosbeid zijn het beschikken over een garantie op onderkomen, 
het hebben (of recente ervaring) van (vrijwilligers-)werk en het beschikken over 
goede contacten met familie en/of vrienden En dan blijkt, dat 71 % geen (vnj-
willigers-)werk heeft, ook het afgelopen halfjaar niet "3 Bijna de helft van de 
respondenten geeft te kennen geen sociale contacten te hebben met mensen 
op wie men kan rekenen, bij 40% lijkt sprake van een 'gedegen familierelatie' 
Over de onderlinge relaties is men zeer gereserveerd, er heerst overwegend 
wantrouwen en afstandelijkheid Het is begrijpelijk, dat de onderzoeker een 
aantal dimensies met elkaar in verband brengt 'Wie én dakloos, én werkloos 
én zonder sociale achtervang is, is in ernstige mate thuisloos '"< Dat blijkt bij 
17% het geval, 37% geeft aan er op twee dimensies niet rooskleurig voor te 
staan Niét begrijpelijk is, dat bij 12% de drie constituerende elementen aan
wezig lijken te zijn, zodat men zich afvraagt hoe en waarom die mensen dan 
in het onderzoek zijn 'meegenomen' Het mankeert helaas aan een nadere uit
leg 

Er bestaat een sterke variatie in de tijd die is verstreken sinds men 
zelfstandig woonde Voor de helft van de respondenten is dat minder dan een 
jaar geleden, voor 20% zelfs korter dan drie maanden Voor circa 10% van de 
onderzoekspopulatie, veelal 'met-daklozen' (dus verblijvende in een internaat 
of pension) is het langer dan vijf jaar geleden Aanleidingen of oorzaken zijn 
in weinig gevallen te achterhalen, eigenlijk geeft Van Waveren vooral aan 
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waarvan géén sprake is: geen 'economisch daklozen', relatief weinigen direct 
uit de psychiatrische zorg. Een opvallend groot deel, de auteur noemt geen 
aantallen, kent een reeks van moeilijke levensgebeurtenissen: vroegtijdige 
scheidingsperikelen, overlijdens, pleeggezinnen, jeugdinternaten. 

Velen (72%) noemen zich veranderingsgezind en zeggen concrete 
plannen te hebben om hun situatie aan te pakken. De helft van hen noemt 
het 'een kwestie van doorzetten', al dan niet met behulp van professionele 
instanties. Het is een bemoedigend gegeven, maar het stemt toch tot pessi
misme waar Van Waveren aangeeft, dat het koesteren van plannen vooral ken
merkend is bij 'ernstig thuislozen' Overigens onderkennen velen de lastige 
drempels: het uitgavenpatroon, zeker voor hen die verslavingsproblemen heb
ben, het verkrijgen van urgentiepunten voor een eigen woning, alsmede de 
woonlasten, de buitensporig hoge huur, waardoor men toch weer is aange
wezen op het goedkoopste segment van de woningmarkt en een groter risi
co loopt dat de ontstane levensstijl zich voortzet. Met name in de randsteden 
lijkt sprake van een zekere institutionalisering van de logiesmarkt "5 

Het thuislozencircuit, het geheel van reguliere en alternatieve opvang
mogelijkheden, is de laatste tien jaar sterk uitgebreid, voor een deel vanwe
ge 'onduidelijke' toename, alsook vanwege het karakter van die toestroom, de 
diversiteit van de cliënten. Bij nachtopvangvoorzieningen is in toenemende 
mate sprake van een begeleiding die zich ontwikkelt naar zogenaamde WWL-
projecten, dat wil zeggen, waar wonen/werken/leven geïntegreerd wordt gere
aliseerd, juist ook om de vele hindernissen en risico's op het vlak van wonen 
in de publieke sector te omzeilen. 

Een praktisch en mortel probleem vormt het streven naar laagdrempeligheid 
waarmee de opvang op onbedoelde effecten stuit. Van Waveren signaleert 
enkele reële paradoxen. Het streven heeft niet alleen een moeilijker cliën-
tengroep tot gevolg, maar ook dito werkomstandigheden voor de hulpverle
ning, 'als je het goed doet, wordt het personeel gek'. Voorts heeft het 
consequenties voor de kwaliteit, in die zin dat het creëren van huiselijkheid 
op gespannen voet lijkt te staan met de bedoeling van tijdelijke opvang, 'als 
je het goed doet, slibt de instelling dicht' Ten slotte blijkt, dat wie (in de 
zorg) deze mechanismen ongemoeid laat, 'vanzelf' wordt geconfronteerd met 
erosie van de laagdrempeligheid: door de instelling voor iedereen open te 
stellen, komt juist wet iedereen meer binnen. Sommige thuislozen voelen feil
loos aan dat (ook) in de territoria van opvang onoverwinnelijke verschil
len/ongelijkheden bestaan en mijden deze locaties dan ook, hetgeen betekent 
dat zij (toch) voor zichzelf opkomen én dat zij voor hun gedrag (ook) daarom niet 
moreel verantwoordelijk zijn. Het is onvermijdelijk dat dit streven leidt tot 
(zelf-)selectie en tot nieuwe (profilering van) voorzieningen.326 Het heeft 
bovendien tot gevolg, dat sommige (weerloze) categorieën bijna noodge
dwongen langduriger op straat vertoeven, aangezien de zorg niet, nooit (?), 
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onmiddellijk reageert op veranderingen aan de vraagzijde. Deze dynamiek in 
de marge van onze samenleving leidt niet in de laatste plaats tot een andere 
onzekere factor, namelijk die van (dis)continuïteit. Alternatieve projecten, 
morele antwoorden door vrijwilligers op re'e\e noden, hebben vaak, ook thans nog, een 
permanente zorg over de financiële structuur.327 

Het gezondheidsdeel in dit Rotterdamse stedenonderzoek heeft even
eens betrekking op 211 respondenten, maar niet op dezelfde als in het socio
logische deel van de studie. De auteurs, Koeken en Van de Ven, gaan wel van 
dezelfde indeling en criteria uit als Van Waveren, alhoewel zij weinig signi
ficante verschillen vinden Wel is de somatische, maar vooral de psychische 
malaise het grootst bij hen die het meest ernstig thuisloos worden genoemd. 

De stelling, dat marginalisering gezondheidsrisico's met zich mee
brengt,"8 wordt hier nog eens bevestigd Niettemin beschouwt tweederde 
van de onderzoekspopulatie haar gezondheid als goed, 27% als matig en 10% 
als slecht, hetgeen, omgekeerd, in vergelijking met de open populatie toch 
ongunstig is te noemen.«9 Waar vooral de ouderen opvallend weinig klach
ten noemen, denken de auteurs (ook) aan gewenning,- op jongere leeftijd en 
in (elk) beginstadium heeft men, analoog aan het onder meer door Vexliard 
beschreven proces, het meeste hinder van het merkbare verlies en een gering 
blijkende weerbaarheid die geleidelijk overgaat in berusting, en mogelijk, 
later, in ontkenning van een slechte gezondheidstoestand. 

De psychische problematiek blijkt niet gemakkelijk in kaart te bren
gen, vooral omdat veel screeningsinstrumenten wel voor de algemene bevol
king maar niet voor bijzondere groepen zijn gevalideerd, zoals Uniken Venema 
e.a. enkele jaren later vaststelden.330 Ten tijde van het stedenonderzoek, 1989-
1990, lijkt de onderzoekers de GHQ-12331 het meest geschikt, temeer ook 
daar het meetinstrument in de VS was gebruikt in soortgelijk onderzoek.332 

In Rotterdam gaat het afnemen gepaard met relatief veel hulp door de inter
viewers, - juist omdat er een beroep wordt gedaan op 'een denken in de tijd' 
en op het 'wegen van een onaangenaam verschijnsel' Dit zijn typische moei
lijkheden, nog afgezien van het feit dat er zich vermoedelijk over langere tijd 
weinig veranderingen voordoen in de gemoedstoestand van thuislozen. 

Het resultaat is, dat van 161 personen een GHQ-score bekend wordt 
en dat 61% positief scoort, ongeveer driemaal zoveel als in de open popula
tie.333 Vooral de jongeren scoren het hoogst, een buitengewoon kwetsbare 
categorie, hetgeen wordt onderstreept door tevens het hoge medicijngebruik, 
de fysieke malaise en de overwegend forse verslavingen Voorts constateren 
de onderzoekers (opnieuw), dat zwervenden met psychische problematiek 
tot de minst bevoorrechten behoren. Voor de meesten van hen is het GGz-
contact langer dan een jaar geleden,· het is evident dat een integratie is mis
lukt, vermoedelijk omdat de betrokkenen het in hun eentje moesten zien te 
redden en omdat adequate nazorg ontbrak of werd afgewezen. 
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Het drugsgebruik komt vrij gelijkmatig voor in het hele circuit en lijkt niet zo 
typisch voor een bepaalde groepering, zoals alcoholgebruik dat wel is. In het 
passantencircuit is het excessief drankgebruik en bari/drugsgebruik meer ken
merkend, ook omdat er in de voorzieningen een vrijwel absoluut taboe op 
rust Er ontstaat hierdoor een soort kat- en muisspel tussen hen en de voor
zieningen met eigenlijk maar één betekenis aan de riskante leefgewoonten 
komt geen einde, hun odyssee lijkt of dreigt te worden geconserveerd in een 
levensstijl waarin veiligheid, steun en aanspraak nagenoeg onbekende begrip
pen zijn 

Samenvattend is over (dit) stedenonderzoek het volgende te zeggen. 
Men kan twisten over de nuances in operationele definities, maar dat laat 
onverlet dat concreet stedenonderzoek belangrijke indicaties oplevert en knel
punten blootlegt met betrekking tot de problematiek en, meer precies, kan 
aangeven hoe en in welke mate het lokale hulpaanbod daarop aansluit. Het 
is thans, ruim zeven jaar later, weinig zinvol al die punten in het zeer diverse 
zorgpakket nog eens te inventariseren. Ik beperk me tot twee constateringen 
door Van Waveren. De capaciteit van het soort zorg dat langverblijf en bege
leiding omvat, breidt zich sterk uit, maar men dreigt over het hoofd te zien 
dat een louter bed-, bad- en broodformule voor sommige categorieën voor
alsnog het best passende aanbod is. De bewegingen in het reservoir blijken 
(ook) in dit onderzoek moeilijk te doorgronden,- er is een groot aantal (kwets
bare) cliënten dat slechts incidenteel een beroep doet op de opvang, maar als 
zich binnen deze 'groep' een structurele verslechtering voordoet, dan is Lei
den in last en zou de opvang, waarbinnen sprake is van volledige bezetting, in 
één klap ontwricht raken. In dit perspectief wordt de Rotterdamse situatie 
anno 1990 in de opvangsector gekwalificeerd als 'voldoende, maar kwets
baar'."4 

Marginaliteit ín Oostelijk Zutd-Limburt) (OZLJ»5 

Thuisloosheid is niet hoofdzakelijk een randstedelijk verschijnsel. In de ste
delijke agglomeratie van Heerlen is de omvang van het thuislozenprobleem 
anno 1990 zelfs groter dan van de gezondheidsregio Nijmegen336, vermoe
delijk (ook) vanwege de aanwezigheid van een relatief grote groep proble
matische (thuisloze) drugsgebruikers. Specifieke thuislozenmstellingen 
ontbreken in deze regio. Buiten de bestaande reguliere welzijns- en GGz-
voorzieningen die uiteraard ook hulp bieden aan thuislozen, wordt onderdak 
gerealiseerd door opvangcentra, pensions, logementen en kamerverhuurbe
drijven, van oudsher een bloeiende tak in deze voormalige mijnstreek De 
migratie van ongehuwde mannen naar deze regio leidde in het begin van de 
twintigste eeuw namelijk tot enorme huisvestingsproblemen en zo werden, 
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als antwoord op het zogenaamde kostgangerssysteem, gezellenhuizen 
gebouwd Daar is er nog maar één van overgebleven, maar voor de pensions 
en logementen bleef er onverminderd voldoende klandizie, ook omdat daar 
een andere discipline heerste, of liever gezegd, grotendeels ontbrak Juist deze 
verblijfsgebouwen, in Heerlen/Hoensbroek gesitueerd in een soort van Skid 
Row, huisvesten allerlei randfiguren, overwegend alleenstaande mensen met 
een verscheidenheid aan problemen 

De (hoofd)onderzoeker van deze deelstudie van het synchroon lopen
de landelijke onderzoek337 zag zich geplaatst voor een ingewikkeld voorbe
reidend veldwerk Met alle instellingen en verblijfsinstanties zijn oriënterende 
gesprekken gevoerd teneinde zicht te krijgen op bekendheid met thuisloze per
sonen, op verwijzingspatronen en de aard van verblijfsgebouwen voor een 
'specifieke populatie' (niet werkende alleenstaanden, min of meer problema
tische woonomstandigheden, al dan niet met additionele problemen zoals 
een psychiatrische stoornis, alcohol- en/of drugsverslaving - het 'risicoformat' 
in het prognostisch landelijke onderzoek) Gezien de voorzieningenstructuur 
in OZL, de bestaande definitie van thuisloosheid en de formatie van de risi
cogroep legde hij het accent op het huisvestmgspatroon 

Die bestaande definitie, er is al een paar maal aan gerefereerd, staat 
in de beleidsnota van de Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg en Onder
dak als volgt geformuleeerd 'Thuisloosheid kan worden omschreven als een ernstige toe
stand van maatschappelijke, persoonlijke en relationele kwetsbaarheid, waardoor functionele 
en medemenselijke relaties in de gangbare samenlevingsvormen niet oj nauwelijks meer mogelijk 
zijn De mens die tijdelijk oj blijvend in deze toestand verkeert, noemen we thuisloos '33e Hel
der voor een begrip van thuisloosheid, maar niet direct hanteerbaar in 'open' 
veldonderzoek Wanneer men uitgaat van het risicoformat en van deze groep 
het huisvestingspatroon nagaat, kan er een continuum worden geschetst waar
in een mate van thuisloosheid kan worden aangegeven Men houdt dan reke
ning met dne dimensies de kwaliteit van de huisvesting, de frequentie waarmee 
wordt verhuisd en de individuele perceptie van het onderkomen als 'thuis' 
Dit methodische uitgangspunt heeft het voordeel van een groter bereik en 
weerspiegelt de heterogeniteit van de thuislozenpopulatie, juist omdat men 
als onderzoeker niet ophoudt bij de stereotype territoria, zoals publieke (ver
zamelplaatsen en bepaalde bekende pensions 

Verspreid over de vier grootste gemeenten is een dertigtal panden 
bezocht en is met behulp van verhoudingspercentages (het aantal bewoners en 
verblijfplaatsen, inclusief de buitenslapers) een steekproef samengesteld 339 De 
resultaten hebben uiteindelijk betrekking op 100 'gevallen van onmaatschap
pelijkheid', een in onbruik geraakte term van Horst die ik hier nog eens terug
haal vanwege de complexe buitenmaatschappelijke positie, de bijna 
onuitwisbare sporen van marginaliteit van deze mensen Op basis van inschat
tingen door het CAD, registratiegegevens van het Slaaphuis, het risicoformat 
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en de genoemde drie dimensies komen de onderzoekers tot een maximum-
schatting van 800 thuislozen in de regio OZL, onderverdeeld in 300 thuisloze 
drugsgebruikers en 500 overige thuislozen, onder wie circa 150 buitenslapers. 

SPOREN VAN MARGINALITEIT 

Het aantal thuislozen in deze regio wordt, ook en alom ter plaatse, veront
rustend hoog genoemd en het voorzieningenaanbod ontoereikend. Voorts 
signaleren de auteurs sombere ontwikkelingen, zoals een afname van het aan
tal onderdaksvoorzieningen, het capaciteitsprobleem van het APZ in combi
natie met de afwezigheid van beschermende woonvormen en de toestroom van 
oudere, langdurige drugsgebruikers. Geheel geïsoleerd van zorg zijn de thuis
lozen niet, maar het institutionele netwerk mist op essentiële punten de aan
sluiting bij deze problematische cliënten.«0 Onderstaand profiel illustreert 
ten slotte als het ware de mechanismen die de moeilijke bereikbaarheid van 
deze populatie mede in de hand werken. Hun odyssee voert hen langs tallo
ze instanties voor vele 'ditjes en datjes', maar hun problemen zijn veelal zo 
diep geworteld en zo complex dat het vaak ook niet realistisch is anders te ver
wachten dan dat de aangesproken instanties het ook bij die 'ditjes en datjes' 
laten. Dat neemt niet weg, dat er veel te verbeteren valt wanneer men binnen 
die instanties ruimte geeft aan andere strategieën, - 'hoe ontmoedigend dui
delijk het ook is, dat vele problemen waarmee men dagelijks op micro-schaal 
wordt geconfronteerd, op een voor individuele werkers onhanteerbaar grote 
schaal in stand worden gehouden' '4| 

Dat proces van 'meer ruimte', van anders denken en bejegenen, i's 
ingezet en laat geleidelijk een andere sociale realiteit zien dan vóór het inter
nationale jaar Thuisloosheid is als het ware midden in de gemeenschap 
geplaatst en heeft 'onze' passiviteit doen omkeren in een grotere, meer maat
schappelijke betrokkenheid, in outreacbende activiteiten Tegelijkertijd is er het 
besef dat dit niet leidt tot verlossing, maar minstens wel tot meer draaglijk-
heid. Verlossing kan wel een ideaal zijn, maar onze heerschappij over het 
leven kent grenzen, hetgeen betekent dat 'de moraal ons niet alleen de beheer
sing van ons heersen, maar ook de kracht van onze onmacht moet leren'.'•" 

Nader onderzoek naar bet institutionele netwerk 

De nu volgende studie, waaraan ook in het eerste hoofdstuk reeds werd gere
fereerd, sluit vrijwel naadloos aan op enerzijds de kennelijke ontoereikendheid 
van de reguliere hulpverlening in OZL, maar ook elders, en anderzijds op de 
fundamentele vraag of voor deze of gene niet een andere uitweg mogelijk zou 
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Profili van thuislozen OZL 

Demografie 

Ink /arbeid 

Psychiatr/alcohol-
problematiek 

Contacten instution 
netwerk 

Lichamel problemen 

Huisvestingspatroon 

Sociaal netwerk 

Thuislozt árugsvtrslaafden 

Ruim 82% alleenst, 
18% gescheiden, lage oplei
dingsgraad, 73% hier woon
achtig, slechts 32% geboren -
magneetfunctie 
8% Etn minderheid 

93% Is werkloos, 73% langer 
dan 2 jaar, 14% nooit gewerkt 
Veelal RWW/ABW-uitkering 

62% Psychiatr probi, de PSS-
lijst342 indiceert 41% meer dan 
een probleemveld 
52% gedragsproblematiek, 
aanpassing thuislozenbestaan 
45% Is ook van alcohol afhan
kelijk 

Gering contact Riagg (8%), 
13% met straathoekwerk, 
73% met CAD De helft 1 of 
meerdere keren intram CGz, 
merendeel hiervan (43%) 
verslavingskliniek, 23% APZ 
ofPAAZ 

70% heeft lieh problemen 
50% heeft risicovol 'spuitge-
drag'- geen zicht op omvang 
sero-positvt 

Vinden van woonr is proble
matisch, overigens groot ver
loop in verblijfsgebouwen, 
75% van het 'reservoir' bestaat 
uit drugsverslaafden 

Veel contact in de 'scene', 
bijna de helft zegt te kunnen 
rekenen op vr/fam , toch zegt 
63% er overwegend alleen 
voor te staan 

Ovinijc thuislozen 

95% alleenstaand, gemidd 
ouder dan druggebr, 45% is 
gescheiden, zeer geringe 
opleiding 
Mobiliteit is groot, 45% komt 
van elders 

92% zonder werk, 87% langer 
dan 2 jaar 27% WAO, 
10% AOW-uitkenng 

40% Psychiatr probi , 
van wie 21 % meer dan een 
52% Gedragsproblematiek 
42% Alcoholverslaving 

10% Riagg, GSD/AMW 22%, 
12% CAD 10% verbleef 
eerder in versi kl , 
7% thuisl instelling en 15% 
met opvangcentra 

38% noemt problemen, 
vooral gewrichtspijnen, 
hart- en longklachten 

Groot deel verblijft relat 
lang in verschill verblijfsgeb , 
bijna de helft > dan 1 jaar, 
voor 70% zeker geen thuissit, 
15% beschouwt het als perma
nent Woonsituatie doorgaans 
slecht Sluiting pension 
Η extra bedreigend 

Minder contacten met vr/fam 
dan in groep 1, maar ook hier 
is de kwaliteit van de contac
ten onbekend 14% is ouder 
dan 60 en groot aantal heeft 
echtsch achter de rug 

SCHEMA 5 PROFIEL THUISLOZEN OZL 
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zijn geweest, de vraag dus naar marginaliseringsmecbíinísm«i én naar mogelijk
heden voor tijdige interventie.3« 

De vraag bij iemands thuisloosheid, of deze habitus onvermijdelijk 
is geweest, komt in deze studie eigenlijk slechts terloops aan de orde Teneinde 
zicht te krijgen op de routing door de hulpverlening zijn in de beginfase van 
het onderzoek namelijk 47 bestaande dossiers onderzocht van mensen die in 
1988 en 1989 voor het éérst werden opgenomen in een thuislozeninstelling. 
De routing kwam wel in beeld, maar toen WIJ ons bij het bestuderen van deze 
dossiers de vraag stelden wie, wanneer, wat had kunnen of moeten doen om 
die weg om te buigen, wisten we in de meeste gevallen hierop nauwelijks een 
antwoord te geven Verdieping in de dossiers van deze 47 mensen bleek een 
odyssee op zich Het viel ons op, dat de levensloop en problematiek in alle 
47 gevallen tot thuisloosheid hadden geleid, maar ook op 47 verschillende manie
ren. Voor zeer veel van de onderzochte thuislozen lag de oorzaak van hun 
thuisloosheid in een ver en ongrijpbaar verleden dat hen al in een vroeg sta
dium kansarm had gemaakt· geen sociale vaardigheden, geen gedegen oplei
ding, geen werk. De cumulatie van problemen die hieruit voortvloeiden, 
voltrok zich bij elke persoon op een andere manier, in een andere volgorde 
en in een ander tijdsverloop 345 

De onderzoeksvraagstellingen concentreerden zich op twee aspec
ten van het institutionele, ambulante, netwerk, de aansluiting van deze instan
ties op de noden van hun cliënten en de onderlinge afstemming van de 
hulpverlening aan die cliënten. Vier vitale instellingen zijn benaderd: de socia
le dienst, het algemeen maatschappelijk werk, de Riagg en een instelling voor 
verslavingszorg. Van deze laatste drie instellingen is, aan de hand van een vra
genlijst, van een steekproef uit het cliëntencohort van één jaar nagegaan hoe 
de hulpverlening is verlopen Talloze individuele gegevens, alsmede kenmer
ken van de hulpverlening - te denken is aan de duur van het contact, de inhoud 
ervan, de aard van de problematiek en de wijze van afsluiting - leidden tot 
een profiel van twee typen cliënten, te weten, ZIJ die adequaat waren gehol
pen en zij bij wie het contact niet bevredigend kon worden afgesloten, (dus) 
niet adequaat waren geholpen. Dat profiel heeft vervolgens gefungeerd als 
een stramien voor gesprek met de hulpverleners van de betrokken instanties. 
Ontbreken er nog elementen aan dit profiel? Welke condities zijn er nodig om 
de positie van de met-adequaat geholpen cliënten gunstig te beïnvloeden? 
Als het verloop van de hulpverlening aan hen onvermijdelijk negatief blijkt 
te zijn en de conventionele hulpverleningsvorm (dus) niet aansluit, wat is dan 
het perspectief voor deze cliënten?"6 Deze drie kernvragen wil ik hier beant
woorden door in te gaan op de conclusies van het onderzoek en door een 
toelichting te geven op de naar voren gekomen ideeën met betrekking tot de 
laatste vraag 
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WEDERZIJDSE HOOP CONCLUSIES EN DENKBEELDEN 

Wie vaak zijn hoofd stoot, dreigt de hoop te verliezen. Dat overkomt vele 
cliënten, maar ook hulpverleners In beide 'kampen' leeft dezelfde hoop, maar 
de vraag is waarom deze (dan) vruchteloos blijft en hoe dit sombere beeld is 
te veranderen. 

De voornaamste conclusies zijn: 
> Het aantal cliënten dat geen passende hulp krijgt of aanvaardt, ligt bij de 

onderzochte instellingen tussen 45 en 51 %. 
> Deze categorie onderscheidt zich op vrijwel alle onderzochte kenmerken, 

zowel van structurele als van de aard van problemen, van de cliënten die 
wél adequaat zijn geholpen. 

> De instellingen vertonen meer verschillen dan overeenkomsten in de vorm, 
de inhoud en het verloop van hun hulpverlening. Hun categoriale werkwijze 
en vooral hun gebrek aan gecoördineerde samenwerking beperken hun moge
lijkheden om in gevallen van complexe problematiek effectief te werk te gaan 

> De hulpverlening mist de aansluiting bij een bepaalde groep problematische 
cliënten om een aantal redenen, die deels op de hulpverlening deels op de 
cliënten zelf zijn terug te voeren. Zo is de hulpverlening overwegend geba
seerd op de aanwezigheid van motivatie bij de cliënt, dat wil zeggen diens 
bewuste behoefte aan de specifieke hulp door 'die' instelling In de praktijk 
echter blijken de behoeften van cliënten vaak in een heel ander vlak te liggen. 

> Hulpverleners hebben velerlei ideeën om beter tegemoet te komen aan de 
noden van cliënten. Hoofdthema's zijn: structuur aanbrengen, contacten 
verstevigen en vooral zorgverlening bieden. Verder benadrukken hulpver
leners het belang van attitudes, zoals solidariteit, creativiteit en het vermo
gen geen grote resultaten te verwachten. 'Sisyphus hoeft de steen niet naar 
de top van de berg te rollen, maar hij moet wel blijven proberen er enige 
greep op te krijgen'.347 

Structuur is van essentieel belang in het leven, het geeft houvast. Het aan
brengen of versterken daarvan kan op velerlei manieren gebeuren. Voorbeel
den zijn: arbeidsbemiddeling en contacten met werkgevers,· het aanbieden 
van bezigheden, mensen leren gebruik van hun omgeving te maken (buren 
en familie inschakelen), verschaffen van een basis in de meest letterlijke zin: 
een woonomgeving met een zeker minimum aan begeleiding. 

Het thema van contactversterkint), zo van belang om het levensgevaar
lijke sociaal isolement te vermijden, loopt met het vorige thema veelal paral
lel. Te denken is aan inloopcentra, huiskamerprojecten en andere dagopvang, 
waar naast verschillende vormen van zorg, mogelijkheden bestaan tot het leg
gen van contacten. Ook wordt het belang van het persoonlijk contact tussen 
hulpverlener en cliënt onderstreept, het slagen van de hulpverlening hangt 
hier uiteindelijk vaak vanaf. 
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Zorgverlening ten slotte is het centrale thema in de hulpverlening aan cliënten 
die de weg van marginalisering al een eindweegs zijn gegaan Erkenning van 
hun probleem staat daarbij bovenaan Deze kan tot uitdrukking komen door 
de client de gelegenheid te geven zijn verhaal te doen zonder daar direct con
sequenties van actieve hulpverlening aan te verbinden De bedoelde vorm van 
zorgverlening richt zich ook op de basisbehoeften van de client eten, sla
pen, wassen Ze is uiterst pragmatisch en bestaat voor een groot deel uit hand
en spandiensten Een financiële regeling kan nodig zijn bij dreigende crimi
nalisering De zorg dient laagdrempelig te zijn en zonder afspraak of spreek
uur te kunnen plaatsvinden Langdurige, laag-frequente begeleiding is vaak 
onontbeerlijk Deze vormen van zorgverlening zijn tijdrovend en arbeidsin
tensief 

In de attitude van de hulpverlener zijn enkele grondhoudingen van 
groot belang Solidariteit en identificatievermogen met de client en zijn 
omstandigheden staan bij de geïnterviewde hulpverleners in dit verband hoog 
genoteerd Creativiteit en het vermogen initiërend te werk te gaan, hangen 
daar nauw mee samen Verder moet de hulpverlener weliswaar hoge, maar 
geen irreële verwachtingen koesteren ten aanzien van de resultaten van zijn 
werk HIJ moet alert zijn op de beginsymptomen van marginalisering, zoals 
zelfverwaarlozing of andere signalen van dreigende desintegratie Van de ver
antwoordelijkheid van de client voor het eigen leven mag niet te veel worden 
verwacht Deze moet geleidelijk worden opgebouwd 

Het allerbelangrijkste bij dit alles is echter een hechte samenwerking 
tussen instellingen op een zeer breed vlak Daaraan schort het in de meeste 
gevallen in ernstige mate, terwijl er grote behoefte aan blijkt te bestaan Voor 
het realiseren van die samenwerking wordt niet zozeer gedacht aan nieuwe 
samenwerkingsverbanden, als wel aan een betere coördinatie en het creëren 
van steunpunten Samenwerkingsmogelijkheden met bijvoorbeeld bedrijven en 
scholen zijn onmisbaar wanneer het op preventie aankomt Wil dit enige kans 
van slagen hebben, dan dient daarmee zeer vroegtijdig te worden begonnen 
De geïnterviewde hulpverleners zien echter de marginalisering van extreem 
problematische cliënten in de meeste gevallen als een vrijwel onomkeerbaar 
proces met wortels in de persoonlijkheid en het milieu van herkomst van de 
client Primaire preventie zien zij in zulke gevallen als voor hulpverlenings
instellingen onbegonnen werk De hier aan de orde gekomen mogelijkheden 
om thuisloosheid te voorkomen, zijn dan ook bedoeld als hulpmiddelen bij secun
daire348 en tertiaire preventie 

De virtuele werkelijkheid, hier voorzien door hulpverleners uit de 
reguliere hulpverlening, is zich in een ongekend snel tempo aan het ontwik
kelen tot een realiteit, zoals verderop zal worden ontvouwd in de paragraaf 
'thuisloosheid en rehabilitatie' 
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L DEBEN E A THUISLOOSHEID IN DE METROPOOL349 

Poverty annihilates the future 35° 

Vanwege de dichtheid van voorzieningen en de anonimiteit is Amsterdam 
wel het Mekka voor thuislozen, maar de privatisering verkleint het openba
re territorium en de tolerantie van het publiek, de morele passiviteit, neemt 
af Niettemin blijft de nationale hoofdstad, het Venetië van het Noorden, een 
attractieve locatie ofschoon ook hier hun bestaan van onzekerheden aan elkaar 
hangt 

De bestaansonzekerheid, dat wat armoede (ook) teweegbrengt én 
buiten bereik houdt, en het niet voldoen aan de regels van onze verzor
gingsstaat houden het circulaire gedrag van thuislozen in stand Dat is een 
van de slotconclusies van de sociologen die deze studie schreven en gezien 
ook het bovenstaand motto dat zij zich steeds voor ogen hielden, vrezen ZIJ 
dat de thuisloze de rudimentaire mens blijft die hij is 351 De auteurs wijzen op 
gevangenschap in de marge voor met name de meest kwetsbaren en spreken 
van 'slachtoffers van de verzorgingsstaat' Alhoewel zij dit met aannemelijke 
argumenten ondersteunen, was deze boodschap' een paar alinea's eerder eigen
lijk al ondergraven, zonder betekenis geworden Het maakt ook hun vrees 
ongegrond ' In de meeste gevallen is bet geen kwestie van met kunnen of van ongediscipli
neerd zijn, maar eerder van niet meer willen '352 Het is de vraag of de onderzoekers 
hiermee een actieve, bewuste afkeer bedoelen of een bewuste keuze Wat 
beter invoelbaar is, dat ze (thuislozen) genoeg hebben van al die regelgeving 
overal (zelfs in de opvangsector) en om die reden sommige voorzieningen 
dan ook maar mijden Dat geeft een heel andere inhoud aan het 'niet meer 
willen', de meesten zouden maar wat graag anders willen, maar lijken te moe
ten ondergaan dat het ze niet lukt Hun houding plaatsen in het perspectief 
van rebellie tegen de samenleving lijkt me daarom eerder een vergissing dan 
een serieuze aantekening 'Dat het ze niet lukt', hoeft niet alléén te worden toe
geschreven aan het niet kunnen, het persoonlijk onvermogen, er zijn tevens 
maatschappelijke, stresserende factoren in het geding, zoals ook blijkt uit de 
aandacht van de auteurs voor de gevolgen van armoede en werkloosheid 353 

En een keuze zo te leven kan het evenmin zijn, sommigen weten knap te ver
doezelen er niet voor gekozen te hebben, maar dat is eerder ijverig zelfbe
schermingsgedrag dan een uitdrukking van 'vrijheid' Nemen we de zin in 
kwestie serieus, letterlijk, dan zijn de omstandigheden van thuisloze mensen 
te beschouwen als een andere 'normaliteit', terwijl niet miskend kan worden 
dat hier sprake is van menselijk lijden 15* De werkelijkheid laat niets heel van 
de illusie 'niet meer te willen' 
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PLOTSELINGE DUISTERNIS 

De onderzoekers hebben in totaal 220 gesprekken gevoerd, waarvan de mees
te in Amsterdam en 48 verspreid over Den Haag, Rotterdam en Utrecht. 
Afhankelijk van de omstandigheden en de aanspreekbaarheid waren deze 
gesprekken kort of uitgebreid, vindplaatsen of verblijfsdomeinen varieerden 
sterk, maar waar ook, weinig respondenten bleken toeschietelijk of openhar
tig de absurditeit van hun realiteit - in de zin van het ongelooflijke - in details 
uit te 'tekenen'. Oorzaken bleken niet te doorgronden,- welke reden ook werd 
genoemd, steeds werd deze gebracht als een plotselinge, onverwachte gebeur
tenis en leek de eigen rol daarin meer op die van slachtoffer dan van stichter."5 

De verhalen zijn grotendeels oncontroleerbaar, maar toch is meer dan eens 
gebleken dat de verhaallijn wel klopt. Zo is het een paar keer voorgekomen 
dat er een dubbelinterview plaatsvond omdat de interviewer niet wist dat er 
met de betreffende man of vrouw reeds was gesproken. De versie van het ver
telde verhaal is net weer een tikkeltje anders, maar de feiten niet »6 

De auteurs schetsen een portret dat weinig van de bestaande litera
tuur afwijkt. Wanneer ik me beperk tot de hoofdlijnen, dan ziet dit portret er 
als volgt uit. 

Bij 27% is sprake van zware verslavingsproblematiek, verdeeld over 
drugs (16%) en alcohol (11%). In de'steekproef' zaten maar weinig ouderen, 
zodat het niet verwonderlijk is dat de verzorgingsbehoeftigheid niet is opge
vallen. De 17 ouderen met wie is gesproken, behoefden naar de indruk van de 
interviewers zeker zorg, maar voelden zich als het ware als een rat in de val. 
Psychiatrische problematiek is de onderzoekers wel opgevallen, 29% en in 
combinatie met verslaving zelfs 41%. 

Jongeren (tot 24 jaar) vormen 12% van de onderzoekspopulatie,· 15% 
van hen behoort tot een etnische minderheid Met name de hierop volgende 
leeftijdscategorie, van 24 tot 35 jaar, vormt de probleemgroep, aangezien deze 
lieden zich al geruime tijd in het circuit ophouden en nauwelijks enig voor
uitzicht kennen. Het is denkbaar, dat velen zich zo vereenzelvigd hebben met 
deze leefstijl dat ze daarom soms zeggen niet meer anders te willen. Is dát wat 
de auteurs bedoelden? Maar is dán de basis van dit (mogelijke) niet-willen 
niet ook volstrekt onvrij? 

Vrouwen vormen een minderheid, 10% De bevindingen van de onder
zoekers komen overeen met wat eerder in dit hoofdstuk over hen is gesteld 
hun wantrouwen is groter dan dat van mannen, ze hebben een langer traject 
afgelegd in de hulpverlening, hun problematiek is ernstig en hun algehele 
conditie is ronduit slecht. Drie van hen zijn zwanger. 

Verontrustend is de sterk groeiende groep asielzoekers, 13%, van wie 
meer dan de helft geen legale status heeft. Het werkelijke aantal is groter, 
maar bij velen vormde de taal een barrière voor een nader gesprek. 
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SIGNALEN VAN EENZAAMHEID 

Deze odyssee behoort tot de eenzaamste. Staat men in de rij bij maaltijd
uitdelingen of bij het passantenverblijf, dan kan men zich aan lotgenoten niet 
onttrekken, maar evenmin kan men zich aan anderen optrekken. Het gespreks
onderwerp 'sociale contacten' ontlokt bij velen de reactie 'laat dat er maar bui
ten' Het is een thema dat herinnert aan pijnlijke, veelal onverwerkte ervaringen. 
Toch lijkt zo'n 8% de contacten buiten het circuit redelijk te onderhouden, 
afgaande op het bezoek aan familie of kennissen en op het gegeven dat som
migen daar kennelijk ook regelmatig overnachten. Voor een aantal van hen 
is een weg terug ook geblokkeerd omdat de familie geen prijs meer stelt op 
nader contact, maar de grote barrière is natuurlijk dat men 'geen bezoek kan 
ontvangen, niet gebeld kan worden en vaak niet te achterhalen is'.357 Binnen 
het circuit is de eenzaamheid niet minder,· velen zijn daar meer weerhoudend, 
ervaren lotgenoten als bedreigend, hebben de neiging zich terug te trekken 
en/of zijn onzeker over de betekenis van relaties. 

Andere signalen die duiden op gevangenschap in de marge, hebben 
betrekking op de overwegend problematische relaties met hulpverleners, op 
bureaucratisering bij vele instanties en op paternalisme in de zorg. Elke respon
dent heeft wel met enige hulpverlener of instantie contact, maar deze mis
lukken omdat men, zoals Spierings het omschrijft, onvoldoende is 
gemoderniseerd 35e 'Een complex verzorgingssysteem vereist kennis en kunde', 
schrijven de Amsterdamse auteurs."9 Men mist de nodige 'bureaucratische 
vaardigheden', is niet zakelijk genoeg, men weet de weg niet of kent de moge
lijkheden niet en komt in alle gevallen bij nood niet tijdig, men kan niet 
omgaan met wachttijden, raakt overstuur van files voor het loket en mist de 
nodige zelfzorg. Maar, en daar wijzen de auteurs terecht op, hun omstandig
heden zijn er ook helemaal niet naar om in deze zin te voldoen aan wat van 
hulpvragers doorgaans wordt verlangd Die omstandigheden bemoeilijken 
het stipt nakomen van afspraken of het accepteren van facet-hulpverlening. 
Hier is 'het domicilie' van weinig belang,· of men nu thuisloos is in Oostelijk 
Zuid-Limburg, in Utrecht of in Amsterdam, bijna nergens 'klikken' de (con
ventionele) contacten voldoende om enige beweging in de stagnerende reali
teit te brengen. Bijna iedere respondent weet te vertellen hoelang de 
wachttijden zijn bij de dienst Herhuisvesting, hoelang het duurt voor men 
kan worden opgenomen in een internaat of hoeveel borg men moet betalen 
bij kamerverhuurbedrijven,· al deze mechanismen houden hen in dezelfde, 
eenzame afhankelijkheid. 

LANDSCHAPPEN VAN ARMOEDE360 

Indien we ons de definitie van thuisloosheid herinneren, dan zal iedereen 
onderschrijven dat voor functionele en medemenselijke betrekkingen drie ele
menten van vitaal belang zijn: arbeid, geld en huisvesting. Precies deze drie 
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missen thuislozen, zijn de belangrijkste maatschappelijke stressoren in hun 
bestaan en onderstrepen het motto van Orwell, poverty annihilates the juture 

In de bijdrage van Godschalk aan het Amsterdamse rapport wordt 
duidelijk wie de Europese Commissie tot de moderne armen rekent 'personen 
die door een gebrek aan middelen (materieel, cultureel, sociaal) uitgesloten zijn 
van participatie aan de minimaal acceptabele manier van leven in de lidstaat 
waarvan zij deel uitmaken'361 Ofschoon het verband tussen thuisloosheid en 
armoede ingewikkeld is, in de zin dat armoede niet onmiddellijk tot thuis
loosheid leidt en, omgekeerd, men met het verkrijgen van geld niet uit die 
toestand geraakt, is het evident dat (ook) thuislozen - en illegalen3« - tot de 
moderne, ongedocumenteerde, armen behoren 

Hoe relatief de armoede in Nederland wellicht ook is, dat wil zeg
gen niet levensbedreigend, het (de uitsluiting) heeft schadelijke gevolgen 
een zich terugtrekken, schaamte over het gebrek aan mogelijkheden en een
zaamheid, vaak zo ernstig, dat 'they are members of the society only in a fic
tional sense', - ofschoon het een zin is uit 1957 363 

De drie auteurs van dit grootstedelijk onderzoek constateren in hun 
ontmoetingen met thuislozen dezelfde 'karaktertrekken' als Vexhard, Horst, 
Van Doorn en vele andere voorgangers '() de afhankelijkheid ondermijnt 
de laatste restjes zelfvertrouwen, de machteloosheid overheerst, in eerste 
instantie resulterend in een verzetshouding en daarna in apathie en passiviteit'3« 
Zal hun odyssee (dan) nog leiden tot een decent bestaan? 

Volgens Engbersen is het aantal mensen in Nederland met een minimumin
komen de laatste jaren wel gedaald, maar heeft de groep zelf het wel slech
ter gekregen, onder meer vanwege de drastische hervormingen binnen de 
verzorgingsstaat365 Er is een belangrijke accentverschuiving opgetreden, dat 
wil zeggen, minder bescherming tegen armoede en sterkere prikkels om werk 
te zoeken De financiële situatie van de mactieven, zoals de werklozen/uit
keringsgerechtigden officieel wel worden genoemd, is naar de mening van 
Engbersen afhankelijk van individuele creativiteit, van mogelijkheden tot 
onderlinge ruilhandel of wederzijdse hand- en spandiensten 

De Utrechtse sociologen zijn echte veldonderzoekers, zij beperken 
zich niet tot statistische gegevens, maar gaan de wijken in en bezoeken men
sen thuis om te zien hoe zij het stellen, een van de onderzoekers zal zelfs tij
delijk in zo'n achterstandsbuurt gaan wonen De werkelijkheid achter de 
getallen laat zien, dat lang niet alle uitkeringsgerechtigden verkommeren, dat 
een informele economie een alternatieve vluchtroute vormt voor wanneer 
men maatschappelijk moeilijk zit en dat er sprake is van een zelfversterkend 
effect wanneer deze mensen wonen in één bepaalde buurt 

Thuislozen vormen, in vergelijking met de driekwart miljoen men
sen die van een inkomen rond het bestaansminimum moeten rondkomen, een 
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weliswaar beperkte groep, maar ook zij kunnen volgens Burgers e.a niet of 
slechts ten dele gebruik maken van de arrangementen van onze verzorgings
staat en zijn aangewezen op alternatieve, economische en/of psychologische 
overlevingsstrategieën.366 Dat is niet alleen af te leiden uit het alledaagse beeld 
dat zij demonstreren, namelijk het zoeken van vodden en etenswaren in vuil
niscontainers en prullenbakken, maar (ook) uit het gegeven dat zo'n 20 tot 
30% geen enkele bron van inkomsten heeft, zoals blijkt uit zowel het groot
stedelijk onderzoek567 als uit de studie door Van Waveren.36» Hoe velen dan 
toch de eindjes aan elkaar hopen/weten te knopen, blijkt onder meer uit de 
etnografische studie door Van Doorn.369 Wanneer men eenmaal streetwise is, 
betekent dat, dat men allerlei trucs kent, de waarde van 'een goed verhaal' 
weet, onderling geld leent of handig is in het bedelen. Soms is het een kwes
tie van geluk. (Luck is by definition always changing. 37°) Een selecte groep 
weet zich te prostitueren. Daarnaast zijn er talloze vormen van kleine crimi
naliteit. Alleen de meest kwetsbare thuislozen, in het bijzonder degenen met 
psychische problemen, grijpen overal naast en zoeken vaak hun heil buiten 
de geïnstitutionaliseerde voorzieningen Ook Christopher Jencks maakt gewag 
van deze 'exclusiviteit'. For some, especially the mentally ill, the lack of pri
vacy in a dormitory shelter is almost unbearable, not to mention the threats 
of violence. Many prefer abandond buildings, subways, parks, or even door
ways This is one big reason why roughly half the homeless are not in shel
ters on any given night.371 

Het lijken, ik doel hier op de geroutineerde thuislozen, overkomelijke onge
makken en men kan het betitelen als vindingrijkheid om zelfvoorzienend te 
worden of, zoals Burgers e.a.372 het omschrijven, dat men tal van voordelige 
arrangementen weet te benutten, het blijven tekenen van een verloren waar
digheid. Het is, telkens weer, alsof, in dezelfde stad, twee tijdperken elkaar ont
moeten.373 

§ 2 Landelijk (prognostisch) onderzoek naar omvang en oorzaken 
van toename 

Terwijl, als we nog even terugkomen op het onderwerp armoede, het onder
zoek Poor Britain uitwees dat in Engeland 7,5 miljoen burgers in armoede leef
den, wist premier Thatcher in 1983 de problematiek volstrekt te negeren (The 
fact remains that people who are living in need are fully and properly provi
ded for'.)374 Het tekent de contemporaine twist over dit onderwerp. Wanneer 
schattingen omtrent de omvang van een bepaald maatschappelijk verschijn
sel bescheiden zijn, verhoogt dat de kans dat politici het serieus nemen. Omge
keerd, wanneer hoge aantallen worden gepresenteerd, hebben politiek 
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verantwoordelijken de neiging de omvang van het probleem te bagatelliseren. 
Men stuit in onderzoek vaak op definitorische problemen, op realistische 
afbakeningen en derhalve op overschatting en onderschatting.375 

Berichten over een groeiende thuislozenproblematiek en, hand in 
hand, knelpunten in de zorg voor deze mensen, leden aan een soortgelijk 
euvel. Harde gegevens over de omvang ontbraken en de schattingen liepen 
uiteen van enkele tienduizenden tot tweehonderdduizend. Is de gepercipieerde 
groei een gevolg van de grotere zichtbaarheid in het hedendaagse straatbeeld 
of is er inderdaad sprake van een toenemende prevalentie? En wat zijn dan 
de oorzaken daarvan? Het is begrijpelijk, dat een overheid voor een gericht 
beleid over gefundeerd feitenmateriaal wil beschikken. Tegen deze achter
grond, mede als gevolg van alle signalen rond deze problematiek tijdens het 
internationale jaar, zijn twee studies uitgevoerd, een door de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten en een door de Universiteit van Nijmegen. Een der
de landelijk onderzoek met als voornaamste doel de omvang betreft de stu
die naar thuisloze jongeren, eveneens vanuit de zoeven vermelde universiteit 
In déze paragraaf beperk ik me tot de twee eerstgenoemde studies. Overigens 
werd door het Bureau Veldkamp, in 1986 in opdracht van het ministerie van 
VROM, het aantal thuislozen geraamd (op basis van secundaire analyse) op 
minimaal 35.000 en maximaal 80.000.m 

HET SOCIAAL GEOGRAFISCH ONDERZOEK VAN DE VNG 

De reden van dit onderzoek is evident. De bestaande ramingen ten aanzien 
van het aantal thuislozen wijken sterk van elkaar af en voor het ministerie van 
WVC zijn de marges te groot om daarop nieuw beleid te baseren. Het VNG 
richt zich derhalve op drie (hoofd)vraagstellingen welke betrekking hebben 
op de omvang van de populatie, de aard van het zorgaanbod en de beleids
matige consequenties 

De onderzoekers operationaliseren de LSTO-defimtie als volgt. 'Thuis
lozen zijn personen zonder duurzame relaties, zonder eigen thuis en zonder sociale achtervancj ' 
Wat betreft het criterium van de verblijfplaats geldt, dat bewoners die in ande
re opvangvoorzieningen verblijven dan die van de thuislozenzorg, alleen wor
den meegerekend indien zij voldoen aan de drieledige omschrijving. Dat geldt 
ook voor pensions en voor het zwerfcircuit, maar uiteraard niet voor resi
dentiële voorzieningen als een psychiatrisch ziekenhuis, een verpleeghuis of 
bejaardentehuis. Daarmee lijken de territoria realistisch afgebakend 

De drie territoria, het opvangcircuit, het commerciële circuit en het 
zwerfcircuit, vormen tevens de basis voor een werkbaar onderscheid aange
zien men uitgaat van het benaderen van sleutelinformanten. Zo zou onder 
meer de politie zicht hebben op 'de straat', de sociale dienst op de pensions, 
de afdeling welzijn op de populatie van gesubsidieerde instellingen. Voor de 
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informatieverzameling bij 40 gemeenten377 is op tal van lokale informanten 
een beroep gedaan, hoofdzakelijk telefonisch, waarbij het voor de onder
zoekers de kunst is geweest er zich steeds van te vergewissen dat hun respon
denten zich ook volledig hielden aan de operationele definitie Zij, de 
onderzoekers, realiseren zich echter dat sommigen, onbewust, deze definitie 
toch wat ruimer hebben geïnterpreteerd en dat er 'gerekend' dient te worden 
met enkele, bijna niet te vermijden meetproblemen, zoals het verschil tussen 
moment- en periodeschatting, dubbeltellingen gezien de mobiliteit van de 
'groep' en de grens tussen potentieel en daadwerkelijk thuisloos-zijn. Zo zijn 
voor het eerst weggelopen jongeren niet meteen te karakteriseren als zwerf
jongeren. Dagzwervers, die (ook) buiten beschouwing zijn gelaten, vormen 
daarentegen een 'discutabele groep', zij, werklozen en/of arbeidsongeschikten, 
hebben nog wel een woning, maar dat is mijns inziens een gering, fysiek, ver
schil tussen hen en degenen in het circuit met wie zij zich identificeren. Zin
gevende verbanden ontbreken 17e 

ENKELE ALGEMENE CONSTATERINCEN 

In 23 van de 40 onderzochte gemeenten bestaan opvangvoorzieningen waar 
gemiddeld ruim 3.300 thuislozen verblijven. Op jaarbasis komen deze instel
lingen in contact met ruim 17.000 thuislozen,· gecorrigeerd voor landelijk 
zwerfgedrag blijkt de groep, beschouwd over één jaar, te bestaan uit circa 
7.000 personen. 

Het commerciële circuit biedt aan méér mensen onderdak, gemid
deld tussen de 4.600 en 5.900 personen. Rond de 80% van de geraamde pen-
sionplaatsen bevindt zich in de vier grote steden. 

De 'drukte' in het zwerfcircuit is moeilijk in te schatten In de onder
zochte gemeenten zou het een omvang hebben van tussen de drie- en zes
duizend, waarvan alleen Amsterdam al goed is voor de helft. 

Het spreekt vanzelf, dat er tussen deze drie circuits overlap bestaat, 
hetgeen (al) bekend is onder de noemer 'circulair gedrag' en/of onder de term 
'instellingsnomaden' De onderzoekers noemen hun totaalschatting van tus
sen de elf- en vijftienduizend daarom eerder aan de hoge dan aan de lage kant. 
In de randsteden ligt het promillage tussen de twee en vier, bij de overige 
gemeenten gemiddeld onder de twee. Sommige provinciesteden, zoals Nij
megen, Heerlen en Apeldoorn, vervullen een regionale functie en dan ligt het 
promillage weer iets hoger 

De dichtheid aan voorzieningen, waaronder het grote aantal com
merciële pensions, is het grootst in de grote steden. Dat verklaart vermoede
lijk ook, waarom daar relatief weinig thuislozen (circa 15%) gebruikmaken 
van de opvangvoorzieningen. In middelgrote steden is dat bijna de helft. 
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DE R A M I N G V O O R NEDERLAND 

Er zijn verschillende methoden gehanteerd om de aantallen te extrapoleren, 
maar ik. beperk me hier tot de rekenwijze die naar het oordeel van de onder
zoekers 'de beste' is en dat betreft een extrapolatie per grootteklasse van 
gemeenten.'79 De schatting van de landelijke populatie valt dan als volgt uit 
(zie tabel 3). 

Gemecntekiassc 

Amsterdam 

R'dam/Den Haag/Utrecht 

100- 200 000inw 

50 - 100 000 inw 

20 - 50 000 inw. 

< 20.000 inw 

Aantal thuislozen - VNG 

4650 - 6550 

1060- 1480 

200 - 250 

150- 180 

1 3 - 2 0 

(13 -20 ) 

17.000-24 000 

Aantal gemeenten 

1 

3 

13 

34 

122 

576 

TABEL 3 GESCHAT LANDELIJK A A N T A L T H U I S L O Z E N ( V N G ) 

DE AARD VAN HET Z O R G A A N B O D 

Behalve de 19 instellingen voor thuislozenzorg zijn er in Nederland zo'n 36 
algemene opvangcentra, daarnaast zijn er allerlei lokaal gesubsidieerde of op 
vrijwilligersbasis draaiende projecten welke zich veelal op één speciale groep 
richten. Het is opmerkelijk, dat deze laatste categorie plus de commerciële 
pensions een groot aandeel hebben in de opvang van thuislozen. De alge
mene opvangcentra herbergen het geringste aantal, voornamelijk als conse
quentie van de functie van deze centra. Slechts enkele centra, zoals Huize 
Poels en De Swieber, zijn zeker ook toegankelijk voor thuislozen, maar de 
meeste zijn gericht op een korte termijn-perspectief. Ofschoon de jaarcijfers 
van de opvangcentra het houden op ongeveer 10%, denken de VNG-onder-
zoekers dat het aandeel van thuislozen, overeenkomstig (dus) de gegeven 
definitie, de 30% nadert Het is moeilijk te zeggen welk percentage het meest 
reëel zal zijn. 

Uitgaande nu van de capaciteit binnen de thuislozenzorg (1.800), 
het vermelde percentage voor de algemene opvangcentra en geschatte capa
citeit van 1.800 plaatsen binnen de overige projecten, komen de onderzoe
kers op een totaal van circa 4.000 plaatsen in het Nederlandse opvangcircuit 
anno 1990. Het aantal plaatsen in pensions wordt geschat op zes- à achtdui
zend. 
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Het is meer zichtbaar geworden, dat er sprake is van een scheve verhouding 
tussen het aantal thuislozen en de capaciteit in de zorg Het is niet precies te 
traceren, wat er gebeurt met het aantal vanwege plaatsgebrek niet gehonoreerde 
aanmeldingen Het lijkt reëel te veronderstellen, dat het toch steeds om ern
stige noodsituaties gaat die (dan) niet vanzelf overgaan 3eo Maar afgezien van 
dit 'niet honoreren' is (ook) duidelijk, dat een meerderheid van de thuislozen 
zich met ophoudt in voorzieningen, maar elders en goeddeels onzichtbaar 
Het maakt tevens begrijpelijk waarom we zo weinig weten over de 'duur' van 
thuisloosheid Is het een tijdelijke toestand, waarom is het (slechts) tijdelijk 
en hoe is men (dan) de bestaansimpasse te boven gekomen? 

De doorstroming in met name de thuislozenzorg lijkt zó gering, dat 
dichtshbbing van de internaten als hét grote probleem kan worden beschouwd 
Dat signaleerde ook Van Waveren al en het bleek eveneens uit een analyse van 
twaalf jaar registratie van thuislozen 3e| Oorzaken van dichtshbbing hebben 
soms te maken met een van de door Van Waveren aangeduide paradoxen, 
maar concreet ook met verschuivingen in de geestelijke en maatschappelijke 
gezondheidszorg De lacunes daarin, bijvoorbeeld ten gevolge van het bezui
nigingsbeleid van de overheid en het niet opnemen van vele (potentiële) thuis
lozen door de APZ'en, beschermende woonvormen en algemene opvangcentra, 
worden voor een gedeelte opgevuld door de thuislozenzorg Daardoor ver
andert de internaatspopulatie op een zodanige wijze, dat het etiket 'poten
tieel langdurige verblijver' steeds meer van toepassing wordt, waardoor 
vervolgens de entree van thuislozen wordt bemoeilijkt en in veel gevallen 
zelfs wordt verhinderd Het is een situatie die alleen is 'op te lossen' wanneer 
men nadenkt over uit- of doorstromingsstrategieen en niet in de laatste plaats 
over bredere samenwerkingsverbanden (Ook) een kwestie van beleid 

DE BELEIDSMATIGE CONSEQUENTIES 

Uit de voorgaande alinea is reeds op te maken welke beleidsaccenten wense
lijk zijn Door de rapporteurs van het VNG-onderzoek wordt onderscheid 
gemaakt in uitstroom-, preventie- en opvangbeleid 

De eerste beleidskeuze vindt in de praktijk van grote steden al een 
eerste toepassing Te denken is aan het project Wonen, Werken, Leven in 
Rotterdam, aan het project Sociale Thuiszorg in Tilburg en aan tal van samen
werkingsprojecten met woningbouwcorporaties om te komen tot een uitbouw 
van projecten voor begeleid wonen Al deze inspanningen snijden als het ware 
aan twee kanten het leidt tot differentiatie in het hulpaanbod en toont daar
door nieuwe perspectieven en het is tevens een instrument dat een antwoord 
kan zijn op dichtshbbing van voorzieningen 

De tweede beleidsoptie, die van preventie teneinde de toeloop op 
residentiele voorzieningen te verminderen, is herkenbaar in initiatieven zoals 
dagopvangprojecten, gedoogbeleid in stations en winkelcentra, en in flanke-
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rend beleid waarbij dan met name gedacht kan worden aan de diverse facili
teiten die dienstencentra bieden (uitkeringsbeheer, budgetteringshulp, ver
zekeringen, inloopspreekuren en dergelijke). Ook begeleid wonen-projecten 
vervullen hier een functie, aangezien daarmee kan worden bereikt dat men
sen zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk blijven. 

Ten slotte het opvangbeleid. Capaciteitsvergroting heeft niet de eer
ste prioriteit, maar vooral differentiatie, zodat er opvangmogelijkheden worden 
gerealiseerd voor specifieke groeperingen, zoals jongeren, drugsverslaafden en 
ex-psychiatrische patiënten, die, zoals de ervaring heeft uitgewezen, om uit
eenlopende redenen bij de bestaande voorzieningen moeilijk toegang vin
den. In andere steden is het voornaamste beleidsdoel vooral gelegen in de 
subsidietechnische erkenning van het lokale opvangcentrum. 

De tijdens het VNG-onderzoek gesignaleerde knelpunten zijn hier
mee gedeeltelijk al naar voren gebracht. Het is, in het perspectief van wat na 
deze paragraaf nog volgt, verhelderend een achttal fricties anno 1990 kort 
samen te vatten. 
> Voor veel gemeenten is het onduidelijk in hoeverre er binnen de eigen 

gemeente sprake is van een structureel probleem Het gebrek aan inzicht is 
onder meer te wijten aan het ontbreken van een valide registratie 

> De gemeenten, uitgezonderd de vier convenantsteden, hebben {nog) 
geen directe bemoeienis met de opvang. Dit leidt onder meer tot een slech
te afstemming en/of stroeve samenwerking met andere plaatselijke instel
lingen en gemeentelijke organisaties 

> Er bestaat een als onrechtvaardig ervaren verschil tussen officiële, rijkser-
kende voorzieningen en initiatieven die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van 
vrijwilligers en (dus) van chronisch geldgebrek. 

> De druk op voorzieningen wordt overal ondervonden. Er is vrijwel 
overal een tekort aan laagdrempelige opvang 

> Substitutie en uitstoot uit psychiatrische instellingen en bejaardeninstel-
lingen vergroot de druk op de thuislozenzorg en verandert het karakter van 
de verblijfspopulatie. De toeloop vanuit met name de psychiatrie is volgens 
vele zegslieden aanzienlijk. 

> Er is een tekort aan woonvoorzieningen die een goedkoper en minder 
hospitaliserend alternatief vormen voor residentiële opvang. 

> Flankerende voorzieningen ontbreken nog op vele plaatsen. 
> Minder als knelpunt, maar vooral als vrees wordt vermeld, dat sommi

ge gemeenten waar nog geen opvangvoorziening bestaat, beducht zijn voor 
de mogelijk aanzuigende werking van dergelijke faciliteiten. 

Er is zeker enige overlap te bespeuren in de gesignaleerde knelpunten. In 
hoofdstuk VI van deze studie, als wordt getracht de the state of the art in kaart 
te brengen, zal duidelijk worden in welke mate deze problemen in de zorg 
zijn opgeheven. Nu is alvast te zeggen, dat de decentralisatie naar gemeen-
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ten en nieuwe financieringsstromen belangrijke impulsen zijn gebleken voor 
een meer adequaat opererende maatschappelijke opvang 

P HEYDENDAEL Μ Η R NUY EN Η С BROUWERS 

HET PROGNOSTISCH LANDELIJK ONDERZOEK THUISLOZEN & THUISLOZENZORC 

(PLOTT) 

In tegenstelling tot het VNG-onderzoek volgen de onderzoekers van de Nij
meegse 'PLOTT-studie' een deductieve weg 382 Alhoewel de benaderingswij
zen hemelsbreed verschillen, omdat de hoofdvraagstelling niet de omvang 
betrof maar de oorzaken van de toename, zijn de verschillen in uitkomsten vrij 
gering заз 

Een verkorte reconstructie van dit complexe, op de systeemkunde 
gebaseerde onderzoek vereist een concentratie op de essenties van de studie, 
dat wil zeggen, op de wijze waarop deze in kort bestek kunnen worden uit
eengezet Te denken is dan (nogmaals) aan basale noties omtrent kenmerken 
van thuislozen en aan de uitleg van zowel de causatie- als de selectiehypo-
these, een schets welke uitmondt in het basisdiagram van PLO 1 1, een macro-
verklarend model Daarna wordt nader ingegaan op de context van de 
PLOTT-bevindingen en wat deze betekenen voorde zorg Tot slot wordt inge
gaan op het profiel van 'nieuwe' cliënten die zich gedurende de PLOTT-stu-
die (voor het eerst) hebben aangemeld bij een van de thuislozeninstellingen 

De gang naar tbutsloosheid 

Thuisloosheid is te beschrijven aan de hand van vele factoren Zo kan men leef
tijd- en geslachtsverdelingen maken, voorts percentages van zwervenden, van 
verslaafden en van lichamelijk of psychisch gestoorden Deze variabelen kan 
men daarna kruisen, zodat er vele plaatjes ontstaan van de op zich heteroge
ne categorie thuislozen Een en ander zegt wel veel over deze mensen, maar 
het blijft oppervlakkig en onvoldoende om substantiële gedachten te ont
wikkelen over hun levensgeschiedenis of over hun perspectieven Wil men 
de oorzaken van thuisloosheid in kaart brengen, dan is er méér nodig, bij
voorbeeld het aangeven van de richting en de zwaarte van een of meer fac
toren Dat is een moeilijke activiteit en soms voor velerlei uitleg vatbaar 
Vandaar dat men voor verklaringen en voorspellingen een theorie nodig heeft 
en niet kan volstaan met dagelijkse observaties, eigen interpretaties en ideeën 
Zo kan men thuisloosheid verklaren uit langdurig alcoholmisbruik (alcohol -
--> thuisloosheid), maar men kan het ook omdraaien (thuisloosheid ---> alco
hol) Een model ofwel een systeemkundige benadering dwingt als het ware tot 
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een keuze tussen het een of het ander of tot het bewust achterwege laten van 
een keuze, mits men zich baseert op een onderliggende theorie. 

Uit dagelijkse observaties, uit onderzoeksgegevens en uit de literatuur blijkt, 
dat thuisloosheid op macro-niveau minstens de volgende kenmerken heeft, 
welke deswege overwegend beschrijvend zijn: 

> alleenstaand, dat wil zeggen, een-persoonshuishouden, met-samenwonend,-
> zonder werkkring, dat wil zeggen, werkloos danwei arbeidsongeschikt dan-

wel met pensioen De combinatie van deze beide sociaal-economische fac
toren leidt tot meer veronderstellingen, die blijkens de geobserveerde status 
van thuislozen nopen tot een verdere uitbreiding van kenmerken, namelijk: 

> uitgebreide problematiek op het terrein van huisvesting, financiën en even
tuele werkhervatting, al dan niet na om- of bijscholing. Deze nog steeds 
sociaal-economische moeilijkheden kunnen in verklarend opzicht leiden 
tot een sociaal-cultureel probleem: 

> alleenstaand-zonder werkkring leidt op z'n minst tot een kwetsbare positie 
en, niet altijd, tot uitstoot door de samenleving het gaan behoren tot een 
marginale categorie, door niemand gevraagd worden en, omgekeerd, van nie
mand iets te verwachten. Alleen de hulpverlening in al haar verscheidenheid 
is nog 'gesprekspartner'. Afhankelijkheid dus op de eerder als vitaal aange
merkte dimensies, geld, huisvesting en eventueel arbeid Wanneer ook dat 
niet lukt, komt de sociaal-psychologische factor als verder verklarend ter 
sprake: 

> verlies van of het niet meer in stand houden van een sociaal netwerk, dat 
wil zeggen, verlies van collegae, van vrienden, van support door familie. 
De factor alleenstaand-zonder werkkring krijgt het karakter van alleen-
staand-zijn en eenzaamheid, vaak geheel getekend door gevoelens van 
machteloosheid en doelloosheid. Deze fase kan voorts leiden tot de vol
gende situaties of problemen: 

> verslaving aan alcohol, drugs, gokken, medicijnen,-
> psychische ontreddering, met mogelijk ernstige stoornissen,-
> lichamelijke verwaarlozing, met mogelijk veel ziektes, vaak van chronische 

aard Uiteindelijk leidt dit alles tot een combinatie van sociaal-economische, 
culturele, psychologische en medische problemen, die mogelijk en soms 
direct en onverkort leiden tot thuisloosheid. 

Het bovenstaande schetst een logische weg op macro-niveau, die thuisloos
heid beschrijft en deels verklaart. Een systeem van trechtering van alleen
staand naar thuisloosheid. Deze weg wordt ook wel de causatie-hypothese 
genoemd. Dit betekent, dat alleenstaanden-zonder werkkring die niet beschik
ken over een goede opleiding, een goed 'nest' en over eigen capaciteiten, min 
of meer gedoemd zijn tot een kort of lang thuislozenbestaan Anders gezegd: 
zijn er geen relationele en persoonlijke kwaliteiten, dan wordt iemand thuis
loos, indien hij of zij alleenstaand-zonder werkkring is met de daarop vol-
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gende of daarmee samenhangende nsico's 384 Op macro-niveau is deze gedach-
tengang logisch, denkbaar, en - terugredenerend vanuit de praktijk - veelal 
geldig De vele factoren combineren zich als het ware tot een status van ern
stige maatschappelijke kwetsbaarheid 

Een andere hypothese is, dat er sprake is van selectie, dat wil zeggen, 
dat mensen vanwege bij hen gelegen factoren op een gegeven moment niet 
ontkomen aan de status van thuisloosheid Met die factoren bedoelt men dan 
bijvoorbeeld erfelijke en familiaire aandoeningen, ziektes, zware sociale en 
financiële problematiek die pas aan het licht treden wanneer er zich een dra
matische situatie voordoet Op deze wijze is te verklaren, waarom mensen uit 
een goed milieu, met een goede opleiding en werkkring en met goede func
tionele en medemenselijke relaties, na een calamiteit plotseling tóch thuis
loos worden 

Beide vormen komen voor Theoretisch is een en ander pas te ver
klaren wanneer men de persoonlijke capaciteiten in ogenschouw neemt Zo 
bestaat er een theorie, die overigens niet alleen voor thuisloosheid geldt, die 
de mate van attachment als uitgangspunt neemt, dat wil zeggen de gebonden
heid aan de ouders Te denken is aan ongewenste kinderen of aan kinderen die 
in een emotioneel arm milieu opgroeien ä85 Een andere theorie is, dat thuis
loosheid ontstaat door een gemis aan essentiële aspecten van de waarneming 
Het niet kunnen vooruitzien en het niet kunnen doorzien van allerlei situ
aties leidt tot een cruciaal tekort in het dagelijks functioneren en in het onder
kennen van perspectieven эв6 Weer een andere theorie gaat er van uit, dat ieder 
mens zijn wereld als het ware construeert, en wanneer dat niet lukt, er gaten 
ontstaan die weer leiden tot afhankelijkheid en beperktheid van visie 3e7 Ook 
is er de theorie, die thuisloosheid in het licht stelt van een voor de samenle
ving zinvolle attitude, namelijk een gemis aan social character ä8e Zo zijn er vele, 
telkenmale reële invalshoeken, die alle zijn terug te voeren op het persoon
lijk onvermogen om het leven van alledag te bemeesteren Of men nu ver
trekt vanuit de causatie- danwei de selectie-hypothese, het resultaat wordt uiteindelijk 
bepaald door individuele f actoren 

Wanneer we, zoals in het hier besproken onderzoek is gebeurd, uitgaan van 
een macro-benadering en deze schematisch illustreren, dan zijn twee 'stro
men' van belang In de eerste plaats die uit de samenleving ofte wel de bevol
king naar subsysteem I (de risicofactoren), en vervolgens die uit de zorg (subsysteem 
П, de voorzieningen voor gezondheids- en welzijnszorg) In beide subsyste
men gaat het om alleenstaanden-zonder werkkring, met daar bovenop bepaal
de risicofactoren In beide gaat het niet alleen om een feitelijke toestand van 
alleenstaand-zijn, maar tevens om een gemis aan allerlei vormen van social sup-
port Het onderstaande schema, een macro-verklarend model, laat zien waar
toe dat kan leiden 
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F I G U U R 4 H E T BASISDIAGRAM ( B R O N : P L O T T ) 

Figuur 4 wil verhelderen, dat het bestaan van risicofactoren in de bevolking 
kan leiden tot thuisloosheid, soms rechtstreeks, soms via andere stromen (sub
systeem 1 en de pijlen naar subsysteem III respectievelijk IV). Voorts is te 
zien, dat eenzelfde toestand bereikt kan worden via de (gezondheids-)zorg 
(subsysteem II): vanwege dezelfde risicofactoren plus de wijze waarop de zorg 
is ingekleed en het opname- en ontslagbeleid hanteert, nog afgezien van 
beschikbare bedden of plaatsen. 

De pijlen in de figuur geven de cliëntstromen aan die, afhankelijk van 
veranderingen met betrekking tot de risicofactoren (toeneming alsook ernst en 
aard daarvan) en met betrekking tot voorzieningen (wijzigingen in capaciteit 
of beleid), bij wijze van spreken elk jaar kunnen veranderen. Gelukkig voor 
iedereen gaat dit niet zo snel, hoewel men, prognostisch bekeken, kan spreken 
van een dramatische toeneming op macro-niveau van het aantal (potentiële) 
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thuislozen. (In 1989 circa 30.000 op dagbasis, in 2001 circa 53.000 op dagba-
sis.) De oorzaken van deze toename zijn deels dezelfde als de oorzaken op macro
niveau. Neemt bijvoorbeeld het aantal alleenstaanden-zonder-werkkring toe, dan 
zal binnen deze categorie ook het uiteindelijke aantal thuislozen toenemen. 
Nemen de risicofactoren toe, zoals psychische stoornissen, verslaving en ern
stige financiële en psycho-sociale problematiek, dan is dat eveneens van invloed 
op de toename van het aantal thuislozen Nemen de opname-mogelijkheden en 
derhalve de curatieve mogelijkheden van de eerste, tweede en derde lijn af, dan 
zullen er meer thuislozen komen. Wanneer dit alles gecombineerd toe- dan wel 
afneemt, dan zal het aantal drastisch kunnen stijgen 

DE CONTEXT VAN PLOTT 

Zoeven zijn er al twee getallen genoemd en is aangegeven dat allerlei bewe
gingen binnen subsystemen leiden tot een toe- of afname van het aantal thuis
lozen in Nederland Het cruciale punt is natuurlijk de overgangskans. We 
kunnen personen op grond van kenmerken wel in een bepaald subsysteem 
situeren en als het ware een verhuizing veronderstellen van het ene naar het 
andere subsysteem, maar de kans op die 'verhuizing' bepaalt uiteindelijk de 
aard van de stromingen, - hoe groot zijn die kansen? 

Het hoofdmodel toont in feite een cascade van demografische fei
ten/factoren en de nog oningevulde invloed van bepaalde risico's, het model 
krijgt zijn eigenlijke betekenis door de getalsmatige invulling en door ver
volgens op grond van vele empirische data te berekenen hoe groot de over
gangskansen zijn.389 Zo weten we op grond van CBS/PRIMOS-data, dat het 
totaal aantal alleenstaanden anno 1989 een omvang heeft van 1.744.798 per
sonen Voorts is bekend, dat 56% van de alleenstaande mannen en 75% van 
de alleenstaande vrouwen bovendien zonder werkkring is. Deze groepering 
nu, geabstraheerd van de thuislozenzorg, is de populatie die de oorsprong 
vormt, afhankelijk van additionele kenmerken zoals alcohol-/drugsverslaving 
en psychiatrische problematiek, voor de risicogroep. De veruit moeilijkste 
exercitie betreft de transformatie van empirische data met betrekking tot addi
tionele kenmerken, teneinde de bijdrage daarvan in te schatten aan de over
gangskans naar de risicogroep en vervolgens van daaruit naar het zogenaamde 
reservoir. Deze laatste overgangskans is feitelijk, systeemkundig bezien, het 
moment dat iemand binnen het model van 'net niet thuisloos naar thuisloos' 
verhuist Het is een abstractie, in werkelijkheid is het een ongewis verlopend 
proces en is er geen exact moment aan te wijzen. 'Het afwezig zijn van zo'n 
precies aan te wijzen meetpunt is ook altijd een belangrijk struikelblok bij de 
operationalisering van het begrip thuisloosheid.''»0 

Onderstaande figuur 5 presenteert het volledige model met overgangskansen 
en aantallen. De berekeningswijze met gegevens uit empirische onderzoekingen 
laat ik hier achterwege. 
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FIGUUR 5 O V E R C A N C S K A N S E N EN ABSOLUTE A A N T A L L E N 1989 (BRON P L O T T ) 

De getallen in figuur 5 zijn vervolgens gebruikt om zowel in de tijavooruit als 
in de tijd achteruit te gaan rekenen. Hierbij zijn de overgangskansen van risi
cogroep én naar de groep reservoir en pensions constant gehouden, hetgeen 
naar alle waarschijnlijkheid heeft geleid tot een overschatting van het aantal 
thuislozen in 1977 en tot een onderschatting in het jaar 2000 Zo was van een 
capaciteitsproblematiek bij de intramurale GGz in 1977 nog helemaal geen 
sprake en was het aantal draaideurpatiënten en drugsverslaafden eveneens 
aanmerkelijk minder. 

De rekenarij leidt dan voor 1977 tot een aantal van twaalfduizend 
thuislozen. In 1981, 1985 en in 1989 stijgt het aantal dan naar respectievelijk 
17, 22 en 26 duizend om vervolgens, steeds minder snel stijgend, uit te komen 
op 34 000 op dagbasis als ondergrens in het jaar 2000. Als bovengrens: 34.000 
thuislozen in 1989 en 43 000 thuislozen rond de eeuwwende, zónder mee-
berekening nog van een eventuele stijging van risicofactoren. Wanneer deze 
uiteindelijk ook in de simulatie worden betrokken, zal het aantal thuislozen 
in het jaar 2000 zijn toegenomen tot 53.000. 

BETEKENISSEN VOOR DE Z O R G 

Uit deze 'macro-aanpak' blijkt, dat als er niets zal veranderen in de zorg voor 
thuislozen, de ontoegankelijkheid van de voorzieningen fors zal toenemen. 
Niet dat het mogelijk zou moeten zijn om het voor zorg in aanmerking komen
de dag-aantal op te vangen, dat is, zelfs met een uitbreiding van de capaciteit, 
onmogelijk. Maar het is om morele redenen onaanvaardbaar te noemen, indien 
zich de situatie zou gaan voordoen dat de thuislozenzorg gedwongen wordt 
de meest ernstige gevallen te selecteren. 'Ernst' is niet alleen moeilijk te meten, 
maar vervult in de odyssee van thuislozen in wezen ook geen rol. Ze zijn 
allemaal thuisloos en voorts hebben zij 'verder nog' meer of minder aandoe
ningen of problemen. Bovendien zou, in een (irreële, hoogst onwenselijke) 
situatie van gedwongen selectie, de thuislozenzorg een van haar specifieke 
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functies loochenen, namelijk die van laatste echelon en er zou weldra een alter
natief, 'lager', echelon ontstaan. Het zou tevens leiden tot een ontkenning van 
het a-categoriale karakter van de zorg, minstens even specifiek en belang
wekkend.391 Het blijkt uit de lange geschiedenis van de zorg voor thuislozen, 
dat het samenleven van mensen met verschillende stoornissen of handicaps 
heel goed kan en dat in dit milieu de additionele problemen overwegend van 
secundaire betekenis zijn. 'Overwegend', want sommige (sub)categorieën zijn 
de zorg de laatste jaren gaan mijden, niet alleen vanwege de 'cultuur' (het niet 
kunnen aarden in de instelling), maar vanwege de verblijvende populatie. 

De belangrijkste consequenties voor de thuislozenzorg hebben niet 
uitsluitend betrekking op capaciteitsuitbreiding. In de inleiding bij deze perio
de viel het woord 'isolement', juist de eilandpositie van de thuislozenzorg kan 
via lokale, structurele, samenwerking met GGz en maatschappelijke instanties 
worden opgeheven en zo kan de zorgcapaciteit (dus) ook anderszins aan
merkelijk worden verbeterd (Dit proces is reeds gaande (denk aan diensten
centra zoals van De Veste in Amsterdam of Van Spetjk in Rotterdam, of aan een 
project als Sociale thuiszorg in Tilburg), vergt veel tijd en gewenning392 en 
wordt daarom, ook ná PLO 11, herhaaldelijk onderstreept en aangemoe
digd 393) Naast wederkerige samenwerking, 'netwerken' heet dat tegenwoor
dig, zal, zo is gesteld vanuit het toekomstverkennende onderzoek, de capaciteit 
zich in twee richtingen dienen te ontwikkelen. In kwantitatieve zin is een capa
citeitsuitbreiding wenselijk, totdat deze in de loop van de komende tien jaar 
minstens is verdubbeld. In kwalitatieve zin lijkt het de onderzoekers van deze 
studie noodzakelijk de differentiatie in de voorzieningen verder uit te bou
wen, aangezien, (ook) volgens hen, daarin het antwoord ligt op de hete
rogeniteit van problematieken en dit betere waarborgen biedt voor het 
realiseren van geëigende woon- en leefmilieus. 

DE C L I Ë N T EN PROFIL 

Het alleenstaand-zijn en het niet hebben van een werkkring zijn binnen 
PLOTT beschouwd als hoofdelementen van thuisloosheid. Ofschoon som
migen menen, dat dergelijke kenmerken vandaag de dag toch niet meer zó rele
vant zijn,39i toont de casuïstiek onverminderd het tegendeel. 

Natuurlijk is het afhankelijk van iemands persoonlijke gezindheid 
jegens het lot alleenstaand te zijn, maar voor velen die dat wérkelijk zijn en 
bovendien ook werkloos, betekent het een kwetsbare positie. Hetzelfde is te 
zeggen van mensen die gehuwd zijn of samenwonen bij hen ontstaat een ver
gelijkbare kwetsbaarheid indien zij niet meer aan eikaars wensen en ver
wachtingen weten tegemoet te komen. In de casuïstiek valt op, dat velen tot 
dit laatste niet in staat zijn (geweest). Het 'relationele falen' is niet de oorzaak 
van thuisloosheid, maar het zorgt wel voor een zware aanslag op levenszin en 
perspectief. 
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Het mag duidelijk zijn, dat niet alle werklozen of arbeidsongeschikten die 
alleenstaand zijn en het met een lage uitkering moeten stellen, thuisloos wor
den. Evenzo belanden niet álle zogenaamde draaideurpatiënten in de thuis-
lozenzorg. Veel is afhankelijk van iemands sociale netwerk en van voorafgaande 
levensloop. 

Zoals gezegd, zijn tijdens PLOTT gedurende anderhalf jaar gege
vens verzameld van ruim 500 mensen die zich voor het eerst hebben aange
meld. Het is moeilijk te zeggen of de categorie die zich voor het eerst voor 
opname aanmeldt een representatief beeld geeft van de categorie die 'achter
blijft'. Het is evenwel aannemelijk dat we in deze laatste groepering dezelfde 
verscheidenheid kunnen aantreffen. Velen die op zeker moment een rustpunt 
en/of een nieuw vertrekpunt hopen te vinden in een instelling voor thuislo
zen, zijn afkomstig uit het reservoir, - een term die alle buitenplaatsen sym
boliseert (exclusief de pensions die immers gerekend kunnen worden tot de 
mogelijkheden voor onderdak). 

De leeftijdsopbouw en de burgerlijke staat vertonen een vertrouwd 
beeld, al is de gemiddelde leeftijd van 43 beduidend lager dan van álle inter
naatbewoners in 1986.395 Alle leeftijden komen evenwel voor en vrijwel allen 
zijn alleenstaand (en zonder werkkring). Wat dit laatste betreft, zien we ook 
hier de geringe opleidingsgraad, zodat het (wederom) aannemelijk lijkt dat het 
om mensen gaat die in maatschappelijk opzicht tot de kansarmen behoren. 
Evenmin verwonderlijk is het, dat financiële schulden, alsmede problemen op 
het vlak van relaties en van verslaving tot de zware additionele problemen 
gerekend moeten worden. 

Een derde van de cliënten heeft een WAO-uitkering en bijna 40% 
gebruikt op het moment van opname medicijnen, tezamen een indicatie voor 
een gevarieerd morbiditeitsbeeld. 

Voorafgaand verblijf en verwijzing vertonen een ander beeld dan tot 
dusver. Er is een afname van 'zwervend' te constateren (19% tegenover 33% 
in 1985) en de cliënten komen belangrijk minder op eigen initiatief (24% 
tegenover 50% ruim vijfjaar geleden) Vrijwel alle instanties in de eerste en 
tweede lijn zijn, vaak tegelijkertijd, oppervlakkig betrokken (geweest) bij de 
complexe problematiek van deze hulpvragers.3«6 Een breed spectrum aan pro
blemen komt uiteindelijk terecht in één voorziening: de thuislozenzorg, het
geen het a-categoriale karakter nog eens onderstreept en, impliciet, het 
betrekkelijk onvoorwaardelijke toelatingsbeleid. 

EEN BESCHEIDEN F O L L O W UP 

Van 270 personen is bij de LSTO-instellingen een halfjaar later de status quo 
opgevraagd, maar ruim 60% van hen bleek al weer te zijn vertrokken, van wie 
15% naar een andere voorziening. Velen pakten plotseling hun biezen en ver
lieten de poort met onbekende bestemming. 
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Gevraagd naar de vooruitzichten van de 40% die er nog wél is, blijkt dat van 
ruim 25% wordt verwacht dat ze tot de blijvers gaan behoren. Zij zijn zo 
kwetsbaar en hun problematiek zo complex of moeilijk reparabel, dat gedacht 
wordt dat de thuislozenzorg - dat is niet per se het internaat - hun definitie
ve leefmilieu zal zijn. Van sommigen is bekend dat ze op termijn beslist weer 
zelfstandig willen gaan wonen, van anderen is het nog steeds onduidelijk hoe 
een en ander zich zal ontwikkelen. 

Van de genoemde 60% waagt 'slechts' 25% een nieuwe poging bij 
familie of een vnend(in), op een kamer of zelfstandig. Het is onbekend hoe 
het deze groep vergaat. Hetzelfde geldt voor de groep van 20% die zonder 
overleg met onbekende bestemming weer vertrekt. Toen de psychiater Horst 
een soortgelijk follow-up onderzoek deed, bleek dat de gang van zaken bij 
degenen die zeven jaar eerder met de thuislozenzorg in aanraking waren 
geweest, verre van bevredigend moest worden genoemd.397 Het (b)lijkt alsof 
het hen (nog) zelden voor de wind gaat, en het onderstreept tevens de nood
zaak van longitudinaal onderzoek. 

Let tomorrow take care of itself 
Dat kan niet Er is een toekomst om 

rekening mee te houden 
De oplossing moet een combinatie 
zijn van morele en materiele hulp 

§ 3 Thuisloze jongeren andermaal 

Aan het eind van de jaren tachtig lijkt het alsof wordt erkend dat het fenomeen 
'zwerfjongeren' in Nederland bestaat, in de betekenis van seneus-nemen, en 
ernstig genoeg is om naast de twee dan bestaande grootstedelijke nachtop-
vangcentra, Het Poortgebouw en De Plataan, als het ware ook ander aas uit te 
gooien, teneinde een adequate opvang te realiseren want vele hulpverle
ningsinstellingen lijken onvoldoende toegerust. Het JAC, het streetcorner-
work en het randgroepjongerenwerk, de jeugdpolitie, de GG & GD ontwerpen 
specifieke programma's en van een aantal projecten of situaties wordt door 
middel van observatie-onderzoek inzichtelijk verslag gedaan.ï9e In de voor
gaande periode, die van 1980 - 1989, is daarover geschreven in een toon die 
het midden laat tussen scepsis en optimisme. Dat zal in het begin van deze para
graaf nog weinig anders zijn, maar door afstand te nemen van het conven
tionele denken met betrekking tot de wijze van hulpverlening ontstaat ook hier 
enig opklimmend geluk. 

EEN KATHEDRAAL VAN KENNIS - І 6 І -



In deze, de meest recente, periode verschenen enkele studies die deels inven
tariserend399, deels verklarend400 van karakter zijn. Met de introductie van de 
methodiek van het vindplaatsgericht werken, dat later vooral bekend wordt 
door de vestiging van T-(huislozen) Teams, wordt de tot dan toe overheersend 
orthodoxe wijze van hulpverlenen (deels) verlaten en ontstaat er een strate
gie die een goed passende sleutel lijkt tot interventie.401 Een odyssee impliceert 
niet per se een doodlopende weg. Bovendien is er concrete aandacht gekomen 
voor primaire preventie door jongeren die een residentiële instelling gaan ver
laten en risico lopen voor onoverkomelijke problemen te komen staan, beter 
op hun vertrek uit de instelling voor te bereiden.402 

De dimensies in deze paragraaf - omvang, achtergronden, benade
ringen vanuit de pedagogiek en methodieken van hulpverlening - illustreren 
de maatschappelijke relevantie van onderzoeksinspanningen. Ofschoon het 
afzonderlijke studies zijn, blijken het zinvolle bronnen om tot meer samen
hang en perspectief te komen. Ik wil dat onderstrepen door de paragraaf te 
besluiten met overwegingen over dwang en drang. 

Schoon schip maken is de grootste wens van thuisloze jongeren, zodat ze 
eindelijk in een reële positie komen ten aanzien van leeftijdgenoten. Sommi
gen leven er niet naar of worden het zich pas bewust wanneer hen naar het 
toekomstbeeld wordt gevraagd. Anderen lijden eronder dat een aantal obsta
kels zo moeilijk uit de weg te ruimen is,· soms ligt dat aan maatschappelijke 
aspecten, zoals huisvesting, vereiste diploma's of de publieke opinie, maar 
vaak ook aan het niet losraken van traumatische ervaringen en aan het eigen 
door de bank genomen geringe zelfvertrouwen. Er zijn maar weinig jonge
ren die hun positie beschouwen als een bewust gekozen alternatieve levens
stijl of als een bestaansimpasse die mettertijd wel wordt overwonnen. Bij dit 
laatste speelt de leeftijd zeker een rol, en waarschijnlijk ook sexe Naarmate 
men ouder wordt, krimpen de verwachtingen en of mogelijkheden voor een 
andere toekomst. Voor meisjes lijken de perspectieven beter bereikbaar, het
geen niet zozeer met de aantrekkelijkheid van het vrouw-zijn te maken lijkt 
te hebben, maar met een anders geaard gevoel voor verantwoordelijkheid. 
'Jongens benadrukken doorgaans vooral de externe oorzaken van hun proble
men', schrijven De Bie en Dortmans.40' 

De cyclus van de onmacht. Veel misère begint in het gezin, waar 
sprake is geweest van afwijzing, verwaarlozing, mishandeling. Kenmerkend 
voor de gezinssituatie, zo is mijn impressie uit de vakliteratuur, is enerzijds 
het tekort in verschillende opzichten en anderzijds de intensieve interactie 
met tal van hulpverleningsinstellingen. De tragiek is, dat veel bemoeienis niet 
tijdig genoeg was of geen aansluiting vond en dat de cyclus zich het meest dui
delijk openbaart in een vlucht uit de gegeven omstandigheden Zo blijft er 
veelal sprake van een onvoltooid verleden.404 De meeste jongeren denken hier-
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aan binnen enkele jaren te ontsnappen, maar deze hoop wordt door velen 
slechts geschraagd door orthodoxe voorstellingen over de toekomst 

H DE B1E л H DORTMANS ACHTERGRONDEN & OMVANC 

Waar in de literatuur nog veelvuldig onderscheid wordt gemaakt tussen 'dak
loze jongeren', 'thuisloze jongeren' en/of 'dagzwervers', smeden deze auteurs 
de begrippen samen tot de toch volgens hen terechte en meest geëigende 
benaming thuisloos Er is weinig bestaansgrond voor het onderscheid tussen 
dakloos en thuisloos, omdat problemen van zwerven, dakloos zijn en voort
durend moeten wisselen van mogelijkheden tot overnachting inherent zijn 
aan de thuisloosheid die is ontstaan Overigens kiezen zij, met het oog alvast 
op een operationele definitie, ook voor een tamelijk smalle, letterlijke inter
pretatie 'thuisloosheid duidt op een situatie waarin jongeren zonder vast thuis 
zijn' <05 Misschien wel een smalle maar toch ook een slimme gedachte, voor
al praktisch wanneer men anticipeert op welke wijze de onderzoeker neutraal 
contact kan leggen met respondenten <06 H u n definitie luidt 'Thuislozejongeren 
zijn jongeren tot 25 jaar die gedurende drie maanden geen vaste verblijfplaats hebben, in deze 
periode heeft de jongere minstens drie verschillende slaapplaatsen gehad ' Dagzwervers, inci
dentele weglopers en weinig honkvaste kamerbewoners worden daarom terecht 
niet aangemerkt als thuislozen, alhoewel de dagzwervers, zoals eerder gezegd, 
een mijns inziens zorgelijke groepering vormen 

Met grote aandacht voor de representativiteit van de steekproef zijn 
in dit onderzoek 75 jongens en 75 meisjes geïnterviewd Er zijn wel indica
ties, dat er meer jongens dan meisjes thuisloos zijn, maar door een zekere 
oversampling van meisjes zou het (eindelijk) mogelijk worden ook over hen 
meer algemene uitspraken te doen Het veldwerk vond plaats in vijf grote ste
den Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen, in elk 30 
respondenten, voorts 50 in elk van de drie te onderscheiden circuits, zoals 
blijkt uit onderstaande tabel 
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Circuits 

Leur 

Inloop 

Straat 

Totaal 

Soorten vinâplaatscn 

Alg Cnsisopv., FIOM, JAC, Jeugd en 

gezin, Begeleid kamerwonen 

Dagopvang 

LSTO-instelhng 

Sleep-inn 

Jong passantenverbl 

Drugshulpverl, huiskamerproj voor prost 

Soepbus 

Streetcornerwork, jong reclass 

Vrouwenopv liefdadigh 

Spijbelproject 

Riagg 

GSD 

Station, overdekt winkelcentrum 

Tippelzone (m/v) 

Koffieshop, plein, kraakpand 

htq· 

27 

14 

5 

4 

11 

3 

4 

3 

10 

1 

11 

2 

3 

1 

1 

31 

11 

8 

150 

Pere 

180 

9 3 

3 3 

2 7 

7 3 

2 0 

2 7 

2 0 

6 7 

0 7 

7 3 

1 3 

2 0 

0 7 

0 7 

20.7 

7 3 

5 3 

100 

TABEL 4 SOORTEN VAN V I N D P L A A T S E N (BRON DE B1E & D O R T M A N S ) 

Vanuit de intentie in dit hoofdstuk een grote hoeveelheid onderzoeksgegevens 
te reconstrueren tot een "kathedraal van kennis', wil ik de resultaten uit dit onder
zoek transformeren naar drie dimensies: maatschappelijk, persoonlijk en sociaal. Hoe 
was het in dit opzicht, hoe is het en hoe zal het (kunnen) worden? Op maat
schappelijk vlak onderkennen we opleiding en arbeid als belangrijke grond
vestende aspecten Vooruitgang op dit terrein heeft veelal positieve gevolgen 
voor de twee andere: het draagt bij aan herstel van het gevoel van eigenwaar
de, en dat op zijn beurt effent de weg naar meer duurzame relaties. Géén voor
uitgang staat het aangaan van relaties niet per se in de weg, 'zeker' niet bij 
jongeren, maar betekent vaak toch een voortzetting van al het gesukkel. 

DE MAATSCHAPPELIJKE D IMENSIE 

De achtergrond. Niet alleen De Bie en Dortmans, maar ook andere onderzoekers407 

constateren, dat er overwegend sprake is van een zwakke maatschappelijke 
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positie van de gezinnen waaruit thuisloze jongeren afkomstig zijn Het veel
al werkzaam zijn van de vader in één van de twee onderste beroepslagen is niet 
de enige indicatie Ook het aantal echtscheidingen, de werkeloosheid en/of 
alcoholisme van de vader accentueren de marginale positie van vele gezin
nen Uit een deelonderzoek van Gaemers en Hoogendam blijkt, dat in dit 
opzicht zelfs gesproken kan worden van transgenerationele problematiek, 
hetgeen wijst op een zekere erfelijkheid waarop in een ander verband ook is 
gewezen door Engbersen e a als kenmerkend voor sociale minima <°e Ruim 
50% van de jongeren werd op jonge leeftijd, vóór het vijfde levensjaar, gecon
fronteerd met het uiteenvallen van het gezin 

Een lage sociaal-economische status, zeker in combinatie met addi
tionele problematiek, wordt algemeen onderkend als een sterk beperkende 
factor voor een evenwichtige ontplooiing van de gezinsleden 409 De negatie
ve en vaak ook agressieve uitstraling van stressfull hje-events (overlijden, psy
chiatrische opname, detentie, alcoholisme, financiële malaise) biedt maar 
gammele bouwstenen voor het schoolgedrag van jongeren Concentratie-
moeilijkheden, gebrekkige motivatie, doubleren, spijbelen of voorgoed weg
blijven zijn verschijnselen die de meeste thuisloze jongeren uit ondervinding 
kennen 

Na de lagere school volgden de jongeren vooral MAVO Driekwart 
van alle jongeren die van school af zijn, heeft de opleiding voortijdig verla
ten De schooluitval is derhalve aanzienlijk Het versterkt het onvoltooide 
verleden en geeft aan de odyssee van deze jongeren een welhaast uitzicht
loos karakter Bijna een kwart van de thuisloze jongeren zit nog op school, 
tweederde van deze (jongste) groep bestaat uit meisjes 

Het werk dat de meeste jongeren hebben gedaan, kan worden geken
merkt als ongeschoold Ook het niveau van werkervaring blijft derhalve laag 
Het waren meestal tijdelijke klussen met als enige doel wat extra inkomsten 
te verwerven 

De actualiteit De dagbesteding van thuisloze jongeren ziet er in feite 
hopeloos uit, alhoewel ze met doelloos rondhangen in koffieshops en dis
cotheken onvoldoende is getypeerd De jongeren is er veel aan gelegen om 
met liefst geringe inspanning zoveel mogelijk geld te vergaren, want roken, 
drinken, uitgaan en jezelf in goede kleding steken kosten veel geld Figuur
lijk gesproken leven ze dan wel in de goot, maar ze zien er niet naar uit 

Hun tijdsbesteding verloopt zelden overeenkomstig ons conventio
nele stramien, reden waarom vele jongeren al dan niet regelmatig met de poli
tie in aanraking komen Dat het voornamelijk allochtone jongeren zouden 
zijn die zich aan criminele activiteiten schuldig maken, is een mythe Het zijn 
eerder en hoofdzakelijk de Hollandse jongens 

De toekomst Ongeveer 60% ervaart het niet hebben van een diploma 
als een gemis en is daarom van plan de draad weer op te pakken Eens, als het 
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ijzer heet is, zal men het smeden. Een intrigerend optimisme.410 Twee van de 
drie jongeren denken dat ze uiteindelijk in staat zullen zijn hun beroepside
aal te verwezenlijken De jongsten hebben hierin het meeste vertrouwen en 
ook zijn meisjes over het algemeen positiever in hun verwachtingen ten aan
zien van de toekomst. Voor ongeveer 13% is carpe diem het levensmotto,· '() 
... als het straks kouder wordt, ga ik gewoon met de Interrail naar Zuid-Euro
pa.' Of, met iets meer onzekerheid,: 'Je kan helemaal niets verwachten, want 
er komen altijd nieuwe situaties waardoor er weer iets mis kan gaan.' Waar is 
dit alles op gebaseerd? Op de wens zich te kunnen spiegelen aan de positie 
van leeftijdgenoten die wel 'in goede doen' zijn? Op de wens een bestemming 
te vinden en zo te ontsnappen aan de huidige verveling? Alhoewel het ideaal 
van velen in contrast staat met hun feitelijke achtergrond, is er een nog onge
broken wil iets te willen bereiken, hun kleine kristal. Velen hebben toch wel 
zin in het leven. Ongeveer 8% van de jongeren kan in dit opzicht z'n eigen 
vriend niet meer zijn, zij verwachten letterlijk niets meer. 

DE PERSOONLIJKE D IMENSIE 

Veel thuisloze jongeren hebben een traumatische jeugd achter zich, zijn die 
ellende thuis of van het internaat ontvlucht en zien reikhalzend uit naar een 
zelfstandig leven, verankerd in huis, gezin en werk Het lijkt daarom het bes
te om hun van allerlei houvast geïsoleerde toestand primair te beschouwen 
als een overgangssituatie. 

De conflicten, de mishandeling, de (affectieve) verwaarlozing, het 
egoïsme, de chaos het een of het ander is zo nadrukkelijk aanwezig geweest 
dat gevoelens van vijandschap gingen overheersen. In combinatie met het 
gegeven, dat de meeste jongeren uit arbeidersgezinnen of uit de lagere mid
denklasse komen en zelden een opleiding hebben afgerond, is er over het 
algemeen niet alleen in maatschappelijk maar ook in persoonlijk opzicht spra
ke van een gemarginaliseerde, kansarme situatie: weinig vertrouwen, weinig 
veerkracht, weinig kennis en geringe vooruitzichten. Het merendeel van de 
jongeren associeert zich met groeperingen die gekenmerkt worden door een 
randpositie in de maatschappij, zoals straatlopers, drop-outs, langharig 'tuig' 
of gabbers4" maar niét met thuislozen, want in de verbeelding van veel jon
geren zijn thuislozen de verloren mensen. Dat is niet onbegrijpelijk aange
zien de jongeren bijna allemaal gericht zijn op een (andere) toekomst. Een 
beter houvast is derhalve te vinden in idolen uit de muziek, de film- of de 
sportwereld. 

Over het algemeen zijn er weinig verschillen tussen thuisloze jon
gens en meisjes. Uit het onderzoek van De Bie en Dortmans komen de vol
gende vier thema's naar voren 
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ueftyd 
De geïnterviewde meisjes zijn gemiddeld twee jaar jonger dan de jongens. 
Meisjes ontvluchten doorgaans ook op jongere leeftijd de probleemsituatie 
dan jongens. Er zijn relatief weinig meisjes ouder dan 21 jaar, is dit wel het 
geval, dan is er vrijwel altijd sprake van drugsproblematiek. 
Sociale contacten 

Meisjes hebben vaker een relatie dan jongens. Ze zeggen meer vrienden te heb
ben en ze zien hun ouders frequenter. Over het algemeen lijkt het erop, dat 
meisjes een betere achterban hebben. Dit blijkt ook uit het feit dat zij vaker 
geld van vrienden of ouders ontvangen en voor onderdak gemakkelijker of 
succesvoller een beroep doen op familie of vrienden 
Eigen verantwoordelijkheid 

Meisjes zijn eerder geneigd zichzelf verantwoordelijk te stellen voor het oplos
sen van een aantal problemen. Dit komt vooral tot uitdrukking in de idealen 
op het gebied van huisvesting, opleiding en werk. Jongens leggen, zoals 
gezegd, meer de nadruk op de externe oorzaken van hun problemen Wel
licht is dit een reden dat meisjes eerder hun situatie weten te verbeteren en 
minder risico lopen om permanent thuisloos te worden. 
Traumatische ervaringen 

Veel thuisloze meisjes blijken in het verleden slachtoffer te zijn geweest van 
verkrachting, incest, mishandeling of verwaarlozing. In veel gevallen was deze 
ervaring een oorzaak voor een kinderbeschermingsmaatregel. 

DE SOCIALE DIMENSIE 

De opeenstapeling van onmacht in het ouderlijk gezin leidde bij veel jonge
ren tot een definitieve vlucht Weglopen blijkt evenveel voor te komen als 
weggestuurd worden. De jongeren vertrekken doorgaans na een eindeloze, 
zich culminerende reeks van conflicten met hun opvoeders over vrijheidsbe
perkingen en talloze kleine zaken, zoals ook reeds bleek uit de studie van 
Terpstra·"3 en komen dan op allerlei tijdelijke adressen terecht. Eén op de drie 
jongeren heeft evenwel nog contact met beide ouders. Een even grote groep 
met één ouder (meestal de moeder) en de overigen hebben helemaal geen 
contact meer Etnische jongeren onderhouden net als meisjes vaker contact 
met thuis Uit de oordelen over thuis blijkt, dat tweederde tevreden is met de 
huidige contactvorm, alhoewel door ruim 70% het ouderlijk huis niet meer 
wordt geassocieerd met de notie 'thuis'. Een relatief kleine groep noemt, des
ondanks, motieven van afhankelijkheid en verbondenheid: het blijven je 
ouders, ondanks alle misère. 

Vrienden komen en gaan. De tijdsbesteding, en wellicht ook de 
bestaanswijze, brengt met zich mee dat thuisloze jongeren over het algemeen 
veel vrienden hebben. Uitgaan naar disco's, koffieshops of cafés of met een 
stel elders in het land bekenden opzoeken. Velen maken een onderscheid tus-
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sen vrienden en kennissen, vrienden zijn mensen bij wie men kan logeren, 
van kennissen kan men geld lenen 

Een belangrijk, zij het kwetsbaar lichtpunt is, dat meer dan de helft 
van de jongeren een relatie heeft (64% van de meisjes en 43% van de jon
gens), bij de meesten van hen is sprake van een duurzame verhouding 

Tegen deze achtergrond wekt het geen verwondering, dat De Bie en 
Dortmans schrijven, 'dat veel jongeren er geenszins alleen voor staan en over 
een behoorlijk sociaal leven beschikken ' Dat is feitelijk niet onjuist, maar 
wezenlijke terugval op ouders is evenwel nauwelijks mogelijk en van hechting 
is bij een meerderheid evenmin sprake Uit de context van alle gegevens 
omtrent hun bestaan is derhalve (ook) te concluderen, dat de meesten te vroeg 
in hun leven en op brute wijze zijn losgeraakt van hun milieu Het wantrou
wen, dat ook in de hulpverlening zo duidelijk wordt ondervonden, en de maat
schappij zien als een leugen, relativeren het begrip vriendschap in hun leven 
Veel vriendschapsrelaties hebben het karaktervan een alliantie en zijn boven
dien, vanwege de instabiliteit van het wonen, veelal tijdelijk AI met al is er 
eerder de illusie van verbondenheid met lotgenoten, dan een reëel sociaal net
werk dat de functie heeft van kompas en anker 

Wanneer men tegenwoordig (1997), in het bijzonder 's avonds, op 
Hoog-Catharijne loopt, wordt men herhaaldelijk bejegend door jonge thuis
loze mensen die om een bijdrage bedelen Het is een wellicht selecte groep, 
met name drugsverslaafden, en het kan een functionele strategie zijn om extra 
inkomen te verwerven, maar het is (ook) een onverdraaglijk teken van een
zaamheid 4I3 

Like grains of sand 
the homeless cannot be counted 4M 

De omvang van het verschijnsel thuisloze jongeren 

GESTALTEN VAN WANKELHEID 

De onderzoekers zijn via twee wegen tot een schatting gekomen van het aan
tal thuisloze jongeren in Nederland, enerzijds, naar analogie van het VNG-
onderzoek, door het verzamelen van expert opinions, anderzijds door terug te 
grijpen op data van de stedenonderzoeken, Heerlen en Rotterdam, en deze 
te koppelen aan de landelijke cijfers die het PLOTT-onderzoek heeft opge
leverd Om bekende valkuilen te vermijden, hebben ZIJ zich ervan vergewist 
dat de uitspraken van hun informanten waren gebaseerd op hun definitie Ook 
met het probleem van mogelijke dubbeltellingen is rekening gehouden, even
als met de tijdseenheid, dat wil zeggen, met het gegeven dat de ene bron, 
zoals het VNG, cijfers presenteert op jaarbasis, en de andere op dagbasis 
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De uiteindelijk verkregen lokale cijfers zijn geëxtrapoleerd naar een landelijk 
niveau, waarbij vervolgens rekening is gehouden met de mobiliteit van jon
ge passanten, alsmede dat het aantal thuisloze jongeren in een stad evenredig 
is aan het aantal thuislozen ·"' Hun berekening resulteert dan in twee soorten 
cijfers, te weten op jaarbasis (met behulp van expert opinions en de VNG-resul-
taten) en op dagbasis (op basis van de PLOTT-berekening) 

Thuisloze jongeren in Nederland 

Op jaarbasis 
Op dagbasis 

Ondergrens 

5964 
4594 

Bovengrens 

7616 
5862 

TABEL 5 DE RAMING(EN) VAN HET AANTAL THUISLOZE JONGEREN 

De kanttekening is, dat beide ramingen via twee verschillende methoden tot 
stand zijn gekomen en als het ware nog eens bevestigen, like grams ojsand, dat 
het precieze aantal niet, nooit, te noemen is Voorts is op te merken, dat over 
de duur van thuisloosheid weliswaar een sluier hangt van onbekendheid en gis
singen, maar dat de onderlinge nabijheid van jaar- en dagcijfers een geringe 
fluctuatie doet vermoeden, hetgeen erop wijst dat thuisloosheid bij jongeren 
geenszins een tijdelijk probleem is Dat het een toestand is, die kennelijk ook 
bij deze generatie hardnekkig van aard is, mag niet leiden tot het Aha-Erlebnis 
dat van jongeren binnen deze populatie ook niet anders is te verwachten Het 
is, naast tal van andere causale factoren, ook een spiegeling van minstens twee 
andere feiten, zoals de drempels bij tal van projecten en/of voorzieningen 
vanwege de meerderjangheidsleeftijd en, heel algemeen gesteld, het onver
mogen van vele hulpverleners adequaat met deze jongeren om te gaan Vele 
hulpverleningscontacten leiden, wederzijds, niet tot waardering, tot vooruit
gang evenmin 
Ver van het gewone Zal hun kans nog keren? 

Studies en beschouwingen van pedagogen 

De desorganisatie in het leven van thuisloze jongeren kent veelal een lange 
geschiedenis en het bereiken van stabiliteit lijkt vaak op vechten tegen de 
bierkaai Kwam zoeven nog de duur van thuisloosheid ter sprake, uit een fol-
low-up studie van Van der Ploeg e a blijkt, dat anderhalfjaar na het eerste inter
view van velen de situatie nog weinig rooskleurig is, alsof (zelfs) hun leven een 
sleur is geworden 4I6 
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Het kernprobleem van thuisloze jongeren is niet dat ze zulke zwakke broe
ders zijn of een gebrekkige intelligentie hebben, maar dat ze zo'n beroerde 
socialisatiegeschiedenis hebben De levenshouding die daarvan het gevolg is, 
speelt de betrokken partijen, niet alleen henzelf, het meeste parten <17 Niet 
één factor is alles bepalend de oorzaak, maar voor een accentueren van de 
gezinsfactor vinden we toch een 'empirische rechtvaardiging' Uit vrijwel alle 
studies blijkt, dat 'thuisloze of zwervende jongeren veelal zijn opgegroeid 
onder bijzonder ongunstige omstandigheden en het kan dan ook wemtg ver
wondering wekken dat velen een negatief zelfbeeld hebben ontwikkeld '<19 

Op dit centrale persoonlijkheidsaspect, bet zelfbeeld, wil ik thans nader ingaan 
want de onderzoeksresultaten zijn wat dit betreft minstens verwarrend Als 
we denken aan de kloof die er (immers) bestaat tussen de perceptie van hulp
verleners en de zelfperceptie van jongeren, 'moeten' we in een handomdraai 
haast vanzelf wel denken aan positieve zelfevaluaties, maar tegelijk ook aan 
de vraag naar realiteit Ook hier raken we, zo beamen Van der Ploeg e a , een 
belangrijke kern van hun problematiek <19 

leder mens ontwikkelt een houding tegenover anderen (personen, 
groepen, instellingen et cetera) Deze zelf-attitude is op te vatten als een 
opvatting die men over zichzelf heeft (ontwikkeld) Voor iedereen lijkt het aan
nemelijk, dat men 'de wereld' bejegent zoals men is gevormd, zo is het een open 
deur te zeggen, dat aanhoudende afwijzing vernietigend is voor het zelfbeeld, 
terwijl een stimulerende houding zal leiden tot een positieve waardering voor 
zichzelf 'De zelf-evaluatie is (daarom) grotendeels afhankelijk van de evalu
atie die anderen van de betrokkene hebben '«° Is dit, vanuit de pedagogiek, 
niet een té stellige, onhoudbare, opvatting? Ik signaleer drie 'moeilijkheden' 
Het zelfbeeld zou bijgevolg sterk wisselen, het zou thuis of bij de buurvrouw 
heel negatief kunnen zijn, maar diezelfde dag bij de psychiater juist positief 
Voorts suggereert de opvatting dat er mogelijk één vast zelfbeeld zou kun
nen zijn, terwijl het tegelijkertijd een grilligheid vertoont, al naargelang wie 
de betrokkene ontmoet En ten slotte is het zelfbeeld zeker niet blijvend afhan
kelijk van anderen, maar ontwikkelt men ook een eigen houding De vraag is 
derhalve, of het duidelijk is wát men in onderzoek precies meet, notabene bij 
jongeren die niet (meer) zo gevoelig zijn voor hetgeen hun omgeving over hen 
denkt 

In de literatuur vinden we tegenstrijdige bevindingen Van der Ploeg 
e a wijzen op onderzoek van Adams e a waarin werd vastgesteld, dat 80% van 
de thuisloze jongeren over een zeer zwak zelfbeeld beschikt, dat wil zeggen, 
zichzelf als 'mislukt' beschouwd «' In eigen onderzoek constateren Van der 
Ploeg e a het tegendeel m 'Het beeld is vrij positief en opvallend veel gun
stiger dan het ongunstige beeld dat hulpverleners van deze jongeren schet
sen '<" Dat verrast de onderzoekers niet geheel, het was namelijk uit eerder 
onderzoek ook al gebleken, maar hun verklaring ervoor veronderstellen zij 
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in het gebrek aan inzicht in de eigen situatie, - ofschoon voor het meten van het 
zelfbeeld geen betrouwbaarinstrument bestaat Eerder al is gewezen op het contrast tus
sen wat de jongeren aan 'bagage' bij zich hebben en wat men niettemin ver
wacht voor de toekomst«*, zodat we eigenlijk zouden moeten concluderen, 
ook al hebben we weet van de moeilijke achtergronden van veel jongeren, 
dat de persoonlijkheid van deze jongeren ons een raadsel is Hier herhaalt 
zich als het ware het 'psychologisch enigma' van Levinson Stellen, dat er 
sprake is van een negatief zelfbeeld, zoals Van der Ploeg in een latere publi
catie doet425, doet de realiteit geweld aan. Anderzijds twijfelt Van der Ploeg 
niet aan de perceptie van hulpverleners gezien de vrij hoge consistentie-
maten4" en werkt hij, geïnspireerd door Heydendael's opvattingen met betrek
king tot sociale representatie, zijn hypothese uit in het concept van cognitieve 
verwerkingsprocessen. En dan zien we in zekere zin een synthese van denk
beelden ontstaan, niet als het antwoord op de problematiek, maar als een wij
ze van begrijpen 

Heydendael gaat ervan uit, dat de persoonlijke relatie bij thuislozen 
het meest problematisch is 427 Dat lijkt evident, maar juist twee aspecten ver
helderen waarom het die persoonlijke relatie is. De voornaamste conditie daar
voor is een eigen territorium en precies het verwerven daarvan heeft, meestal 
al vroeg, schipbreuk geleden. Dit is zowel obstakel als gemis. Het problema
tische ervan is, dat hun sterk negatief gekleurde beleving van het verleden zo 
dominant is, dat zij elke nieuwe realiteit niet in hun werkelijke betekenis kun
nen zien. Het gebrek aan inzicht in de troebele, verwrongen manier van kij
ken die daarvan het gevolg is, blijft zich wreken zolang dat inzicht -
bijvoorbeeld door de hulpverlening - maar van secundair belang wordt gevon
den. De hardnekkige, negatieve cognities plaatsen het zelfbeeld in een in 
zekere zin verklarende context. Het vrij positieve zelfbeeld, zoals Van der 
Ploeg e.a. constateerden, is functioneel, in het licht van zelfhandhaving heel 
begrijpelijk, hoezeer het ook tevens een ontkenning van problemen impli
ceert, - vergelijkbaar met Van Doorns uitleg over de betekenis van overle
vingsstrategieën. Men moet toch enig gevoel van onkwetsbaarheid overeind 
kunnen houden. Heydendael's zienswijze, maar ook de bevindingen van 
Tavecchio en Roorda over de onveilige gehechtheid waarvan bij veel thuis
loze jongeren sprake is428, brengen Van der Ploeg op het spoor van cognitie
ve verwerkingsprocessen.429 De essentie daarvan is, en de auteur licht dat toe 
aan de hand van de begrippen zelfbeeld, zelfbeschikking en zelfhandhaving, 
dat thuisloze jongeren een repressieve stijl van omgaan met probleemsituaties 
hebben ontwikkeld 'Behoud van ellende' ligt dan in feite voor de hand. 

Uit de studies naar zwerfjongeren komt vrijwel steevast naar voren, dat de 
gezinsachtergronden van velen zeer problematisch zijn. Niet alleen de struc
turele omstandigheden (zoals alcoholproblematiek, echtscheiding, werk-
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loosheid) zijn m veel gevallen negatief, ook de gezinsrelaties worden als zeer 
conflictueus beoordeeld In de literatuur bestaat overwegend nadrukkelijke 
aandacht voor wat er in het verleden van (veel) jongeren allemaal is misge
gaan, hoe weinig gunstig de omstandigheden waren, hoe gering de openheid 
of de tolerantie is geweest De gepresenteerde percentages zeggen dan genoeg 
over de ernst, daaraan geen twijfel, maar kunnen tegelijkertijd op een bepaal
de manier misleidend zijn Van der Ploeg e a schrijven 'Het blijkt dat slechts 
29% het thuis prettig heeft gehad '<3° We komen met te weten wie deze jonge
ren zijn, want de auteurs hebben het vervolgens over de rest die het duidelijk 
niet naar de zin heeft gehad Gezien de ernst van de toestand, jeugdig en zwer
vend, acht ik een dergelijk percentage opmerkelijk en intrigerend Eén ver
klaring lijkt te zijn, dat een deel van de jongeren, ondanks alles, loyaal blijft 
jegens de eigen ouders 431 

Dat thuisloosheid bij jongeren (niettemin) voornamelijk zijn oor
sprong vindt in een problematische jeugd, blijkt ten slotte ook uit de empiri
sche studies naar affectieve verwaarlozing en ontwikkelingsantecedenten De 
levensloop blijkt in vergelijking met met-thuisloze jongeren voortdurend 
onder druk te hebben gestaan door een koele en restrictieve opvoedingsstijl 
van de ouders of gedwarsboomd door insnijdende scheidings- en verlieser-
vanngen op jonge leeftijd en door langdurig ontbeerde steun Gezien de schet
sen tot nu toe over thuisloze jongeren zou ik, zó kort, de bevindingen van 
Tavecchio e a 4" en van Thomeer e a -133 willen samenvatten De odyssee van 
deze jongeren start ongunstig en blijft lange tijd grillig, instabiel en onvoor
spelbaar 

Treffend is, dat bij Thomeer e a indirect de zienswijze van Mullink 
uit 1963 weer terugkeert in hun beschrijving van geexternaliseerd en geïn
ternaliseerd probleemgedrag Meervoudige problematiek is veelal fataal voor 
een soepele, evenwichtige ontplooiing en belemmert een 'normale' sociale 
aanpassing, waarop op twee manieren kan worden gereageerd op een pas
sieve of ontwijkende en op een actieve of weerstrevende wijze (zie pag 57 e ν ) 
Mullink veronderstelde, dat de twee reactievormen gescheiden voorkomen 
en afhankelijk zijn van de mate van internalisering van algemeen aanvaarde 
normen Bij Thomeer e a blijkt, dat thuisloze jongeren op beide vormen hoog 
scoren, ZIJ spijbelen niet alleen veel en zijn delinquent (geexternaliseerd pro
bleemgedrag), maar zijn ook suïcidaal, neurotisch, depressief (geïnternali
seerd probleemgedrag) <3< 

In het meest recente onderzoek vanuit de gehechtheidstheone, dat 
van Roorda, worden vele inmiddels bekende antecedenten nog eens beves
tigd 4" In haar 'relief van ongehechtheid', dat overigens betrekking heeft op 
thuislozen van 25 jaar en ouder, schrijft zij het volgende 'In het levensverhaal 
van zeer veel thuislozen is mij opgevallen, dat de (vroege) kinder- en jeugd-
tijd is gekenmerkt door verlies- en scheidingservanngen, meestal (ook) door 
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wisselende opvoedingssituaties. Vervolgens heb ik uit de interviews met deze 
mensen kunnen opmaken, dat uiteenlopende ervaringen van verlies het breek
punt vormden waarop het zwerven aanving en uiteindelijk leidde tot feitelij
ke thuisloosheid.' Zij, de thuislozen, tekenen daarmee niet alleen hun huidige 
hulpeloosheid, maar vooral de bron daarvan, namelijk het ontbreken van de 
beschermende, betrouwbare, beschikbare toewijding van een ander mens. 
Deze sociale feiten herinneren aan Bowlby: 'Anyone who has no such a base 
is rootless.'·136 In de visie van Roorda ontsluit zich dan de veronderstelling, dat 
velen dáárom zo moeilijk in staat zijn enige verandering te realiseren, het
geen zich op gedragsniveau - en dat sluit aan bij Thomeer e.a. - uit op twee 
mogelijke wijzen, in passieve vorm door 'niets meer te doen' en in actieve zin 
door het ondernemen van 'inadequate acties'. 

Enig opklimmend geluk Nieuwe methodieken 
MET DE DANS VAN DE K L A N T MEE 4 3 7 

De 'onverenigbaarheid' van de problematiek van zwerfjongeren en de struc
tuur en mogelijkheden van de (gevestigde) hulpverlening loopt als een rode 
draad door de geschiedenis. De partijen 'verstaan' elkaar niet of houden vol 
in tegengestelde verwachtingen en weten zelden of moeizaam een keerpunt 
te bereiken. 

Men kan de vinger wijzen naar de cultuur of de bureaucratisering van 
instellingen, naar de taal en de regelgeving of naar het reciprociteitsbeginsel, 
maar de 'kortsluiting' heeft ook van doen met de aard van de problematiek. Zwerf
jongeren vormen niet alleen vanwege het zwerven een instabiele groepering, 
hetgeen dagelijkse onzekerheid over onderdak met zich meebrengt en deswege 
belemmeringen opwerpt om afspraken na te komen, er zijn ook 'inhoudelij
ke eigenschappen' die er bij velen toe leiden dat er eerder sprake blijft van 
een behoud van ellende dan van verlossing.438 De multipele problematiek, niet 
om een kleinigheid ontaardt in zwerven, brengt voorts met zich mee, dat som
migen in korte tijd weer op het goede spoor te helpen zijn, terwijl anderen 
een lang proces van vallen en opstaan doorlopen. Voor weer anderen lijkt het 
toekomstperspectief zo goed als nihil. Niet in de laatste plaats lijken opvat
tingen over individuele autonomie in het geding, opvattingen die vaak onuit
gesproken in de houding van hulpverleners domineren, maar evenzo in die van 
de jongeren in kwestie.439 

Trage processen van steeds stagnerende hulpverlening trekken een 
zware wissel op het uithoudingsvermogen van hulpverleners, op de organisatie 
van een instelling en uiteindelijk ook op de toekomst van de vastgelopen jon
geren. Dit is hoogst frustrerend, maar tevens een leerschool voor hoe het 
mogelijk anders beter kan. Dit laatste wijst binnen de hulpverlening op een 
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ontwikkeling waaraan twee dimensies zijn te herkennen, een morele en een 
professionele dimensie 

De morele dimensie is, dat men het niet over z'n kant laat gaan, het niet 
accepteert geen greep te krijgen op de zichtbare teloorgang van jonge levens, 
niet omdat iedereen aan een bepaald ideaalbeeld moet beantwoorden, maar, 
vermoedelijk, omdat 'dit soort van leven(sstijl) niet een antwoord kan zijn op 
wat "goed leven" is en niet aanvaardbaar kan zijn' Dat is geen punt van twij
fel want 84% van de jongeren is ontevreden met hun bestaanswijze, een 
bestaan dat zo schril afwijkt van wat de norm lijkt individueel succes en 
glamour «o De morele intuïtie van de hulpverlening dat men het over een ande
re boeg moet gooien om een einde te maken aan de teleurstelling, de twijfel, 
de onmacht en de overmoed, is een belangrijke, onmisbare, menselijke drijf
veer om na te denken over hoe het ideaal van herstel - een stabiele leefsitu
atie - wel is te bereiken 

De professionele dimensie zien we in de literatuur het meest uitgebreid 
verwoord, om niet te zeggen 'uitsluitend' "' De morele dimensie wordt niet 
geëxpliciteerd, maar is naar mijn overtuiging impliciet aanwezig, als een voe
dingsbron om te reflecteren op de eigen professie Een reflectie die maar één 
doel kent hoe krijgen we contact, hoe kunnen we maximaal aansluiting vin
den of ervoor zorgen dat onze benaderingswijze vruchten afwerpt, - niet uit 
louter altruïsme, maar, legitiem, ook uit eigenbelang De reflectie op een ade
quate methodiek leidt m z'n algemeenheid - want de jeugdhulpverlening is bui
tengewoon pluriform4« en het gaat hier niet om een systematische analyse -
tot een omgooien van gevestigde methoden en (daarom) tot de volgende 
(empathische) overwegingen/keuzes itl 

'Komen zij (de jongeren) niet zelf, dan gaan we naar ze toe ' 'Zijn ze 
weinig bereidwillig, dan zullen we hen activeren ' 'Snijdt het geen hout pri
mair aan psychische en/of relationele problemen te werken, dan starten we met 
concrete, fysieke 'vragen', zoals het regelen van financien en huisvesting ' 'Zit 
er teveel tijd tussen de hulpverleningscontacten, dan zullen we het zo inten
siveren dat die tijd aanzienlijk wordt gereduceerd ' 'Hebben ze het idee het 
toch allemaal zelf te moeten klaren, dan zullen we ons zodanig gaan opstel
len dat er ervaringen van bondgenootschap ontstaan, we hebben niet alleen 
oog voor "jou", maar ook voor het versterken van je netwerk ' Het is uiteraard 
niet simpelweg alles 'omdraaien', maar een aandachtig bijstellen, afbreken en 
polijsten van eigen denkbeelden De mate waarin dat lukt, zal direct herken
baar zijn in de dagelijkse houding van werken 

De 'nieuwe' onorthodoxe houding kan, in termen van professie, wor
den vertaald in 'zorg op maat', 'casemanagement-projecten', 'vindplaatsgericht 
werken', en is gebaseerd op een grotere bewegingsvrijheid van de werkers 444 

(In feite is de gedachte aan deze methode niet nieuw De Duitse socioloog 
Weber pleitte hiervoor reeds in 1984, zie noot 111) In termen van menselij-
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ke interactie is het een houding die gericht is op het (terug-)winnen van ver
trouwen, op het laten blijken van gelijkwaardigheid, op het bieden van waar
dering en op de volharding te blijven zorgen voor aansporingen, - zonder 
daarmee te suggereren dat deze eigentijdse, op de situatie toegesneden metho
de van werken geen grenzen meer kent Zowel Van Susteren als Jezek e a 
wijzen op het realisme *" 

STROOMOPWAARTS TEGEN ALLE SCEPSIS IN 

Het afbreken van het conservatieve hulpverleningsmodel, zoals kenmerkend 
is voor de experimentele opzetten van de Thuislozen-teams (T-teams) en van 
enkele lokale projecten voor zwerfjongeren, betekent wel vooruitgang, maar 
niet het eureka In de hedendaagse casuïstiek worden we (ook) op het 'oude 
falen' gewezen, door mij geduid als een moreel probleem «« Maar buiten dat 
betekent de beter aangepaste benaderingswijze niet, dat er een nieuwe tech
niek is ontstaan waardoor het verschijnsel er mettertijd niet meer zal zijn Het 
blijft weerbarstige problematiek en alle kenmerken van de populatie zwerf
jongeren blijven even variabel als voorheen Over die vooruitgang is even
wel het nodige te zeggen 

Zo is door Gijtenbeek de nieuwe methodiek Aanpak Thuisloze Jeugd, 
uitgevoerd door de zogenaamde T-teams, geëvalueerd en waarvan hier tot 
slot een korte impressie wordt gegeven «7 

De drie T-teams zijn in 1992 bij wijze van experiment in een drietal 
steden van start gegaan Aangezien de methodiek van deze teams grofweg 
een intensieve interventie behelst van tien weken, heeft het de nodige over
redingskracht gekost om bij gemeenten toegang te vinden voor een dergelijk 
experiment Het ongeloof kende twee gronden de T-teams zouden zich gaan 
bezighouden met een categorie jongeren die men binnen verschillende 
gemeenten in feite als afgeschreven beschouwde, en de teams claimden als het 
ware een irreëel tijdsbestek waarbinnen het zou lukken de meesten weer op een 
zeker spoor te krijgen Het is niet onbegrijpelijk dat dit bij de reguliere ambu
lante hulpverlening - en in verband met aanvullende financiering bij de gemeen
ten - een beeld van krachtpatserij oproept en dat men (dus) met enige spot 
hierop reageerde «« Anderzijds is het aan de kant van de T-teams niet een 
kwestie van verbeelding Hun wezenlijk andere opvatting, ontwikkeld in een 
intensieve, methodische training, over een benadering van deze problema
tiek verklaart de meeste opschudding, echte verandering sticht (nu eenmaal) 
verwarring Uiteindelijk is de implementatie, of beter gezegd, de onderbren
ging van de T-teams bij bestaande hulpverleningsorganisaties positief, zij het 
niet geruisloos verlopen 

De dne teams hebben in de expenmenteerpenode van ongeveer twee 
jaar in totaal zon 325 jongeren in begeleiding genomen Niet van alle jongeren 
zijn de gegevens tot in detail bekend, het effectonderzoek concentreert zich 
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op 177 jongeren. Vele beschrijvingskenmerken zijn in grote lijn een beves
tiging van die uit specifieke studies, zij het dat de ernst van de problematiek 
eerder is onderschat dan overschat. Gijtenbeek stelt op grond van de geregi
streerde informatie vast, dat het bestand van 177 jongeren gevormd wordt 
door 19% matig problematische jongeren, 43% ernstig problematische jon
geren en 38% zwaar problematische jongeren.4'19 

Tegen de achtergrond van de gesignaleerde knelpunten - waarover 
zodadelijk meer - is het opmerkelijk, dat van 169 jongeren (van de 177) de 
hulpverlening grotendeels volgens plan kon worden afgesloten (bij 30% voor
tijdig en bij 70% regulier). Dit wil overigens niet zeggen, dat de begeleiding 
van de 30% voortijdig beëindigde contacten niet tot beoogde resultaten heeft 
geleid. Er blijven, in samenhang met de knelpunten, allerlei kwetsbare 'plek
ken' en de hulpverleners schatten in dat de kans op terugval niet gering is, 
44%. In werkelijkheid lijkt dit behoorlijk mee te vallen. Van de 169 jongeren 
is 12% teruggevallen, van 42% is van een negatieve ontwikkeling geenszins 
sprake, (maar) van 46% ontbreken de gegevens. Bij de regulier beëindigde 
contacten, dus van 118 jongeren, blijken vele moeilijke kwesties te zijn gere
geld, hetgeen betekent dat de financiën weer grotendeels op orde zijn, dat 
de meeste justitiële kwesties zijn afgewikkeld, dat oude relaties zijn hersteld 
of wegen zijn gevonden voor nieuwe. Er is derhalve, zeker in de 'oude' con
text van het afgeschreven zijn, alleszins sprake van enig opklimmend geluk. 
'Enig' om twee redenen: a) uit voorzichtigheid, omdat niet is te zeggen dat de 
toekomst van deze jongeren als het ware is 'gevestigd' en b) uit onwetend
heid, aangezien toch van bijna dnevijfde onbekend is hoe het hen ná de bege-
leidingsperiode is vergaan. 

Of en in welke mate geluk is te bereiken, is (altijd) gebonden aan 
persoonlijke voorstellingen, bagage' en ambities, maar óók aan bepaalde struc
turele mogeUjtíieien en juist op dat vlak doen er zich hardnekkige knelpunten 
voor. Het betreft twee vitale domeinen om hulp te doen beklijven. Zo zijn 
de huisvestingsmogelijkheden te gering en stuit de begeleiding van de jongeren 
naar school of werk op het ontbreken van een passend aanbod. Anderzijds 
wordt wat dit laatste betreft (ook) een grote hoeveelheid projecten gesigna
leerd, zodat het knelpunt eerder een probleem is van toegankelijkheid en 
samenwerking, dan dat het een hiaat is waarin dringend moet worden voor
zien. Bovendien betreft het gedeeltelijk een probleem dat door geen enkel 
bijzonder' team noch door specifieke beleidsmaatregelen is te verhelpen, aan
gezien het heeft te maken met hoe 'wij' (het bedrijfsleven, opleidingsprojec
ten en dergelijke) ons verhouden tot mensen met meer of minder blijvende 
beperkingen, zoals zwakbegaafdheid of een psychiatrische stoornis. 

De odyssee van thuisloze jongeren blijft bepaald niet per se zonder 
horizon, zoals Verblakt in 1983 nog vreesde of zoals werd verwacht door 
gemeenten op grond van vele inspanningen door de ambulante jeugdhulp-
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verlening Eén van de lessen uit deze geschiedenis is, en dat zal onvermin
derd het geval blijven, dat zodra hulpverlening echt lijkt vast te lopen zodat 
men cliënten als afgeschreven gaat beschouwen, men afstand lijkt te moeten 
nemen van de gevolgde werkwijze en bereid dient te zijn opnieuw of anders 
te beginnen De methode van het T-team Ыф natuurlijk niet nieuw of onge
kend, in die zin gaat het onorthodoxe er vanaf Voorts lijkt het de kunst te zijn 
om in een bepaalde mate te blijven afwijken van sommige dominante ken
merken van de reguliere hulpverlening, zodat cruciale eigenschappen, zoals 
het (terug-)wmnen van vertrouwen, het laten blijken van gelijkwaardigheid, 
het bieden van waardering en het volharden in het blijven zorgen voor aan
sporingen, niet verloren gaan in een geroutineerdheid of in een bureaucrati
sering van de werkwijze De methodiek van het T-team, maar ook de werkwijze 
zoals die wordt beschreven door Jezek e a , toont aan dat het vooral met een 
souplesse van denken lukt 'netwerken te creëren waarin de jongere zich veilig 
voelt, kan zien "wie hij is en wie hij worden wil" Dat is het ideaal van elke hulp
verlening, maar op de weg er naar toe struikelt men nogal eens over uiteen
lopende "obstakels in de geest" en dat houdt bij velen de toekomst ver van 
hun vandaan '«° 

§ 4 Thuisloosheid en feestelijke gezondheidszorg 
De 'psychiatrisch thuisloze' 

Are we physicians or are we not, 
are we a caring society or are we not?451 

Hier betreden we territoria - thuislozenzorg, GGz-voorzieningen, de straat 
- waar in de media, maar ook in de literatuur, vooral het woord 'zwerver' wordt 
gebezigd En juist hier ook zien we heel precies de omkering in ons morele oor
deel In de Middeleeuwen immers vielen zwervers vanwege de eigen schuld 
aan de situatie allerlei bizarre straffen ten deel Deze morele factor bleef lang 
het 'beleid' bepalen, maar vanaf de zeventiende eeuw ontwikkelde zich een 
denkwijze in de richting van heropvoeding, vanwege massale armoede gevolgd 
door tewerkstelling en uiteindelijk, in de loop van deze eeuw zoals aan het 
begin van dit hoofdstuk geschetst, wordt de psychosociale verklaring domi
nant, - een samenspel van factoren op micro-, meso- en macroniveau Er wordt 
niet van schuld gesproken, maar, in het bijzonder jegens zwervers met psy
chische stoornissen en vanuit een bepaalde gezichtshoek, van slachtoffer
schap i" De psychiater Voogt drukt het neutraler uit en tegelijk scherp 
'Niemands schuld, ieders verantwoordelijkheid '<5ï 
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Behalve een omkering in het morele oordeel, zien we ook een merkwaardige 
paradox ontstaan, een mix van macht en onmacht van de moraal. Met het 
oog namelijk op mondigheid en autonomie is de wet BOPZ ingevoerd, maar 
dat heeft tegelijkertijd tot gevolg dat een bepaalde categorie, bestaande uit 
mensen die hun situatie niet (goed) kunnen beoordelen, niet wordt geholpen 
omdat hun weigering wordt beschouwd als een autonome beslissing. Dwang 
en drang zijn uit den boze Stolk spreekt daar schande van454, recentelijk hier
in nog gevolgd door Van Praag455, waaruit zou zijn af te leiden, dat morele 
verantwoordelijkheid voor deze mensen op de (ethische) grenzen van de 
gemeenschap stuit. (Schaepman schrijft: 'Pas als de onaanraakbaren te dicht
bij komen, een gekke buurman die lastig wordt of een zwerver die mensen 
op straat bedreigt, reageert de gewone wereld op hun bestaan.'456) Het opmer
kelijke is, dat in sommige levens van deze geïsoleerde, zonderlinge, soms 
agressieve mensen een vergelijkbaar misleidende paradox is te herkennen: ze 
zijn in elk opzicht 'blut' en tegelijkertijd het meest selfsupporting, desalniette
min kunnen ze slecht voor zichzelf zorgen. Zo ontstaan bij hulpverleners of 
casemanagers ook de dagelijks terugkerende, confronterende dilemma's, samen
komend in de vraag hoe zij het beste kunnen omgaan met ogenschijnlijk bots
ende rechten van deze cliënten, namelijk hun recht op zelfbeschikking en 
hun recht op asiel en bescherming.457 

Thuisloosheid en psychische stoornissen, de verklaringsgronden of 
-niveaus zijn net zo complex als de problematiek zelf. Men zou eigenlijk kun
nen zeggen, dat niet de psychische stoornissen bij veel thuislozen nieuw zijn, 
maar de openbare zichtbaarheid ervan, met name als gevolg van ontwikkelingen op 
mesoniveau Maar daarin klinkt te gemakkelijk een te eenzijdig verwijt door 
richting voorzieningen/hulpverlening, alsof men 'daar' geen benul heeft van 
wat goede hulpverlening is. Het is wellicht eerder de grote, moeilijk traceer
bare lijn op macro-niveau welke uiteindelijk laat zien dat met de meest kwets
baren in onze samenleving het minste rekening wordt gehouden, zoals in een 
ander verband Graafland dat vaststelt.458 'De straat' spiegelt dan enerzijds de 
enorme vertraging in zorg en anderzijds de schok die dat teweegbrengt. Een 
vicieuze cirkel als een onbedoelde uitkomst van het moderne denken, 'onbe
doeld', omdat er geen sprake is van een opzettelijke daad. Hier past, ter illu
stratie, de vergelijking met het fenomeen 'illegalen', zorgwekkend in omvang, 
maar we zien wederom de gevolgen van vertraging: er is een voortreffelijk, dat 
wil zeggen, zorgvuldig en humaan, vreemdelingenbeleid ingericht, maar er 
is te weinig rekening gehouden met de 'uitval'. Een algemene conclusie lijkt 
te zijn, dat voor wie een bepaalde voorziening in positieve zin niét is bedoeld 
of als zodanig uitpakt, vaak letterlijk tussen wal en schip valt. Zo ontstaat op 
macroniveau voor 'de slachtoffers' een labyrint van onmogelijkheden, op meso
niveau (zorginstellingen, maatschappelijke instanties) de gemiddelde onmo
gelijkheid ermee om te gaan en op microniveau het isolement, 'ergens' op 
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straat.459 Bij thuislozen zien we eenzelfde verwevenheid van factoren (zie 
figuur 6). 

Figuur 6 vormt als het ware de samenballing van factoren op drie 
niveaus. Het zijn beïnvloedende factoren, geen oorzakelijke. Zoals Wennink 
en Van Weeghel opmerken, is de samenleving als geheel, het macroniveau, nau
welijks te veranderen, al is het denkbaar dat herhaalde discussie over een spe
cifiek onderwerp, bijvoorbeeld dat van de rechtsbescherming en de individuele 
vrijheid, kan leiden tot andere politieke keuzes.460 Op microniveau is wél ver
andering denk- en zichtbaar, namelijk een verslechtering van de individuele 
toestand wanneer er niets gebeurt en een verbetering, zij het zeer trage, wan
neer er sprake is van (enige) interventie, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de bemoei-
zorg-studie van Henselmans461 of uit andersoortige initiatieven zoals die zijn 
beschreven door Polstra, door Lohuis en vele anderen.462 De belangrijkste 
sleutel om op z'n minst het proces van desintegratie tot stilstand te brengen, 
ligt derhalve op mesoniveau, hetgeen ook in grote lijn de visie is zoals die naar 
voren komt in het NRV-advies van 1993. 
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Deze paragraaf zou zwaar beladen kunnen worden met resultaten uit empi
risch onderzoek die van elkaar soms op replica's lijken, maar ook weer ver
schillende beelden tonen (zie de navolgende overzichtstabel). Daarmee wil 
gezegd zijn, dat tal van onderzoekers naar de prevalentie van psychische 
stoornissen tot uiteenlopende bevindingen komen en daarmee uitdrukking 
geven aan de complexiteit van het verschijnsel. 

Het is niet relevant deze overzichtstabel inhoudelijk te bespreken De designs 
verschillen, de resultaten zijn niet representatief voor de gehele populatie - maar 
dat is ook ten enenmale onmogelijk - en de toepassing van bepaalde meet
instrumenten bij de populatie thuislozen blijft discutabel, onvoldoende vali
de, aangezien het niet altijd duidelijk is of er sprake is van afwijkend gedrag 
of van gedragsproblemen, omdat we worden geconfronteerd met een ons 
ongewone 'ego-reorganisatie'.463 Ook de betrouwbaarheid van de mondelin
ge 'verhalen' is moeilijk te meten, zodat evenmin gemakkelijk een scheidslijn 
is te trekken tussen fictie en werkelijkheid, tussen symptoom of functie van 
bepaald gedrag, zoals onder meer (ook) blijkt uit Angelsaksische studies van 
Grunberg, van Tessler en van Koegel.464 Van Doorn465 wijst in dit verband op 
vormen van zelfbeschermingsgedrag, de journalist Mak466 introduceert de 
'waarheidsfactor', (dus) komt het steeds vooral aan op het inzicht, het geduld 
en de tact van de onderzoeker Terecht ook wordt in het NRV-advies opge
merkt, dat zonder specifiek longitudinaal onderzoek niet is uit te maken wat 
bij de ontrafeling van de relatie tussen thuisloosheid en psychische stoornis
sen oorzaak dan wel wat gevolg zou zijn.·167 Ook Amerikaanse onderzoekers 
wijzen op aspecten van dit post-propter probleem.469 Los van deze kwestie 
menen Schene en Jonkers, 'dat thuisloosheid op zichzelf het krijgen van stoor
nissen faciliteert of de ernst ervan kan doen toenemen, terwijl het thuisloos 
zijn ook vergaande veranderingen in de persoonlijkheid kan bewerkstelligen, 
veranderingen die imponeren als psychiatrische stoornissen maar dat de fac
to niet zijn '469 Dat sluit mijns inziens gedeeltelijk aan bij de ego-reorganisa
tie die onvermijdelijk optreedt en ook niet is te ontwijken wil men zich aan 
de zelfkant handhaven Het is volgens Zijderveld een specifieke manier van 
aanpassen, namelijk door middel van versterving en anomie.470 

Al deze kanttekeningen illustreren de ingewikkeldheid van onder
zoek op dit terrein, maar mogen (evenwel) niet maskeren dat het voorkomen 
of de toename van psychiatrische stoornissen is te bagatelliseren. Enerzijds is de 
thuislozenzorg er van oudsher mee vertrouwd dat 'psychiatrie' een déél is van 
de toch al complexe problematiek471, anderzijds is de toename en de ernst 
daarvan als gevolg van genoemde ontwikkelingen op mesoniveau, inclusief 
de eerder in dit hoofdstuk gesignaleerde dichtslibbing van de internaten472, 
meer zichtbaar geworden doordat toevluchtsoorden voor deze meest kwets
bare categorie de rug worden toegekeerd, niet (meer) toegankelijk zijn of ont-
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breken. De tijdgeest doet daar een problematisch schepje bovenop, want juist 
nu psychiatrische ziekenhuizen hun 'oude' idealen trachten te verwezenlijken 
door verbi IJ fspatiënten te willen terugbrengen naarde maatschappij, stuit die 
terugkomst op allerlei vormen van onrust en uitstoot. De tolerantie lijkt heel 
ruim, maar wie de media volgt, weet dat men zich op welwillendheid kan ver
kijken en dat het klassieke 'niet in mijn achtertuin-dilemma steeds en hard
nekkig opdoemt zodra een buurt er lucht van krijgt dat in hun omgeving een 
asielzoekerscentrum of een slaaphuis of een beschermende woonvorm komt.<73 

Wat dat betreft is het tekenend, dat expliciete onderzoeken naar psychische 
stoornissen bij thuislozen dateren van deze periode, de jaren negentig. Zon
der deze nu álle te bespreken en in herinnering brengend wat in de bespro
ken stedenonderzoeken reeds is geconstateerd, zoek ik thans mijn 'toevlucht' 
bij Schene en Jonkers die per soort van stoornis een helder overzicht geven 
en zodoende het begrijpen van psychopathologie onder thuislozen binnen 
bereik trachten te brengen <7* Ik ga hier overigens niet in op de uitvoerige 
bespreking per stoornis, maar beperk me tot een tabellarisch overzicht en een 
korte beschouwing. 

De auteurs onderscheiden acht typen stoornissen: mentale retarda
tie, psycho-organische stoornissen, schizofrene stoornis, mamsch-depressie-
ve stoornis, depressie/dysthymie, antisociale persoonlijkheidsstoornis en ten 
slotte de alcohol- en drugsproblematiek. Sommige prevalentiecijfers in de 
onderstaande tabel zijn afgeleid van die van de Nederlandse bevolking ouder 
dan 18 jaar en zijn voorts gerelateerd aan een uitkomst van de PLOl I-studie, 
dat wil zeggen, aan een geschatte omvang van 30 000 thuislozen. Wat betreft 
de thuislozen zelf baseren de auteurs zich (ook) op specifieke Angelsaksische 
studies. 

Uit het totaal van binnen- en buitenlandse studies kan worden geconcludeerd, 
dat een deel van de thuislozen lijdt aan ernstige psychiatrische stoornissen. De per
centages variëren tussen de 15 en 30,· een deel kampt met lichtere vormen van 
psychiatrische of psychische problematiek, deze percentages variëren van 25 tot 50, 
terwijl een aanzienlijk deel van de populatie (ook) aan een verslavmgsstoornis 
lijdt. De auteurs realiseren zich, dat het een grove schatting betreft, maar 
menen dat psychopathologie onder thuislozen uiteindelijk twee- tot driemaal 
zoveel voorkomt als onder de gewone bevolking. Aangezien de complexiteit 
van de problematiek van groter gewicht is dan de specifieke psychische stoor
nis en doordat een deel van de stoornissen direct samenhangt met thuisloos-
heid, lijkt het hen reëel te spreken van een thutslozensyndroom.175 Deze term 
wijst niet op een per se medicaliseren van thuisloosheid, maar op een realis
me omtrent de meerdere (individuele) tekorten die veelal kenmerkend zijn, 
zonder daarmee iets te zeggen over mogelijke oorzakelijke relaties. Zij onder
kennen de multi-factoriële aard en ook dat alle denkbare factoren voor elk 
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Type stoornis 

mentale retardatie 

psycho-organische stoornis* 

schizofrene stoornis 

manisch-depressieve stoornis 

depressie/dysthymie 

antisociale pers heidsstoomis 

alcoholproblematiek 

drugsproblematiek 

Ned bevolkmg > i 8 jaar, 
N= i i miljoen 

N 
% 

220 000 
2% 

? 

75 000 
0.7% 

55 000 
0 5% 

600 000 
5 4% 

165 000 
1 5% 

880 000-1 100000 
8-10% 

20-30 000 
0 18-0 23% 

Thuislozen, N= 30 ooo 

N 
% 

4500-6000 
15-20% 

900-1500 
3-5% 

900-1200 
3-4% 

600 
4% 

3600 
12% 

3000-6000 
10-20% 

6000-9000 
20-30% 

4500-7500 
15-25% 

De auteurs zetten hier terecht een vraagteken, aangezien dit type stoornis in feite een 

heterogeen cluster van stoornissen/aandoeningen omvat (zie DSM IV). Het gaat niet alleen 

om dementieèn, maar ook om organische stoornissen die het gevolg zijn van middelen-

misbruik, lichamelijke ziekten en ongevallen (denk aan Korsakow, CVA, hersenbeschadi

ging na reanimatie) 

TABEL 7 VOORKOMEN VAN PSYCHIATRISCHE EN VERSLAVINGSSTOORNISSEN 

( B R O N A S C H E N E EN J J O N K E R S Ρ 1 0 6 ( 1 9 9 3 ) 

individu op een hoogst eigen wijze met elkaar interacteren, niet alleen bij het 

thuisloos worden, maar vooral ook bij het thuisloos blijven. 

Het antwoord op de vraag hoe het komt dat mensen met een psy

chiatrische stoornis thuisloos worden, of omgekeerd, vinden we steeds in de 

samenhang tussen de individuele tekorten in het functioneren en de eigen

schappen op andere hem omringende niveaus.<76 Echt inzichtelijk wordt het 
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vaak alleen wanneer individuele geschiedenissen gedetailleerd worden gere
construeerd, dán zien we hoe de verwardheid en de eenzaamheid als het ware 
'hun werk' doen in luidruchtigheid, in bemoeizucht of agressiviteit, maar ook 
hoe op verschillende niveaus daarop wordt gereageerd, wie zijn handen in 
onschuld wast of wie juist zijn handen uit de mouwen steekt, zich inspant om 
met zo iemand te praten of, telkens weer, belangstelling toont 'Als mensen die 
in de war zijn, worden getreiterd en geïsoleerd raken, escaleert het '477 Bij velen 
sluit zich de odyssee in een zichzelf repeterende vicieuze cirkel 

Hef NRV-advtes retrospectief 

Hoe meer het perspectief op verandering 
naar de achtergrond verdwijnt, des te geringer is 

ook de motivatie om problemen 
daadwerkelijk aan te pakken 47B 

De odyssee Ergens komen deze mensen vandaan en keren zij heen Kennis 
van in- en uitstromen is van belang om te kunnen vaststellen welke activitei
ten zinvol lijken <79 De analyse door de Raad gebeurt op een tijdstip dat wat 
wordt genoemd een 'gewenste wende' in feite al in gang is gezet Er wordt 
reeds ervaring opgedaan met casemanagement, met rehabilitatieprogramma's, 
dagbestedingsprojecten en ambulante vormen van zorg zoals in diensten
centra en ook de overheid anticipeerde op mogelijkheden tot vermaatschap
pelijking van de GGz (de nota Onder anderen) Hoe ongewis ook het beloofde 
land, zorgvernieuwing was inmiddels op weg, zij het in een experimenteerfase, 
een begnp met inhoud te worden A№> Deze sociale feiten hebben de Raad onge
twijfeld geïnspireerd het tot dan toe ontoereikende antwoord op de gegeven 
problematiek niet te willen oplossen met capaciteitsuitbreiding, maar, zo de 
tijdgeest dit wilde, met zorginnovatie, en dat vereist een reflectie op de opvang-
filosofie en een aanpassing, vooral een differentiatie, van het hulpaanbod En 
wat ambulant kan, moet vooral ambulant blijven want opname in intramura
le voorzieningen wordt nog het minst gezien als adequate zorg 

De metafoor van een stroommodel toont de heterogeniteit thuislo
zen op straat of in thuislozenvoorzieningen die psychische stoornissen ont
wikkelen, psychiatrische patiënten die vanuit categoriale (kinder- en 
jeugdtehuizen, verslavingszorg, zorg voor verstandelijk gehandicapten, GGz, 
justitiële zorg) intramurale voorzieningen naar het thuislozencircuit en/of de 
straat migreren, mensen met psychische problemen die tussen particuliere 
pensions en instellingen voor maatschappelijke opvang heen en weer gaan en 
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niet in de laatste plaats is er de instroom van mensen met psychische stoor
nissen die vanuit hun eigen huis of uit hun ouderlijk huis komen. 
De cirkel van macht en onmacht wordt manifest. In vrijwel alle gevallen ver
loopt de uitstroom uit residentiële voorzieningen problematisch481, dat wil 
zeggen, op z'n minst zonder perspectief. Ontslag' heeft niets van doen met 
rehabilitatie, maar betekent eerder en vooral een 'vlucht'. Het betreft kwets
bare, weinig zelfredzame mensen, in elk opzicht een monument van non-par-
ticipatie, van buitengesloten zijn, van acute nood. 'Wie dit vrijheid wenst te 
noemen, pleit zichzelf vrij van elke verantwoordelijkheid en betrokkenheid.'482 

De auteurs, Gersons en Blom, voegden daaraan toe, 'dat wie almaar wil ingrij
pen, het gegeven van ziekte en handicap niet kan aanvaarden.' Dit wil niet 
zeggen, zoals Wennink en Van Weeghel veronderstellen48', dat zij geen voor
stander zijn van enige vorm van bemoeizorg, maar dat we in plaats van behan
deling het bestaan van deze mensen dienen te ondersteunen, draaglijk en veilig 
'moeten' maken, (dus) in de aanvaarding van gegeven beperkingen. Het lijkt 
een hinken op twee gedachten, maar Gersons en Blom willen beide. Zoals 
verderop in deze studie nog zal blijken, betekent dit een werken aan 'Socra
tische autonomie'. Voor de Raad betekende het stroommodel vooralsnog het 
trachten te visualiseren wáár in de onderscheiden niveaus de in- en uitstromen 
zouden zijn te beïnvloeden, zoals kort wordt samengevat in figuur 7. Allerlei 
hiervoor vermelde betrokken voorzieningen kunnen hun verantwoordelijk
heid tonen om onnodige negatieve ontwikkelingen te voorkomen of te keren. 
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FIGUUR 7 HET B E Ï N V L O E D E N VAN I N - EN U I T S T R O M E N (NAAR NRV-ADVIES. 1993). 

Het tweede spoor dat de Raad uitzet, betreft een uitwerking van het hulp
aanbod, de realisering van een asielfunctie waarin de ondersteuning van het 
straatleven en een bredere dienstverlening vanuit de maatschappelijke opvang 
centraal staan. Of eigenlijk staat centraal: hoe komen we (opnieuw) in con
tact met deze doelgroep, waarbij het de kunst is de valkuil van het verleden, 
verregaande disciplinering en bevoogding, te vermijden en tóch structuur te 
bieden? De tweede, impliciete, vraag is: hoe bereiken we samenhang in het 
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aanbod, zodat niet wederom de verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven? 
Ook daarop moet worden geanticipeerd want gemeenten, zorgverzekeraars, 
voorzieningen en openbare diensten hebben eigen opvattingen, regels, belan
gen en financiële middelen. 

De zorgfilosofie steunt op thema's die niet nieuw zijn4»4, maar, behal
ve in met name de thuislozenzorg, nog weinig worden gepraktizeerd: stel 
geen hoge eisen (en verwachtingen), niet overvragen, geen behandelpreten-
ties, maar structuur bieden, - en het spreekt haast vanzelf dat dit een bijzon
dere attitude vergt, zoals geduld opbrengen en rekening houden met het 
isolement en de gebrekkige redzaamheid.485 Dit betekent in de praktijk een sfeer 
van zorg en solidariteit zoals de meesten dat nog weinig in hun leven hebben 
ondervonden. Het start met basale hulp, ook wel de bed-bad-brood-filosofie 
genoemd en nog onlangs aangevuld met een vierde b, die van belangstelling.486 

Het vervolg ligt steeds in uiteenlopende vormen van praktische steun die aan
sluiten op het zelfzorgvermogen van cliënten en die probleemoplossend van 
aard zijn. Daarna kan getracht worden andere tekorten te ondervangen of te 
verminderen en komt ook de weg vrij om de betrokkenen aan te spreken op 
hun mogelijkheden. Dit laatste is de kern van rehabilitatie.497 

In het begin van dit decennium waaide de wind van sociale vernieu
wing en dat betekende in wezen een afbreken van vastgeroeste, bureaucrati
sche structuren waarin de belangen van afzonderlijke instituties de overhand 
hebben, teneinde plaats te maken voor kleinschalige en in samenhang ope
rerende diensten, voor zorg op maat, voor meer zeggenschap en (zelf-)beheer. 
In deze periode ook ontstaat 'ergens' het werkwoord 'netwerken'-, een begrip dat 
aangeeft, dat zonder samenhang, zonder afstemming van diensten elke zorg 
(weer) precies het tegendeel bereikt van wat wordt beoogd Wanneer bij
voorbeeld wordt gedacht aan de oprichting van een sociaal pension, speciaal 
voor thuislozen met psychische stoornissen, dan biedt dat alleen soelaas indien 
het is ingebed in een circuit van organisaties tussen wie verplichtende samen-
werkingsafspraken bestaan. De sociale vernieuwingsgedachte blijkt van goud, 
want is al weldra een belangrijke inspiratiebron voor het initiëren van nieu
we projecten, voor het leggen van dwarsverbanden en voor het sluiten van 
uiteenlopende samenwerkingscontracten. Zo ook ontstaat en bloeit binnen de 
sector maatschappelijke opvang het sociale ondernemerschap, ook al is het een 
akker die maar langzaam tot ontginning komt.488 

Tevens zien we een verwevenheid van ontwikkelingen ontstaan die 
de zorg er niet overzichtelijker op maakt. Dat komt onder meer doordat de 
mogelijkheden en deskundigheden die bepaalde disciplines te bieden heb
ben, als het ware steeds, dat wil zeggen, op individueel niveau in een andere 
compositie bijeen zijn. In wezen zijn ze één met de ontwikkeling naar een 
(maatschappelijk) steunsysteem waarin onderscheiden functies hun typisch 
eigen bekwaamheden aanwenden. Daarop is, zo schrijft ook de Raad, het 
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beleid van de overheid - de nota Onder Anderen489 - kennelijk gericht, en dat 
'past' precies in het concept van de Raad om tot een meer adequaat antwoord 
te komen naar thuislozen met psychische stoornissen. 'Adequaat' wil hier dan 
concreet betekenen, dat in beginsel het feitelijke zonder dak-zijn en verdere 
uitstoting kunnen worden opgeheven. 

Het op regionaal niveau verenigen van functies (materiële en imma
teriële diensten) - een verantwoordelijkheid voor centrumgemeenten en ziek
tekostenverzekeraars - binnen een laagdrempelig dienstencentrum betekent 
niet alleen een vermaatschappelijking van een noodzakelijk te bieden asiel
functie, maar vormt vooral het begin van zo'n adequaat antwoord omdat het 
in minstens drie behoeften kan voorzien Het is primair een aanloopcentrum 
voor alle 'soorten' thuislozen. Het is voorts een aanloopcentrum voor minder 
redzame, in de omgeving van het centrum zelfstandig wonende mensen (onder 
meer ex-psychiatrische patiënten). En in de derde plaats vormt het centrum 
een uitvalsbasis voor medewerkers die ambulante woonbegeleiding bieden of 
outreachend zijn. Wanneer aan een dergelijk centrum dan ook nog een time-
out-voorziening is verbonden, biedt dat een extra mogelijkheid om te beko
men van het leven op straat maar vooral ook om zicht te krijgen op de best 
mogelijke doorverwijzing. 

Deze verbreding van het territorium betekent, dat er een opvang- en 
asielfunctie wordt gerealiseerd die aan de entree-zijde voor in feite iedereen 
toegankelijk is. Eén loket voor alle thuislozen, met een waaier aan diensten, 
hulp en faciliteiten,- een programmatische aanpak. Bij het zoeken naar de bes
te vervolgmogelijkheden, bijvoorbeeld een sociaal pension, kan juist weer wel 
rekening worden gehouden met uiteenlopende achtergronden, eigenschappen 
en noden. 

De morele basis is acceptatie van 'deze' bestaanswijze, het nemen van 
verantwoordelijkheid, het dienstbaar zijn en, via deze drie, het bieden van een 
bestaansbasis. Veiligheid bieden in de odyssee van thuislozen, daar komt het 
primair op aan en niet op behandelen, niet op alsmaar ingrijpen zoals Gersons 
en Blom terecht vreesden. Het aspect openbare verantwoordelijkheid werd in een 
eerder advies over de GGz door de Raad490 al expliciet beargumenteerd en dat 
is van groot belang. Het betekent een beleidsmatige verantwoordelijkheid voor 
een maatschappelijk vangnet, (ook) om afwijkend gedrag te tolereren en niet 
te willen normaliseren. (De uitvoerende verantwoordelijkheid ligt, gezien de zorg-
filosofie en de ongebondenheid van thuislozen, bij de thuislozenzorg ) Zes 
argumenten vormen de grond voor openbare verantwoordelijkheid: 
> het betreft activiteiten die het belang van het individu overstijgen, 
> het betreft problemen van openbare orde en ze doen zich voor in de open

baarheid, 
> het betreft diffuse hulpvragen, dat wil zeggen, niet enkel somatische pro

blemen of psychische stoornissen, maar ook problemen rond de maat
schappelijke context van mensen,· 
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> het betreft activiteiten die per definitie vragen om samenwerking tussen 
sectoren van gezondheidszorg en gemeentelijke diensten,-

> het betreft zorg voor 'problematische groepen', niet gemotiveerde, kwets
bare of lastige cliënten, het particulier initiatief heeft geen adequaat hulp
aanbod, 

> het betreft hulp die derden, (veelal) niet de cliënt zelf, nodig vinden. 
Het realiseren van een ultimum rejug\um kan men beschouwen als een 

sociale, politieke verantwoordelijkheid tegenover verschijnselen van extreme 
sociale ongelijkheid en desintegratie Het is Ъеіег', van hogere orde, om te spre
ken van morele verantwoordelijkheid, aangezien men in de confrontatie met deze 
verschijnselen (al dan niet) wordt aangesproken op een fundamenteel aspect 
van mens-zijn. de bekommernis om de ander, zeker waar zijn levenswijze, 
zijn omstandigheden, de eigen draagkracht én die van de gemeenschap te 
boven gaat. Het sluit aan bij een oude gedachtengang van Bennett en van 
Weber, dat waar het ontbreekt aan 'natuurlijke' sociale ondersteuning, deze 
dient te worden georganiseerd <91 Ook in de beleidsnota van de thuislozenzorg 
wordt deze overtuiging verwoord. '()... dat de leefwijze van de passant-thuis
loze niet beschouwd kan worden als een zelfverkozen, excentrieke levensstijl, 
is het noodzakelijk en humaan hen een bestaansbasis te bieden welke hun 
bestaan zo draaglijk mogelijk maakt.''"2 

Het Dienstencentrum, dat qua werkwijze flexibel en voortdurend in 
ontwikkeling is·193, ondersteunt zwervers om te voorkomen dat hun leefsituatie 
zich verslechtert en tracht via deze wijze van aanhoudend contact een begin 
te maken met het doorbreken van de vicieuze cirkel Wie van hulpverleners 
'niets wil weten' of 'het nergens uithoudt' en leeft op een ritme van fragiele 
aanpassing en stille ellende, vindt hier een oase die is ingericht op zijn behoef
ten, zijn tempo. De bejegening, vaak een zoeken en tasten, is te omschrijven 
als een ware houding van persoonlijke en professionele aanwezigheid. Dit is 
abstract, maar het is een weg van aandacht en belangstelling, een weg tussen 
betutteling en sturen. 'Het is het vinden van een evenwicht tussen emancipa
tie en paternalisme', zegt Henselmans.49" Met alléén een vriendelijk woord 
heeft geen enkele vorm van rehabilitatie kans van slagen, ook al is het moei
lijk uit te maken welke aspecten van bejegening naar de ene of de andere 
cliënt nu helend zijn (geweest).495 
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§5 De waarden van 'thuis', (uolks)hutsvestini) en architectuur 
Naar een keerpunt m de thmslozenzorg 

Elk mens is het vrolijkst als hij ver 
van huis vertoeft496 

In de jaren negentig, als zich in alle zorgsectoren een waaier van veranderin
gen heeft voorgedaan omtrent het wonen van cliënten, zien we in het zorg-
ïdioom een steeds verdergaande normalisering optreden Als ideaal wordt 
gezien het voorkomen dat mensen hun zelfstandigheid moeten opgeven en/of 
het bieden van extramurale huisvesting en leervoorwaarden voor mensen die 
vanwege hun kwetsbaarheden gebaat zijn met een zo gewoon mogelijke, maar 
ondersteuning biedende woonvorm 

Ergens kunnen wonen, burger kunnen zijn, wordt erkend als ieders 
ideaal en fundament Het is een denkbeeld, dat ertoe leidt dat een instelling 
niet meer een gesloten systeem is maar een maatschappelijke voorziening 
dicht bij de gemeenschap Het is ook een denkbeeld dat leidt tot spreiding 
van verantwoordelijkheden naar huisvesters, woningbouwcorporaties en wel-
zijnsinstellingen Dit betekent een verbreding van de aanpak, omdat rekening 
gehouden gaat worden met structurele factoren die in de samenleving een rol 
spelen en effect hebben op het verschijnsel thuisloosheid Te denken is dan 
aan ontwikkelingen op de woningmarkt en op de arbeidsmarkt 

Voor wie het wonen ontwricht is geraakt, is er reden tot zorg, maar 
de kern van de zorg is niet de ontferming, maar de terugkeer naar huis en bij 
voorkeur het behouden ervan Burger kunnen zijn begint bij wonen, het is als 
het ware het hart van ieders maatschappelijke participatie Ergens thuis-zijn 
is het tegendeel van isolement 

O O S T WEST T H U I S BEST? 

Thuis, thuiskomst, thuishaven, thuissituatie, thuisvoelen, naar huis gaan het 
zijn voor iedereen bekende en voor het welbevinden doorgaans vitale begrip
pen "Thuis" kan het beste worden gezien als een emotionele, betekenisvol
le relatie tussen de bewoner en zijn woonomgeving', schrijft Brouwers <97 

Thuis-zijn associëren veel mensen met veiligheid, geborgenheid, 
behaaglijkheid, met vertrouwde huiselijkheid, met comfort Het is het pnvé-
domein, het persoonlijke landschap van ieders geschiedenis, de omgeving 
waarin ik tot rust kom en mezelf kan zijn, waaraan ik ben gehecht, waar ik 
dagelijks naar terugkeer en waaraan ik soms met heimwee denk als ik langer 
dan enkele dagen van huis ben Het is niets voor mij op reis te gaan en niets 
af te weten van mijn terugkeer Mijn thuis en die daar wonen, vormen het ver-
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band dat zin geeft aan mijn bestaan. Ergens kunnen wonen, dan en daarin 
zichzelf kunnen zijn, lijkt mij ieders ideaal en fundament 
Een begrip dekt nooit geheel de werkelijkheid. Thuis' kan ook een plaats van 
geheimenissen zijn, voor de buitenwereld ogenschijnlijk als elk ander thuis, 
maar in werkelijkheid een stille facade waarachter zich verbijsterende tone
len voordoen die pijnen wekken als onkruid en die de levensloop van zijn 
bewoners verwoestend beïnvloeden.,9B Zo'n huis zal naar buiten toe vaak zo 
langdurig mogelijk zwijgen, daar heersen macht en eenzaamheid, zoals we 
bijvoorbeeld weten sinds de talrijke incestopenbaringen de laatste jaren. Tal
rijk zijn ook de huizen van droefenis waarin zich onbekend lijden voordoet 
en waarin men de gordijnen gesloten houdt, gevangen als men zich voelt in 
de eigen geschiedenis van armoede, van mishandeling of van isolement. Zulk 
een wonen roept gevoelens op van beklemming en verstikking. Sommigen 
ontvluchten zo'n huis. Anderen zoeken elders een houvast en pogen op eigen 
kracht te blijven.m Weer anderen laten zich ronselen voor het vreemdelin
genlegioen, deserteren daaruit en belanden, soms pas jaren later, blut en 
berooid op straat De huizen daarentegen waarin een afwijkende maar zelf
verkozen levensstijl wordt gepraktizeerd die omwille van de heersende moraal 
verborgen zou kunnen worden gehouden, worden minder zwijgzaam, maar eer
der een bron van amusement, zoals in talkshows. Wonen, en meer nog samen
wonen, is een soort kunst in harmonie te zijn, een balans die niet direct wordt 
verstoord door emoties van het dagelijks leven, zoals verdriet of gemopper, 
of ontevredenheid en verveling. Emoties kunnen het huiselijk leven evenwel 
flink verwarren, verscheuren zelfs, ontredderen, maar ook versterken Zo is 
ieder huis ook een thuis voor de eigen ervaringen, voor de eigen waarden en 
zeker ook voor de eigen keuzes. 

Elk huis heeft, fysiek en moreel, zijn grenzen, maar sommige bewo
ners trekken zich daarvan niets aan Soms treft men buren aan wie men zich 
geregeld ergert maar van wie men zich voldoende weet te distantiëren, maar 
soms is de overschrijding van grenzen zo sterk of bedreigend dat de overlast 
escaleert en dat men tegen wil en dank betrokken raakt. Zo kan wonen tijdelijk 
of langdurig een bron zijn van onrust en onbehagen, maar ook van margina
lisatie. Soms ook treft men buren van wie men niets weet, voor wie men geen 
belangstelling of sympathie heeft of die zichzelf afzonderen van de omge
ving, vaak wordt pas geruime tijd later ontdekt welke tragiek zich binnenshuis 
heeft ontwikkeld 

Elk huis heeft ook zijn eigen, ondoorzichtige economie. Deze is bij 
uitstek privé maar wordt niettemin omwille van het aanzien geëtaleerd of door 
allerlei gedragingen in en rondom het huis verraden. Het is een 'gevoelig 
punt', de eigen economie, en tegelijk wordt er door veel mensen dubbelzin
nig mee omgegaan, alsof het onbespreekbare kennis is dat de omgeving er 
toch op let. Zo kan wonen een bron zijn van sociale controle, van speculatie, 
van argwaan of afgunst. 
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Aan deze privé-economie kleven nog andere aspecten. Het is een middel tot 
selectie waar het gaat om woningtoewijzing. Het verwerven van een eigen 
woning heeft voorts te maken met de beschikbaarheid van betaalbare huis
vesting Het kunnen behouden ervan is weer van andere factoren afhankelijk, 
zoals het behoud van een toereikend inkomen, een stabiele rentevoet en van 
het vermogen de tering naar de nering te zetten. Ontegenzeggelijk is de 
woning ook een domein dat verdedigd moet worden, beschermd tegen onge
node gasten en tegen slijtage. Het vraagt onderhoud en zuinigheid. Zo is 
ergens wonen niet alleen idyllisch, maar ook een voortdurend corvee, het
geen een beroep doet op energie en creativiteit. Wonen kan leiden tot vol
doening, inspiratie en levenslust, maar eveneens tot saaiheid, verveling, sleur 
en ten slotte ook tot mislukking, tot huisuitzetting. 

Wonen en welbevinden zijn in zoverre aan elkaar gerelateerde begrip
pen, dat slechte woonomstandigheden en problematisch woongedrag, veel
al als één van de gevolgen van een lage sociaal-economische positie, een 
negatieve invloed hebben op de algehele gezondheid.500 Nederland kent niet de 
krottenwijken van elders op de wereld, maar wel woonbuurten met proble
matische dimensies die de leefbaarheid schaden Buurten met een onher
bergzaam karakter501 Oost west, thuis best? Wonen in achterstandsbuurten 
of concentratiebuurten kan leiden tot een lotsbestemming waaraan nog moei
lijk is te ontsnappen, maar ook tot een odyssee zonder perspectief. 

Patricia de Martelaere, die vele mythen van het hedendaagse wonen 
en thuis-zijn spitsvondig treft, typeert de tijdelijkheid van 'mijn' idealisme en 
(ook) de kwetsbaarheid 'Tegenover het geboortehuis staat uiteindelijk het 
dodenhuis. Het is klein, kil en ongemeubeld - het absolute tegendeel van 
gezelligheid en huiselijkheid Het dodenhuis bewijst dat het huis niet bedoeld 
was om er echt te wonen - het is alleen een voorlopig oponthoud, een wacht-
plaats voor een meer definitieve bestemming.'503 

WONEN ALS EEN VLUCHTLIJN 

Een begrip dekt nooit geheel de werkelijkheid. Begrippen als wonen, econo
mie, maatschappij, werken en dergelijke hebben voor de thuisloze geheel 
eigen waarden gekregen. Er bestaat zelfs een eigen taal. 'De taal van de din
gen', zegt Graafland.50' 

De zwerver-thuisloze moet zijn wonen, dat slechts de betekenis heeft 
van onderdak of beschutting, elke dag weer organiseren. Soms is het voor een 
poosje een vaste plek, niet zelden, zeker in het begin, een entourage van angst 
en onveiligheid en het spreekt bijna vanzelf dat hij het zonder ego-reorgani
satie niet redden zal. Dié noodzaak en onzekerheid houden hem 'in de tijd van 
het ogenblik'. Zijn wonen is als een vluchtlijn. Het aan hem toegeschreven ken
merk niet in de toekomst te kunnen denken, een negatief attribuut, 'fungeert 
als een psychologische strohalm om niet van de wal in de sloot te geraken.'504 
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De economie is een pakje straatkranten, kaartjes uit de parkeerautomaat, lenen 
en uitlenen, bedelen en bietsen, de trucs en strategieën wisselen nogal eens 
en zijn afhankelijk van de eigen vaardigheden, van de omgeving en van de 
psychische druk die er soms aan vastzit.505 De strijd om het bestaan domi
neert, zoals overal bij iedere economisch gedepriveerde. HIJ kent geen zin
gevende verbanden, zijn maatschappij bestaat uit lotgenoten, een samenleving 
zonder enige samenhang. 

Op zeker moment in zijn leven, na een periode van persoonlijke cha
os, ving zijn odyssee aan en geraakte hij in een wereld die hem vreemd is, in 
paniek brengt en opstandig maakt De vluchtlijn - die voor iedere thuisloze 
verschillend zal verlopen, de breuk met het 'normale' kan zich immers zowel 
geleidelijk als bruusk voltrekken - voert hem meestal eerst naar allerlei instan
ties, maar overal en elke dag blijken de obstakels te groot. Het wordt een 
tocht door de stedelijke waste-lands, afgewisseld door tijdelijk onderdak in pas
santenverblijven of slaaphuizen. Pogingen zich ergens te hervestigen, het 
meest dringende probleem, mislukken want thuislozen hebben weinig kans op 
de particuliere woningmarkt.506 De reis vervolgt zich (soms) in een tijdelijk 
verblijf bij kennissen of op een kamer in onderhuur. Een tijdlang volgen geïm
proviseerde onderkomens in kraakpanden of m kelderschuurtjes van flatge
bouwen. (De wijze waarop eigen territoria hier structuur krijgen, inclusief het 
aftappen van water en electra, is in vele opzichten vergelijkbaar met het tun-
nelleven in New York.507) Een gedooghouding en dan weer een strikt ontrui-
mingsbeleid onderstrepen het kwetsbare, rechteloze bestaan. De vluchtlijn 
gaat verder en vervolgt zich via logementen terug naar de straat, soms onder
broken door een verblijf in de gevangenis. Op eigen kracht, onsuccesvol en toch 
zelfredzaam, heeft dan een paradoxale betekenis. Ze zijn er geheel op aan
gewezen, maar velen blijken niet in staat op eigen kracht de vicieuze cirkel 
van op elkaar ingrijpende en versterkende problematiek te doorbreken en zich 
opnieuw een regulier bestaan te verwerven. 

Nog afgezien van het feit dat in de thuislozenzorg niet voor álle 
thuislozen plaats is, willen veel thuislozen daar ook niet worden opgenomen. 
Vele teleurstellende hulpverleningscontacten hebben het vertrouwen daarin 
gebroken, danwei zit het leefklimaat binnen de instellingen hen te dicht op 
de huid. Velen zijn innerlijk zó instabiel, dat zij - zonder het zich in die zin 
bewust te zijn - liever de bitterheid van het dakloze bestaan trotseren. Wordt 
het te bar, dan kunnen ze voor de avond en de nacht altijd nog wel ergens 
terecht. Vermoedelijk zijn velen in hun ziel zó bindingsloos dat ze alleen nog 
gehecht zijn aan het vage idee van vrijheid dat nu eenmaal met het zwerven 
gepaard lijkt te gaan. Zeer velen echter zouden ermee gebaat zijn indien hun 
vluchtlijn zo kort mogelijk bleef 

Ontwrichte levens blijken moeilijk te 'repareren' 'It's easy to go down 
and out, but very difficult to get "up" and come "in" again.'50e Alle factoren uit 
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de beschreven cirkel van macht en onmacht komen hier tezamen De vlucht-
lijn blijft getekend door eigen complexe problematiek, uitsluitingsmechanis-
men, bureaucratische inflexibiliteit en publieke intolerantie. Wie het 
desondanks lukt 'even' op zichzelf te gaan wonen, raakt meteen het meest 
wezenlijke dat hem ontbreekt: sociale steun. Wie redt het wél zonder troost 
en vermaning? 

WONEN VERSUS ZORGEN 

Onderdak en wonen zijn niet synoniem. 'Een passantenverblijf, een sobere 
voorziening voor de nacht, moet onderdak bieden voor een aantal nachten per 
maand maar tegelijk dienen er prikkels vanuit te gaan om er met te verblij
ven.'509 Hij, de thuisloze, verhuist dus veelal van de ene instantie naar de ande
re. Hij is in en met zichzelf de enige bewaarplaats voor zijn herinneringen, zijn 
verleden en zijn heden. 'Naar huis gaan bestaat voor hem niet. De straat, soms 
een shelter, is zijn "privé" Zijn leven is "openbaar", al blijft het veelal "onzicht
baar" voor degenen die wel een dak boven hun hoofd hebben.'510 

Een huis is nog geen thuis. Brouwers refereert aan Steinbeck, de Ame
rikaanse auteur die in de roman Cannery Row het leven beschrijft van een groep 
zwervers die een leegstaand gebouw kraken.511 'Aanvankelijk dient het als 
onderdak en beschutting, maar op een gegeven moment tekent een van hen 
op de grond vijf rechthoeken ter grootte van een bed. De rest blijft gemeen
schappelijke ruimte. "Each man had property rights inviolable in his space. 
He could legally fight a man who enchroached on his square." Het toeval wil 
dat het een poos lang regent. De mannen zijn aan huis gebonden en nemen 
bezit van de ruimte. Dat begint met een oud veldbed en vindt zijn vervolg in 
het verder aankleden van de ruimte met affiches, oud meubilair, vloerbedek
king en ten slotte zelfs een kachel die het centrum en tevens het hart van de 
ruimte wordt. "With the great stove came pride, and with pride, the Palace 
became home. Mack and the boys loved the Palace and they even cleaned it 
a little sometimes. In their minds they sneered at unsettled people who had 
no house to go to and occasionally in their pride they brought a guest home 
for a day or two."' De antropoloog Voeten schetst, veertig jaar later, tonelen 
die hiervan een copie lijken. 

Wonen en zorgen zijn evenmin synoniem, maar waren dat lange tijd 
wel. Burgers werden patiënten van inrichtingen, werden opgenomen voor 
behandeling en als deze niet aansloeg verbleven zij 'daar' voor zorg, vaak voor 
geruime tijd, vaak ook voorgoed, - alsof hun persoonlijke levens en hun bur
gerlijke rechten overbodig waren geworden. Michel Foucault en Ervin Goff-
man, die respectievelijk de geschiedenis van de psychiatrie en die van de 
patiënten beschreven, hebben de samenleving wakker geschud en getoond 
dat achter 'opname en zorg' een visie schuilging welke inhield, dat wie gestoord, 
nutteloos of deviant was, moest worden uitgesloten van de samenleving en 
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zich vervolgens had te onderwerpen aan regels, - dat was nog zijn enige keu
zemogelijkheid.512 Wie zich dejaren zestig herinnert, herinnert zich wellicht 
tevens de spervuren van maatschappijkritiek en daarmee als het ware ook de 
trage geboorte van democratisering Er werden ideeën en wensen geformuleerd 
voor een radicale verandering, omdat in die tijd vooral het besef ontwaakte 
dat iederéén een onvervreemdbaar recht heeft op ontplooiing. En dit laatste 
is tot op de dag van vandaag het principiële uitgangspunt voor elke vorm van 
zorg. Een weg naar humaniteit ving dus aan, en dat deze eindeloos lang (b)lijkt, 
blijkt wel uit het reeds besproken NRV-advies, ook uit de twijfels van 'van
daag' zoals Van Haaster die schetst. Biedt onze samenleving inderdaad vei
ligheid aan alle burgers, ook als die zwakker zijn, zwerven of anderszins een 
kwetsbare positie hebben?513 

De thuislozenzorg heeft een vergelijkbare geschiedenis geschreven. 
De ervaring met 'armen en onbehuisden' gedurende meer dan honderd jaar 
heeft gezorgd voor een ontwikkeling van inzichten omtrent de 'gedaanten 
van onmaatschappelijkheid'. Van armenzorg naar rijkswerkinrichting naar 
thuislozenzorg (evenals 'van slaapzaal naar chambrettes en van deze naar 
slaapkamers') wijst op een evolutie waarin de thuisloze niet meer wordt 
geëtiketteerd als 'het werkschuwe tuig', maar wordt erkend als een sociaal ach
tergestelde persoon met (vele) kwetsbare eigenschappen. Sancties en herop
voeding vormden de kernbegrippen van de benadering in vroegere tijden. 
Wie kijkt naar foto's uit het verleden, herkent daarin vooral de sfeer van een 
kolonie voor de onaangepaste mens, een ambiance waarin mét het verblijf de 
eigen identiteit wordt opgeheven. In feite werd géén van de thuislozen in zijn 
wezen gelaten, hetgeen de belangrijkste grondtrek van wonen is Thans, dat 
wil zeggen, in de praktijk in grote lijn al sedert de 'periode Horst', berust de 
bejegening van thuislozen op beginselen van acceptatie en van zoveel moge
lijk aansluiting zoeken bij individuele mogelijkheden-. '()... de zorg biedt primair 
een emancipatoir milieu. Na en naast het opheffen van de nood wordt passi
viteit voorkomen door het bieden van prikkels, teneinde in elk geval binnen 
de instelling tot enige zelfstandigheid te komen.'514 

'Ervaring' is de bron van nieuwe inzichten. Zo heeft men in de thuis
lozenzorg op grote schaal ondervonden, dat het realiseren van het oude 'reso-
cialisatie-idee' de meesten een illusie van zelfstandigheid bracht. Het bekende 
kamertje of flatje in de stad leek vaak een hoopvol nieuw begin, maar meest
al was de glans er snel vanaf en 'eindigde zijn odyssee ten slotte weer in het 
internaat'.515 Het bleek niet realistisch af te stevenen op deze vorm, deze schijn
gestalte, van onafhankelijkheid. De internaatszorg zou in zichzelf een toe
komstperspectief dienen te bieden. Dit betekent, dat het begrip resocialisatie 
ook zou moeten worden gerelateerd aan de 'rest'-mogelijkheden van de indi
viduele bewoner. Resocialisatie krijgt dan een andere, meer dynamische inhoud. 
Het kan een zo lang mogelijk valide functioneren binnen het internaat bete-
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kenen, dat de afhankelijkheid van de zorg binnen dit milieu zo gering moge
lijk wordt, dat zelfstandigheidsfuncties gehandhaafd blijven of zich ontwik
kelen, maar ook dat een meer zelfstandige vorm van wonen haalbaar is In 
alle gevallen geldt het beginsel bet leren leven met de minus of, 'moderner', wonen 
als een burger, leven met ruggesteun "6 Het 'oude' resocialisatie-idee was gebaseerd 
op het letterlijk realiseren van zelfstandigheid, terwijl het eigentijdse idee 
deze zelfstandigheid plaatst binnen een beschermend territorium Het is een 
gelukkige ontwikkeling te noemen, dat uit de oude 'zorggedachte' een vorm 
van sociale ondersteuning is ontstaan, die aan velen die eigenlijk al waren 
'afgeschreven', nieuwe kansen biedt zodat het leven geen verloren zaak blijkt 
te zijn Wonen en zorgen worden voortaan onderscheiden en tegelijkertijd 
opnieuw in een bepaald verband bijeengebracht Thuisloze mensen zijn (over
wegend) niet gebaat met huisvesting die slecbts een woonfunctie heeft Een 
emanciperende functie en een functie die bewoners tevens beschermt tegen 
voor hen onhaalbare situaties, zijn onontbeerlijk Het gaat derhalve om zowel 
een woonmilieu als een zorgmilieu, en 'dat vraagt om een redelijke harmonie 
tussen de gebouwde vorm en de geboden zorg' "7 

EEN WAAIER VAN VERANDERINGEN EN MOGELIJKHEDEN 

Voor een voorziening die zo elementair te werk wil gaan, vormt het gedifferentieerd 
tvonenplan een onmisbaar bestek en dat is in vrijwel alle instellingen met voort
varendheid ter hand genomen Dat was niet spectaculair nieuw want men, de 
thuislozenzorg, wist zich geïnspireerd door ontwikkelingen en evaluaties in 
alle omringende zorgsectoren "8 

De renovaties weerspiegelen het humaniseren van de zorg Als de 
chambrettes eenmaal zijn vervangen door slaapkamers en het (grootschali
ge) internaat is opgedeeld in overzichtelijke paviljoens waarin niet de zorg 
maar het wonen centraal staat, ontstaat er geleidelijk ruimte voor een ver
dergaande hervorming of uitbreiding, te zien in het ontstaan van sociale pen
sions, van begeleide kamerbewoning, kleinschalig groepswonen en het 
beschermd alleenwonen in HAT-eenheden De ultieme doelstelling is, dat 
bewoners zich heroriënteren en zich ontwikkelen naar een zelfstandige 
bestaanswijze, zover hun mogelijkheden reiken en (dus) eventueel met nog 
beperkte, maar zonodig intensieve, ambulante begeleiding 'Realisering van het 
toekomstperspectief hoeft niet noodzakelijk een resocialisenng in de maat
schappelijke orde in te houden', schreef Heydendael in 1969 "9 Dit idee, deze 
zienswijze, heeft sedertdien alom handen en voeten gekregen 

In de slotparagraaf van de periode 1980 - 1989 is gesproken over'een 
web van verantwoordelijkheid' en over 'het domino-effect van het interna
tionale jaar' Eén van de grote veranderingen betreft de positionering van de 
thuislozenzorg, en wel als volgt In de praktijk worden de verscheidene voor
zieningen meestal op een verticale lijn geplaatst, waarbij de thuislozenzorg het 
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vangnet onder de trechter vormt, daarmee symboliserend dat dit het finale 
toevluchtsoord is. In deze verticale lijn gaat het dan over mensen die in steeds 
mindere mate voldoen aan de voorstellingen van 'sociaal functioneren'. Deze 
verticale lijn nu is verruild voor een horizontale, waardoor er een continuüm 
van voorzieningen is ontstaan die tevens de attributies normaliseert waardoor 
de grootste hindernis voor samenwerking wordt opgeheven. Natuurlijk bestond 
er al lange tijd uitwisseling tussen voorzieningen, maar deze was vaak omge
ven door een atmosfeer van 'kwijt willen' omdat het bij wijze van spreken om 
'mindere mensen' ging. De horizontale lijn heeft nadrukkelijk de bedoeling voor 
iedere 'maatschappelijk gehandicapte' het beste of het meest passende woon-
milieu te zoeken en te helpen realiseren. Nog in het begin van de jaren tach
tig was er vaker dan thans de sombere vaststelling te horen dat wat het leven 
voor thuislozen aan beloften zou kunnen inhouden, was vervlogen. 'Eens thuis
loos, altijd thuisloos'. Dat hoeft niet meer waar te zijn.520 De thuislozenzorg 
heeft het souterrain verlaten. Andere voorzieningen, zoals psychiatrische zie
kenhuizen, beschermende woonvormen, algemene opvangcentra, het alge
meen maatschappelijk werk en de Riagg, zijn beteren directer aanspreekbaar 
op hun deskundigheid. Ook andere partijen, zoals gemeentelijke bureaus voor 
huisvesting en woningbouwverenigingen en, later, ziektekostenverzekeraars, 
gaan een rol van betekenis vervullen. Zo ontstaat er de ruggesteun voor het 
scala aan begeleide woonvormen, sociale pensions, aanleunwoningen, aan 
huisvesting voor zwakkere groepen. Zo ontstaat ook een draagvlak voor secun
daire preventie, zoals bijvoorbeeld het project Sociale thuiszorg in Tilburg 
en vergelijkbare initiatieven op het terrein van woonbegeleiding aan moei
lijk bereikbare cliënten.521 

HET ROER GAAT O M MAAR NIET VANZELF EEN VOORBEELD U I T DE PRAKTIJK522 

Een zo gewoon mogelijk leefmilieu en een activerende houding, die twee vor
men het tegenritme van het traditionele ritme van de thuislozenzorg. Dat past 
in de tijdgeest en is de directe consequentie van die andere positionering, 
maar dat betekent óók een bestorming van bestaande denkbeelden binnen 
elke instelling voor thuislozen Een voorbeeld daarvan wijst niet alleen op de 
realiteit van veranderingsmoeilijkheden, maar markeert ook als het ware de 
andere gedaante van zorg die daaruit tevoorschijn komt, een waarvan huisvesting 
de kern is Het is tevens een voorbeeld van het sociaal ondernemerschap. 

Wanneer een andere koers wordt voorgestaan, dan moeten er min
stens twee zaken gelijktijdig blijven gebeuren: weerstanden wegnemen, bedoe
lingen uiteenzetten, nieuwsgierigheid trachten te winnen én vasthoudend zijn 
met betrekking tot de te bereiken doelen. Toen het maatschappelijk centrum 
De Terp in Leeuwarden, dat al vele decennia huisvesting biedt aan 140 thuis
loze mannen en vrouwen, in 1992 de bakens wilde verzetten, liep men aan 
tegen verwarring en verzet. De weerstand was niet typisch De Terp, maar is 
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exemplarisch voor wanneer men een duidelijk andere koers wil gaan volgen. 
Het verminderen van weerstand bij medewerkers is een moeilijk en soms pijn
lijk proces, omdat een zekere taaiheid of onverzettelijkheid vaak steunt op 
de langdurige ervaring dat het werk tot dusver 'toch altijd op rolletjes liep!?' In de 
meeste gevallen is de tegenwerking, die wel heel bewust kan gebeuren, een 
verklaarbaar en misschien zelfs zinvol fenomeen. Er is (namelijk) de rust, de 
bestaanszekere en stevige verankering van een bepaalde werkwijze. Echt het 
roer willen omgooien vormt een bedreiging voor het verworven klimaat. 
Gedragingen die gewoonten zijn geworden, de tradities die zijn ontstaan, 
alles staat ter discussie. Verzet is zinvol, althans wanneer het niet hoeft te 
worden gebroken, maar indien het via een geduldige overtuiging kan worden 
omgebogen naar toegankelijkheid voor nieuwe ideeën, die net als de 'oude' ver
ankerd moeten kunnen worden. Niet alleen de nieuwe ideeën hebben steun 
nodig, maar ook de 'achterhoede' die daar nog niet zo enthousiast voor is. 
Alleen dán is er sprake van een 'winnend concept'. 

Zoals De Terp wás, ademde het een sfeer van stille wateren. Er werd 
gelet op individuele mogelijkheden van bewoners, maar er was vooral ook 
sprake van barmhartige ontferming, van bescherming tegen 'de samenleving'. 
Men kan vasthouden aan dit 'beeld', maar men kan het ook (weloverwogen) 
omverstoten. Het beeld' symboliseert een soort intramurale isolatie, die eigen
lijk een bestendiging van maatschappelijke afstoting tot gevolg heeft, terwijl 
het juist de bedoeling is dat dit vermindert en dat de acceptatie toeneemt. 
Hetzelfde ontstaat wanneer zogenaamde aanleunwoningen in hun opzet zoda
nig functioneren, dat ze in wezen een nieuwe verdieping vormen van het 
internaat, terwijl ze zijn bedoeld als extramurale basis Dit woord alleen al, mter-
naat, idem dito. Het is uit te leggen als een humanitaire asylplaats, maar tevens 
als een systeem van geïnstitutionaliseerde sociale controle, een micro-kosmos 
waarbinnen men desgewenst voorgoed kan afzien van vragen met betrekking 
tot maatschappelijke participatie. Voor sommigen kan het de ideale woon
plek zijn, maar dat impliceert niet dat het internaat de vanzelfsprekende, domi
nante plaats kan blijven behouden. 'De thuisloze van vandaag vraagt niet om 
een totaal-arrangement voor de rest van zijn leven. Hij wil deelondersteuning 
gericht op herstel', schrijft Van der Meer."3 

Het internaat wordt een onderdeel van het hulpaanbod. Het wordt 
(ook) van binnen gerenoveerd, dat wil zeggen, dat alle gebruikelijkheden in 
de interacties tussen groepsleiding en bewoners op hun ware betekenis voor 
het dagelijks leven worden doorgelicht. Dit kan betekenen, dat sommige zorg-
aspecten worden teruggegeven aan de bewoners en dat de terughoudende rol 
van de groepsleiding met zich meebrengt dat deze op meerdere plaatsen bin
nen de voorziening een taak krijgt te vervullen. Het is eigenlijk een proces van 
verfrissing, geleid door de overtuiging dat huisvesting de kern vormt van de zorg 
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Het sociale ondernemerschap houdt niet op bij het ondertekenen van con-
venanten met gemeenten of woningcorporaties. Het impliceert een visie die 
de stijl van ondernemen voortdurend karakteriseert. Zo bestaat het hulpaan
bod van De Terp ook uit aanleunwoningen. Vlakbij de hoogbouw waarin het 
internaat is gevestigd, staan vier huizen die imponeren als een modem, wit bun-
galowblok. Er wonen - zo was de situatie althans in 1992 - twaalf personen die 
zoveel mogelijk voor zichzelf zorgen, ook wat betreft de maaltijden. Het 
geheel is eigendom van De Terp, maar het is de bedoeling dat er een overdracht 
komt naar de woningcorporatie, zodat het begrip normalisatie optimaal wordt 
geëffectueerd. Bewoners krijgen een meer maatschappelijke status (met zono
dig ambulante woonbegeleiding vanuit de thuislozenzorg), de corporatie biedt 
(dan) huisvesting aan óók 'sociaal zwakkeren' en De Terp beschikt door ver
koop van de vier huizen over financiële middelen voor nieuw te entameren pro
jecten. Het betekent tegelijkertijd, dat De Terp niet een eilandje van zorg is 
dat allengs groter wordt, maar dat het groter wordende zorgaanbod meer ver
spreid gerealiseerd wordt. Overigens blijkt, vijf jaar later, dat de zoeven 
genoemde verhouding tot de woningcorporatie zich volgens plan heeft ont
wikkeld. De overdracht is inderdaad gerealiseerd en het kapitaal is geïnves
teerd in een sociaal pension 

Ten slotte het domein van het werk. Hier geldt eveneens dat active
ring het centrale begrip van handelen is. Werken is geen bezigheid of thera
pie, maareen belangrijk maatschappelijk instrument om zelfstandig te leven, 
minder vanwege het inkomen dat men zich daardoor verwerft, meer vanwe
ge het opgenomen zijn in een sociaal verband. Er is aandacht voor de indivi
duele mogelijkheden en 'talenten'. Veel cliënten missen een afgeronde 
beroepsopleiding, dus biedt het Centrum Vakopleiding voor Volwassenen 
voor sommigen een nieuw perspectief. De koppeling van een eigen werk
plaats aan een cursus metaal- of houtbewerking vormt op die manier een van 
de ankers voor een proces van geleidelijk meer maatschappelijke participa
tie"4, zonder daarbij uit te sluiten dat de individuele begeleiding een structu
reel, maar ambulant karakter krijgt. 

Zo zijn we terug bij waar deze paragraaf aanving. Voor wie het wonen 
is ontwricht, is er reden tot zorg, maar de kern van de zorg is niet de ontfer
ming, maar de terugkeer naar huis. 
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Het souterrain van de woningmarkt™ 
HET LOCEMENTSWEZEN EN DE ROL VAN HUISVESTERS EN ARCHITECTEN 

In betrokkenheid kan men niet wonen en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid biedt 

geen onderdak voor de nacht "6 

'De echte woonkunst is de kunst van het verhuizen', houdt de Martelaere ons 
voor.527 Dat is metaforisch bedoeld waar zij wijst naar de kunst, de durf, om 
opnieuw te beginnen. Maar opnieuw beginnen is niet alléén een kwestie van 
persoonlijke keuze. 

In 1988 sprak de Nationale Woningraad de bereidheid uit om de cor-
poratietaak van thuislozen-huisvesting op te pakken en ook gemeentelijke 
bureaus voor huisvesting stellen zich sedertdien coöperatief op.528 Zo zal het 
mes aan twee kanten gaan snijden. Enerzijds krijgt de thuislozenzorg de 
beschikking over woningen/wooneenheden, anderzijds biedt het de ver
huurders een garantie van een goede bewoning en kunnen zij op deze wijze 
optimaal voldoen aan hetgeen in eigen statuten is neergelegd, namelijk zorg
dragen voor huisvesting van (ook) zwakkere groepen. Meteen is hiermee ook 
duidelijk, dat het aankomt op een adequate en goed afgestemde samenwer
king tussen huisvesters en hulpverleners. Beiden hebben hun eigen expertise. 

Wonen is een grondwettelijk recht, omringd door een ingewikkelde 
variëteit aan reglementen en procedures. Huisvesters staan derhalve voor een 
elementaire maar ook complexe taak op het vlak van beschikbaarheid, ver
deling, toegankelijkheid en beheersbaarheid van woningen voor ruwweg vier 
hoofdcategorieën: de vrije sector, voor mensen met een modaal inkomen, de 
sociale huursector en ten slotte de heterogene, omvangrijke groep 'instromers' 
aan de onderkant van de samenleving. In de sociale huursector doen zich 
vooral veel problemen voor met betrekking tot huurschuld en overlast, met 
alle (traumatische) gevolgen vandien. De rijke schakering aan instromers aan 
de onderkant stelt (ook) de huisvesters voor de grootste problemen, solidari
teit jegens hen is het minst vanzelfsprekend. Niet alleen is hun 'privé-econo-
mie' direct in het geding, maar ook, als het zo algemeen is te stellen, hun stijl 
van leven, hun woongedrag. 

Huisvesters kunnen, zo is gebleken, met instellingen voor maat
schappelijke opvang tot uiteenlopende, werkbare afspraken omtrent samen
werking komen zodat een hervestiging, een opnieuw beginnen, voor hun 
cliënten weer een haalbaar perspectief wordt Dat geldt zowel voor cliënten 
aan de voordeur van een instelling, ter voorkoming van opname of zwerfge-
drag, als voor cliënten aan de 'achterzijde', (dus) ter bevordering van door-
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stroming, van daadwerkelijke rehabilitatie. Juist aan deze praktijk is te zien, 
dat drang, bemoeizorg en/of activering aan mensen meer vrijheid teruggeeft, 
een vrijheid die vanwege onze ideeën over zelfbeschikking anders voorgoed 
verloren zou blijven Is er geen passende behandeling meer, dan is in elk geval 
aan lotsverbetering veel te doen Met mensen zónder woning die zich boven
dien aan elke vorm van zorg onttrekken, de mensen die centraal staan in het 
NRV-advies, kunnen huisvesters weinig of niets, zoals symbolisch is geble
ken bij de introductie van een nieuw 'sociaal product', een woondoos "9 

Voor degenen die op straat slapen, het souterrain van de samenle
ving, blijkt karton een welkome en veelgebruikte vorm van beschutting Wat 
de huisvesting betreft, biedt in uiterste nood een kartonnen doos wellicht een 
goede uitkomst, maar dat ervaringsfeit kan niet worden verward met een klaar
blijkelijke behoefte, alsof thuislozen te beschouwen zijn als een nieuw type 
zigeuner die bewust afziet van alle maatschappelijke verbanden en bij voor
keur de status heeft van kartonnen burger. Het kan evenmin de bedoeling zijn 
(geweest) een soort papieren Madurodam voor zwervers te creëren,· het is een 
antwoord uit onmacht en onbehagen. 

Het souterrain van de woningmarkt, zoals de meest recente publicatie van 
de Nationale Woningraad is getiteld, wil ik thans in kort bestek en meer 
gericht beschrijven naar twee dimensies, het logementswezen en de corporatie-
activiteiten, respectievelijk de studie van Spierings en de concrete inspan
ningen van de NWR. 

F SPIERINGS HET L O G E M E N T FROM T H E INSIDER S P O I N T OF V IEW 

Het logementswezen rekenen tot het souterrain is enerzijds terecht, omdat het 
in overheidstermen een onbeheersbare, irreguliere markt is en in het alge
mene (voor-)oordeel min of meer louche huisvesting betekent voor margina
le groeperingen, terwijl tegelijkertijd vele facetten ervan zich aan onze 
waarneming onttrekken of eenzijdig bekend zijn, anderzijds lijkt het een 
onjuiste kwalificatie aangezien uit de studie van Spierings blijkt dat het loge
ment door een substantieel deel van de bewoners als passende, in de gegeven 
omstandigheden mogelijk zelfs als ideale woonruimte wordt ervaren.530 Wan
neer men zich echter realiseert, dat het in vrijwel alle gevallen om bestaanson-
zekere mensen gaat, weet men ook dat velen geen andere keus rest dan 'hier' of 
op straat. Dat relativeert de 'passende woonruimte' waarin zij leven Slecht 
wonen is simpelweg minder erg dan géén onderdak. 

'ledere mens heeft de wens om zich in zijn leefwereld te handhaven. 
Dat is een antropologische constante.'5" Maar hoe lukt het deze mensen zich 
te handhaven in woonomstandigheden die, naar onze maatstaven, zo beper
kend zijn? Welke factoren spelen daarin een rol? Wat betekent dat alles voor 
een beleid richting logementen, en meer nog, voor het sociaal beleid met 
betrekking tot het concept van wonen? Is het te rechtvaardigen, dat het soci-
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aal beleid in Nederland vooral aansluit bij en wordt gebruikt door de mid
denklasse in de samenleving? Dit laatste is volgens de auteur klaarblijkelijk 
het geval, wanneer voor bestaansonzekere mensen 'die het tempo van het 
moderne dagelijks leven nauwelijks nog kunnen bijbenen, die geen verande
ring kunnen aanbrengen in sociale netwerken en minder bekwaam zijn in de 
omgang met professionele relaties', in feite niets anders wordt gedaan dan 
opvang in het thuislozencircuit, - want dat is onvermijdelijk voor velen het lot 
als gevolg van strengere controles en inspectie als er niet tegelijkertijd is 
gedacht om kleiner en goedkoper te gaan bouwen Is er, volgens voorgaande 
gedachtengang, alleen maar sprake van opvang, dan klinkt bij uitstek het 'Mat-
theus-effect' waarvan Baars spreekt5" 'De keuze-mogelijkheden voor mensen 
aan de onderkant van de maatschappelijke ladder moeten worden vergroot 
in plaats van verkleind 'm 

De 33 levensgeschiedenissen die Spienngs in kaart brengt, vormen 
een bron van inzicht en onderscheid Het laat onder meer zien, ook als we 'deze 
markt' beschouwen als uitdrukking van een tekortschietend sociaal beleid, dat 
pensions, welke qua wooncomfort onderling sterk verschillen, een onmisba
re functie vervullen, zowel op de woningmarkt als in de persoonlijke levens
loop van zijn bewoners De beslissing om er te gaan wonen is voor de meesten 
het enig mogelijke, tijdelijke, antwoord op verslechterende persoonlijke 
omstandigheden De beleving van woonomstandigheden en de maatschap
pelijke vooruitzichten zijn niet per se alleen maar dramatisch Nogal wat men
sen vinden in het logement een stabiele woonomgeving Voor anderen lijken 
de risico's tot verder afglijden nabij en weer anderen zullen er mettertijd uit 
weten op te klimmen 

Naast alleenstaanden, wier woonomstandigheden en vooruitzichten 
veelal schraler zijn dan die van andere huishoudtypen, zijn ook stellen en 
gezinnen van deze (ook door henzelf) laag gewaardeerde, maar toegankelij
ke woonvorm afhankelijk Het gaat om een gemengde populatie van sociale 
categorieën, waarvan de integratie in de maatschappij om diverse redenen 
wordt bemoeilijkt In sommige panden woont een ratjetoe aan mensen tussen 
wie geen enkele vorm van saamhorigheid bestaat, hetgeen appelleert aan een 
'bijzondere kunst van leven', mede gezien het vrij algemene kenmerk dat men 
veel met elkaar moet delen, zoals voordeur, keuken en sanitair, soms ook de 
kamer, zeker ook de tuin of het balkon Voor velen is het minder tijdelijk dan 
men had gedacht Aan het voorkomen letterlijk dakloos te worden, voor allen 
de meest dringende, dagelijkse zorg, 'blijft altijd het element van keuze of 
persoonlijke inbreng verbonden', schrijft Spienngs 53< Dat is theoretisch wel 
waar, maar voor de meesten blijkt het toch een uit nood geboren stap Het is 
geen keuze, maar een overlevingsstrategie Waar het dan op aankomt, is 'jezelf 
weten te redden' Lukt dat niet, dan geraakt men op straat, en ook daaraan 
lijkt mij geen element van keuze verbonden 
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Gezien de meest dringende zorg van logementbewoners delen zij een gemeen
schappelijk vereiste, de inzet voor een zo goed mogelijk woonklimaat. Hier
toe hanteren zij over het algemeen een of meer van de volgende strategieën, 
het creëren van gezamenlijkheid, zelfregulering, het 'delen' sociaal en fysiek 
opheffen en zelfhulp.535 

Gezamenlijk eten komt regelmatig voor en wordt positief gewaar
deerd. Soms vloeien daar ook andersoortige activiteiten uit voort, zoals schoon
maken of kaarten en elkaar van dienst zijn. Zo creëert men een zekere 
veiligheid en onderlinge hulp, die vooral functioneel is want vriendschappen 
komen weinig voor. 

De eigen inzet en zelfregulering zijn van belang. Men helpt elkaar, 
doet reparaties of bemiddelt bij dreigende ruzies. Velen doen hun best geen 
problemen te veroorzaken, onhebbelijkheden van anderen te tolereren en 
zich verantwoordelijk te voelen voor de gang van zaken. Men eist van zich
zelf zo normaal mogelijk gedrag, alleen dan is het leefbaar te houden. Mug-
gezifterij of grote onverschilligheid leiden tot (verder) isolement of tot een 
odyssee die men vermijden wil. 

Sommige bewoners stellen zich niettemin afstandelijk op, zijn zelf
voorzienend en trachten zich zo gering mogelijk met anderen te bemoeien. 
Voor hen is het delen van woonruimte problematisch,· men kan zich sociaal 
afgrenzen, maar dat doorvoeren in fysieke zin door in de eigen kamer met 
behulp van muurtjes of andere afscheidingsmogelijkheden specifieke woon
functies te maken, zoals een slaapruimte, een provisorisch aangelegde dou
che of een keukenblok. 

Zelfhulp is een belangrijke strategie, zeker als men is aangewezen op 
(overwegend) kwalitatief slechte woonomstandigheden. Voor allerlei ont
brekende of gebrekkige faciliteiten worden creatieve oplossingen bedacht. 

Wonen in panden van abominabele kwaliteit536, daarop aangewezen 
zijn na een problematisch verlopen wooncarrière (overlast, huisuitzetting), 
na echtscheiding, detentie of andere 'zwarte dagen', in verband met versla
ving en/of een grote schuldenlast, omdat men asielzoeker is of een economi
sche vluchteling zonder verblijfsvergunning, vergt het uiterste Vele 
logementbewoners weten dat op te brengen want zij beseffen op de grens te 
staan tussen handhaving en hulpeloosheid. Dakloos dreigen te worden is een 
concept dat hen afschrikt. 

Ergens zelfstandig kunnen wonen is niet alleen ieders ideaal en fun
dament, 'het is ook', schrijft Spierings, 'een eerste vereiste van persoonlijke 
waardigheid. Het staat symbolisch voor zelfredzaamheid, autonomie en onaf
hankelijkheid. Dakloos-zijn daarentegen duidt op precies het tegendeel.'537 

Vanuit deze gezichtshoek krijgt het door de auteur bepleite sociale beleid de 
betekenis die nodig is: ook hier, in het souterrain van de samenleving, de sym
bolen van waardigheid onderkennen en helpen bevorderen. Dan krijgt het 
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opnieuw kunnen beginnen van De Martelaere ook in maatschappelijk opzicht 
een kans. 

N A T I O N A L E W O N I N G R A A D 538 

Aandacht voor volkshuisvesting en architectuur 
De concrete inspanningen wijzen op inzicht en verantwoordelijkheid om het 
dreigende 'Mattheüs-effect' te helpen keren. De betrokkenen bij deze publi
catie - die alle stedelijke corporaties kan inspireren - doen, na een gedegen 
inventarisatie van de aard van de 'marktuitval', van het bestaande reguliere en 
irreguliere aanbod en niet in de laatste plaats van elkaar versterkende proces
sen op de woningmarkt, tal van suggesties om de knelpunten tussen vraag en 
aanbod weg te nemen. Men is er zich alleszins van bewust, dat het aanbod 
kwantitatief en kwalitatief tekortschiet, en dat corporaties een bijdrage kun
nen (en dienen te) bieden, welke mede en tegelijkertijd een antwoord is op 
het tekort aan maatschappelijke opvangvoorzieningen539 en het tekort aan 
bereikbare (vervolg-)huisvesting. 

De oplossingsrichtingen die de NWR presenteert en die hier kort 
zullen worden toegelicht, hebben onder andere betrekking op: preventie, het 
kwalificeren van het logementcircuit, op uitbreiding van het bestaande aan
bod en op het verbeteren van de doorstroming. 
Preventie 

Preventie, altijd gericht op behoud van het goede, begint bij het tijdig sig
naleren van probleemhuurders (mensen met grote schulden/huurachterstand, 
mensen die anderen overlast bezorgen, mensen die zichzelf isoleren, ver
waarlozen en vereenzamen). Via een netwerkmodel540 (sociale dienst of ggd, 
corporatie en zorginstelling) worden verschillende strategieën gerealiseerd, 
zoals op het vlak van schuldhulpverlening, woonbegeleiding en tweedekans-
beleid.541 

Het kwalificeren van kamer- en logementcircuit 
Teneinde het kwaliteitsniveau van huisvesting in dit circuit te verbeteren en 
te waarborgen wordt gepleit voor het certificeren van verhurende instanties, 
hetgeen op termijn zal leiden tot een meer betrouwbaar aanbod.542 Het nadruk
kelijk 'de-marginaliseren' - vroeger sprak men van het 'zwarte circuit' - heeft 
voorts als effect dat dergelijke bedrijven door gemeenten en zorginstanties 
als betrouwbare samenwerkingspartners zullen worden beschouwd. Met dat 
'zwarte circuit' werkten GGz en thuislozenzorg overigens graag 'samen' van
wege het grote tekort aan alternatieven. Tegenwoordig gaat het niet meer om 
simpelweg 'een telefoontje', maar om contracten waarin huisvesting, beno
digde zorg en welzijnsdiensten worden geregeld, - overeenkomstig de tijdgeest, 
zoals ook blijkt uit het recente Thuis in de GGz'.543 

Uitbreiding bestaande aanbod 
Na een realisering van 1000 extra plaatsen ten behoeve van de thuislozen-
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zorg, in het bijzonder ten gunste van begeleidwonenprojecten en sociale pen
sions, krijgen vooral de vrouwenopvangvoorzieningen en algemene crisisop
vangcentra de komende tijd de nodige aandacht. 
Voorts wordt gedacht aan een verruiming van het kamer- en logementencir-
cuit door sociale initiatiefnemers op dit gebied te stimuleren, bijvoorbeeld 
volgens het concept woonhotel, niet alleen voor thuislozen maar voor ook ande
ren die behoefte hebben aan veiligheid, netheid en een strak beheerregime.544 

Het hotelscenario vormt een alternatief voor het relatief dure begeleid wonen. 
Ten slotte wordt erop gestudeerd het aanbod van goedkope zelfstan

dige huisvesting te vergroten, maar hier stuit men vooralsnog op het probleem 
van wettelijk vastgelegde standaarden en criteria voor subsidies en dientenge
volge op financienngs- en exploitatieproblemen. Ook de bereikbaarheid dient 
door middel van aanpassingen in de huursubsidiewet te worden verbeterd. 
Hef verbeteren van doorstroming 

Dit aandachtspunt kent twee peilers, enerzijds richting begeleidwonenpro-
jecten, anderzijds richting vervolghuisvesting De NWR lonkt met name naar 
het 'Model Walenburg' dat naar analogie van de opvoedingssituatie in het 
gezin een soort Tweede Sociaal Kapitaal' vormt,· thuislozen kunnen binnen één 
voorziening de weg bewandelen van eerste crisisopvang naar zelfstandig 
wonen, doordat rond het internaat Walenburg in de loop der jaren een keten 
van woonvormen is ontstaan. Binnen deze keten kunnen bewoners doorstro
men naar een woonsituatie met een steeds groter wordende mate van zelf
standigheid, maar ook terugstromen als daartoe aanleiding is. 

Op het vlak van vervolghuisvesting, с q het doorbreken van een 
stagnerende doorstroming, denkt de NWR aan regionale prestatieafspraken 
tussen verhuurders, maatschappelijke opvanginstellingen en gemeenten.545 In 
dergelijke convenanten kan worden vastgelegd welk deel van de vrijkomen
de goedkope huisvesting beschikbaar wordt gesteld voor vervolghuisvesting 
ná maatschappelijke opvang en begeleidwonenprojecten. 

Architecten trachten aan te sluiten bij al deze kennis en komen met ont
werpstudies die deze op een realistische wijze weerspiegelen.546 Men zoekt 
naar vormen die als het ware beginnen bij de directe leefwereld, bijvoorbeeld 
van vrouwen in nood, maar die ruimtelijk zodanig worden uitgewerkt dat men 
zichtbaar toekomt aan herstel, aan de terugkeer. Tegelijkertijd is gelet op 
andere thema's, zoals veiligheid, stigmatisering en soberheid. Een gebouw 
hoeft niet verborgen te worden, maar moet wel voldoende vertrouwen wek
ken. Het is bij voorkeur ingetogen van vorm, zodat het niet te zeer opvalt en 
gemakkelijker binnen een woonwijk kan worden geïntegreerd. De soberheid 
heeft vooral een educatieve functie en is bedoeld om bewoners te stimuleren 
een trapje hoger te klimmen,· het is een thema dat herinnert aan de klassieke 
en nog altijd terecht bestaande paradox binnen het passantenverblijf: een 
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voorziening voor de nacht, niet bedoeld om er te blijven Luisteren en aan
sporen zijn hier, en dan met name in slaaphuizen en crisisopvangcentra, in 
zekere zin het substituut van de voor iedereen onontbeerlijke troost en ver
maning In hulpverleningstermen zal men zo niet denken, dáár betekenen de 
uitgangspunten, dat men verantwoordelijk is voor het bieden van zorg op 
maat en dat dit dient te geschieden in gebouwen/woonvormen die een over
gangsproces symboliseren Zo krijgt elk soort van odyssee, die van zwervers 
of die van vrouwen in nood, zijn eigen bakens Een foyer voor kwetsbare jon
geren5·17 is anders dan een blijf van mijn lijfhuis of dan een HAT-eenheid voor 
thuislozen Wéér anders is het ideale huis voor de schizofrene mens5 4 β Meer 
dan ooit richt men zich op de individuele mogelijkheden en laat men ach
terwege de eigenaardigheden te willen corrigeren of behandelen Is er nu 
reden voor een eureka? 

§ 6 Thuislooshetd en rehabilitatie 

Met deze aandacht voor het wonen zijn we als vanzelf aanbeland bij het the
ma rehabilitatie, een 'modern' paradigma in de zorg voor mensen met psy-
cho-sociale beperkingen Het eigene van rehabilitatie is, in de context van 
chronische problematiek, het meest kernachtig verwoord door Henkelman 
en De Jong 'Herstellen heeft hier niet de betekenis van "genezen van een 
ziekte", maar van "genezen mét een ziekte" '5<9 

Alle contemporaine literatuur zou het denkbeeld kunnen oproepen 
dat de inzichten omtrent adequate, normaliserende hulpverlening zover zijn 
ontwikkeld dat de problemen dadelijk zijn overwonnen Dat is een 'foute' ver
onderstelling Vermaatschappelijking van zorg, een proces dat pas enkele 
jaren gaande is, is niet een panacee voor alle individuele moeilijkheden, han
dicaps of stoornissen, maar vooral en slechts voor vergaande wijzen van 
maatschappelijke uitsluiting Vermaatschappelijking van zorg is met een repa-
ratiefilosofie die de beperkingen ongedaan kan maken en kan zorgen dat men 
in dezelfde gezondheid en veerkracht de rollen van 'voorheen' weer op zich 
kan nemen, - nog daargelaten dat het voor weinigen wellicht wenselijk of 
mogelijk is daar naar terug te keren Wel is het een filosofie die sterk is gericht 
op het zo normaal mogelijk kunnen vervullen van sociale rollen, hetgeen 
gebeurt via het organiseren van ruggesteun, opdat men zich (weer) kan hand
haven en zo goed mogelijk kan leven in de samenleving Waar ook deze doe
len niet haalbaar zijn, tracht men door middel van elementaire dienstverlening 
en/of vormen van bemoeizorg het individuele bestaan zo draaglijk mogelijk 
te maken, te voorkomen dat hun situatie zich verslechtert en, als het moge
lijk is, een begin te maken met het doorbreken van de vicieuze cirkel zodat 
zij hun eigen mensdom weer te pakken krijgen 
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Het hiervoor gegeven antwoord is lang niet volledig. De uitleg wekt de schijn 
van een bepaald eufemisme, alsof wordt gezegd, 'het komt wel goed, maar 
nooit meer helemaal' Alsof op de achtergrond van moderne, professionele 
intenties en inspanningen oude denkbeelden ervoor zorgen, dat de psychia
trische patiënt altijd wel apart zal blijven, de thuisloze zich toch niet zal gaan 
binden of dat een junk het in wezen wel kan vergeten ooit nog een andere hori
zon te leren kennen De individuele herstelprocessen in de GGz, de thuislo-
zenzorg en de verslaafdenzorg zijn veelomvattend en langdurig. Bij de meesten is 
lange tijd sprake geweest van een ongeregeld leven, van inactiviteit en soci
aal isolement en dat heeft verschillende, veelal ernstige gevolgen gehad voor 
de praktische en sociale competentie op diverse levensgebieden waardoor 
men verwijderd is geraakt van het 'normale' leven, van het oorspronkelijke 
sociale netwerk, van de woningmarkt, van de arbeidsmarkt. De mate waarin 
van hernieuwd volwaardig of deeltijd burgerschap550 weer sprake zal zijn, is 
van vele factoren afhankelijk, van sociale en macrostructurele factoren en van 
individueel gedrag, maar het is met slechts een denkbeeldig streven.551 Wel is 
het stroomopwaarts want de hindernissen, in de vorm van vereisten en voor
ingenomenheid, zijn hardnekkig, niet genng en niet zelden ook aanleiding voor 
de herhaling van passiviteit, voor gevoelens van twijfel, mislukking en moe
deloosheid.552 

Lang niet allen bereiken 'het rijk der nodigen' Vergelijkenderwijs 
zouden we, gezien de banengroei in Nederland én gezien de inzichten en de 
activeringsinspanningen op het terrein van werkloosheidsbestrijding, kunnen 
veronderstellen dat de arbeidsmarktkansen dadelijk voor iedereen binnen 
bereik liggen en dat aan 'boosaardige circuits van uitsluiting' een einde komt.553 

'Niet iedere werkloze is even kansrijk en niet iedere werkloze zal in dezelfde 
mate worden geactiveerd, ondanks het morele signaal dat wij, de Nederlandse 
gemeenschap, niet langer berusten in een bijstandsverblijf van hen die zou
den kunnen werken.'551 De analyse van de stadssocioloog Engbersen toont 
aan waarom niet ook de meest kansloze werkloze aan een baan wordt gehol
pen. De problematiek is weerbarstig en lang niet alle regels zijn uitvoerbaar. 
Zo ontstaat ook 'hier', geconcentreerd in achterstandsbuurten, een vicieuze cir
kel van macht en onmacht, en ontwikkelen langdurig baanlozen - ook al is niet 
ieder van hen sociaal uitgesloten - overlevingsstrategieën die op zich weer 
aanleiding kunnen zijn tot verdere marginalisering en zelfuitsluiting.555 

Door velen wordt gedacht, dat rehabilitatie typisch een GGz-'aangelegen-
heid' is, maar rehabilitatie is een domeinoverstijgende werkwijze welke in het 
vaktijdschrift Passage wordt omschreven als 'de professionele attitude, kennis 
en vaardigheden die gebruikt worden om mensen met psychische, sociale en 
maatschappelijke beperkingen in staat te stellen een zo volwaardig mogelij
ke plaats in de samenleving in te nemen'. De thuislozenzorg is nog weinig 
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vertrouwd met rehabilitatie als methodiek en het bijbehorende jargon, maar 
is de enige sector waarbinnen men desalniettemin al jarenlang intuïtief vorm
geeft aan de belangrijkste beginselen. 

Bink, een van de pioniers in deze sector in 'de tijd van Horst', ver
woordt een perspectief voor de thuisloze als volgt. 'Rekening houdend met zijn 
mogelijkheden, die beperkt zijn, maar die daarom nog niet hoeven te wor
den onderschat maar evenmin dienen te worden overschat, zal men tot de 
erkenning moeten komen dat ook de thuisloze zijn plaats in de maatschappij 
heeft. Maar dan wel op een andere wijze dan de betekenis die in het alge
meen aan het begrip "plaats in de maatschappij" wordt gehecht.'556 Bink weet 
zich geïnspireerd door de wijsgeng-antropoloog Peperzak die hem ervan over
tuigt dat het niemand is gegeven boven zijn eigen beperktheid uit te stijgen. 
'De mens nú is er "als voortzetting van wat hij vroeger al was" en hij is er zo 
aan toe "omdat hij in zijn voorbije leven zo is geworden'", schrijft Peperzak. 
Maar ook dat er nog van alles met hem kan gebeuren en hij nog heel wat van 
zichzelf kan maken. 'Niet alles meer, omdat hij in zijn verleden zo en niet anders 
is geworden. Maar binnen het perspectief van zijn karakter, zijn levensge
schiedenis en zijn (on)mogelijkheden kan hij van zichzelf maken wat hij wil.'557 

Ik herinner mij in dit verband een opmerking van wijlen Van Lieshout jegens 
een van 'zijn mannen': 'Als hij zich maar niet de "underdog" blijft voelen. Dan 
herwint hij iets van zijn "vroegere natuur": opgewekt, geboeid, krachtdadig.'558 

In de thuislozenzorg verstaat men de kunst de thuisloze te bejegenen 
zoals hij is en desnoods telkens opnieuw met hem te beginnen naar waar hij, 
mogelijk, 'naar toe wil'. Elke reële kans op nieuwe perspectieven wordt benut, 
maar wanneer dat niet haalbaar is, wordt getracht hem zo lankmoedig moge
lijk te blijven ontmoeten opdat er tenminste op 'deze plaats' nog enige stabi
liteit ontstaat.559 In een tijd dat de thuislozenzorg nog weinig armslag had en 
het internaat voor velen het (enige) eindpunt was, werd deze accepterende hou
ding vaak geconfronteerd met voortdurende onrust.560 Naarmate de woonfa-
ciliteiten zich verbeterden, hadden velen er ook vrede mee. Het maakte velen 
zelfs minder ondernemend, en daartegenover is, zoals we hebben gezien, toch 
een meer activerende houding aan het ontstaan. Niettemin geldt nog steeds, 
ook nu er een aanzienlijke uitbreiding is van differentiaties in het hulpaan
bod én (dus) van samenwerking met andere partners, dat de thuislozenzorg 
een milieu wil bieden dat de innerlijke onrust wegneemt en waarin de thuis
loze het wél kan redden In de praktijk betekent dit. een kleinschalig milieu 
waarvan zij meer of minder, maar eerder als burger dan als thuisloze, afhan
kelijk blijven De vraag is, of dit zo buitengewoon is of, vanuit een bepaald denk
beeld omtrent onafhankelijkheid, bestreden zou dienen te worden. Wie redt 
het wél zonder troost, zonder vermaning, zonder beschutting, zonder een 
verband waarin hij is opgenomen? 
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Zo goed als^elíf niet het panacee is voor alle maatschappelijke kwalen561, is 
alléén maar bereikbare, goedkope huisvesting dat niet voor thuislozen. Het 
is geen kwestie van 'techniek', maar van menselijke omgang.5« Voor velen is 
een sociale prothese (wonen met gradaties van ondersteuning of begelei
ding563) blijvend noodzakelijk, maar het huidige 'instrumentarium' maakt het 
velen mogelijk zich beter en veiliger te integreren, de afstand tot 'de zorg' 
geleidelijk te vergroten en zich verlost te gaan weten van een drukkend stig
ma. Het is, in een andere context weliswaar, 'het genezen mét een ziekte', de 
kern van rehabilitatie zoals omschreven door Henkelman en De Jong. Te zeg
gen, 'leren leven met de minus van hun bestaan' lijkt mij in de gegeven omstan
digheden beter op zijn plaats. 

De tijdgeest rond allerlei vernieuwingen in de maatschappelijke opvang is 
wellicht het beste getekend met een opvatting waarover algemene consensus 
bestaat en die het vertrekpunt, de basis, vormt voor nieuwe en soms onver
moede perspectieven. Van den Bogaard verwoordt in haar inventarisatie van 
vernieuwingen die basis aldus: 'Cliënten met een complexe en meervoudige 
problematiek zijn geholpen met een aanbod dat de grenzen van diensten en 
werksoorten overstijgt. Het bundelen van know-how en mogelijkheden van 
verschillende instellingen en hulpverleners vergroot de kans op een adequaat 
hulpaanbod.'564 Maar zij voegt er realistisch aan toe, dat 'de organisatie hier
van even complex lijkt als de problematiek waarover het gaat.' Meer semi- en 
extramuraal georiënteerde zorg vereist immers educatie, waarborgen voor 
continuïteit van zorg en zorg op maat. Dat brengt niet alleen een aanzienlij
ke investering in mankracht en middelen met zich mee, maar ook een zoeken 
naar een inhoudelijk zo goed mogelijke ontwikkeling van allerlei zorgfunc-
ties, van coördinatie, van lokale afstemming en van (regionale) samenhang. En 
niet in de laatste plaats stuit men daarbij op drempels van taal, cultuur en visie 
binnen de verschillende werksoorten.565 

Vernieuwingen berusten (vaak) op oude concepten 
D I L E M M A S K O M E N EN G A A N 

De zoeven genoemde opvatting klopt thans in het hart van alle werksoorten 
binnen de hulpverlening. Wat daaruit voortkomt, heet vernieuwend te zijn. Bij 
nadere beschouwing en nog eens teruglezend in de historie blijken veel 'nieu
we ideeën' een afgeleide te zijn van een al langer bestaand concept. Zo wor
den in het al eerder aangehaalde Thuis m de GGz denkbeelden ontvouwd die 
gelijkenis vertonen met het aambeeld waarop Foudraine in het begin van de 
jaren zeventig al hamerde "Zo zien we', schrijft Van den Bogaard, 'met een beet
je fantasie in de moderne 'bemoeienis" een variant van de vroegere onmaat-
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schappelijkheidsbestrijding.'566 'Oud' of 'nieuw' lijkt me op de keper beschouwd 
weinig relevant. Op een of andere manier blijft het verleden altijd rondzin
gen, in onszelf en in alles wat ons omringt. Peperzak parafraserend kan men 
zeggen, dat werksoorten een voortzetting tonen van hoe ze vroeger al waren 
Daar komt bij, dat ideeën niet gauw gemeengoed zijn,- veranderingsprocessen 
verlopen veel trager dan we in de gaten hebben of dan we wensen. Van (gro
ter) belang is het na te gaan of zich mét de vernieuwingen de toegankelijk
heid van voorzieningen en de zelfstandigheid of perspectieven van cliënten 
ook daadwerkelijk verbeteren. Nog onlangs verzucht Van der Meer, 'dat van 
werkelijke vermaatschappelijking binnen het domein van de thuislozenzorg 
nog nauwelijks sprake is.'567 In de reflectie op een onderdeel van 'zijn' organisa
tie, het internaat, wellicht een blijk van realisme, maar de beweging in het 
geheel van de zorg is groter dan zijn ongeduld suggereert 

Vernieuwing wijst op enthousiasme, creativiteit en energie en niet in 
de laatste plaats op verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Vernieuwing wijst 
ook op de nodige lacunes in het bestaande netwerk van hulpverlening en leidt 
dan tot steeds verdergaande differentiatie, dat wil zeggen, dat het accent 
wordt gelegd op kenmerkende verschillen. Dat biedt het voordeel van gerich
te zorg voor (veelal de moeilijkste) specifieke doelgroepen. Terecht, want er 
is kennelijk ook geen ander antwoord op zichtbare uitstoot. Maar toenemende 
differentiatie kent ook het nadeel van versplintering, van chaos in de sociale 
kaart. Men ziet ook juist hier hoe voorzieningen vooral een voortzetting zijn 
van hoe ze al waren. Niet dat alles bij het oude blijft, maar bepaalde mecha
nismen, zoals selectie, lijken zo 'wezenseigen' dat ze het antwoord op uitstoot 
soms toch weer dreigen te vertroebelen. Ook het laagdrempelige aanbod ten 
behoeve van moeilijk bereikbare groepen kent zijn grenzen.568 'Hulpverle
ning aan paria's ontaardt (daardoor) vaak tn handel in onmacht', zegt Voogt, 
daarmee wijzend op de barricades van procedures en regels die het verhinderen 
improviserend te handelen.569 'Alle instellingen (of projecten) worstelen 
(opnieuw) met de vragen: voor wie zijn we, bereiken we onze doelgroep, sluit 
ons aanbod aan bij de behoefte van déze groep?', schrijft Van den Bogaard.570 

Het is een verwijzing naar thema's en dilemma's die precies hier, aan de onder
kant, zo buitengewoon gevoelig zijn. 

Thuisloze vrouwen, zwervende psychotici, alcoholisten, drugsver
slaafden, zwerfjongeren, vluchtelingen en andere Einzelgängers vormen onver
enigbare groeperingen die bovendien elk afzonderlijk nog weer zijn in te 
delen. De onderlinge tolerantie kent óók zijn grenzen,· sommigen leggen een 
te zware claim op lotgenoten of op medewerkers, anderen willen niet met lot
genoten worden geïdentificeerd en weer anderen bedreigen of bestelen lot
genoten en zorgen voor een onveilige en onleefbare 'omgeving'. Sommige 
categorieën worden in een bepaalde buurt niet geduld of gaan het incasse
ringsvermogen van medewerkers (vaak vrijwilligers) te boven,· gedragingen 
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van drugsverslaafden zijn in menig instelling niet te hanteren Al deze vor
men van uitstoot, onderlinge angst, van last en overlast bemoeilijken een alge
mene opvang Doelgroepenbeleid, selectie, het al dan niet verbinden van 
voorwaarden aan hulp en het al dan niet outreachend te werk gaan zijn derhal
ve onvermijdelijke thema's met telkens weer lastige, morele en jundisch-more-
le, vragen Wie zal 'deze client', die te gestoord gedrag vertoont, verslaafd is 
of beide, die nergens terecht kan en dus tussen wal en schip geraakt, niettemin 
helpen? Hoe verhouden we ons (ook zonder drempels) jegens mensen die 
telkens de gedragsregels schenden, terwijl we erkennen dat hen, in de context 
van hun zwakke bestaan, veelal geen ander 'middel' rest om uiting te geven aan 
hun onbehagen? Gaan we toch over tot (tijdelijke) schorsing? Hoe verhou
den we ons jegens mensen in verwaarloosde omstandigheden die zich afwen
den van hulp, terwijl we menen dat énig inzicht in de eigen situatie ontbreekt? 
Blijven we desondanks hechten aan de eigen verantwoordelijkheid en auto
nomie van cliënten, terwijl we, zoals gezegd, weten dat velen er grote moei
te mee hebben de consequenties van hun handelen te overzien? Is het mogelijk 
en hanteerbaar de teugels van voorwaarden zonodig te laten vieren of dient 
er steeds één lijn te worden getrokken, terwijl we weten dat het bij sommi
gen leidt tot herhaaldelijk falen? Is alléén een asielfunctie uit den boze? 

Ondanks de vernieuwingen in de maatschappelijke opvang blijven 
vele cliënten, bepaalde moeilijke, ongewone burgers, gevangen tussen zelf
beschikking en waardigheid zolang zelfverwaarlozing, en tirannie voor de 
omgeving, niet ook als gevaar worden opgevat Vaak dreigt, maar dan aan de 
kant van de hulpverlening jegens een bepaalde categorie thuislozen, een (vici
euze) cirkel van (soms) moeilijk verenigbare waarden 
> de situatie (van grote tekorten) accepteren, 
> de client disciplinerend tegemoet treden, activeren, 
> moreel recht van de client op bemoeizorg (omgekeerd het niet kunnen 

rechtvaardigen mensen aan hun lot over te laten), 
> moreel recht van de client op zelfbeschikking, tevens een belangrijke pro

fessionele waarde, 
> dwang achten we onwenselijk, vergroot het wantrouwen en leidt (opnieuw) 

tot zorgvermijding 
Met name de laatste twee waarden brengen een stoet van hulpverle

ners onvrijwillig tot stilstand Hun intenties stranden op 'het heiligdom van 
zelfbeschikking' Het wellicht maximale antwoord op deze dilemma's voert 
ons terug naar de thuislozenzorg, с q naar de noodzaak van een asiel, vrij 
van elke verplichting maar met een aanhoudend contact Een (multifunctioneel) 
dienstencentrum biedt zo'n vrijplaats, daar ontbreekt het aan de pressie om zich 
aan te passen, te integreren en deel te nemen aan het gewone maatschappe
lijk leven Het is daarom ook maar gedeeltelijk waar, dat we alléén maar ant
woord hebben voor de besten onder de kanslozen, voor degenen die 
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gemotiveerd zijn en hun kansen alsnog willen grijpen. Is het maar enigszins 
haalbaar, dan maakt men werk- of zorgafspraken en dat is de enige manier 
om de hulpverlener het nodige houvast te geven én de cliënt te erkennen als 
een persoon die meedenkt en aangeeft wat zijn zwakke en sterke kanten zijn 
en welke doelen hij wil bereiken.571 Een dergelijk contract, ook al heeft dat geen 
juridische status, schept het midden tussen de autonomie van de cliënt en de 
bemoeienis en inspanningen van de hulpverlener. Er is echter een 'groep', in 
het bijzonder psychotici die zwerven en/of 'thuis' wonen, die een odyssee 
gaat waarop niemand, overigens niet zonder schuld- of gevoelens van onmacht, 
een nog te billijken antwoord weet57ï 

DE REHABIL ITATIE VAN T H U I S L O Z E N EN ANDERE KWETSBARE MENSEN 

Hulpverleningsinstellingen zijn geen eilanden meer, maar zijn op eikaars 
deskundigheid aangewezen en betrekken ook andere 'faciliteiten' in hun stra
tegie van aanpak, zoals sociale diensten, welzijnsvoorzieningen en woning
bouwcorporaties. De doelgroep is omvangrijk en heterogeen, maar in een 
bepaald opzicht homogeen-, een zwakke sociaal-economische positie en, zonder 
dat er altijd sprake is van thuisloosheid, zowel in sociaal en persoonlijk opzicht 
kwetsbaar. Er is veelal sprake van meervoudige problematiek (gezondheid, 
sociale contacten, financiën, huisvesting) en de toekomstperspectieven zijn 
doorgaans weinig rooskleurig, mede ook gezien de geringe opleidingsgraad 
en de weinig standvastige arbeidservaring. De afhankelijkheid van een ver
scheidenheid van zorg is over het algemeen groot en langdurig. De zorg- en 
steunsystemen die in Nederland zijn/worden gearrangeerd, hebben, globaal 
gesproken, een gemeenschappelijke doelstelling: het zoveel mogelijk her
stellen van het individuele empowerment, opdat zij zich, gegeven vaak de minus 
van hun bestaan, kunnen handhaven en zo goed mogelijk in onze samenle
ving kunnen leven. 

De ontwikkelingen in de jaren negentig en zoals deze tot dusver zijn 
beschreven, hebben ertoe geleid dat zich rond de groeperingen van kwetsbare 
mensen een keten van zorg, begeleiding en ondersteuning heeft geschaard, 
zodanig dat er een communale zorg aan het is ontstaan, zoals (in hoofdlijnen) sym
bolisch gevisualiseerd in onderstaande figuur 8. 
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FIGUUR 8 (NAAR) EEN COMMUNALE ZORG VOOR THUISLOZEN EN ANDERE 

KWETSBARE MENSEN 

De veelsoortigheid van aandacht is indrukwekkend en de kring lijkt zich ide
aal te 'sluiten'. Bevoogding is een algemeen afgewezen fenomeen, maar daar
tegenover staat toch nog steeds dat vele kwetsbare mensen, ook in the community, 
in een isolement geraken en niet de waardering, de erkenning en de bevesti
ging krijgen die zij zich wensen. Op theoretisch niveau is alle kennis om prag
matisch en effectief te kunnen samenwerken 'in handen', maar in de realiteit 
zijn de problemen en obstakels talrijk en hardnekkig van aard. De 'muren' zijn 
hoog, de denkbeelden zijn vaak belemmerend, de belangen en de middelen 
zeer verschillend. Enkel een besef van de noodzaak tot samenwerken is ontoe
reikend en, zoals door Van den Bogaard al is opgemerkt, 'even gecompliceerd 
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als de problematiek waarover het gaat' "3 'Op vele punten bestaat nog een 
kloof tussen wens en werkelijkheid', zegt Wolf574 Echte veranderingen vol
trekken zich langzaam Dat onderkennen ook Van Tuijn en Van der Burg in 
hun analyse van het duo management en zorgvernieuwing '(Zorgvernieu
wing is te vergelijken met een vlechtwerk van veelsoortige (beleids- en bestuur
lijke) en veelkleurige (zorginhoudelijke) draden en touwen Als je er eentje 
probeert uit te trekken, trek je aan alles Een beetje bij het vlechtwerk horen is 
er niet bij Het is wel of niet zorgvernieuwen '575 Het is hier niet de plaats de 
vele facetten die samenwerkingsprocessen nodig maken, belemmeren en bevor
deren, uitputtend te behandelen Wel is het nodig in te gaan op het begrip 
'rehabilitatie', overigens niet uitvoerig want (ook) de rehabilitatiepraktijk is 
welhaast net zo heterogeen als de doelgroep die zij wil bereiken, - maar het 
thema zetfbepalmg verdient speciale aandacht, aangezien het beginsel 'de client 
als uitgangspunt' in Rotterdam onlangs op een bijzondere manier tot uit
drukking is gekomen 576 Enerzijds is het streven binnen de rehabilitatie gericht 
op zelfbepaling als uitkomst, anderzijds is zelfbepaling gedurende het gehe
le proces aan de orde daar het persoonlijk leven van de dient centraal staat577 De 
Rotterdamse ervaring met betrekking tot informatie over de door de cliënten 
zelf gewenste bejegening lijkt me exemplarisch voor de richting waarin de 
zorg voor thuislozen zich zal gaan ontwikkelen Droes noemt de door Spie-
rings en Beijers beschreven geschiedenis, nu al, een klassieker579 

A A N D A C H T VOOR DE BELEVINGSWERELD EN GEVOELENS VAN HULPVRAGERS 

De hiervoor genoemde gemeenschappelijke doelstelling, die overal via een 
geëigende (en daarom nog niet geïntegreerde) aanpak getracht wordt te reali
seren, duidt op programma's en/of projecten die een verbetering van de levens
omstandigheden van cliënten beogen en (ook) een vergroting van hun 
maatschappelijke participatie door dagactiviteiten, werk, sociale contacten 
en zo zelfstandig mogelijk wonen Omgekeerd programma's die uitsluiting en 
marginalisering van mensen met complexe problematiek een halt kunnen toe
roepen Kijkend naar de zorgplannen op stedelijk niveau kwam het Rotter
damse Basisberaad evenwel tot de conclusie dat daarin een cruciale schakel 
ontbrak, namelijk de viste van de thuislozen zei/, waardoor hun belangen en behoef
ten onvoldoende belicht bleven en het voorgestelde beleid ook niet direct 
effectief zou zijn 

Spienngs en Beijers verbinden het ontbreken van een visie van de 
betrokkenen zelf, het ontbreken van empathie, aan de aloude ervaringen van 
wantrouwen, van met-gebruik, van een problematische relatie met hulpverle
ners en instanties 579 De auteurs beschrijven hoe een kerngroep van belang
hebbenden tijdens een viertal bijeenkomsten de openbare beleidsstukken over 
dit onderwerp heeft bestudeerd Een (onverwachte) vorm van zelfstudie, welke 
zou moeten leiden tot een zekere wending m de zorg, tot (zelfs) een ander 
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mensbeeld. De opgave voor deze kerngroep was niet eenvoudig want de betrok
kenen werden geconfronteerd met voor hen verontrustende generalisaties. De 
kerngroep van in totaal twaalf ervaringsdeskundigen kwam bijeen volgens de 
'pizza-methode'.580 Zij spraken over de volgende vijf beleidstheorieën. 

1 'Dak- en thuislozen zijn niet mondig Ze weten niet wat ze willen en ze onderkennen de 
emst van bun problemen niet '" ' 

Een moeilijker begin is niet denkbaar, de autonomie werd in het hart getrof
fen. Uitleg over de herkomst van deze opvatting deed de betrokkenen weer 
rechtop zitten, want juist de autonomie van het handelen is voor hen van 
groot belang 'We zijn wél mondig, weten heel goed wat we willen, maar het 
sluit niet aan bij de samenleving.' 

2 'Onder drugsgebruikers, thuislozen, thuisloze jongeren, mensen met chronisch psychiatri

sche problematiek, vereenzaamde en verwaarloosde mensen, zijn nogal wat mensen die zich 
aan officiële hulpverlening onttrekken '582 

Sommigen weten inderdaad de weg niet gemakkelijk te vinden, maar dat is niet 
per se een (moedwillig) onttrekken, maar, zo blijkt uit de discussie, een gevolg 
van gefragmenteerde zorg ">' Het gevoel van het kastje naar de muur te worden 
gestuurd, alhoewel onopzettelijk, zet een merkwaardig proces van manipulatie, 
teleurstelling en wantrouwen in gang58< Cliënten verzinnen 'passende' verhalen 
om toegelaten te worden, dat lekt vervolgens op zekere dag uit en leidt dan tot 
(wederzijdse) negatieve etikettering. 'De last van een dossier doet dan de rest ' 

Veel cliënten hebben (nu eenmaal) de ervaring dat alléén maar dak
loos-zijn vaak niet genoeg is en dat brengt hen tot 'verhalen', 'anders word ik 
niet geholpen'. De leden van de kerngroep stellen, dat er behoefte bestaat aan 
zorg die meer integraal van opzet is en dat effectieve hulp alléén maar moge
lijk is op basis van onderling vertrouwen. 'Bed, bad en brood is de eerste stap. 
Het herstel van vertrouwen de tweede.' 

3 'De Crooswijk-werkwijze, waarin hulp- en dienstverlenende organisaties uit de wijkgeza-
menltjk (interdisciplinair, outreachend) complexe probleemsituaties benaderen, kan dak
loosheid voorkomen.'5%$ 

In zo'n werkwijze ziet de kerngroep wel het belang, met als belangrijk argu
ment van inzicht, dat als probleemgevallen uit de wijk vallen, ze elders, met 
alle moeilijkheden vandien, opnieuw moeten worden ondergebracht. 

Uit de discussie wordt nog een tweede belangrijke aantekening opge
maakt. Er dient vooral ook naar oorzaken van problemen en overlastsituaties 
te worden gekeken en niet alleen naar de gevolgen. Door aan oorzaken te 
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werken en geen partij te kiezen tegen de client kan er een vertrouwensrelatie 
ontstaan tussen de client en de sociaal-psychiatnsch verpleegkundige in de wijk 
'Zolang dat vertrouwen er niet is, leidt hulp en bemoeienis tot niets ' 

4 'De marginalisering van mensen met zeer complexe problematiek kan een halt worden toe

geroepen door m beleid de nadruk te leggen op de aanpak van overlastsituaties '5«6 

Het overlastargument herkennen de leden, want thuislozen mogen nooit 
ergens lang zitten, ze worden steeds maar weggestuurd (Over deze opge-
jaagdheid en het almaar inkrimpen van publieke ruimten is door verscheide
ne auteurs geschreven "7) Behalve dat het wegsturen maar een schijnoplossing 
is en eerder iets van doen heeft met repressie dan met rehabilitatie, betekent 
het vooral dat velen daardoor gepakt en gezakt gedwongen door de stad sjou
wen, direct herkenbaar en van een stigma voorzien Een praktische oplossing 
kan een deel van deze onnodige last wegnemen 'Er zouden plaatsen moeten 
komen waar je je spullen kwijt kan 5ββ Je kan nu nergens rustig zitten om bij 
te komen, want je hebt al je spullen bij je waardoor iedereen je herkent als dak
loze en je vervolgens wegstuurt ' 

De tweede kanttekening komt evenmin uit de lucht vallen 589 Veel 
burgers denken dat alle vormen van zorg en opvang voor thuislozen per defini
tie tot onbeheersbare situaties leiden De les hieruit is voor de kerngroep dui
delijk 'kleinschalige opvang, op meerdere plaatsen in de stad, is beter 
beheersbaar en geeft minder overlast ' 

5 'Gedwongen opname in een intramurale setting, ook wanneer er geen sprake is van acute 

gevaren, is ж het belang van de patient/client, zelfs al wil hij dat met ï9° 

Dwang werkt averechts en beschadigend Het tast de waardigheid aan Het 
lost de materiele nood niet op en leidt, behalve tot tijdelijke opluchting, eigen
lijk alleen maar tot versterking van wantrouwen (en verderop in de tijd tot 
voortdurende herhaling van dezelfde misère591) 'Dwang', zo noteren Spie-
rings en Beijers uit de discussie, 'is een instrument m geëscaleerde situaties, 
beter is het om escalaties te voorkomen en te investeren in het herstellen van 
vertrouwen ' De leden zien bovendien heel scherp, dat onder meer het ver
loren gaan van de asielfunctie van Apz'en dit onmogelijke vraagstuk op tafel 
heeft gelegd 'Vroeger gebruikten mensen de inrichting om op adem te komen, 
dat wordt steeds moeilijker omdat de drempel voor opname hoger is gewor
den en de opnameduur korter Deze asielfunctie via dwang herstellen, legt 
een premie op escalatie ' Het is volgens de kerngroep een stap terug, ineffi
cient en inhumaan 592 
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DE MAAKBAARHEID VAN НЕТ LEVEN 

Een zelfstudie als deze is op zichzelf niet spectaculair nieuw De zorgsector, 
с q de residentiele settings, is al lange tijd vertrouwd met cliëntenraden of -
platforms, patiëntenverenigingen en ook de thuislozenzorg kent al meer dan 
tien jaar een belangenvereniging De betekenis van de rol van dergelijke orga
nen wordt onderkend en de inbreng wordt serieus genomen 

In het leven op straat is het anders, daar ligt een soort valstrik van 
ogenschijnlijke onbereikbaarheid of, zoals Schaepman het noemt, onaan
raakbaarheid Over dat leven heerst (nogal eens) een denkbeeld alsof het gaat 
om mensen zonder verstand, behoeften en mogelijkheden (zie opvatting 1) 
Een fixatie op overlast, onvermogen en dwang is dan nauwelijks nog te ver
mijden Meteen springt dan een van de functies van een basisberaad in 't oog 
alertheid op ontwikkelingen in beleid en het mobiliseren van mogelijkheden 
om daarin zonodig wijzigingen aan te brengen In deze context is de geschie
denis waarover Spienngs en Beijers berichten, wél spectaculair 

In het chaotische souterrain van de samenleving gaat het dikwijls om 
mensen die verschillende vormen van hulp tegelijkertijd nodig hebben Ook 
dat is een door iedereen gedeelde observatie En om te voorkomen dat juist 
deze mensen door het in zekere zin gedwongen shoppen uit de hulpverle-
ningsboot vallen of de zorg uit teleurstelling of wantrouwen gaan mijden en 
in een spiraal van vereenzaming en verwaarlozing terechtkomen, zijn aan de 
aanbodzijde de figuren van bemoeizorger, zorgcoordinator en casemanager 
bedacht Dat biedt vele mogelijkheden om de zorg voor zwervenden en men
sen met langdurige, ernstige psychiatrische problemen te verbeteren 59ï Maar 
of het nu gaat om Groningen of Rotterdam, in de meeste steden zijn daar
mee de problemen van het isolement niet verholpen In Rotterdam, en dat is 
een voorlopig eerste resultaat van het daar genomen initiatief, wordt nu ook 
aan de vraagzijde een bondgenoot georganiseerd, een vertolker van de stem 
van thuislozen onder de veelzeggende titel 'straatadvocaat' In een andere 
plaats, Zoetermeer, en meer in de context van de GGz maar met grotendeels 
dezelfde bedoelingen, ontstaat de figuur van het 'kwartiermaken' 59< Het bete
kent op z'n minst een nieuwe dimensie aan het adagium vermaatschappelij
king van zorg Het betekent ook meer solidariteit naar de odyssee van 
thuislozen Maar er is nog een andere bijzonderheid 

De stem van zwervende, zorgvermijdende mensen werd in de prak
tijk zeker wel gehoord, zij het veelal onder specifieke omstandigheden van ver
waarlozing en overlast Ingrijpen stuit(te) meestal op verzet, op pertinente 
afwijzing en de hulpverlening heeft deze houding, met alle gevolgen en dra
ma's vandien, omwille van de zelfbeschikking te respecteren De stem staat dan 
in dienst van de eigen autonomie en keert zich tegen het eigen welbevinden 
De positie van autonomie wordt bij de nieuwe figuren, die van straatadvocaat 
en kwartiermaken, niet opgeheven, maar de belangrijke wending in hoe de stem 
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wordt gehoord, is dat de stem dán vooral dient voor een effectiever proces van 
hulpverlenen, voor een betere waarborging van integratie. Weldoen, zo is 
mijn conclusie, is in deze context van grotere importantie dan autonomie. 
Een andere conclusie is, dat grenzen in de samenleving veranderlijk zijn, maar 
de tragiek is evenwel dat er altijd grenzen zullen blijven.«5 

§ 7 Expressies van zelfrespect en -verantwoordelijkheid 

Thans worden enkele fenomenen besproken die, evenals in feite het voor
gaande, een gedeeltelijk ander licht werpen op de mogelijkheden van thuis
lozen. Dat de straatkrant in Nederland een succes is geworden en dat 
slaapvoorzieningen in eigen beheer worden genomen, zijn onverwachte teke
nen van zelfrespect en -verantwoordelijkheid. Dat geldt eveneens een belan
genvereniging die stand weet te houden, de vinger aan de pols houdt en op 
allerlei niveaus gesprekspartner is geworden. Sommige thuislozen beseffen 
heel goed wat er aan de hand is, hoe een en ander is te verklaren, welke oplos
singen er denkbaar zijn en wat zinvol is voor de toekomst.596 De LVT, de lan
delijke vereniging voor thuislozen, is van groot praktisch nut, maar betekent 
in wetenschappelijke zin ook een aantekening bij de sociale perceptie en ont-
hechtheid van anderen.597 

Elke tijd heeft zijn 'eigen thuislozen'. Over de thuislozenpopulatie is 
moeilijk in generaliserende termen te spreken. Dat leidt eigenlijk alleen maar 
tot twee gevaren· stigmatiserende beeldvorming (omtrent het onvermogen) 
en miscommunicatie, en (dus) tot wederzijds wantrouwen. Het gaat niet om 
alléén maar outsiders, onmondig en rechteloos, maar ook om mensen die onder 
vergelijkbare omstandigheden weten aan te tonen dat zij allen groeperingen 
vormen met wie rekening moet worden gehouden. Thuislozen zijn mensen met 
emoties en behoeften, met verstand en met mogelijkheden, - mensen die 
onderling van elkaar verschillen. Zij zijn één met de samenleving en willen, 
meer en anders dan ooit, met 'ons' in dialoog. 

'Het gesprek' tussen thuislozen onderling en tussen hen en andere 
burgers heeft, in z'n algemeenheid, een andere wending genomen. De belan
genvereniging en de straatkrant geven, naast andere betekenissen, aan thuis
lozen ook een politieke stem. Een eerste boek, een schilderijententoonstelling 
en een eerste toneeluitvoering598 zijn duidelijk nieuwe uitnodigingen aan elkaar 
en andere burgers,- het zijn culturele uitdrukkingen waarin een appèl ligt op 
empathie. Het zijn ook 'onze' middelen die zij gebruiken, dat wil zeggen, 
geaccepteerde en tot de verbeelding sprekende vormen van contactzoeken: 
een boek, een expositie, de schouwburg. 'Onze' middelen heffen hun indivi
duele beperkingen niet op599, maar stimuleren betrokkenheid met de lijdende 
medemens. Door het visualiseren van leed zien we in dat zij 'mensen zijn zoals 
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wijzelf', dat spreekt aan, roept aandacht en betrokkenheid op. De terugkeer 
is daar in feite al mee begonnen. 

De tips die men en passant elkaar geeft, veranderen (ook) van karak
ter. Het is bijvoorbeeld niet langer alleen de functionele informatie met betrek
king tot de aard van slaapplaatsen of iets dergelijks, maar men verbindt daaraan 
ook morele adviezen en aanmoedigingen, zoals: 'Douchen kun je voor vier 
gulden en vijftig cent in de hal van het Amstelstation. Doen hèl Men wijst 
toch al snel naar de mens op straat. Zien mogen ze je altijd, ruiken is kwalijk.' 
Of: 'Stoor de samenleving niet met je aanwezigheid, zo blijf je uit het justi
tiële circuit.' Of deze: 'Gedraag je als waardevol medeburger, ga niet op roof
tocht, blijf uit de buurt van supermarkten met uitpuilende schappen.' En zo 
worden er in Dus schrijf ik opdat ik niet dol word tal van andere verrassende aan
reikingen gedaan.600 Soms ontroerend, soms humoristisch, maar steeds wel
gemeend. 

BERICHTEN U I T DE ODYSSEE DE S T R A A T K R A N T EEN W E N K E N D PERSPECTIEF 

Wie radicaal van aard is, veroordeelt zelfs de simpelste tekenen van vooruit
gang. Die wil alleen maar 'grote bewijzen'. Toen de verkoop van de straat
krant, de Assepoester onder de bladen, in verscheidene steden al een paar jaar 
succesvol verliep, ontmoette ik iemand, beroepshalve zeer bekend met thuis-
loosheid, die er geen goed woord voor over had. 'Koop ik niet. Alleen maar 
bevestiging van zieligheid en er verandert geen bliksem. Niks.' 'Maar waar 
zouden zij dán moeten beginnen? Zou dit niet de best passende startpositie 
kunnen zijn? Waarom zouden we hem (de verkoper) nog in een afhankelijke 
positie drukken, terwijl we zo hoog opgeven over autonomie?' 'Paradoxaal is 
het wel', merkte kardinaal Simonis op. je geeft mensen die je (ook) als slacht
offers van de markteconomie kunt beschouwen, een markteconomisch mid
del in handen om er weer bovenop te komen ,601 

Een afwijzing van dit middel herinnert aan een soortgelijke passage 
in de studie van de antropoloog Voeten. De blikken- en (oude) krantenbusi-
ness leveren veel thuislozen in New York de nodige inkomsten op om heel 
direct in hun behoeften te voorzien, terwijl ze er tegelijkertijd voor zorgen dat 
de straten met al dat blikkenrapen en verzamelen van oud papier een stuk 
schoner worden. Desondanks wordt hen toegesnauwd, 'go get a job', 'maar 
dat soort mensen zullen de laatsten zijn je ooit in dienst te nemen.'602 Dit is, 
denk ik, het venijn van het vooroordeel. 

Ik was de scepsis (ten aanzien van de straatkrant) van het begin voor
bij en overtuigd geraakt van de betekenis van de kranten in de persoonlijke 
levens van straatkrantverkopers, de vendors. Straatkranten geven een stem aan 
mensen die ons ogenschijnlijk niets te zeggen hebben. Bovendien is 'dak
loosheid' niet langer slechts 'hun' big issue603, maar is het ook maatschappelijk 
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bit) busmess geworden hetgeen nieuwe impulsen geeft aan passende perspec
tieven, zoals een inmiddels gerealiseerd woon- en werkproject «* 

Het verschijnsel straatkrant, een vorm van eigentijdse sociale acti
vering, brengt een verschuiving teweeg in het bewustzijn van de betrokke
nen, omdat zij ondervinden ook zélf het nodige te kunnen doen om vorm te 
geven aan reële wensen en kunnen ervaren hoe deze rol bijdraagt aan hun 
stabiliteit. Het doorbreekt bij verkopers het isolement, de afhankelijkheid, de 
passiviteit en het houdt menige verkoper voor het eerst buiten de criminali
teit. 'Het is een (w)aardig alternatief.'605 De straatkrant betekent óók een 'publie
ke beeldenstorm' (sommige) mensen herzien hun visie en geven daar op 
uiteenlopende wijze blijk van, bijvoorbeeld door een trouwe koper te wor
den van de straatkrant of door een brief te schrijven aan de redactie. Een veel
gelezen zin luidt· 'Vroeger dacht ik, net als zoveel mensen, dat is niet nodig 
hier, het is hun eigen schuld. Nu weet ik wel beter.' En niet het geringste 
'publieke effect' is te vinden in de aandacht binnen de gehele onderwijsrou-
te (Ook) deze krant houdt de mensen wakker. Zo krijgt het menselijk tekort 
in zekere zin weer een plaats in onze samenleving. 

REHABIL ITATIE W I S H F U L T H I N K I N G ? 

Het aandeel van thuisloze mensen in het produktieproces van straatkranten 
varieert sterk in de verschillende steden, het aantal verkopers evenzo en het 
verloop onder hen is groot. In een stad als Utrecht zijn er gemiddeld met 
meer dan 20 tegelijkertijd actief. Maar nu intussen is bewezen dat het feno
meen ofschoon jong geen eendagsvlieg is en 'de formule' op kleine schaal 
woon-, werk- en opleidingsprojecten genereert606, leidt het combineren van 
een commercieel en een ideëel doel, c.q. de verkoop van kranten en de eman
cipatie van verkopers, niet tot een wassen neus, maar, op bescheiden schaal, 
tot feitelijke sociale verandering. 

In wezen voltrekt zich hier, buiten de zorg, eenzelfde traag verlopend 
proces als binnen de zorg. Sommige bewoners beleven het internaatsverblijf 
als al dan niet uitgesproken tijdelijk, anderen kennen een zekere genoeg
zaamheid en verkiezen het internaat als een soort onderduik voor de eigen 
identiteit, weer anderen voelen zich ongedurig en opstandig in dit bestaan, zin
spelen nog altijd op een andere toekomst en grijpen - soms schuchter, soms 
overmoedig - met beide handen de nieuwe, reële kansen van het begeleid 
wonen. Het fenomeen straatkrant biedt een extra strategie om bepaalde zaken 
weer binnen bereik te krijgen, zoals een zelfstandig verworven inkomen, een 
zelfgekozen vorm van dagstructurering. De verkoper is een man die verzilvert 
wat hem ontbreekt: werk, inkomen, kans op huisvesting, deel uitmaken van 
een organisatie. Er worden legio andere strategieën in het thuislozencircuit 
gepraktizeerd,- wie welke prefereert, is niet te zeggen en wisselt soms per dag 
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Tegelijkertijd wordt niet elke strategie gezien als 'maatschappelijk opstapje' 
Het kan ook een methode zijn om aan geld te komen voor drugs, de enige maar 
niet te veronachtzame winst is dan dat het een legitieme methode is, een 'per
soonlijk opstapje' ter vermijding van justitie 

Het zijn niet slechts denkbeeldige mogelijkheden die de straatkrant 
biedt De netto winst wordt benut voor social initiatives Dat is een van de afspra
ken in het handvest van het Internationale Netwerk van Straatkranten Het 
is een onderkennen van sociale verantwoordelijkheid en het legt daarmee een 
structureel fundament voor concrete projecten №7 

DE BRON VAN MORELE TWIJFEL 

De meningen over de straatkrant zijn niet onverdeeld gunstig Sommigen 
menen geen enkel voordeel te ontdekken en wijzen op de verdoezeling van 
een maatschappelijk probleem dóór de straatkrant 'Het bevestigt alleen maar 
de zieligheid ' 'Het is geen zuivere verkoop, het ligt op de grens van bede
len ' 'Het is symptoombestrijding waarmee je je neerlegt bij de situatie ,60e Der
gelijke tegengeluiden staan diametraal tegenover de voordelen die hierboven 
zijn verwoord Ik wil trachten enkele punten uit dit schemerdebat te verhel
deren 

De vertolkers van het tegengeluid hebben niet geheel ongelijk? De 
politicologe Sevenhuijsen heeft het pad naar een antwoord enigszins geëffend 
Haar visie op zorg en haar analyse van de emancipatiebeweging heeft geleid 
tot een commentaar op identiteitsbewegingen, с q op de risico's van sociale 
bewegingen die zich beroepen op een anders-zijn, op een speciale identiteit 
Zij stelt het volgende 

'Als groepen mensen zich op hun anders-zijn gaan manifesteren, 
lopen ze het risico dat ze precies dit mechanisme in stand houden, het spel 
meespelen als het ware Het spel van het optrekken van maatschappelijke 
scheidslijnen, van niet-communtceren, van iedereen in een eigen hokje stop
pen ( ) Identiteitspolitiek kan ook leiden tot nieuwe generaliseringen, tot 
opnieuw in- en uitsluiting Het kan bij alle "partijen" allerlei (ongewenste) 
vormen van wij/zij-denken in de hand werken '609 Vervolgens legt zij uit, dat 
een identiteitspolitiek de mythe met zich meebrengt van een homogene 
categorie en dat derhalve geen recht wordt gedaan aan het voorlopige, beweeg
lijke karakter van (individuele) identiteiten Hier wreekt zich volgens haar 
het gelijkheidsideaal, dat leidt tot een norm van identiek-zijn en geen ruim
te Iaat aan verschillen 'In relatie tot de norm van mannelijk, blank, gezond, 
werkend, jong, competent en vooral onafhankelijk wordt het anders-zijn tot 
afwijking Maar het gaat niet om "anders-zijn" in een soort van rest-catego-
ne Het is beter verschillen te articuleren en te waarderen Dan maken ze 
inbreuk op de heersende norm in plaats van hem te bevestigen ( ) Waar
den als gelijke rechten, gelijke kansen en autonomie kan men dan een ande-
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re inhoud geven en plaatsen in concrete levenscontexten '6|0 Het middel
punt in de kritiek van Sevenhuijsen is de dwaasheid en de onhoudbaarheid 
van het gelijkheidsideaal Verschillen worden ontkend, genegeerd, - alsof 
kwetsbaarheid, instabiliteit en afhankelijkheid niet horen bij het menselijk 
bestaan 

In het straatkrantgebeuren is de identiteitsbeweging 'van Sevenhuij
sen' te herkennen De krant dient ontegenzeggelijk een bepaald nut en leidt 
bij veel verkopers tot een verloren gewaande zingeving aan hun bestaan, maar 
geeft hen tevens een identiteit die hen apart houdt, apart van het 'normale' 
Niet te ontkennen is echter óók, dat het in potentie leidt tot sociale veran
dering We zien hier naar mijn mening de bron van morele twijfel de onont
koombare spanning tussen enerzijds de bevestiging, anderzijds de (mogelijke) 
bevrijding Wanneer we echter vasthouden aan het gelijkheidsideaal en geen 
oog hebben voor verschillen, onderkennen we evenmin het voorlopige, beweeg
lijke karakter dat als het ware de metafoor is voor de individuele route van 
'bevestiging' naar 'bevrijding' We zien dán ook, dat de straatkrant een vondst 
is van jewelste om vroegere uitsluiting ongedaan te helpen maken, in een stre
ven naar individuele rehabilitatie, naar autonomie, maar dan binnen de gege
ven context waarin vele betrokkenen kwetsbaar blijven en relatief lang van 
ondersteuning of begeleiding afhankelijk Autonomie knjgt dan niet de inhoud 
volgens de gangbare (liberale) opvatting, maar een inhoud die past bij de con
crete levenscontext van een thuisloze die zich aan zijn isolement tracht te 
ontworstelen, een context waarin verschillen zowel worden bevestigd als 
gewaardeerd 

N A C H T O P V A N C IN ZELFBEHEER EEN INGRIJPENDE ROLVERANDERI NC 

Om twee redenen is nachtopvang in zelfbeheer minstens even opzienbarend 
als onder meer de straatkrant er blijkt werkelijk ruimte voor vernieuwing én 
het blijkt dat (sommige) thuislozen over meer mogelijkheden beschikken dan 
vermoed Al moet er een wereld worden gewonnen alvorens zo'n voorziening 
in een lokale gemeenschap een feit wordt, een feit is dat met deze door thuis
lozen geïnitieerde vernieuwing in de maatschappelijke opvang geschiedenis 
is geschreven Eerst in Utrecht, later in Nijmegen, beide keren uiteindelijk 
niet tevergeefs 

Al dan niet tijdelijk een onderkomen vinden in een kraakpand is niet 
ongewoon voor mensen die hoofdzakelijk op 'de straat' zijn aangewezen Het 
heft in eigen hand nemen als reactie op een voortdurend terugkerend briefje 
'Vol' op de deur van een reguliere slaapvoorziening en een gekraakt pand als 
zodanig in zelfbeheer nemen en geformaliseerd willen zien tot een subsidia
bele voorziening, is evenwel een nieuw fenomeen en leidde tot een lawine 
van reacties Mensen met zulke ingewikkelde en vaak chronische problemen 
zouden, buiten de sjablones van deskundigen, de chaos en overlast alleen maar 
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kunnen verergeren Dit laatste is denkbaar als het uitsluitend een protest zou 
zijn tegen onvoldoende nachtopvang, maar de actie steunde op meer ideeën 
en niet in de laatste plaats op mondigheid en gezamenlijkheid, zoals blijkt uit 
de reconstructie van Brinkman en Jans6" Het betekent een ongeplande, maar 
boeiende rolverandenng, zowel voor de beheerders en de gasten als voor de 
hulpverleners 

Het is tekenend ook voor de mondigheid, dat een groep thuislozen, 
gesteund door sympathisanten uit de krakersbeweging, door adhesiebetui
gingen uit de buurt en andere beroepshalve bij de opvang betrokken perso
nen, bleek opgewassen tegen (soms) begrijpelijke, grote en soms grove 
weerstanden en vooroordelen, tegen voortdurende onzekerheid wat betreft de 
politieke besluitvorming en te volharden met meer dan twintig mensen te 
leven - zoals in Nijmegen - in een bouwval die zelfs als dierenverblijf zou 
worden afgekeurd Het is een héél ander territorium dan waar de meesten van 
ons mee zijn vertrouwd, maar wel een dat door henzelf is verworven en dat 
zij zullen verdedigen Opereren in niemandsland niemand kende het scena
rio, er was geen beleid, geen structuur en voorlopig ook geen vooruitzicht, het 
enige waar het in deze omstandigheden op aankwam, dat bleek zowel in 
Utrecht als m Nijmegen, was te geloven in de 'goedheid' van de actie en te 
blijven vertrouwen op een goede pas de deux met enkele geëngageerde, exter
ne deskundigen als intermediair naar de media en (gemeentelijke) instanties 
Deze externe betrokkenen dragen bij aan de geloofwaardigheid van de 'opera
tie' en bieden de (thuisloze) beheerders de nodige know-how Is de 'goedheid' 
van deze actie niet bovenal het meer draaglijk maken van het eigen bestaan? 

Zelfbeheer is, evenals de straatkrant, een van de helderste tekenen dat 
thuislozen niet werkelijk buiten de samenleving staan, of buiten de trends en 
invloeden van 'de tijd' De trend is immers612, dat alom (ook) een beroep wordt 
gedaan op zelfwerkzaamheid, dat de beperkingen van mensen niet over het 
hoofd worden gezien maar evenmin slechts bepalend zijn voor wat er moge
lijk is, dat mensen, in álle takken van zorg, worden aangespoord kritisch te zijn, 
mee te denken en te participeren, vanuit de tegenwoordig dominante opvat
ting dat de patient niet alleen patient is, maar ook burger En hier past dezelf
de filosofie als bij de straatkrant Zelfbeheer is een beweging die overeenstemt 
met de tijdgeest Thuislozen nemen het heft gedeeltelijk in eigen hand, niet 
om daarmee hun 'anders-zijn' slechts te bevestigen of om nog meer streetwise 
te worden, maar om bij te dragen aan de eigen bestaanszekerheid Het client-
perspectief wordt ultiem gehonoreerd6,ï 

UIT ANDER EN EIGEN HOUT GESNEDEN 

Zoals gezegd, zijn de acties niet enkel gebaseerd op het continue gebrek aan 
plaats in de maatschappelijke opvang De acties zijn mede ontstaan vanuit 
een moreel onbehagen ten aanzien van de reguliere hulpverlening en verwijzen naar 
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een thema dat tot nu toe al veelvuldig aan de orde is gekomen: onmacht, wan
trouwen en oponthoud 

De betrokkenen zelf formuleren het veel directer. 'Beheerders snap
pen bezoekers, in tegenstelling tot beroepskrachten.' 'Wij werken vanuit de 
mentaliteit van de straat, waar we zelf vandaan komen. Met alle respect voor 
de medewerkers van de Sleep Inn, ze hebben toch zoiets als "iets doen voor 
de arme jongens". Er wordt altijd een beetje op je neergekeken ' 'We worden 
ziek van al het geregel van sociale academici.' 'Rehabilitatie, reïntegratie enzo
voort suggereren een prachtige, doordachte aanpak. Ik geloof daar niet meer 
in, maar belangrijker is nog dat het niet hoeft.' 'Het moet een plaats zijn naast 
reguliere voorzieningen, een plek in beheer van de daklozen zelf. Zij zien 
dan zelf wel of ze blijven of weggaan.'61,1 

Nachtopvang in zelfbeheer is niet dé oplossing noch een eindbe
stemming, maar een lokatie die de kenmerken heeft van een persoonlijke niche. 
Men stelt zelf de criteria, men ontwikkelt vanuit grotendeels dezelfde erva
ringen en vanuit dezelfde taal een klimaat dat 'past' bij de wensen van de gas
ten. Het zit, zo lijkt het, gegoten als een pak. Deze benaderingswijze heeft 
in de reguliere zorg weliswaar ook die sociaal-morele gestalte - zoveel moge
lijk aansluiten 'bij' - maar deze heeft vermoedelijk niet zelden iets artificieels615: 
en wekt bij sommigen de indruk dat er ondanks de goede bedoelingen toch 
op hun wordt neergekeken, terwijl 'hier' de betekenis overheerst van integre
ren in 'eigen volk'. Het is een gemeenschap die daarom voor de ontwikkeling 
van het individu eerder een stimulans zal (kunnen) zijn dan een hindernis. 
Dat 'het niet hoeft' wijst mijns inziens op het eerder aangeduide voorlopige en 
beweeglijke karakter, op een vruchtbare toestand. Er is sprake van een rijpings
proces, zowel van de beweging an sich, als van degenen die er deel van uit
maken, - en dat vraagt de komende jaren, letterlijk en figuurlijk, om krediet, 
om blijvende professionele, sociale ondersteuning en om onderzoek. 

Beheerders komen en gaan, net als de gasten. Zelfbeheer is van de 
jongste datum en de 'ware' betekenissen zijn vooral nog verwarrend In toe
komstig etnografisch onderzoek zal zijn na te gaan, hoe de nieuwe rollen wor
den vervuld, wát in deze 'eigen wereld' precies het helende effect is en voor 
wie. De grote kracht van projecten in zelfbeheer lijkt mij er evenwel in gele
gen, dat thuislozen positieve gevoelens kunnen investeren. Uit ander maar eigen 
hout gesneden leidt tot lotsverbondenheid en tot een onderling onverwacht 
empathische relatie die hen (ook) in staat stelt zich te binden. De odyssee 
van thuislozen is niet langer slechts te associëren met smartelijke eenzaamheid 

SAMENVATTING TIJDVAK 1990 HEDEN 

Het wonderlijke is, dat bet actuele tijdvak, waarin men zo nadrukkelijk 'het gewone' tracht te 

hereiken, het minst overzichtelijk is Er is niet alleen een rijke oogst aan onderzoek, maar ook 

een grote toevloed van deels vernieuwende projecten en een op activering gerichte zorg, alsmede 
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een gewenste maar ook ingewikkelde betrokkenheid vanuit maatschappelijke instanties in de 
context van een welvarende, snelle, zakelijke en technisch georiënteerde samenleving Het thuis
brengen van de thuisloze mens staat centraal, maar de hindernissen zijn talrijk en complex 
De besproken onderzoeken zijn zo talrijk, dat tk hier volsta met de vermelding van de zeven 
hoofdthema's stedelijke marginaliteit, prognostisch (landelijk) onderzoek, thuisloze jongeren, 
thuisloosbad en geestelijke gezondheidszorg, thuislooshetd en rehabilitatie, en tot slot expres
sies van zelfrespect en verantwoordelijkheid De onderwerpen m dit laatste thema zijn, hoezeer 
ze ook voortkomen uit de tijdgeest, in Zekere zin spectaculair voor de odyssee van thuislo
zen Het thema thutsloosheid en GGz, dat m hoofdstuk V ook de kern vormt van ethische reflec
tie, verwijst onder meer naar de problematiek van zwervenden met psychiatrische problemen of 
stoornissen, tegenwoordig ook wel 'haviken'genoemd, personen die niet alleen het meest kwets
baar zijn maar ook een bron van vele dilemma's 

Een geschiedenis van bewogen literatuur 
REFLECTIE OP HOOFDSTUK III 

Wie zich aan zichzelf spiegelt, spiegelt zacht, 
zou ik daarom niet geneigd zijn de eerste vraagstelling 
van deze studie vooral bevestigend te beantwoorden? 

Met alleen "kennis' verdwijnen de raadsels niet 

Een kathedraal van kennis is een wellicht opzichtige, pretentieuze titel, alsof bij mij 
vooraf heeft vastgestaan dat de inspanningen van de talrijke onderzoekers heb
ben geleid tot een architectuur van inzichten die thans staat als een monu
ment, bewondering afdwingt of uitnodigt tot excursie Alhoewel dit laatste 
dankzij de reconstructie van vele studies nu wel mogelijk is, heb ik met de titel 
eigenlijk alleen willen zeggen dat de hoeveelheid kennis indrukwekkend is en 
de gezichtspunten veelzijdig zijn De vraag of deze compositie van denk
beelden (ook) coherente kennis vormt, is daarmee niet direct beantwoord 

Deze reis door het verleden, waarvan in dit hoofdstuk uitvoerig ver
slag is gedaan, brengt een verzameling denkbeelden bijeen waaruit blijkt dat 
getracht is het verschijnsel thutsloosheid - een uitbeelding van menselijk ver
lies - vanuit verschillende benaderingswijzen te doorgronden Tevens blijkt dat 
de aard van de benadering steeds samenhangt met de tijdgeest, met de moraal 
van de samenleving 

Sommige studies, misschien wel de meeste, zouden thans niet meer 
worden herhaald, eenvoudigweg omdat ze een denkwijze representeren die 
niet meer past bij de tijd en de betrokken thuislozen op geen enkele wijze 
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nog van antwoord zouden dienen Dat impliceert overigens niet, dat bepaal
de facetten van toen, zoals het voorkomen van psychiatrische problemen, nú 
ook niet meer herkenbaar zouden zijn Het zou vele onderzoekers en hulp
verleners voorts grote moeite kosten willekeurig bijeengebrachte casussen, 
met weglating van sociaal-economische indicaties, te dateren Het menselijk 
verlies, (ernstige) disharmonie in de persoonlijkheid, verandert door de jaren 
weinig of niet, maar des te meer de wijze waarop de betrokkenen én 'WIJ' 
(onderzoekers, hulpverleners, politici) ermee omgaan De recente beweging 
naar zelfbeheer past in deze tijd, maar is bijna ondenkbaar te situeren in de 
jaren zestig 

Frappant is misschien, dat studies die WIJ thans zouden typeren als 
patriarchaal, 'top-down' of als medicaliserend, méér 'liefde' bevatten dan op 
grond van een dergelijk, soms voorbarig etiket verwacht zou worden Nie
mand hoeft te schrikken van het empathisch vermogen van om het even wel
ke auteur in deze geschiedenis Van Mesdag, noch Horst of Heydendael 
fixeren zich op louter het persoonlijke onvermogen van thuislozen, maar zoe
ken naar een balans tussen de eigenaardigheden van dezen en een (Ieef)miheu 
waarin ZIJ het minste nadeel ondervinden van waaraan het hen mankeert Dat 
neemt niet weg, dat begrippen als 'onmaatschappelijk' en 'maatschappelijk 
gehandicapt' niet meer van deze tijd zijn 

Elk verleden heeft zijn eigen goedheid Niemand zou willen terug
keren naar de jaren vijftig, maar er lijkt geregeld heimwee te bespeuren naar 
bepaalde waarden uit die tijd Het houvast en de troost van sociale verban
den is verdwenen, terwijl niemand is vergeten hoezeer deze banden sommi
gen ook knevelden en knelden De liberalisering van het individuele leven 
vergt van sommigen een vergelijkbare pnjs maar wordt niettemin sterk gepro
pageerd Vrijheid is wellicht de smakelijkste vrucht van de moderne bescha
ving, maar de ongerustheid erover is groot De onzekerheid is zó groot, dat 
mogelijk juist daarom de talkshows op televisie zon furore maken Het hele 
repertoire aan waarden en normen staat, alsof het nog de enige bron is van 
sociale en morele ondersteuning, publiekelijk ter discussie 

De 'geestelijke ongeborgenheid' verklaart misschien voor een fractie 
de toename van het aantal thuislozen in Nederland, anderzijds heeft het indi
vidualisme ook thuislozen aangespoord tot mondigheid, solidariteit en (voor
zichtige) zelfwerkzaamheid, waardoor de thuisloze van vandaag zich op 
minstens één cruciaal punt is gaan onderscheiden van zijn lotgenoot van nog 
maar één decennium geleden 'eens thuisloos, altijd thuisloos' is veranderd in 
'(ook) deze gedaante is tijdelijk' Niet dat zij eerst als 'verloren' mensen wer
den beschouwd, maar onder meer de onmacht van de thuislozenzorg is belang
rijk verminderd Ook hun eigen stem spreekt luider dan ooit 

Tot in de jaren tachtig was er wat betreft de zorg sprake van een stil
le, geïsoleerde positie Van Anken spreekt van een 'micro-kosmos waarbin-
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nen men kan afzien van vragen met betrekking tot maatschappelijke partici
patie. Zo'n instelling maakt je kleiner dan je bent en van dat nietigheidsidee 
wil ik af, zonder de ontkenning dat voor sommigen het internaat toch de 
ideale woonplek blijft.'616 De faciliteiten waren zeer bescheiden, maar de laat
ste tien jaar is de geringe armslag spectaculair veranderd. Het hulpaanbod is 
sterk gedifferentieerd, de zorg, die thans maatschappelijke opvang heet, is deel 
van een lokaal of regionaal netwerk en met name in de jaren negentig ont
wikkelt zich in deze sector een sociaal ondernemerschap. De thuislozenzorg 
is, evenals (sommige) thuislozen zelf, 'onze' middelen gaan gebruiken, dat wil 
zeggen, middelen (kennis, vaardigheden, methoden) die m de samenleving al 
lange tijd gemeengoed zijn. Het eiland verlaten, zaken doen met andere instel
lingen en maatschappelijke instanties heeft ertoe geleid, dat er rondom diver
se categorieën van thuislozen en andere kwetsbaren een communale zorg is 
ontstaan waaraan tegenwoordig ook door mensen uit de doelgroepen zelf 
belangrijk wordt bijgedragen. 'Want de thuisloze van vandaag', zegt van der 
Meer, 'vraagt niet meer om een totaal-arrangement voor de rest van zijn leven. 
Hij wil deelondersteuning gericht op herstel '6'7 Van Weeghel typeert het 
tegenwoordige uitgangspunt nog bondiger: van 'buitenzorg zonder al te veel 
binnenzorg'.618 

Het onderzoek is in de voorbije decennia een vergelijkbare weg 
gegaan, van individu naar instelling naar samenleving. 

Een lange periode betreft het studies naar kenmerken van de popu
latie. Het accent ligt dan op de onbekwaamheid van individuen naar tekenen 
van onmaatschappelijkheid, naar problemen in de aanpassing, naar aspecten 
en/of storingen in de waarneming, naar afwijkende attitudes, naar lichamelij
ke gezondheid, psychiatrische problemen en sociale gehechtheid. Ofschoon 
met al deze vaak exploratieve onderzoekingen het psychologisch enigma niet 
wordt opgelost, zijn de antecedenten van thuisloosheid en van de te onder
scheiden groeperingen binnen deze populatie zeker verhelderd, zij het niet 
altijd even overtuigend. Zo zijn de hypotheses van Mullink uit 1963 met 
betrekking tot de aanpassingswijzen nimmer getoetst en is ook Heydendael's 
studie uit 1969 naar het onvermogen tot anticiperen niet herhaald, terwijl de 
veronderstelling uit dit laatste onderzoek nog herhaaldelijk wordt geopperd 
alsof het een min of meer vaststaand gegeven is. De actuele realiteit doet ver
moeden dat er op dit vlak grote verschillen zijn,· de beschreven Rotterdamse 
reflectie op beleid, de actieve belangenbehartiging en andere expressies van 
zelfverantwoordelijkheid zijn niet direct te verenigen met gestoorde waar
nemingsprocessen. Tegelijkertijd is het weinig realistisch ons te focussen op 
hedendaagse 'opvallende bewegingen' en de verandering of nuancering in 
onze denkbeelden over hen dan te generaliseren naar de gehele thuislozen-
populatie. Dit thema komt in de volgende paragraaf nog nader aan de orde. 
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Los van voorgaande specifieke kanttekening is met betrekking tot het verband 
tussen de vermelde onderzoekingen op te merken, dat de studies, alhoewel van
uit verschillende disciplines, complementair van aard blijken te zijn Er is wei
nig verwarrende tegenspraak, sterker, er blijkt telkens weer een frappante 
overeenkomst met bevindingen uit andere en (ook) buitenlandse studies De 
weinige etnografische studies, zoals van Van Doorn619, van Spienngs620 en 
(zelfs) van Voeten621, werpen verder wel een nieuw licht op facetten van het 
dagelijks bestaan van thuislozen, maar bevestigen veelal eveneens wat uit vele 
empirische studies al bekend was Toch is bij dit bekend-zijn meteen een rela
tivering op z'n plaats de problemen en wensen aan de vraagkant worden zeker 
nog niet toereikend onderkend, getuige ook de recente zelfstudie van direct 
betrokkenen naar thema's in het Rotterdamse beleid De beeldvorming ver
toont 'valse trekken'622 'Kennis' heeft een voorlopig karakter 

Gedurende een relatief korte periode zijn vervolgens de instellingen 
onderwerp van studie, en speciaal ook de vraag hoe deze zich verhouden tot 
intra- en semimurale GGz-voorzieningen De thuislozenzorg blijkt wel de 
enige non-categonale soort van voorziening te zijn, maar tevens en deson
danks een minder exclusief domein dan mogelijk werd verondersteld 'Er zijn 
verschillende soorten instellingen die grotendeels aan dezelfde soort van men
sen huisvesting bieden', zo werd geconcludeerd in 1980623 Een daarop volgend 
onderzoek naar de attitudes van maatschappelijk gehandicapten bevestigde, 
dat de populatie van langdurig zorgafhankelijken geen typisch 'thuislozen-
cluster' of 'psychiatrisch cluster' kent «< De betekenis is tweeledig de thuis
lozenzorg bestrijkt géén geïsoleerd gebied van zorg en meer systematische 
samenwerking tussen de voorzieningen ligt voor de hand625 Onder meer het 
dubbelspoor in de financiering (AWBZ, ABW) blijkt vooralsnog een grote 
barrière en de samenwerking behoudt nog geruime tijd een eenzijdig karak
ter de thuislozenzorg blijft in de ogen van vele verwijzers het 'laatste station', 
als zou het de bewaarplaats zijn van alle leed en ongemak626 De zorg ziet 
zich, mede daardoor, geleidelijk geconfronteerd met het fenomeen 'dicht-
slibbing' «7 

Ten slotte 'roert zich de samenleving', als direct gevolg van het inter
nationale jaar van de dak- en thuislozen De Nederlandse media bieden een 
parade van berichten, reportages en documentaires over de kloof tussen de 
baves en de haves-not en geen stad of instantie ontwijkt nog de zichtbare droe
fenis op straat Niet eerder verschenen er zoveel nota's, onderzoeksrappor
ten en andere publicaties als in de jaren negentig In de wereld van zorgvragers 
en zorgbieders is sedertdien veel gebeurd, hetgeen het meest bondig is te 
omschrijven als 'een proces van herwaardering van "wonen, werken en leven" van ben die 
desondanks van (enige) zorg afljankeltjk blijven', vooral (ook) vanuit het morele onbe
hagen zoals Van Anken dat kernachtig heeft verwoord Het is (ook) een pro
ces dat wijst op de tijdelijkheid van visies Zo is de term 'maatschappelijk 
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gehandicapt', gezien de hedendaagse opvattingen, niet meer op z'n plaats en 
dient daarom ook niet meer gebezigd te worden. Het belangrijkste bezwaar 
is, dat de term mensen fixeert op een kennelijke identiteit, in het bijzonder 
op wat hen in negatieve zin doet onderscheiden van anderen.«8 

VAN REPRESSIE NAAR EMANCIPATIE 

Deze kathedraal van kennis doorstaat geenszins de vergelijking met een ech
te kathedraal. Het is, zoals gezegd, 'slechts' een metafoor voor de grote hoe
veelheid en naar mijn overtuiging met elkaar samenhangende kennis. Wie er 
doorheen leest, ziet de denkbeelden verschuiven, niet abrupt maar traag en 
vaak met lange wortels in 'oude' denkbeelden. Ook vandaag de dag wordt 
'modern beleid' met de mond beleden, maar is het niet altijd terug te vinden 
in de praktijk of lijkt het te berusten op achterhaalde voorstellingen van de 
sociale werkelijkheid, vooral omdat beleidsmakers er onvoldoende aan zijn 
gewend te werken en te denken from the insider's point of view.629 

Geen kathedraal is voltooid of volkomen We hebben niet te maken 
met een monumentale waarheid, met het enige ware inzicht, alsof we precies 
weten wat er gaande is en wat er dient te gebeuren. Er bestaat geen overtuigde 
consensus over de betekenis van de term thuisloosheid, over de rol van de thuts-
lozenzorg en niet in de laatste plaats over die van de maatschappelijke context waar 
het gaat om het ontstaan en bestendigen van het thuisloos-zijn. Elders is deze 
(denkbeeldige) controverse uitvoerig besproken.630 De verschillen in opvatting 
worden met name gevoed door het onderbelicht zijn gebleven van maat
schappelijke en politieke factoren, hetgeen (dan) direct consequenties heeft 
voor de voorstellingen die men maakt van thuisloosheid. Het is evenwel de 
kunst om uiteenlopende opvattingen over menselijk lijden met elkaar in verband 
te brengen, want elke naar de voorgrond geschoven mening blijft, ook met 
reële argumenten, gebonden aan hypotheses en interpretaties.631 Terecht -
want het (genadeloze) samenspel tussen structurele ontwikkelingen, per
soonlijkheid en levensloop is evident en nimmer weersproken - wordt daar
om ook door Greshof gepleit voor een brede, integrale benadering welke 
uitgaat van de gedachte, dat thuisloosheid zich voordoet als een consequen
tie van persoonlijke kwetsbaarheden van mensen in relatie tot bepaalde struc
turele ontwikkelingen in de samenleving.632 Eén van de adviezen van de Raad 
voor Maatschappelijke Ontwikkeling aan de staatssecretaris van VWS behelst 
het systematisch toetsen van nieuwe beleidsinitiatieven op hun eventuele 
effecten voor het ontstaan van eenzaamheidsgevoelens.633 Het is op z'n minst 
een bescheiden, maar noodzakelijke (politieke) bijdrage om beter te antici
peren op de gevolgen van bepaalde beleidsvoornemens voor om het even 
welke groepering in onze samenleving Van groter gewicht is evenwel de 
bestrijding van achterstandssituaties, zodat (vermijdbare) sociaal-economi
sche gezondheidsverschillen kunnen worden verkleind. Mackenbach pleit 
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derhalve voor 'een aanpak van "trial and error", waarbij steeds goed wordt 
geëvalueerd wat de effecten van een maatregel zijn.'634 

Thuisloosheid kan, zoals Heydendael stelt6«, wel 'van eeuwige make
lij zijn', maar het is duidelijk dat het (daarom) niet een natuurverschijnsel is 
waar weinig aan te doen valt, zoals werd verondersteld door de Amerikaanse 
Margaret Heckler.6'6 Zou een dergelijke opvatting (ook hier) nog overheer
sen, dan zou een weg naar emancipatie niet geplaveid hebben kunnen wor
den. Alle huidige denkbeelden en strategieën wijzen erop dat de tijd van 
repressie achter ons ligt Niet dat er een verhelpend medicijn is ontwikkeld 
of dat er een oplossing is gevonden welke het probleem van sociale uitsluiting 
definitief kan opheffen, maar wel dat in de moraal van de samenleving aanmerke
lijk meer ruimte is ontstaan om mensen met (psychische of sociale, ernstige 
of complexe) beperkingen te erkennen als burger en om alle denkbare moge
lijkheden m de maatschappelijke context te mobiliseren en te benutten. Daar
in en in de overtuiging dat het lot van uitgeslotenen substantieel is te 
verbeteren, ligt de bron van het 'kwartiermaken', van het organiseren van een 
maatschappelijk steunsysteem, van een activerende houding in het bieden 
van nieuwe perspectieven, van een breed arrangement van dienstverlening, 
bemoeizorg en secundaire preventie.6'7 

De gebondenheid aan de tijd(geest) is echter niet uit te schakelen. De 
(ethische) opvatting, dat thuislozen en armen hun lot aan zichzelf te danken 
hebben, omdat ze lui zijn of week van karakter, kán mettertijd ook weer terug
keren. Wanneer een Amsterdams project voor ernstig verslaafden, maar ook 
voor 'andere' daklozen, wordt gepresenteerd met de overtuiging dat in het 
jaar 2000 'niemand meer op straat leeft die dat niet wil', dan klinkt dat veel
belovend en ambitieus 6'8 Bij overwegend succes kan het ook betekenen, dat 
zich na die tijd het tij keert tot een blaming the victim, in 'wie niet wil, moet maar 
voelen'. Alleen wanneer we onderschrijven, dat er geen oplossingen zijn die 
uitsluiting voorgoed kunnen wegnemen, vinden we een modus tegenover deze 
tragiek. Het tragische heeft, evenals het kwetsbare, een plaats in ons leven. 
Hoe meer we dat ontkennen, hoe sterker het tragische, in zijn tragiek, ons 
confronteert met onze onmacht het tragische te beheersen.639 

De genoemde diversiteit aan zorginspanningen - steeds met het oog 
op zo reëel mogelijke sociale integratie - is in wezen te kenschetsen als pal-
liatieve zorg. Dit is een weliswaar medisch georiënteerd concept, gebonden aan 
een bepaalde geneeskundige status van patiënten, maar mijns inziens evengoed 
een concept dat ook 'hier' van toepassing is: het draaglijk maken van een bestaan 
met beperkingen, hetgeen mogelijk blijkt wanneer de aandacht is gericht op 'heel 
de mens'. Het accent ligt niet op het individuele verlies, maar op het vermo
gen. De beperkingen worden onderkend en aanvaard, maar zijn niet maatge
vend leder mens heeft immers energie. Hoe groot het deel is, dat opgaat aan 
het niet effectief werken aan en omgaan met problemen, angsten of stoor-
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nissen, zal zeer verschillend zijn, maar er is altijd een gedeelte dat ongestoord 
is, intact en derhalve ook is te benutten. Luisteren naar behoeften, ervarin
gen en ideeën van individuele cliënten en hun betrokkenen is (daarom) hét 
paradigma van de huidige hulpverlening. 

Alle vooruitgang betekent niet dat het ideale is bereikt. De weg erheen 
is geschetst (in dit hoofdstuk) en toont dat een web van tegenspoed, ken
merkend voor het leven van de meeste thuislozen, niet een state ojbemg is of 
hoeft te blijven. Alle vooruitgang (in de bejegening) betekent evenmin dat 
zich geen merkwaardige paradoxen meer voordoen. Zo is aan de orde geweest, 
hoe bijvoorbeeld woningcorporaties zich inspannen voor huisvesting aan 
kwetsbare, moeilijk levende mensen. Maar deze nieuwe rol, die gezien hun van 
oudsher sociale taak in feite niet zo nieuw is, laat zich moeilijk verenigen met 
de verharde zakelijkheid die zichtbaar aan de dag treedt in het nog steeds 
zorgwekkend aantal huisuitzettingen.640 Een ander voorbeeld heeft betrek
king op de odyssee van mensen met psychiatrische problemen die zwerven, 
die alleen of bij hun moeder wonen, die geregeld hier en daar amok maken 
of anderszins voor veel narigheid zorgen maar niets willen weten van welke 
bemoeienis dan ook. Het is niet dat instanties of hulpverleners er methodisch 
geen raad mee weten of, in morele termen, geen bekommernis kennen, inte
gendeel. Toch gebeurt er vaak lange tijd niets, omdat 'wij' de individuele wil 
hebben verabsoluteert tot het bijna onaanraakbare en professioneel wachten 
tot het te laat is 'Non-directiviteit is, grosso modo, in hulpverleningsland nog 
steeds een ongenaakbaar uitgangspunt.'64' Het is hoogst merkwaardig dat een 
morele waarde als zelfbeschikking, waaraan ieder mens hecht, in dergelijke situ
aties wordt verdedigd met een immoreel dogma, - terwijl het tegelijkertijd 
problematisch blijft iemands weigering niet serieus te nemen, te overrulen 
zelfs. 'De vrijheid van het individu wordt wel eens ad absurdum beschermd', 
zegt Voogt.642 Deze tragiek zal niemand ontkennen, maar de vraag is of we er 
ook in dienen te berusten Mijns inziens ligt hier, onontwijkbaar, de maat
schappelijke verantwoordelijkheid om een helpende hand te bieden. Kuypers 
en Van der Lans spreken (zelfs) van een beschavingsopdracht.643 We zijn toch 
een samenleving en niet een samenraapsel van losse elementen?644 

De krapte in de maatschappelijke opvang is, ondanks een betere sprei
ding van voorzieningen en in sommige steden een verdubbeling van de capa
citeit, nog aldoor een probleem. Lang niet alle vragen omtrent thuisloosheid 
zijn beantwoord Eén van die intrigerende 'blinde vlekken' betreft het indivi
duele verloop, het al dan niet episodische karakter van thuisloosheid,· het lon
gitudinale onderzoek van Greshof zal daar te zijner tijd enige opheldering 
over bieden.645 Niettemin is de thuislozenzorg te kenschetsen als een dyna
mische, creatieve zorgsector met een solide basis van kennis en ervaring Voor 
een deel betreft dit in de praktijk opgestapelde inzichten en vaardigheden, 
maar voor een belangrijk deel is deze basis ook gevormd door een vrijwel 
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continue betrokkenheid door onderzoekers en door de media die dicht op de 
huid van alle ellende zit De odyssee van thuislozen is geenszins te bagatel
liseren, heeft niet meer de ogenschijnlijk voorspelbare fatale afloop, maar kent 
vele oases die richting helpen geven aan een terugkeer naar huis, om het even 
waar dit huis staat en met welke steun het wonen wordt omgeven. In die zin 
en daarom is hier sprake van coherente kennis en is er (toch) met recht ook 
sprake van een kathedraal 

Naar een (meer) expliciete beantwoording van de eerste vraagstelling 

Bovenstaande uitspraak - er is sprake van coherente kennis - berust mogelijk 
teveel op een subjectief oordeel en dat op zichzelf kan niet overtuigend 
(genoeg) zijn. Het is derhalve de vraag of deze waardering van studies in de 
vijf onderscheiden tijdvakken niet meer nuances krijgt op basis van een meta-
analyse, zeker ook wanneer de vragen worden teruggehaald die rondom de eer
ste vraagstelling in hoofdstuk II zijn geformuleerd. Is er altijd evenveel aandacht 
geweest voor thuislozen? Zijn het bepaalde disciplines die onderzoek doen? 
Ligt het accent op persoonlijkheidskenmerken of 'kijkt' men ook breder? 

In de drie schema's die dadelijk volgen, is de eerder beschreven ont
wikkeling in de tijd te herkennen, namelijk onderzoek op micro-niveau (bewo
ners/cliëntniveau), op meso-niveau (instellingsniveau) en op macro-niveau 
(landelijk). Binnen deze indeling is het mogelijk de verschillende studies the
matisch te ordenen, al is de rangschikking niet altijd even onbetwistbaar omdat 
de niveaus vaak door elkaar heen lopen. (Veel onderzoekers blijven, soms 
meer dan nodig, 'alles' inventariseren en exploreren, terwijl meer nadruk lang
zamerhand zou kunnen liggen op het toetsen van denkbeelden en theorieën.) 
Het onderzoek naar thuisloze jongeren uit 1990 is van de overlap in niveaus 
een goed voorbeeld."6 Het is een landelijk onderzoek waarin de onderzoekers 
tot een onderbouwde schatting komen van de omvang (macro-niveau), waar
in voorts door middel van interviews inzicht wordt gegeven in uiteenlopen
de kenmerken van de populatie (micro-niveau) en waarin ten slotte is nagegaan 
wat precies de mogelijkheden en moeilijkheden zijn binnen de hulpverlening 
aan jongeren (meso-niveau). Om bij dit voorbeeld te blijven: dit onderzoek 
wordt eerst gesitueerd op macro-niveau, met als argument dat het een lande
lijk onderzoek betreft waarvan de uitkomsten generaliseerbaar zijn naar de 
gehele populatie. Maar ook de situering op beide andere niveaus is, gezien de 
vraagstellingen, verdedigbaar. Dit betekent naar álle studies, dat de indeling 
geschiedt op grond van de hoofdaccenten 647 Zo zou van elk onderzoek een 
verantwoording gegeven kunnen worden, maar hier wordt volstaan met het 
noemen van het belangrijkste criterium, wat is of zijn de hoofdaccenten? 
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Bovendien is het belangrijker wat de schema's vervolgens laten zien, de the
ma's, de resultaten en de conclusies, want dan immers is meer te zeggen over 
een eventueel patroon van onderzoek, over klaarblijkelijke prioriteiten, of 
over een al dan niet doodlopende weg in de lijn van een onderzoek of over 
hiaten. Is er een bepaalde systematiek in te ontdekken, of lijkt de waan van 
de tijd(geest) vooral te bepalen welk type onderzoek wordt uitgevoerd en 
toegevoegd aan de bibliografie? 

Alvorens de schema's te presenteren en tot een beantwoording te 
komen van de eerste vraagstelling, is nog één ander aspect van belang. Het 
betreft de vraag naar de volledigheid van het literatuuroverzicht: is, terugkij
kende op dit historisch overzicht, ook alle onderzoek aan de orde gekomen? 
Wat is om welke reden 'blijven liggen'? 

In het begin van hoofdstuk III is kort ingegaan op de verschillende 
ordeningsmogelijkheden en is beargumenteerd waarom gekozen is voor een 
ordening op basis van tijdvakken Binnen de vijf laatste decennia van deze 
eeuw zou dan de bibliografie van thuisloosheid worden gevolgd: onder
zoeksrapporten, boekpublicaties, alsmede artikelen en landelijke nota's. Dit pad 
is in wezen ook niet verlaten, maar wel is er een keuze gemaakt met betrek
king tot de 'grijze literatuur', alsmede met betrekking tot een specialistisch 
onderwerp als de rol van zorgverzekeraars. 

Om met het laatste te beginnen: het onderwerp komt niét aan de 
orde, er wordt hooguit vermeld dat met name in het laatste decennium spra
ke is van een actieve belangstelling, van daadwerkelijke mede-financiering, 
in het bijzonder waar het gaat om het bieden van speciale faciliteiten voor 
verzorgings- en verpleegbehoeftige thuislozen én voor thuislozen met psy
chiatrische problematiek. Het vereist mijns inziens specifieke vakkennis om 
de ingewikkelde materie van sociale verzekeringen te doorgronden, in een 
historisch perspectief te plaatsen en adequaat te beschrijven. Dit laatste geldt 
overigens ook het vraagstuk van de financiering van voorheen de thuislo-
zenzorg, thans de maatschappelijke opvang. De structuur hiervan heeft in de 
loop der jaren heel wat wijzigingen gekend,- dominerend is, dat de financie
ring van de sector maatschappelijke opvang, en ook de Cao, gebaseerd is op 
een welzijns-verstrekking. 

Conclusie Literatuur met betrekking tot sociale verzekeringen en finan
ciering van de zorg wordt niet besproken. 
Dan de grijze literatuur Concreet is hierop ingegaan in de inleiding van het 
tijdvak 1970 - 1979, het enige tijdvak waarvan de bronnen uitsluitend bestaan 
uit wat dan grijze literatuur heet, uitgezonderd de van 1978 daterende studie 
van Depreeuw.648 Zoals gezegd volgde ik primair de zo goed als mogelijk bij
gehouden bibliografie Het zojuist genoemde tijdvak kent nauwelijks of geen 
'formele studies', maar wel minstens drie onderzoekingen welke een eerder 
ingeslagen weg door Heydendael in 1969 trachten te vervolgen.619 Om die 
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reden zijn de betreffende studies besproken, en vooral omdat het beschikbaar 
werk betreft van doctoraalstudenten van de universiteit van Nijmegen «° Door 
de loop der jaren heen zullen ongetwijfeld vele studenten van andere univer
siteiten hun afstudeerscriptie aan een bepaald facet van thuisloosheid hebben 
gewijd, zéker sedert 1987 Sedertdien immers kent dit sociale probleem een 
opvallende en nauwelijks verslappende aandacht in de media, en als gevolg 
daarvan de belangstelling van studenten De meeste grijze literatuur is echter 
niet gemakkelijk beschikbaar en zal ook lang niet altijd van opvallende kwa
liteit zijn, alhoewel een oordeel daarover niet mogelijk is, buiten de orde is 
Maar tegen deze achtergrond is de sterke ondervertegenwoordiging van dit 
type literatuur te plaatsen De twee laatste tijdvakken kennen weer veel 'for
mele studies' en in deze decennia is 'slechts' melding en gebruik gemaakt van 
(beschikbare) doctoraalscripties indien sprake was van een specifieke, in zeke
re zin 'nieuwe' bijdrage, zoals bijvoorbeeld van H de Bie, van A Blom, H 
Selten en van M Kraft6" 

Conclusie Van de zogenaamde grijze literatuur is in de reconstructie 
alleen beschikbare literatuur van studenten van hoofdzakelijk de universiteit 
van Nijmegen betrokken 

Nog twee laatste opmerkingen De reconstructie van literatuur ein
digt in de zomer van 1997 (De bibliografie is wel tot zo recent mogelijke 
datum bijgehouden ) Slechts een paar latere publicaties, met name die uit het 
themanummer van de Sociologische Gids653, worden besproken in hoofdstuk VI 
omdat ze van relevantie zijn voor facetten van de huidige stand van zaken in 
de sector maatschappelijke opvang, с q de thuislozenzorg 

De tweede opmerking betreft onderzoek waarvan pas eind 1997 of 
later verslag is gedaan en dat vooral betrekking heeft op wat momenteel in 
zwang lijkt te zijn, namelijk het zogenaamde tel- en consumentenonderzoek 
Zowel in Amsterdam653 als in Rotterdam65·1 wordt daar (meer) ervaring mee 
opgedaan, en alhoewel er aan dit type onderzoek veel methodologische pro
blemen kleven655, lijkt het erop dat juist dit soort van onderzoek vanwege de 
verschillende pragmatische belangen de status zal krijgen, en dat is voor het 
eerst, van periodiek te herhalen (locaal) onderzoek 

Thans volgen de drie schema's welke met elkaar de meta-analyse vor
men van de reconstructie van een halve eeuw literatuur De thema's zijn geba
seerd op de bestaande literatuur Deze analyse is te zien als een noodzakelijke 
en zinvolle reflectie op wat aan het begin van deze paragraaf een subjectief 
oordeel is genoemd Daarna volgt een nadere uitleg en uiteindelijk de beant
woording van de vraagstelling welke hier aan de orde is 
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I ANALYSE OP M I C R O N I V E A U 

Thema 

Persoonlijkheidsdefect 

Perceptie/onbekwaamheid 

Sociale perceptie 

Interpersoonl waarneming 

Identiteit/redzaamheid 

Attitudes 

Socialisatie/gehechtheid 

Gezondheid 

Wordingsgeschiedenis 

Leerwijze 

Visie van thuislozen 

Tijdvak* 

II 

II 

III 

III 

II, III, IV, ν 

IV 

IV, ν 

и, 
ιν,ν 

li 

ι,ιιι,ιν,ν 
(IV) ν 

Aantal studies 

1 

1 

1 

1 

5 

2 

5 

> 10 

1 

5 

1 

Resultaat 

Al 

A2 

A3 

A4 

* Tijdvak I, II, III, IV en V verwijzen naar de respectievelijke vijf decennia vanaf 1950 In 

de laatste eindnoot (727) van dit hoofdstuk staat vermeld, welke studies bij welk thema zijn 

ingedeeld De inhoud van de laatste kolom wordt direct na de schema's uitgewerkt 

2 ANALYSE OP MESO N I V E A U 

Thema 

Zwerverszorg/Passantenopv 

Organisatie van de zorg 

Interorgams samenwerking 

Institutionele netwerk 

Beleid 

Typen zorg 

Medische zorg 

Hulpverlening/methodiek 

Logementen/comm zorg 

Vernieuwingen in de zorg 

Tijdvak 

1, IV, V 

IV 

V 

IV, V 

IV, V 

IV/V 

IV, V 

V 

Aantal studies 

5 

1 

1 

5 

3 

4 

2 

2* 

Resultaat 

Bi 

B2 

B3 

B4 

B5 

* Vele publicaties, maar niet zozeer studies in de zin van empirisch onderzoek, als wel 

reflecties op ontwikkelingen, neergelegd in artikelvorm 
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3 ANALYSE OP M A C R O N I V E A U 

Thema 

Omvang, oorzaken toename 

Nieuwe categorieën 

Stedenonderzoek 
Bestaansonzekerheid 

GGz-problematiek 

Vormen van rehabilitatie 
- (volks)huisvesting 
- sociale pensions/begel.wonen 
- straatkrant 
- zelfbeheer 

Tijdvak 

V 

IV, V 

V 
V 

II, IV, V 

IV/V 

Aantal studies 

3 

5 

3 
2 

5* 

> 10* 

Resultaat 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

* Vele publicaties, maar niet zozeer studies in de zin van empirisch onderzoek, als wel 
reflecties op ontwikkelingen, neergelegd in artikelvorm 

Nadere uitlet) van de analyse op mtcro-niveau 

AI PERSooNLijKHEiDSDEFECT/PERCEPTiE Er is na de derde periode geen soci
aal-psychiatrisch en strikt psychologisch onderzoek meer uitgevoerd, dat wil 
zeggen, anders dan in het kader van individuele hulpverlening waarover Hey-
dendael een paar jaar geleden een artikel schreef, vooral met de bedoeling de 
rol van de psycholoog in een instelling voor thuislozen te verduidelijken656, 
en anders dan onderzoek waarin het gaat om het opsporen van psychiatri
sche problematiek (C4) Onderzoek zoals Heydendael deed in 1969, en na 
hem nog drie doctoraalstudenten, lijkt helaas tot het verleden te behoren. 
'Helaas', aangezien een bepaald facet uit die studie van 1969 - de stoornis in 
de waarneming - in zekere zin een eigen leven is gaan leiden. Nog steeds 
wordt immers vermeld, dat wat 'normale' mensen over het algemeen intuïtief 
doen, voor thuislozen doorgaans problematisch is, zij hebben moeite situ
aties te doorzien en/of te anticiperen op situaties waardoor zij lastig kunnen 
plannen en op talloze andere wijzen telkens in moeilijkheden kunnen gera
ken. En alhoewel 'verhalen uit de praktijk' dit zeker niet weerspreken, betreft 
het a) een inzicht/denkbeeld van bijna dertig jaar geleden en b) berustte de 
constatering van Heydendael zeker niet op onwankelbare gegevens Iets der
gelijks gebeurt vaker. Zo zijn, zoals gezegd, de hypothesen met betrekking 
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tot de wordingsgeschiedenis van Mullink (A4), door hemzelf ook zo gepre
senteerd, nimmer getoetst, waardoor zich ook 'hier' de conclusie opdringt, 
dat mogelijke lijnen van onderzoek niet worden vervolgd of afgemaakt. De 
keuze van onderzoek lijkt derhalve (ook) gebonden aan de interesse van een 
onderzoeker/discipline. Overigens keerden in veel later onderzoek vergelijk
bare hypothesen terug, namelijk in de studie van Thomeer e.a. in 1996, ech
ter zonder die van Mullink expliciet in herinnering te brengen, zodat van 
werkelijke samenhang, in dit opzicht, toch eigenlijk weer geen sprake kan 
zijn.657 

Er lijkt (derhalve) sprake van een hiaat in onderzoek en/of kennis 
naar het precieze karakter, naar meer helderheid van onderliggende psycho
logische vereisten om bekwaam te kunnen zijn. Niet dat thans, en dus al lan
ge tijd, van thuislozen geheel ten onrechte wordt gezegd dat een van hun 
problemen gelegen is in een tekort of onvermogen wat betreft de individuele 
waarneming, maar wel omdat deze bevinding nog te sterk het karakter heeft 
van een veronderstelling, - ondanks het gegeven dat de praktijk deze vaak 
lijkt te billijken. Het is, zo blijkt uit ervaringen van hulpverleners, (zelfs) een 
hardnekkig probleem, dat tot uitdrukking komt in het (op individueel niveau) 
wel hebben of maken van plannen, maar dat veel thuislozen daar steeds een 
'máár' aan toevoegen waardoor telkens of langdurig elk plan weer naar de ach
tergrond verdwijnt, niet echt serieus lijkt. Het is derhalve een probleem voor 
beiden, voor de thuisloze én voor de hulpverlener. Alleen deze laatste heeft 
geleerd in zijn houding te laten merken dat 'hier', in de instelling, zelden spra
ke zal zijn van een laatste kans. Het is een gedrag, een houding (van thuislo
zen), dat vooral (ook) doet denken aan faalangst, een angst die heel begrijpelijk 
is wanneer men in vrijwel elk opzicht op point zero is beland. Anderzijds wij
zen ervaringen op het terrein van begeleid wonen uit, dat herstel heel goed 
mogelijk is en dat velen geleidelijk aan in persoonlijk en maatschappelijk 
opzicht weer terrein winnen of, om met Heydendael te spreken, in staat zijn 
de onmisbare territoriale vermogens te mobiliseren.658 En behalve deze erva
ringen treft men ook thuislozen aan die op een heldere wijze zicht hebben op 
hun verleden en weten uit te leggen dat een 'terugkeer' niet zomaar is gere
aliseerd en bijna noodzakelijkerwijs traag verloopt. Een laatste argument om 
met betrekking tot het vermeende waarnemingstekort van een hiaat te spre
ken, is mijns inziens gelegen in het grote maatschappelijke contrast tussen de 
jaren zestig en de jaren negentig659 Het moeilijk kunnen over- en doorzien van 
situaties, het moeilijk kunnen anticiperen - de hoeksteen van individueel 
gedrag - lijkt in de realiteit zoveel nuances te kennen dat nog moeilijk is te spre
ken van een 'onvermogen in de waarneming' In elk geval wordt met een te sterk 
generaliseren vele thuislozen tekort gedaan. 
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ΑΊ ONDERZOEK NAAR IDENTITEIT/REDZAAMHEID blijft in de loop der jaren een 

onderdeel van veel studies, als ware het onvermijdelijk. Het is de vraag naar 

de antecedenten van thuislozen, wie zijn ze, wat zijn hun achtergronden Stu

dies van pedagogen spitsen deze wetenschappelijke belangstelling toe op 

(theoretische) kenmerken van socialisatie en/of gehechtheid, aangezien noties 

over de betekenis en de kwaliteit van vroegere (opvoedings-)relaties een basis 

vormen voor het begrijpen van de latere interpersoonlijke relaties Studie naar 

letterlijk de reikwijdte van vroegere affectieve verwaarlozing is het enige 

momenteel lopende fundamentele onderzoek 6 6 0, naast het eveneens nog in 

uitvoering zijnde longitudinale onderzoek van Greshof 6 6 1 

Bijzonder is de observatie-studie in passantenverblijven (van zwer

venden) waarvan Heydendael in 1972 verslag heeft gedaan en waaraan de 

vraag ten grondslag lag, 'wie zijn passanten en wat doen zij?'663 

Huidig onderzoek onder de noemer identiteit/redzaamheid verschilt 

in die zin van onderzoek van twintig jaar geleden, dat inzicht daarin meer is 

gebaseerd, vaak zelfs uitsluitend, op interviews met de betrokkenen zelf. De 

invalshoek, dat anderen (begeleiders, hulpverleners) het van elke cliënt/bewo

ner wel weten, de beste informanten zijn, behoort tot het verleden. Het is 

een achterhaald concept,- onderzoek krijgt meer een etnografisch karakter. 

Аз GEZONDHEID is een breed begrip. Te denken is aan de somatische gezond

heidstoestand, de psychische en de sociale, aan verslavingsziekten, aan medi

cijngebruik, aan determinanten van de gezondheidstoestand en/of aan het 

gebruik van en de toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen. Het is een 

gecompliceerd 'duo', (slechte) gezondheid en thuisloosheid en - in termen 

van causatie en selectie - er is steeds sprake van een verwevenheid van dimen

sies, zoals blijkt uit het volgende citaat. 'Gezondheidsproblemen kunnen voor

afgaan en bijdragen aan thuisloosheid Ziekten die thuisloosheid tot gevolg 

kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld psychiatrische aandoeningen, Aids, 

alcohol- en drugsverslaving, lichamelijke handicap of gevolgen van een 

(bedrijfs-)ongeval. Omgekeerd kan thuisloosheid leiden tot allerlei gezond

heidsproblemen. Het verhoogt de kans op het ontstaan van ziekten en klach

ten, terwijl relatief geringe gezondheidsproblemen zich vanwege de 

leefgewoonten van veel thuislozen kunnen ontwikkelen tot ernstige ziekten, 

zoals ondervoeding, degeneratieve gewrichtsproblemen, tandproblemen, 

SOA's en leverziekten. Complicerend is vooral, dat zelfs de meest eenvoudi

ge behandeling, zoals bedrust, moeilijkheden kan opleveren.'6 6 3 

Ofschoon de sociaal-psychiater Horst als enige onderzoeker tot de 

bevinding kwam, dat de lichamelijke gezondheidstoestand over het algemeen 

opmerkelijk goed was664, zijn alle latere onderzoekers hierover beduidend 

minder positief 
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Uit een literatuurstudie met betrekking tot gezondheid en bestaansonzeker-
heid, die van König e.a.«5, bleek dat de morbiditeit onder thuislozen ernstig 
is, hetgeen overeenkomt met bevindingen uit buitenlandse studies.666 Het zijn 
vooral gezondheidsproblemen die met thuisloosheid veelal samengaan: ziek
ten van de luchtwegen, verwondingen, huid- en voetproblemen667, alcohol
verslaving en psychiatrische stoornissen. Ernstige ziekten, zoals tuberculose 
en schizofrenie, komen verhoudingsgewijs veel voor. Veel problemen wor
den (pas) opgespoord na intensieve bemoeienis, bijvoorbeeld bij de door de 
GG & GD in vele steden ingestelde sociaal-medische spreekuren voor thuis
lozen. De ernst van de ziekte is doorgaans groter dan bij 'normale' mensen 
met dezelfde ziekte, de deelname aan de behandeling verloopt, vanwege 
zwerf- en/of vermijdingsgedrag, veelal problematisch en de sterfte ten slotte 
als gevolg van de ziekte is hoger. Vele studies wekken de indruk, dat de gezond
heidsproblemen en risico's bij thuislozen zich vooral opstapelen en dat er zel
den sprake is van een tijdige en/of adequate interventie. Het zijn conclusies 
welke in een zeer recentelijke overzichtsstudie naar de algehele gezondheid 
van thuislozen worden onderstreept.669 Alhoewel de beide auteurs hiervan, 
Roorda en Heydendael, nog veel lacunes melden in de de gegevens met betrek
king tot de gezondheidstoestand, blijkt uit hun eindconclusies (eveneens) dat 
de lichamelijke en psychische gezondheid van vele, met name jongere thuis
lozen zorgwekkend is te noemen. Het hiaat in onderzoek is evenwel, dat veel 
gegevens zoniet ontbreken dan toch moeilijk vergelijkbaar zijn met gegevens 
in de bevolking. De auteurs benadrukken, dat over de effecten van de gezond
heidszorg voor thuislozen, zeker met betrekking tot het verbeteren van hun 
gezondheidstoestand en het voorkomen van erger, weinig tot niets uit syste
matisch onderzoek bekend is.669 

A4 HET LAATSTE THEMA OP MICRONIVEAU BETREFT DE WORD1NGSCESCHIEDE 

NIS, DE LEEFWIJZE EN DE VISIE VAN DE THUISLOZEN ZELF Een beschermend 

in plaats van een sanctionerend zorgsysteem komt vooral na de Tweede 
Wereldoorlog in zicht, als Hoytink een onderzoek instelt naar de 'vermeen
de misstanden op het gebied van de zwerverszorg' en naar de aard van de 
populatie.670 Er waren weliswaar al veel eerder in de tijd geluiden te horen 
welke pleitten voor een decriminalisering - denk aan Van Mesdag, aan Bierens 
de Haan en in 1932 aan Pompe - maar de reflecties op de leefwijze door de 
commissie Zwerverszorg, waarvan Hoytink rapporteur was, leidden ertoe dat 
men voortaan sprak van thuislozen, en aldus beginnend afscheid nam van een 
traditie van vooroordelen. 

Onderzoek naar nadrukkelijk de leefwijze van thuislozen, en meest
al wordt dan bedoeld: zwervende thuislozen, is schaars De eerste etnografi
sche studie is die in 1989 van de antropoloog De Bie671, vele jaren later, 1994, 
gevolgd door de studie van Van Doorn 672 Het op zoek gaan en onderzoeken 
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van kleine, individuele verhalen bevestigt vaak wel bestaande inzichten, maar 
biedt in kwalitatief opzicht meer en belangrijke nuances. Het is voorts een 
onderzoeksmethode, waarin de onderzoeker als het ware zegt, 'dat kan alle
maal wel waar zijn wat we tot dusver weten, maar ik ga dat eens na bij de mensen 
zelf. Een waardevol vertrekpunt, dat soms, opnieuw in de geschiedenis, leidt 
tot het slechten van vooroordelen en uiteindelijk, wanneer het gaat om beleid 
en hulpaanbod, tot een wezenlijk nieuw vertrekpunt, tot vraaggerichte zorg.673 

C O N C L U S I E S M I C R O N I V E A U 

Een eerste, algemene conclusie ten aanzien van onderzoek op micro-niveau 
is, dat het onderzoek geleidelijk een wending67« maakt naar een directe ont
moeting met de betrokkenen zelf. Ook de twee momenteel lopende projec
ten, die van Roorda en die van Greshof, worden gekenmerkt door een hoge 
graad van wederzijdse participatie. Spectaculair is, zoals geschiedde in Rot
terdam, om thuislozen uit te nodigen om bij wijze van zelfstudie te reflecte
ren op lokaal beleid. 

Een tweede conclusie is, dat hernieuwd psychologisch onderzoek 
naar de grondslag van alle gedrag, i.e. de waarnemingsprocessen, pas de nodi
ge nuances kan aanbrengen in de veronderstellingen ten aanzien van de tekor
ten of stoornissen. Een groot methodologisch probleem is evenwel het 
samenstellen van de controlegroep en de moeilijkheden die zich voordoen 
bij de keuze van onderzoeksinstrumenten, waarvan vele ontoereikend zijn 
voor onderzoek bij 'moeilijke groepen', zoals onder andere Uniken Venema 
aantoonde.675 

Een derde en laatste conclusie betreft het gezondheidsonderzoek en, 
in overeenstemming met het pleidooi van Roorda en Heydendael676, de aan
beveling tot longitudinaal epidemiologisch onderzoek gecombineerd met 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek, teneinde vele lacunes in de gegevens 
met betrekking tot de gezondheidstoestand van thuislozen aan te vullen 

Nadere uitleg van de analyse op meso-mveau 

Bi DE C O M M I S S I E Z W E R V E R S Z O R G 6 7 7 R I C H T T E Z I C H V O O R A L OP DE L E E M T E N 

IN DE ZWERVERSZORC en deed tal van aanbevelingen welke accentueerden dat 
het, in plaats van vergelding, diende te gaan om maatschappelijke zorg. Sommi
ge categorieën zwervers horen onder medische hoede te komen, zoals epi-
leptici of zwakzinnigen, andere zijn op hun plaats in wat vanaf 1952 
thuislozenzorg wordt genoemd. Deze zorg wordt beschouwd als een bescher
mend zorgsysteem dat velen kan helpen zich aan te passen aan redelijk socia
le eisen. Alhoewel de thuislozenzorg dan nog vele jaren wat betreft de 
bewoners een regiem voert van 'gelijke monniken, gelijke kappen', wordt reeds 
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in die tijd, de jaren vijftig, de noodzaak ingezien van een individuele benadering 
en een empathische houding. 

In tijdvak II was al onderzoek gedaan naar de leefwijze van passan
ten (in schema 1 geplaatst bij het onderwerp identiteit)678 In tijdvak IV, 1986, 
wordt dit vervolgd door het passantenonderzoek en ligt het accent vooral op 
meso-niveau, in het bijzonder in de context van een gesignaleerde toename 
van problematisch gedrag679 Een van de conclusies is geweest, dat niet zozeer 
een individu als problematisch wordt ervaren (door groepsleiders), maar de 
situatie in z'n geheel Wat met name door middel van dit onderzoek wordt 
blootgelegd, is de achterstandssituatie wat betreft accommodatie en perso
neelsformatie, welke in wezen - tezamen met andere kenmerken - (dan) nog 
niet zo gek veel anders is dan in alle decennia daarvoor.680 Na 1986 wordt de 
passantenzorg in de maatschappelijke opvang meer flexibel georganiseerd, 
maar min of meer blijvend noodzakelijk (b)lijkt het pleidooi van Blom en 
Cohen uit de beginjaren vijftig voor een individuele benadering en een empat
hische houding. Zo is in landelijk verband recentelijk enkele keren gebrain
stormd over de betekenis van sancties in het slaaphuis.681 Maar (desondanks) 
moet niet over het hoofd worden gezien, dat de afhankelijkheid van instel
lingen ook veel bureaucratische drempels/moeilijkheden' met zich meebrengt, 
zoals het bij zich dienen te hebben van pasjes en dergelijke682, en voorts dat 
het niet-gebruik van voorzieningen nog opvallend hoog is, zoals onder meer 
blijkt uit telonderzoek.685 

B2 ORGANISATIEVAN DE zoRC Samenwerking' is een onderwerp waarover door alle 
jaren heen voortdurend op wordt gehamerd. Dat was zo ten tijde van Hoy-
tink toen meer samenwerking met de reclassering wenselijk werd gevonden, 
dat was zo in de jaren zeventig toen Van Hazendonk de balans opmaakte met 
betrekking tot het non-categoriale karaktervan de thuislozenzorg68,1, idem in 
de jaren tachtig in het kader van het onderzoek kenmerken van maatschap
pelijk gehandicapten, in de jaren negentig toen de NRV-nota verscheen685, 
tot en met vandaag waar vele vakpublicaties te situeren zijn onder trefwoor
den als trajectbegeleiding, netwerkontwikkeling, maatschappelijke steunsys-
temen, zorgcoördinatie of casemanagement. In een recent advies van de Raad 
voor de Volksgezondheid, Beter (z)onder dwang, is de Raad vooral terughoudend 
naar dwang omdat er aan de zorgkant nog zoveel is te verbeteren. Dit alles 
betekent, dat er - buiten de twee in dit schema genoemde studies - (in de 
gehele zorgsector) een vrijwel permanent proces gaande is van onderlinge 
afstemming, van wederzijdse dienstverlening, van convenanten en zelfs in 
toenemende mate van fusies van bijvoorbeeld tussen thuislozenzorg en alge
mene crisisopvang en/of tussen thuislozenzorg en beschermende woonvor
men. Wonderlijk, en wellicht pijnlijk genoeg, lijkt dit onophoudelijke proces 
om tot betere samenwerking/afstemming te komen gelijke tred te houden met 
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de ervaring van veel thuislozen van het kastje naar de muur te worden 
gestuurd686, niet begrepen of serieus te worden genomen en/of niet te passen 
in de 'cultuur' van de ene of de andere instelling Juist op dit punt komt een 
aantal moeilijk van elkaar te onderscheiden elementen samen, welke in dit 
hoofdstuk ook verschillende keren aan de orde zijn gekomen, het fenomeen 
van het wantrouwen van de hulpverlening, het benoemen van mechanismen 
die de ontwikkeling van thuisloosheid (kunnen) bevorderen danwei een 
bestaande toestand doen bestendigen.687 De grote verschillen tussen instel
lingen in attitude en werkwijze worden maar moeizaam overbrugd, het vergt 
veel creativiteit, respect voor eikaars deskundigheid en een willen prijsgeven 
van instellingsautonomie Ook de verschillen in regelgeving en financiering, 
vaak een reden waardoor werkelijke samenwerking geen gestalte krijgt, wor
den geleidelijk aan verkleind doordat - als uitvloeisel van het pleidooi van de 
Nationale Raad voor de Volksgezondheid - AWBZ en zorgverzekeraars wezen
lijk bijdragen in de psychiatrische begeleiding van cliënten in de maatschap
pelijke opvang Het is echt van de laatste jaren, dat er als het ware sprake is 
van een zeker offensief tegen 'verkokering',· te denken is aan projecten van 
secundaire preventie zoals bijvoorbeeld sociale thuiszorg688, aan tijdige inter
venties op het vlak van problematisch woongedrag689, aan de ontwikkeling 
van een meer gedifferentieerd hulpaanbod waaronder dienstencentra690, aan 
een activerende houding van hulpverleners in de maatschappelijke opvang 
en aan initiatieven op het vlak van bemoeizorg/zorgcoördinatieprojecten691, 
alsmede aan de al eerder genoemde aansturing naar meer vraaggerichte zorg 
Deze 'geschiedenis van in- en uitsluiting van zorg' is naar beide kanten toe 
veelzeggend· aan cliëntenzijde wijst het op de complexiteit en weerbarstig
heid van problematiek, aan hulpverleningszijde wijst het zowel op ontoerei
kendheid/onmacht als op een zeer traag verlopend proces om daarop tijdig, 
effectief en inspirerend te kunnen reageren. In professionele zin is er (ook) 
een voortdurend spanningsveld tussen beroep en idealisme. Het bieden van 
bed, bad en brood is wel de meest versimpelde voorstelling van 'het werken 
in de marge'. Niettemin begint in dejaren negentig complementaire samen
werking tussen maatschappelijke opvang en GGz goed van de grond te komen 

Uit het voorgaande is af te leiden, dat er vaak aanleiding moet zijn 
geweest om vigerend beleid te evalueren en bij te stellen. Dat is van tijd tot 
tijd ook gebeurd. Ik beperk me hier, heel kort, tot de laatste beleidsnota van 
de thuislozenzorg692 en de nota van de Nationale Raad voor de Volksge
zondheid.693 Overigens dient te worden opgemerkt, dat 'zicht op consequen
ties van beleid' niet altijd pas aan het licht treedt met het vervaardigen van een 
officiële nota,· de thuislozenzorg kent sinds jaar en dag de unieke traditie van 
een Landelijke Team Bespreking (LTB), zodat men verscheidene keren per 
jaar de gelegenheid heeft om 'nieuwe' knelpunten te signaleren en zo moge
lijk daaromtrent tot afspraken te komen, danwei om bepaalde thema's met 
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een zekere regelmaat in de bespreking te laten terugkeren, bijvoorbeeld wat 
hebben wij aan jongeren te bieden, hoe gaan we om met (soft en hard-)drugs, 
met verzorgingsbehoeftige ouderen? 

Het laatste landelijke traject '90-'95, toen de thuislozenzorg nog enkel 
was verenigd in de Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg en Onderdak695», 
kende een viertal belangrijke intenties, zoals samenwerking met andere opvang
voorzieningen en zorgvelden, aandacht voor netwerkontwikkeling, een (onont
beerlijk) landelijke regie van de thuislozenzorg en niet in de laatste plaats 
sterke aandacht voor samenwerking met instanties op het terrein van de volks
huisvesting. Dat zijn immers onmisbare en stimulerende partners bij het reali
seren van zorg op maat. 

Dit laatste, zorg op maat, is vooral in de jaren negentig het motto waar 
alle zorg en vrijwel elke studiedag om draait. Het orgaan dat zich heeft bezig
gehouden met vragen omtrent een specifieke groepering, namelijk thuislozen 
met psychische stoornissen, is de Nationale Raad voor de Volksgezondheid.694 

Advies en achtergrondstudie695 leidde kortgezegd onder meer tot de ontwik
keling van (meer) laagdrempelige dienstencentra en sociale pensions. Er is uit
drukkelijk niet gekozen voor een afzonderlijk beleid voor de zoeven genoemde 
groepering, maar voor een meer structurele aanpak voor alk thuislozen tenein
de de doorstroommogelijkheden te bevorderen, waarbij de regio is gekozen als 
organisatorische ordening van het aanbod (regionaal netwerk), - een circuit 
waarin opvangvoorzieningen, gezondheidszorg en openbare diensten geza
menlijk vorm moeten geven aan een maatschappelijk georiënteerde opvang 
voor thuislozen. Het advies is in dit hoofdstuk uitvoerig besproken en is in het 
vaktijdschrift Passage recentelijk door Loonstra nog eens gereconstrueerd.696 

Waar het vooral nog aan ontbreekt, is beleidsrelevante informatie op regionaal 
niveau. En wil men ernst maken met een samenhangend zorgcircuit, gebaseerd 
op een regioplan, dan is een gestructureerd regionaal overleg van het grootste 
belang, en dat gebeurt nog praktisch nergens.697 

ВЭ TYPEN ZORG Vooral tegen de achtergrond van het Internationale Jaar van 
de Dak- en Thuislozen (1987) - de invloed hiervan is beschreven in 'Het web 
van verantwoordelijkheid' - ontstaan er vanuit de GG & GD veldwerkprojec
ten, sociaal medische spreekuren voor met name zwervende thuislozen, vooral om 
een verslechtering van de gezondheidstoestand te voorkomen.698 Een aantal 
instellingen beschikte reeds over een ziekenboeg respectievelijk verpleegaf-
deling en dankzij een AWBZ-financiering zijn deze voorzieningen goed geou
tilleerd. 

Met de toename van het aantal zwervenden - of was het vooral ook de 
grotere zichtbaarheid op straat, 'opgeroepen' door het Internationale Jaar? -
komt vooral het probleem van het onverzekerd zijn aan het licht. In vele ste
den is dit probleem, samenhangend met regels rond een bijstandsuitkering of 
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dagvergoeding voor zwervenden, grotendeels ondervangen. Het hebben van een 
postadres, onder andere een functie van de dienstencentra, is voldoende voor 
een uitkering en deze biedt vervolgens de garantie van het verzekerd-zijn. 

Het onderwerp 'hulpverlenmg/methodtek' heeft hoofdzakelijk betrekking 
op de jongere (zwervende) thuislozen. Het is een in dejaren tachtig in omvang 
toenemende, 'nieuwe' populatie die praktijk en beleid69'' binnen de thuislo-
zenzorg - maar ook de instellingen op het terrein van de jeugdhulpverlening™ 
- zeker op de proef stelde. Men wilde de jongeren niet weren, maar was er 
tegelijkertijd niet op ingericht en/of had hen weinig te bieden. Hun aanhou
dend beroep op hulp - de meesten konden letterlijk nergens anders terecht -
betekende ook een morele schok: 'zulke'jonge mensen horen in dit circuit niet 
thuis. 

De veelal ingewikkelde problematiek én een steeds stagnerende hulp
verlening leidde tot een grondige reflectie op aard en mogelijkheden van de 
(gevestigde) hulpverlening, met als enig doel. hoe krijgen we werkelijk con
tact met deze jongeren en hoe kunnen we het tij doen keren? Dit nadenken 
over een meer succesvolle methodiek leidde tot de ontwikkeling van het zoge
naamde vindplaatsgerichte werken701 en uiteindelijk tot een experimentele opzet 
van Thuislozen-teams (T-teams). Inmiddels, vooral na evaluatie702, kent vrijwel 
elke grote stad, als schakel in het netwerk van voorzieningen, een T-team. 

Met de toenemende differentiatie in het hulpaanbod van de thuislo-
zenzorg, hetgeen op meso-niveau onder meer een uitbreiding betekent van 
woonmogelijkheden/varianten, ontstaat er overigens ook een methodiek van 
begeleid wonen.703 

B4 LOGEMENTEN/COMMERCIËLE zoRC In een tijd dat allerlei voorzieningen 
en instanties hun verantwoordelijkheid als het ware 'ontdekken' en de han
den in elkaar trachten te slaan, ontstaat er ook zicht op de realiteiten van het 
wonen, en een daarvan is het commerciële pension, het logement. Een trieste 
impressie™ van dit souterrain van de woningmarkt705 inspireerde tot nader 
onderzoek, mede doordat een groot deel van de populatie juist hier onderdak 
vindt. In het commerciële pension, zoals onderzocht en beschreven door Blom 
en Perquin706, zien we de mechanismen van uitstoot. Enerzijds vinden men
sen er onderdak, aangezien zij ofwel in de reguliere opvang vanwege hun 
gedragingen niet erg welkom zijn danwei zich niet willen of kunnen schikken 
naar de daar heersende regels, anderzijds biedt het pension laagdrempelige 
opvang maar leidt een te grote zorgbehoevendheid en/of gestoordheid ook 
hier tot uitstoot De keerzijde van de 'onmenselijke toestanden' die pensions 
wordt toegedicht, is dat het niet alleen maar een herberg van wanhoop is, het 
is ook een herberg van zorg, alhoewel minimaal. 

Een tweede studie is van sociologische aard en daann wordt het loge
ment nadrukkelijk als deel van de woningmarkt gesitueerd, met name voor 
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bestaansonzekere mensen 7°7 (De Gezondheidsraad spreekt van marginaal 
gehuisvesten 7oe) Het is derhalve niet alleen een studie naar hoe mensen zich 
in deze (ongewisse) woonomstandigheden weten te handhaven, maar ook 
een studie naar de gevolgen van sociaal beleid en niet in de laatste plaats naar 
de mogelijkheden voor een meer flexibel beleid Eén van de belangrijke sleu
tels tot de-marginalisering is gelegen in het certificeren, teneinde het kwali
teitsniveau van huisvesting in dit circuit te verbeteren, dit behoort tot een van 
de voorgenomen inspanningen van de Nationale Woningraad709 

es VERNIEUWING ÍN DE ZORG Dit thema verwijst enerzijds naar de bespro
ken beleidsnota's, anderzijds naar vele innovaties binnen de maatschappelij
ke opvang, zoals onderzocht en beschreven door Van den Bogaard 7I° 

C O N C L U S I E S MESO N I V E A U 

In de jaren negentig wordt meer en meer ingezien, dat de zorg voor thuislo
zen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle maatschappelijke sec
toren 

De studies richten zich naar alle dimensies van zorg naar het func
tioneren van voorzieningen, naar mechanismen in de ontwikkeling van thuis-
loosheid, naar mogelijkheden van samenwerking, naar waarborgen voor 
medische zorg, naar maatregelen die nodig zijn om het isolement van een 
bepaalde categorie te doorbreken, naar vernieuwingen in zorg en methodiek 
als gevolg van toenemende processen van marginalisering 

Opvallend in het beleid is de grotere aandacht voor maatschappe
lijk herstel en rehabilitatie voor de meest kwetsbaren in onze samenleving 
Het proces van samenhang in zorg is nog niet voltooid, er is vooral behoef
te aan regionaal georiënteerd onderzoek, aan gestructureerd stedelijk of regio
naal overleg en aan een grotere aandacht voor allerlei gevolgen van beleid op 
uitstoting en marginalisering Wat betreft onderzoek is heel concreet aan het 
volgende te denken Er is in Nederland eigenlijk geen categorie van mensen 
waar zoveel soorten van voorzieningen zich mee bemoeien, maar onduidelijk 
is wat al deze inspanningen nu opleveren 

Nadere uitleg van de analyse op macro-niveau 

ei OMVANc Het eerste thema op macro-niveau betreft een onderwerp waar
over het laatste decennium veel te doen is (geweest) Hoeveel thuislozen zijn 
er nu? (Ook vandaag op stedelijk niveau nog aldoor een 'hot item'7") En 
(waarom) zal hun aantal toenemen? Tien jaar geleden werden er grote getal
len genoemd welke menigeen de wenkbrauwen deed fronsen en welke de 
directe aanleiding zijn geweest voor drie studies, het zogenaamde PLO 1 1 -
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onderzoek (prognostisch landelijk onderzoek thuislozen en thuislozenzorg)712, 
de VNG-studie7" en het landelijk onderzoek naar thuisloze jongeren 7 и 

De essenties van de PLOTT-studte 

Vanuit een systeemkundige benadering en met behulp van vele empirische 
onderzoeksresultaten (met betrekking tot verslaving en somatische en psy
chische gezondheid, alsmede gegevens uit stedenonderzoeken) - het is immers 
altijd de additionele problematiek die de situatie van thuisloosheid zo com
plex maakt - zijn overgangskansen berekend, - van alleenstaand-zonder werk
kring naar risicogroep, van risicogroep naar thuisloos worden. De 
kansberekeningen zijn overigens vooral tentatief, maar zouden door middel 
van incidentie-onderzoek (alsnog) moeten worden getoetst. De PLOTT-stu-
die komt uiteindelijk voor de vier grote steden in Nederland in 1989 uit op 
tussen de 17 en 20 000 thuislozen, toch beduidend hoger dan de VNG-stu-
die. Voor de rest van Nederland, minus de vier steden, komen de schattingen 
van beide studies met elkaar overeen (VNG: tussen 9.860 - 13 200, PLOTT 
tussen 9 397 - 13.689) Verdere prognostische berekeningen wijzen uit, dat 
de demografische samenstelling ervoor zal zorgen dat het aantal thuislozen 
in Nederland zal zijn gestegen tot ruim 50.000 mensen op dagbasis. Kriti
sche kanttekeningen715, onder meer van de Gezondheidsraad maar ook van 
onderzoekers elders, leiden ertoe dat het realistisch is thans uit te gaan van een 
aantal tussen de 30 en 42.000, hetgeen procentueel betekent dat de omvang 
circa 0.3% van de bevolking bedraagt.716 Een relatief klein aantal, maar de 
ernst van het sociale probleem is er niet minder om.717 

De essenties van de VNG-studie 

De onderzoeksmethode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is 
minder gecompliceerd. Vanuit een bepaalde operationele definitie én een 
onderscheid van drie territoria (het opvangcircuit, het commerciële circuit en 
het zwerfcircuit) hebben de onderzoekers bij vele sleutelinformanten verspreid 
over 40 gemeenten informatie verzameld, hoofdzakelijk telefonisch Hierbo
ven is reeds vermeld tot welke resultaten dit leidde. De verschillen voor de 
grote steden kwamen vooral tot stand, omdat er vanuit een beperkt aantal 
gemeenten werd geëxtrapoleerd naar Nederland als geheel. Opmerkelijk blijft 
evenwel, dat voor geheel Nederland de resultaten van beide studies toch onge
veer hetzelfde zijn In beide studies is uitvoerig aandacht besteed aan de con
sequenties voor de zorg, deze zijn alleen samenhangend te beschrijven en laat 
ik derhalve hier achterwege Hoofdpunt is, dat capaciteitsvergroting en -sprei
ding wel reëel wordt gevonden, maar dat differentiatie en samenwerking een 
hogere prioriteit verdienen, met name omdat daarin een kwalitatief antwoord 
gegeven kan worden op de heterogeniteit van de problematieken, en dit bete
re waarborgen biedt voor geëigende woon- en leefmilieus. 

EEN KATHEDRAAL VAN KENNIS - 2 4 5 -



De essenties van Thuisloze jongeren 
De Bie & Dortmans719 verzamelen naar analogie van de voorgaande studie 
expert opinions, maar grijpen tevens terug op de resultaten van de PLO 1 1-stu-
die Hun berekening resulteert dan ook in twee soorten cijfers, te weten op 
jaarbasis en op dagbasis Dat jaar- en dagcijfers niet ver uiteen liggen - de 
getallen variëren van tussen de 5 en ruim 7000 jongeren - doet vermoeden 
dat thuisloosheid bij jongeren geenszins een tijdelijk probleem is 

ei NIEUWE CATECORiEEEN Het accent ligt vooral op thuisloze jongeren en 
thuisloze vrouwen en meiden Uit de studies naar zwerfjongeren komt tel
kens naar voren, dat de gezinsachtergronden van velen zeer problematisch 
zijn (zwerven ontstaat zelden of nooit als gevolg van een paar vervelende en 
bij opgroeien behorende incidenten) Niet alleen de structurele omstandig
heden (zoals alcoholproblematiek, echtscheiding, werkloosheid) zijn in veel 
gevallen negatief, ook de gezinsrelaties worden doorgaans als erg conflictu
eus beoordeeld De problematiek is niet te bagatelliseren, de hoeveelheid 
hulpverlening evenmin De gevestigde hulpverlening biedt 'hier' evenwel wei
nig soelaas Jongeren met multipele problematiek lijken het meest gebaat bij 
een onorthodoxe wijze van hulpverlening, zoals onder meer wordt geboden 
door T-teams Evaluatie-onderzoek wijst in elk geval uit dat deze 'zorg op 
maat' succesvol is te noemen, zo ook de door Bijl en Spanjaard ontwikkelde 
Vertrek-training 7I9 

сз STEDENONDERZOEK/BESTAANSONZEKERHEID Bezorgdheid naar het ver
schijnsel binnen de eigen stadsgrenzen blijkt, zeker sedert de decentralisatie, 
een belangrijke impuls voor onderzoek op stedelijk niveau Rotterdam, Amster
dam, Oostelijk Zuid-Limburg en Utrecht leverden de bekendste stedenon-
derzoeken, maar ook vanuit de gemeenten Nijmegen, Apeldoorn en recent ook 
Groningen, alsmede vanuit Provinciale Raden zijn stedelijke/regionale ver
kenningen gedaan naar omstandigheden, knelpunten en faciliteiten op dit 
gebied In het bijzonder de eerste vier zijn in dit hoofdstuk meer of minder 
uitvoerig aan de orde geweest, de studies werden voornamelijk uitgevoerd 
door (stads-)sociologen Vele resultaten blijken over en weer bevestigend, 
zowel wat betreft kenmerken van thuislozen, als wat betreft de noodzaak om 
op lokaal niveau tot een betere samenhang in zorg te komen Het 'domicilie', 
zo is geconcludeerd, lijkt van weinig belang, of men nu thuisloos is in de con
treien van Heerlen, in Utrecht of in Amsterdam, bijna nergens 'klikken' de 
(conventionele) contacten voldoende om enige beweging in de stagnerende 
realiteit van deze mensen te kunnen brengen Bijna iedere respondent weet te 
vertellen hoelang de wachttijden zijn bij de dienst Herhuisvesting, hoelang 
het duurt voor men kan worden opgenomen in een internaat of hoeveel borg 
men wel niet moet betalen bij kamerverhuurbedrijven, al deze mechanismen 
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houden velen m dezelfde, langdurige, eenzame afhankelijkheid. Met name 
Deben e.a 72°, zij spreken van 'slachtoffers van de verzorgingsstaat', gaan uit
voerig in op wat het betekent materieel, cultureel en sociaal van participatie 
te zijn uitgesloten. 

Bestaansonzekerheid is ook vanuit een andere invalshoek beschre
ven, namelijk vanuit sociaal-economische (eenoudergezinnen, langdurig werk
lozen, arbeidsongeschikten, kortom sociale minima) en sociaal-culturele 
kenmerken (allochtonen en thuislozen). Ofschoon deze laatsten (veelal) ook 
behoren tot de sociale minima, zijn deze in de studie van König e.a vooral 
gecategoriseerd naar hun sociaal-culturele achtergrond.721 Het is een studie 
naar gezondheid en bestaansonzekerheid,- belangrijkste conclusie is, dat de 
gezondheidstoestand van bestaansonzekeren in onze samenleving, met name 
van thuislozen en WAO'ers, slechter is dan in de rest van de bevolking. 

С4 DE CGz-PROBLEMATiEK blijft (vooral) de afgelopen tien jaar onverminderd 
actueel, heel in het bijzonder de verontrustende omstandigheden van vele 
zwervende thuislozen met psychische/psychiatrische stoornissen 

De sociale pensions hebben (in principe) een vrijwel categoriaal 
karakter.7" Het doel is tijdelijk of langdurig opvang te bieden aan zwerven
de mensen met psychiatrische problematiek. Historie: veel gebruikers van 
passantenverblijven werden tot in de beginjaren negentig met hun gekte en 
hun lijden na de toegestane 4 nachten op straat gezet. Aan hen zou meer 
bescherming geboden moeten kunnen worden door meer geëigende huis
vesting te realiseren, gecombineerd met psychiatrische zorg Veiligheid, een 
dag- en nachtritme en het activeren tot zo gewoon mogelijk wonen. 

Het sociaal pension is primair een sociale voorziening en niet een 
kleinschalige psychiatrische kliniek. De samenwerking tussen GGz en Maat
schappelijke Opvang, twee aparte culturen, gaat over een pad van hindernis
sen, - niet alleen budgettaire problemen, maar vooral ook verschillen van 
inzicht in bejegening.7" Voorts is op te merken, dat het sociaal pension, naast 
bemoeizorg- en zorgcoördinatieprojecten, (slechts) één van de mogelijkhe
den is voor de genoemde categorie. De realiteit van het isolement van vele 
zwervenden doet vermoeden, dat 'we' in wezen nog geen adequaat 'antwoord' 
hebben kunnen realiseren. 

es VORMEN VAN REHABILITATIE De rehabilitatiebenadering begint vaste grond 
te krijgen, zeker in de GGz, maar ook in de maatschappelijke opvang. Reha
bilitatie is een brede strategie waarin diverse vormen van hulpverlening, bege
leiding en omgevingsbeïnvloeding een plaats hebben In de rehabilitatiefilosofie 
wordt primair uitgegaan van de mogelijkheden van de cliënt, zonder overigens 
diens beperkingen over het hoofd te zien Het realistische element in de rehabi
litatie is gelegen in de acceptatie van handicaps, het optimistische element is dat 
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de persoonlijke zorg, educatie en training is gericht op haalbare situaties.724 

Binnen dit thema zijn talrijke activiteiten/projecten te situeren die aan het 
bestaan van thuislozen een nieuwe wending trachten te geven. De nadruk ligt 
op activering en zingeving, de projecten variëren van begeleidwonen-pro-
jecten tot vriendendiensten, van klussenprojecten tot leer/werkprojecten, 
schrijf- en schilderclubs, van eenvoudige dagopvang tot concrete bezighe
den zoals de verkoop van straatkranten. 'Nieuw', dat wil zeggen, van heden, 
is het opzetten van zogenaamde oriëntatieprogramma's die de thuislozen uit
nodigen na te denken over hun behoeften.725 Het 'klassieke aanbod' is niet 
meer toereikend, het gaat er vooral om een optimale aansluiting te vinden bij 
individuele wensen en mogelijkheden. (Vele) thuislozen van 'vandaag' zijn voor onder
zoekers en voorzieningen niet alleen informanten respectievelijk consumen
ten of gebruikers, maar vooral ook participanten. 

CONCLUSIES MACRO NIVEAU 

In de context van veranderingen in beleid, in regelgeving en in de opstelling 
van zorggebieden, welke méér dan verwacht van invloed lijkt te zijn op de toe
name van thuislozen, is een longitudinaal onderzoek, naar analogie van het 
PLO I 1-model, van belang, teneinde deze invloeden te kunnen wegen. 

Een conclusie is ook, dat, alhoewel het verband tussen thuisloosheid 
en armoede ingewikkeld is, in de zin dat armoede niet onmiddellijk tot thuis
loosheid leidt en, omgekeerd, men met verkrijgen van geld niet uit die toe
stand geraakt, het evident is dat (ook) thuislozen tot de moderne, 
ongedocumenteerde, armen behoren. 

Te concluderen is, dat de situatie van zwervende mensen met psy-
chi(atri)sche problemen, i.e. van hen die zich daarom en desondanks isoleren, 
nog onverminderd verontrustend is726 Het (b)lijkt, dat sociale pensions te 
beschouwen zijn als een weldoende omgeving, maar de vraag is of de pen
sions in diverse opzichten toereikend zijn. Het is een jonge voorziening, van 
een hiaat in onderzoek is daarom niet te spreken, maar wel van een noodzaak 
tot evaluatie. 

Een volgende conclusie betreft de 'tijdgeest' en de 'populariteit' van 
rehabilitatie. Wat hierin vooral opvalt, is de interesse in wat nodig is voor een 
terugkeer of re-integratie, veel méér dan de vraag 'waar ligt het aan'. De nadruk 
ligt derhalve vooral in het zoeken en realiseren van oplossingen, minder in het 
zoeken naar oorzaken. De ernst en de geestdrift met betrekking tot de inspan
ningen op het vlak van rehabilitatie zijn groot en onmisbaar, maar onmisbaar 
is ook het zoeken naar steeds veranderende beweeggronden. Longitudinaal 
onderzoek verdient hoge prioriteit, mede ook om meer zicht te krijgen op 
het verband tussen thuisloosheid en psychiatrische stoornissen. Wat is oor
zaak, wat is gevolg? 
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Slotantwoord 

Elk levensdomein van thuisloze mensen is, eens of meer, onderzocht: per
soonlijkheidskenmerken, vaardigheden, ontwikkelingsgeschiedenissen, leef
wijzen, gezondheid, levensopvattingen, perspectieven op het terrein van 
(volks-)huisvestmg en van arbeid(srehabilitatie). Vele resultaten van empi
risch onderzoek zijn met elkaar in overeenstemming, uitgezonderd de onder
zoekingen naar psychische gezondheid. De disciplines van de onderzoekers 
lopen uiteen, maar zeker sedert het derde tijdvak zijn het niet vooral meer 
dokters, maar sociale wetenschappers. In de eerste twee tijdvakken ligt de 
nadruk op persoonskenmerken, nadien veel breder, naar (ook) marginalise-
ringsmechanismen in de samenleving. In het bijzonder met betrekking tot 
tijdvak V - het meest 'drukke' tijdvak - valt op, dat men zich, meer dan ooit, 
richt op de individuele mogelijkheden en achterwege laat de eigenaardighe
den te willen corrigeren of behandelen. 

De meta-analyse bevestigt het resultaat van de voorafgaande para
graaf, Een geschiedenis van bewogen literatuur. De verzamelde kennis is groot en 
vertoont, ondanks 'doodlopende onderzoekssporen', een grote mate van samen
hang,· onderzoek en beleid worden wel in flinke mate bepaald door de tijd
geest. Ofschoon er nauwelijks of geen sprake is van stilstand in de aandacht 
voor dit sociale probleem, slijten vele denkbeelden in de tijd en toont 'de 
kathedraal' derhalve (ook) de hiaten in onderzoek en kennis. 

EEN KATHEDRAAL VAN KENNIS -2І9-
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Fotogalerie 

Dit katern conserveert een selectie foto's uit het alledaagse leven van thuisloze 
mensen aan het eind van de XXste eeuw en toont daarmee een fotografie die 
wezenlijk verschilt van wat wij gewoonlijk alls illustratie bij dit leven zien 
afgebeeld. Medewerkers van Het Projectenbureau, een Amsterdamse stich
ting die vooral op het terrein van de jeugdhulpverlening en de verslavingszorg 
adviseert en projecten ontwikkelt, kwamen op het lumineuze idee aan 28 
thuisloze mensen een camera te geven met de opdracht: 'fotografeer iemand 
die je bewondert, een plek waar je veel van houdt en maak een foto van jezelf.' 
Het is het eigen, strikt persoonlijke beeld van waaraan thuislozen zijn gehecht. 

Het zijn portretten en 

' j l • 4 * j '^Ê0 situaties waaruit blijkt 

{ ¿ « J ' ^ É dat geen enkele soort 
| van vraag overbodig is 

aan hen te stellen. Zij 
gebruiken 'onze' mid
delen om te vertellen 
wie zij zijn, tonen wat 
voor hen van waarde 
is, wat hen ontroert of 
waarop zij het meest 
zuinig trachten te zijn, 
op datgene waaraan zij 
trots ontlenen. 'Food is 
not the problem, it's pride. ' 

Aletta: humor op het 

het Waterlooplein 

FOTOGALERIE 



Anna: drie beelden 
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Russell: dit is Berty. Ik heb haar ontmoet in de kerk. Zij heeft me enorm geholpen. 
Ik sliep op straat bij Magna Plaza. Dankzij haar hulp heb ik weer contact met mijn 
kinderen Ik hou van haar 

FOTOGALERIE 



Jurjen: dierbare vriend 
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Jurjeri: c'est moi 

FOTOGALERIE - 2 5 5 -
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Arnout: mijn straatvrienden, ze zijn allemaal gek op mijn hondje Pepita 

FOTOGALERIE - 2 5 7 -



Thea 
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Peter: het Stoelenproject 
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Marc: De graffiti-kunstenaars zijn onbekend 

- 2 6 0 - DE ODYSSEE VAN T H U I S L O Z E N 



Peter: slaapplaats op de Wibautstraat 

FOTOGALERIE - 2 6 ( -



Shauna: het moment van de waarheid Na acht maanden niet gebruikt te hebben 
vond mijn vriend een bolletje coke Hij gooide het weg in deze put Goddank 
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Elma: op de Nieuwmarkt 
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Willem 
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Albert: stadsbeeld 
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Peter: hotel Afrika Hier hebben we geslapen met 35 man 

- 2 6 6 - DE ODYSSEE VAN THUISLOZEN 



IV 

De energie van onevenwichtigheid 
DE MAN VAN HET OGENBLIK ' 

Dit hoofdstuk is de analyse van een authentiek document, dat geschreven is door 

een man die, nadat elke levensstrijd voorgoed verloren leek, de moed had zich 

een weg te banen door het struikgewas van zijn persoonlijke geschiedenis 2 

Hij heeft dit vermoedelijk gedaan om af te rekenen met verkeerde denkbeel

den omtrent de toedracht van verschillende gebeurtenissen in zijn leven Het 

is eerder een protest tegen de sluwheid van mensen dan een biecht over de 

eigen roekeloosheid 

In De man van hit ogenblik wordt het trieste en absurde van zijn wilskracht gete

kend en wordt getracht klaarheid te brengen in de wereld van schijn en wer

kelijkheid Waren zijn nederlagen toevalligheden, of was het steeds de wraak 

van zijn alter-ego? Als de hoofdfiguur uit Noodlottige passies, de autobiografie 

waarop deze analyse is gebaseerd, weer eens grote spijt heeft van de ravage 

die hij door zijn drinken heeft aangericht, praat hij zichzelf een ijzeren wil in 

om voortaan de drank te laten staan Maar hij is zo ernstig onzelfstandig, dat 

een bestaan zonder drank ondraaglijk is De odyssee is onafwendbaar Aan de 

ene kant de identiteit van de sterke man voorwenden, aan de andere kant toch 

als een slap figuur te boek blijven staan De moed en de armoed Het is een aan

eenschakeling van hardnekkig pogen en deerniswekkend falen Een toneel van 

sociale armoede 

Teneinde niet voortdurend de nodige passages uit Noodlottige passies te hoeven 

herhalen, verwijzen de cijfers tussen haakjes naar de betreffende pagina in deel 

I van Een slecht geïnspireerd bestaan 

Milieuscbets en levensloop 

Mathieu Heennk, een gefingeerde naam, werd op 3 juni 1914 geboren.' Hij 
was op een na het oudste kind in de rij van zes. Zijn vader was zeeman en 
dientengevolge vaak lang afwezig. De opvoeding van de kinderen is dan ook 
voornamelijk door de moeder verzorgd. Met uitzondering van Thieu en diens 
oudere broer zijn alle kinderen goed terechtgekomen. 
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Als vader thuiskwam, nam hij zijn jongens mee naar de kroeg. Hij dronk veel. 
Moeder kon de eindjes dan ook ternauwernood aan elkaar knopen. Een ontoe
reikende vader die, ook als hij er wel was, weinig houvast bood. De hoge mate 
van inconsistentie in zijn gedrag was fnuikend voor de kinderen De invloed 
was subtiel en sterk. In de woorden van Van der Does een armzalig voorbeeld, 
dat nooit het zelfbeeld van het kind rustig weerspiegelen kan.4 De onbereik
bare vader en de op zijn best met-positieve rol als hij aan de wal was, zijn 
zeker van invloed geweest op het alcoholisme van zijn zoons.' Mede door de 
zorgelijke, miserabele situatie die er daardoor voor moeder ontstond, zal er 
sprake zijn geweest van een troebele opvoeding. 

Over de jeugdjaren van Thieu zijn weinig gegevens bekend. Hij 
bezocht de lagere school, en hoewel hij nogal eens verzuimde kon hij goed 
meekomen. Na het verlaten van de lagere school kwam hij in dienst bij de 
Verenigde Blikfabrieken te Krommenie Daar heeft hij twee jaar gewerkt, 
waarna hij tot 1933 bij een timmermansbedrijf werkzaam was. Vervolgens 
kwam hij als leerling stempelmaker bij een andere blikfabriek in dienst. Hier 
bleef hij tot 1940 Gedurende de oorlogsjaren werd hij uitgezonden naar 
Duitsland. (Uit 'losse gespreksnotities' in het dossier blijkt, dat hij in die perio
de werkzaam was op een Deense boot, die Duitse vracht vervoerde tussen 
Hamburg en Embden. Vanwege broederdienst was hij vrijgesteld van mili
taire dienst.) Nadien keerde hij nog voor korte tijd terug naar zijn voormali
ge Nederlandse werkgever. 

Rond zijn drieëndertigste jaar, in 1947, begon zijn drankgebruik 
excessief te worden. Na een klaarblijkelijk lange periode van een zeker even
wicht ging zijn gevoel voor maat verloren. Een bijna onherroepelijke aanzet 
tot het verlies van zijn Zelf. Ten einde raad wendde hij zich dan ook tot het 
Medisch Consultatie Bureau, waarna hij voor een drankontwenningskuur werd 
opgenomen in het psychiatrisch centrum Vogelenzang Na enige weken werd 
hij zeer agressief en sprong door het dak van een serre (116). Daarbij brak hij 
een been, en zijn verblijf werd daardoor langer dan noodzakelijk. In een ver
slag werd hij gekarakteriseerd als een leugenachtige, wilszwakke, moederge
bonden psychopaat. Hij wist zich overigens goed aan te passen aan het regime 
van de inrichting. 

In augustus 1947 trouwde hij met de dan 25-jarige Suze L., de vrouw 
die in zijn verhaal verder als lood op zijn leven zal wegen. Enkele maanden 
eerder was er uit hun relatie een kind geboren. Suze bracht overigens nóg 
twee kinderen mee uit haar eerste huwelijk. Uit haar verbintenis met Thieu 
werden drie kinderen geboren. 

Tot aan 1953 verliep alles betrekkelijk 'normaal', maar sedertdien wer
den de moeilijkheden steeds groter Mathieu bracht de helft van zijn inko
men naar de kastelein en verkocht onder meer de distributiebonnen van zijn 
gezin. Een catastrofe kon niet uitblijven. De schulden stapelden zich op en een 
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huurschuld leidde er uiteindelijk toe dat het gezin omstreeks 1957 de woning 
werd uitgezet (98). Terwijl de familie in een pension verbleef, werd Thieu 
voor de tweede maal opgenomen, ditmaal in Medemblik. Na zijn ontslag werd 
hij met behulp van een toezichthoudende instantie geplaatst bij een schipper 
van een grote rederij. Dat ging een paar jaar goed, maar toen begon hij ech
ter opnieuw te drinken. Van de zeventig gulden netto per week6 gingen er 
zeker vijfentwintig naar de kastelein Hij werd verscheidene keren veroor
deeld wegens openbare dronkenschap Suze kreeg kennis aan een man die 
meer verdiende, en daarmee probeerde zij haar man te prikkelen en hem te 
weerhouden naar het café te gaan. Het resultaat van dit alles was, dat hij steeds 
meer drank ging gebruiken en dat zijn achterdocht toenam. Ten slotte nam 
hij ontslag bij de rederij, omdat hij van oordeel was dat hij inderdaad te wei
nig verdiende. 

Aangezien hij onverdraagzaam en agressief was wanneer hij had 
gedronken, diende zijn vrouw een eis tot echtscheiding in en werd hem de toe
gang tot de woning ontzegd. Lange tijd heeft hij zijn kinderen ook niet mogen 
zien. Het hele bestaan viel in duigen. Aan deze Teufelskreis is hij nooit meer 
ontsnapt. 

Op 2 december 1957 maakte hij voor het eerst gebruik van het pas
santenverblijf van de thuislozenzorg. Na de kerstdagen dat jaar werd hij opge
nomen in het internaat HVO7 en bleef daar tot mei 1958. De zomermaanden 
zwierf hij en m september keerde hij opnieuw terug naar HVO, deze keer tot 
april 1959. Daarna kwam hij hier tot 1962 uitsluitend als passant, woonde 
toen weer een jaar in het internaat en zwierf vervolgens tot 1964 door het 
land. In februari dat jaar werd hij 'vaste' bewoner van De Hülsen» in Nijmegen, 
alwaar hij op 3 april 1974 overleed. 

De psychiater 

De psychiater oordeelde dat Thieu een habitude dronkaard was met de nei
ging tot chronisch alcoholisme. 'Hij heeft sterke infantiele trekken en een uit
gesproken feminine inslag die hij door middel van alcohol tracht te 
compenseren.' Hem inzicht geven in zijn problematiek werd een dubieuze 
onderneming geacht. De prognose was ongunstig. Thieu werd niet in staat 
geacht zijn drinken binnen de perken te houden, ook al wist hij dat zijn exces
sieve drinken hem noodlottig zou worden (61) 

Het medicijngebruik is wisselend geweest Aanvankelijk driemaal 
daags Tofranil en 's avonds Luminal Later werd het driemaal daags Largactil. 
Wat in de korte dossier-notitie opvalt, is het feit dat de kinderlijkheid en de 
femmine inslag vermeld worden als vrijwel onvermijdelijk resultaat van een 
vaderloze jeugd. Een zoon moet het manlijk-volwassen aspect van zijn per-
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soonlijkheid ontwikkelen op geleide van zijn vader-beeld. Maar Thieu heeft 
nooit een Leitmotiv gekregen om zijn manlijke identiteit tot stand te brengen, 
bleef daardoor gevangen in de sfeer van zijn moeder en werd getekend door 
een levensonmachtig, werkelijkheidsschuw karakter. Het is denk ik juist het 
deterministische element in deze benadering te relativeren. De 'afwezige vader' 
vormt geen absolute verklaringsgrond. Kinderen uit hetzelfde milieu, aan wie 
het eveneens aan bepalende invloeden ontbroken heeft, hebben daaruit toch 
een houding ontwikkeld die hen in staat stelde om zich te handhaven en te 
ontplooien. Dus tegen de verdrukking in. 

Over 'de gemiste' vader wordt, zeker tegenwoordig, heel wat genu
anceerder gedacht. De voorafbeelding van het volwassen leven, in de zin van 
een innerlijke structuur van gerichtheid en vertrouwen, kent vele gradaties. De 
vanzelfsprekende machtspositie van de vader in het gezin is allang onder
graven. Hij is niet meer de onbetwiste autoriteit. De Pater familias9 Dat neemt 
niet weg, dat het moderne ideaalbeeld van onafhankelijkheid en individuali
teit óok veel slachtoffers kent.10 

Hoe aannemelijk het ook moge zijn, dat een positief begeleidende 
vader veel van de misère zou hebben kunnen voorkomen, het is goed nog 
eens te benadrukken dat er bij thuislozen niet a priori sprake hoeft te zijn van 
belastende factoren in het gezinsmilieu, noch dat alcohol altijd een rol van bete
kenis speelt. Uit de in hoofdstuk III beschreven studies van Horst en van ande
ren bleek al, dat in sommige gevallen het jeugdmilieu zelfs gunstig genoemd 
kon worden, - (dus) niet élke vermeende determinant heeft een onstuitbare 
doorwerking. 

Het is niet eenvoudig ten slotte hoe we de genoemde femmine inslag 
moeten begrijpen. Wijst het op een zachtgeaardheid, op de klank van zijn 
stem of op een bepaalde, vrouwelijke gemanierdheid? Was hij sentimenteel? 
Of wordt er, zoals gerapporteerd, een ongezond sterke band met zijn moe
der mee bedoeld, die voor veel alcoholisten zo kenmerkend is11 en waardoor 
zich een weinig masculine houding heeft ontwikkeld? Heeft de natuur dan 
zo'n scherpe scheiding gemaakt tussen al het masculine enerzijds en al het 
feminine aan de andere kant? In Noodlottige passies komt een 'feminine inslag' bij 
eerste lezing niet als kenmerkend naar voren. Hij herkende het overigens bij 
sommige mannen wel (29). Ik kom daar bij de interpretatie van Thieu's geschie
denis nog op terug. 

De tbutslozenzorg 

In de tweede helft van de jaren zestig is door de KRO-televisie een docu
mentaire gemaakt over de thuislozenzorg. Een vermeldenswaardige bijzon
derheid is dat daarin Mathieu Heerink als representant een hoofdrol vervulde 
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Had ik deze documentaire kunnen zien, dan was ik althans voor even ont
snapt geweest aan het isolement van het geschreven woord Alle naspeurin
gen bleken helaas tevergeefs. 

De thuislozenzorg heeft zich zon 17 jaar over deze man ontfermd, 
met voornamelijk in het begin een aantal onderbrekingen van soms wel enke
le maanden tot een jaar. Men heeft veel met hem te stellen gehad, zowel in 
Amsterdam als in Nijmegen Vaak was hij een bron van onrust, en schepte er 
behagen in anderen bij zijn drankmisbruik mee te slepen of met mooie praat
jes geld uit de zak te kloppen. 

Eigenlijk tot aan zijn dood in 1974 was er sprake van een aaneen
schakelingvan goede voornemens en onmiddellijke terugval vanwege drank
misbruik. Hij gebruikte ook marihuana, en soms morfine. Blijkens de 
aantekeningen in het dossier heeft hij ook eens een poging tot zelfmoord 
gedaan, doch de indruk was dit meer 'show' was, en geen ernst.12 

Hij geraakte meerdere malen in een hysterische toestand, waarbij hij 
letterlijk met zijn hoofd tegen de muur liep of in vechtpartijen verwikkelde. 
Dikwijls was hij angstig, in het bijzonder voor psychiatrische opnamen. Hier
door fungeerde de thuislozeninstelling min of meer als onderduikadres. 

Verschillende rapporteurs schreven geen enkel perspectief te zien, 
en waren van mening dat Thieu tot de permanent verzorgden zou blijven 
behoren. 'Er dient naar gestreefd te worden dat betrokkene zichzelf aan
vaardbaar maakt binnen de inrichting. We dienen de nodige tolerantie te 
betrachten, als hij eens behoefte heeft om de inrichting voor een paar dagen 
te verlaten', aldus een passage uit een rapport van 1964 De twee volgende 
rapportfragmenten uit zijn verblijf in De Hülse« wijzen er op dat dit streven 
niet tevergeefs is geweest, ofschoon zijn problematiek geenszins verminder
de. 

December 1972 'Voor een heel stuk is het gelukt hem onder con
trole te krijgen wat betreft zijn verslaving aan drugs. Compensatie zoekt hij 
in de drank. Wekelijks komt het voor, dat hij dronken thuiskomt. We heb
ben hem de nodige 'dressuur' bijgebracht, zodat het niet steeds tot excessen 
komt. Eén- à tweemaal per jaar loopt het grandioos uit de hand. Hij arriveert 
dan veelal per ambulance uit Amsterdam. 

Hij is zeer moeilijk, en door hem tolerant tegemoet te treden is het 
gelukt hem aan de inrichting te binden. Hij is werkzaam in de kantine, het
geen in de weekeinden heilzaam werkt doordat dit hem dwingt binnenshuis 
te blijven. Hij is er zich terdege van bewust, dat hij de situatie, zoals deze is 
gegroeid in De Hülse«, nodig heeft om te kunnen bestaan.' 

Januari 1974 'Man gaat gebukt onder de last van zijn verslaving. Is 
zeer moeilijk onder controle te houden. Er zijn regelmatig korte episodes dat 
hij ziek is. Hij schaamt zich dan, en kan zich de door hem veroorzaakte toe
standen naderhand niet meer voor de geest halen. Getracht wordt door mid-
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del van medicamenten deze spanningen te laten afvloeien. Door deze 'stijl' 
van leven is H aangewezen op een beschermende, tolerante leef- en werksi
tuatie. Dit is hij zich ook ten volle bewust.' 

Hij was geen somber mens, ofschoon hij als het ware alleen nog leef
de van verhalen over vroeger. Hij was populair onder de bewoners van De 
Hülsen, vooral doordat hij het beheer voerde over de kantine. 

De levensschets van Mathieu Heerink. Interpretatie 

Noodlottige passies is als een film waarin óók niet alle details vertoond worden. 
Mathieu Heerink is als een regisseur zo selectief geweest, alleen niet zo wel
overwogen. Maar het verzwijgen van een páár bijzonderheden overtuigt mij 
van het feit, dat hij zich realiseerde waar hij mee bezig was. Het is eigenlijk 
helemaal tegen zijn 'moraal' in om verborgen te houden, dat hij 'moest' trou
wen en dat zijn vrouw reeds twee kinderen had. Behalve dat dit in die tijd 
nog een schande was, lijkt mij zijn motief voor het negeren van deze feiten 
simpel en plausibel. Hij zal gedacht hebben: 'Het is zo al bont genoeg, zoals 
ik uit dit boekje tevoorschijn kom'.13 Dit kan niemand ontkennen, ofschoon 
het de vraag is of hij (nog) tot werkelijk inzicht en oordeel in staat was. Lang
durig alcoholmisbruik en later ook van andere bedwelmende middelen heb
ben bij veel mensen een fatale werking op het psychisch functioneren 
Anderzijds is er mogelijk sprake van een bewuste verschrijving of omdraaiing 
van feiten. Tot ze opeens voor mij stond, met twee kinderen van mij' (119), 
is de enige indirecte mededeling waaruit zou kunnen blijken, dat het gezin 
Heerink ook nog een of twee stiefkinderen telde. Heel anders ten slotte is de 
zinspeling op pagina 134, waaruit blijkt dat Suze een verhouding was begon
nen met een getrouwde man die reeds twee kinderen had, en bovendien in elk 
geval één van Suze (129). Ik kom hier overigens nog op terug, als het gaat 
over de relatie tot zijn vader. 

Dat de chronologie voorts niet geheel overeenkomstig de werke
lijkheid is, vind ik bijkomstig. Een voorbeeld geeft de tweede episode, die 
aanvangt met de vaststelling dat hij al weer een halfjaar getrouwd is (74). In 
het verhaal is het dan eind 1947, begin 1948. Een bladzijde verder wordt zijn 
eerste zoon geboren, terwijl dit heuglijke feit plaatsvond in het voorjaar van 
1947. Andere voorbeelden van 'vergissen' hebben betrekking op het aantal 
psychiatrische opnamen en op de periode dat het hem naar zijn zeggen weer 
redelijk voor de wind gaat, terwijl uit het dossier blijkt dat hij dan een zwer
vend bestaan leidt. Dat hij geen toegang had tot zijn geheugen, kan er toe 
hebben geleid dat zijn levensverhaal ruim dertig jaar later een andere lezing 
toont over de gebeurtenissen dan ons uit de rapportage bekend is. Omdat 
Mathieu Heerink, zo zouden we moraliserend kunnen redeneren, een habi-
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tuele dronkaard is genoemd, kunnen we daaraan de logica ontlenen, dat zijn 
'verdediging van het leven' berust op lichtzinnigheid en leugens.14 Met ande
re woorden, we zijn direct geneigd of zelfs gelegitimeerd het voor zijn echt
genote op te nemen en haar te prijzen voor de overlevingstocht met Mathieu. 
Het doet echter weinig af aan de intrinsieke waarde van de door hem beschre
ven gebeurtenissen, en bovendien lijkt het me niet helemaal juist om a prio
ri uit te gaan van de volledigheid en juistheid van alle rapportage-gegevens." 
Niettemin vormen deze het enige 'objectieve' referentiepunt en beschouw ik 
ze in grote lijn toch wel als betrouwbaar. 

Ofschoon hij 53 jaar was toen hij zich aan het schrijven zette, en al 
tien jaar in het domein van de thuislozen leefde, mogen we Noodlottige passies 
toch beschouwen als een subjectief, oprecht gemeende reconstructie, waar
in - bewust of onbewust - alle durf en zwakheden zijn blootgelegd. Het is 
hem zeker niet te doen geweest de lezer slechts te imponeren met amoureu
ze avonturen. Het relaas van zijn leven stemt in generlei opzicht tot blijheid. 
Het is helaas postuum, maar hij verdient lof voor de moed die hij heeft opge
bracht zijn levensloop voor ons uit te tekenen. De laatste vijftien jaar van zijn 
leven was hij al min of meer in de vergetelheid geraakt. Nu blijft er in elk 
geval dit gedenkteken. 

Als het verhaal begint, is Thieu 31 jaar. Terug van (vermoedelijk) de Arbeits
einsatz, terug bij zijn ouderlijk huis. Het gegeven dat hij in Noodlottige passies in 
feite niets zegt over zijn voorgaande levensfasen, doet de gedachte rijzen, dat 
zijn leven dan nog elke kant op kan. Hij is vrijgezel, toont een opgewekt 
karakter en hij heeft ambitie. Maar toch, hij heeft zijn latere noodlot al half 
in handen. Hoe zeer hij zich ook gezegend voelt door levenservaring, de 
ambitie is gekleurd door het bijna kinderlijke ideaal om rijk te worden. Daar
entegen heeft hij geen speciaal vak geleerd en staat hij ook niet te springen 
om werk te krijgen. Er is geen enkel gericht plan, geen enkel 'gereedschap' 
om zijn droom te verwezenlijken. De ambitie blijft derhalve onvervuld. Hij 
amuseerde zich waar mogelijk, dacht weinig aan de toekomst en deed nau
welijks pogingen om zijn mogelijkheden te verkennen. Thieu kon zich wel 
voordoen als een verantwoordelijke volwassene, maar in vele opzichten bleef 
hij handelen als een kind dat aan zijn moeder gebonden is 

'Drinken is leven van illusies', schrijft van der Does in 1965, 'en daar
om droomt hij in zijn zelfoverschatting van een grootse toekomst, terwijl hij 
tegelijk is uitgeleverd aan een noodlottig, negatief zelfbeeld.'16 

Thieu houdt de eerlijkheid hoog in zijn vaandel en verwerpt daar
om de levenshouding van zwarthandelaren. Dat zijn zwendelaars en parasie
ten. Hij is Luthers opgevoed, en kent, hoewel misschien extreem, het 
onderscheid tussen goed en kwaad. Dat hij zelf een sociale uitkering geniet, 
is van een heel andere orde. Dat bestempelt je niet tot 'parasiet', maar Thieu's 
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houding toont op zijn minst een geringe afspiegeling daarvan. Hij stelt er 
zich van afhankelijk, want hij gaat mee in de stroom van gebeurtenissen. Dat 
hij werkelijk de weg weet langs de 'poel des verderf', is maar schijn. Wat had 
hij op welk moment van zijn levensgeschiedenis moeten doen om aan zijn 
noodlot te ontkomen?17 Het waren niet alleen de concrete, dramatische fei
telijkheden. Deze behoren tot het leven en zijn door de meeste mensen te 
overwinnen, hoezeer er soms ook sprake is van een onverwachte levenswen
ding. Bij Mathieu Heerink zien we vooral het gebrek aan worsteling en her
bezinning. Geen reflectie. Het is een treurspel. 

Zijn levenshouding heeft een structuur, waardoor de ogenschijnlijk 
nieuwe kansen - na de Tweede Wereldoorlog begint voor iedereen de weder
opbouw - geen grond vinden.18 De milieus waarin hij komt te verkeren, beves
tigen zijn al lang bestaande achterdocht en stimuleren hem geenszins om het 
eens anders aan te pakken Maar als dit laatste wel het geval zou zijn, dan zou 
het vermoedelijk nog niet baten. Thieu is moeilijk toegankelijk voor andere 
visies. Hij vertrouwt en wantrouwt zowel zijn eigen kompas als dat van ande
ren. Eigenlijk is hij onbetrouwbaar voor zichzelf. Hij is de man van het ogenblik 

Al vóór de miserabele gebeurtenissen zich in zijn leven voltrekken, 
zijn er sporen van verlatenheid De gebeurtenissen op zich 'tellen' wel mee: 
ze activeren zijn onvermogen, alsof hij hermetisch zit opgesloten in een zeer 
bepaalde structuur van denken en waarnemen.19 Hij heeft geen toegang tot 
zichzelf. Ik wil dat trachten te verduidelijken aan de hand van een aantal 
levensthema's en rolgedragingen in relatie tot Thieu's eigen relaas Met de 
kennis van wetenschappelijke studies treden we een wereld binnen, waarin 
een drama wordt opgevoerd, dat zijn oorsprong vindt in de subjectieve ver
beelding. Of is het niet de verbeelding, maar de werkelijkheid? Hoe het ook 
zij, het is de wereld volgens Mathieu Heerink. 

De opvoedingssituatie De jeugdjaren 

Er zijn, zo is ook reeds gebleken uit de biografische aantekeningen, weinig 
gegevens over Thieu's jeugdjaren bekend. 

Thieu werd geboren aan het begin van de Eerste Wereldoorlog in 
een niet van armoede gevrijwaard milieu Hij was de tweede zoon van vader 
Sebastiaan en moeder Carlotta, beiden geboren in de revolutionaire jaren '80 
van de 19dc eeuw en in 1907 gehuwd. Later werden nog vier kinderen gebo
ren, drie jongens en een meisje Voor zover bekend zijn Thieu en diens iets 
oudere broer August de enigen uit het gezin die ontspoord zijn.20 Beiden heb
ben een wispelturig leven geleid, dat met enig recht misschien Bourgondisch 
of hedonistisch genoemd kan worden, ware het niet dat de drank daar alle 
schoonheid van verdreef en de levensstijl dramatisch beïnvloedde. 
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Van August, geboren in 1913, is bekend dat hij een minstens zo zware alco-
holproblematiek had als zijn broer. Ook bij hem werden de moeilijkheden 
vooral na de Tweede Wereldoorlog manifest. Tot die tijd was hij werkzaam als 
stoker op de Indië-vaart. Maar ook gedurende de lange zwerfpenode 1952-
1973 lukte het hem nog regelmatig door middel van werk als stoker om in 
eigen onderhoud te voorzien 

Overigens bevreemdt het, dat Thieu's broers en ook zijn zus Claire 
zelfs in 1957 nog altijd thuis lijken te wonen (100). Nergens wordt gespro
ken over een huwelijk van een van hen, terwijl dergelijke levensgebeurtenis
sen zeker hebben plaatsgevonden, zoals uit dossier-aantekeningen blijkt. Zo 
is Claire met een stuurman getrouwd en is een van zijn broers naar Amerika 
vertrokken. Dat Thieu hierover niets heeft opgetekend, zou men misschien 
kunnen verklaren uit het feit dat hij überhaupt weinig zegt over de inhoud 
van het gewone dagelijkse leven Hij was wel gesteld op met name August en 
op zijn zus Claire Maar in Noodlottige passies ging het er om zijn persoonlijke 
lijdensgeschiedenis vast te leggen en daarin was weinig of geen ruimte voor 
de ongetwijfeld vele mooie herinneringen. Bovendien schreef hij dit alles in 
een periode dat het menselijk bestaan nog slechts lelijk voor hem was, kaal en 
uitzichtloos. Een andere factor ten slotte die hierbij mogelijk een rol speelt, 
is de Ungebutidenhett, die door het hele boek heen als een opvallend kenmerk 
zichtbaar blijft2I 

De familie woonde in Amsterdam-Oost, aan de Tussen Kadijken, vlak
bij de Nieuwe Vaart. Daar lagen verscheidene kleine scheepswerven. Suze 
woonde meer in het centrum, in de buurt van de Geldersekade, die evenals de 
Zeedijk rechtstreeks op de Nieuwmarkt uitkomt (48) Waar Thieu en Suze pre
cies woonden is niet bekend, maar zeer waarschijnlijk in het Havengebied ofwel 
de oostelijke eilanden. Amsterdam-Oost dus, zoals blijkt uit een aanwijzing op 
pagina 95, waar Thieu en Suze op visite gaan bij een vlakbij aangemeerde schip
per. Dit hele woongebied had een volksbuurtkarakter, dat de typische eigenschap 
heeft van sociale controle. Veel gekijk en geroddel. Niets gaat ongemerkt het 
oog van de buren voorbij, hetgeen nogal eens door Thieu, maar ook door 
Hilly en Suze als hinderlijk werd ervaren (21). Een andere (a-typische) eigen
schap van het woonmilieu van Thieu was de nabijheid van prostitutie. Ver
scheidene passages in Noodlottige passies bevatten de indicatie dat hij van jongs 
af aan met de fenomenen prostitutie en souteneurschap min of meer vertrouwd 
is geweest (15,48,50). Dit verklaart vermoedelijk mede zijn over het alge
meen negatieve beeld van zowel mannen als vrouwen 

De Jodenbreestraat, achter de Mozes en Aäronkerk en nabij het 
Waterlooplein, was een van de hoofdaders van de zogenaamde Jodenhoek. 
Daar heerste de klassieke jiddische gezelligheid, gekenmerkt door veel straat
handel en doordat verdriet en vreugde van het familieleven zich veelal op 
straat afspeelden." Aan dit deel van het leven in Amsterdam heeft de Duitse 
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bezetting definitief een einde gemaakt Toen Thieu er in zijn zwerversperio
de ging wonen, was een groot deel ten prooi aan verval en verkrotting Ook 
hier trof Thieu vermoedelijk geen enkel voorbeeld dat hem prikkelde zijn 
leven alsnog een andere wending te geven 

'Er zal sprake zijn geweest van een troebele opvoeding', zo lezen we 
in de biografische aantekeningen Een indruk die ontstaat uit het feit dat zijn 
vader zich grotendeels aan de directe zorg voor zijn gezin onttrok, niet alleen 
vanwege zijn beroepsmatige uithuizigheid maar ook door zijn gewoonte zijn 
zoons te betrekken in drankrituelen Vaders alcoholmisbruik moet de taak 
van moeder behoorlijk verzwaard hebben, en niet alleen omdat er daardoor 
geldzorgen ontstonden Voor Carlotta Heerink zal de situatie menigmaal uit
zichtloos geleken hebben 

In Noodlottige passies komt de positie van moeder onmiskenbaar als 
hoogst geplaatste naar voren, maar verder wordt van iets dat op een troebe
le situatie lijkt nauwelijks of geen gewag gemaakt Integendeel eigenlijk Ver
schillende passages doen denken aan een hecht gezinsverband (12,75) of 
wijzen op een harmonieuze verstandhouding tussen de ouders en op een stren
ge, misschien wel rechtlijnige, maar toch voorbeeldige opvoeding 
(17,35,42,52) Tegelijkertijd ontstaat de indruk, dat de kinderen naast, maar 
niet mét elkaar opgroeiden Veeleer groeiden ze tegen elkaar in, zoals ver
wilderde planten 

Thieu benadrukt, dat zijn vader zelf ook leefde naar de regels die hij 
stelde en dat hij zich niet aan drank te buiten ging Hoe hij zich op zee gedroeg 
ging niemand iets aan, dat 'was ver van de deur' (17) Thieu schetst derhalve 
een 'degelijk nest' Wat nu te zeggen over deze tegenspraak? Het is denk ik 
een kwestie van verstaan en voelen, hoe het 'troebele' en het 'degelijke' naast 
elkaar kunnen bestaan Het gezin Heerink kende zeer wel een aantal leefre
gels waaraan ieder gezinslid zich diende te houden (35), en er werd klaar
blijkelijk ook nu en dan gesproken over 'goed' en 'kwaad' " Het bijbrengen van 
normbesef moet zelfs heel nadrukkelijk, zij het voornamelijk door moeder, 
hebben plaatsgevonden, getuige de letterlijke uitlating van Thieu over 'alle 
gevoel voor ethica' (35) Ander 'bewijs' hiervoor is het feit dat hij op een gege
ven moment bijna niet meer thuiskomt, uit schaamte dat hij zover is afgegle
den van het voorgehouden ideaal van een normaal huiselijk leven (85,97) 
Het was de moraal die het gezin als bouwwerk nog overeind hield, maar het 
slechte voorbeeld van vader heeft grote verwarring gesticht en heeft moeder 
veel moeite bezorgd de teugels in de hand te houden Dat Thieu in Noodlot
tige passies zijn vaderbeeld vervalst, kan veroorzaakt zijn door de gelijkenis met 
vader, althans in figuurlijke zin Het is een hypothese 24 Thieu was als het 
ware blind geworden voor diens kwade invloeden, net zo goed als hij later 
de schadelijkheid van zijn eigen gedrag niet werkelijk wist te doorgronden 
Een opvoeding dus van moralisme Veel verboden en weinig hoop 
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Het hier geschilderde gezinsmilieu toont elementen die in de casuïstiek van 
thuislozen veelvuldig voorkomen, drankmisbruik, geldgebrek, een disharmo
nische relatie tussen de ouders en veel spanningen tussen ouders en kinderen. 
Een afwezige of ontoereikende vader komt eveneens vaak voor. Al met al geen 
goede condities voor een evenwichtige uitgroei van iemands persoonlijkheid. 
Een matige huisvesting en de situering in een bepaalde stadswijk doen daar 
nog een schepje bovenop BIJ Mathieu heeft het geleid tot veel innerlijke 
onrust, onechtheid, tot schuld- en spijtgevoelens en tot eenzaamheid. Dat 
verklaart mede de relationele problematiek en ook waarom hij de immer onver
mijdbare levensconflicten niet de baas kon Behalve de eigenaardige per
soonlijkheid van Thieu is een matige socialisatie hieraan debet geweest." 

Ofschoon Thieu nog wel eens verzuimde, kon hij op school goed meekomen. 
Hij spijbelde nogal eens, maar er waren geen bijzondere leermoeilijkheden 
Na de lagere school, dus in het midden van de jaren twintig, ging hij werken 
bij de Blikfabrieken in Krommenie. Een paar jaar later ging hij naar een tim
mermansbedrijf, waar hij bleef tot zijn uitzending naar Duitsland Het gezin 
bleef de rampspoed van werkloosheid, in die tijd op een hoogtepunt, ver
moedelijk geheel bespaard. 

In z'n algemeenheid is een geringe opleidingsgraad kenmerkend voor 
thuisloze mensen. Vele onderzoekingen komen tot de constatering, dat de 
meerderheid, en dan moeten we toch al gauw denken aan circa 80%, zich 
beneden het niveau van middelbaar (beroeps)onderwijs bevindt. 

Relatie met vader 

Uit het onderzoek van Judson Landis blijkt, dat waar een hechte band met 
de vader wordt aangegeven, dit meer zegt over gezinsverhoudingen, dan een 
positieve verhouding met de moeder. De meeste mensen neigen er namelijk 
toe, onafhankelijk van het feit of het gezin gelukkig of ongelukkig was, de 
ouders getrouwd of gescheiden, een goede verhouding met hun moeder aan 
te geven.26 Deze bevinding beschouw ik als een tamelijk precieze weergave 
van het algemene beeld dat Noodlottige passies met betrekking tot het ouder
schap oproept. Er blijkt bij Thieu alleen sprake geweest van een hechte band 
met moeder, terwijl de verhouding tot vader aanzienlijk afstandelijker was 
Ofschoon Thieu nogal opgeeft over de harmonie in het gezin Heerink (17, 
52), is er alle reden om de juistheid daarvan te betwijfelen. Maar enige reser
ve is op z'n plaats, want dat er een verschil is tussen feitelijkheid en voorge
stelde werkelijkheid, betekent niet per sé dat hij de thuissituatie heeft 
geïdealiseerd. De verklaring is mogelijk, dat in het gezin Heerink geen spra
ke was van opzettelijke, bewuste verwaarlozing, maar van een onbewust pro-
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ces bij de ouders, dat onbedoeld het desastreuze effect heeft gehad op de ont
wikkeling van enkele van hun kinderen Op bewust niveau blijkt er zelfs spra
ke geweest van betrokkenheid en zorg (17,35)27 

Het beeld van vader Sebastiaan, lange tijd olieman op een zeeschip, 
lijkt wel vervalst, al is het met weinig woorden 'Streng en puriteins, en een 
ontwikkeld gevoel voor verantwoordelijkheid' (17) Een soort heilige macht 
die zorgde voor 't geluk en welzijn van het gezin Z'n vader is in Noodlottige pas
sies wel aanwezig, maar zegt zelden iets De enkele keren dát hij iets zegt, is 
't dubbelzinnig (52) of, vanuit het beeld dat zijn zoon van hem geeft, onge
loofwaardig (117), terwijl het op pagina 117 waarschijnlijk een juiste weergave 
is van zijn vaders woorden Gaf vader wel eens goede raad, dan stuitte deze 
op de koppigheid van zijn zoon (64) Over het algemeen echter geldt de eer
der genoemde hypothese, dat beiden de werkelijkheid vervormden tot een 
pleidooi, in de zin van 'als 't mis ging was dat niet jouw schuld, maar hoog
stens was het een stommiteit dat je je zo op je kop had laten zitten' Vader stond 
bekend als een opvliegende man, die veel geld nodig had voor drank en zich 
weinig aantrok van de verantwoordelijkheid voor zijn vrouw en zes kinde
ren Toen Thieu bij een 'oude bekende' wat geld leende, maar niet vergat om 
deze schuld af te lossen, kwam dat omdat zijn moeder haar kinderen de regels 
van fatsoen had bijgebracht Zijn vader kan hierin niet het voorbeeld zijn 
geweest, want die was veelvuldig langdurig afwezig en onttrok, net als Thieu 
trouwens later zelf deed, een fors bedrag aan het huishoudbudget voor het 
eigen genoegen 

Het lijkt vrijwel zeker, dat zowel Thieu's vader als hijzelf in 'n bepaald 
opzicht veel gelijkenis vertoonden met de vader van Suze, alle drie hadden in 
het gezin een van 'de vrouw des huizes' afhankelijke positie De vader als sym
bool van autoriteit ging afJ8 Een ontluistering die diepe indruk op hem moet 
hebben gemaakt Na de kennismaking met zijn schoonouders liet Thieu zich 
daar denigrerend over uit en ook voor zichzelf verwierp hij zo'n toekomstbeeld 
(51,52) Een man moest de moed hebben voor zijn denkbeelden uit te komen 
en initiatieven durven nemen HIJ ging evenwel de weg die hij vreesde en 
meende op het laatst tenminste over één facet nog baas te kunnen zijn met 
Suze naar bed gaan (112, 122) Maar ook die 'macht' bleef bij Suze, doordat 
zij bepaalde wanneer dit gebeuren voor hem plezierig kon zijn Dat was wan
neer zij hem ergens toe wilde overhalen en alle verleidingskunstjes uit de kast 
haalde om daarin te slagen (123, 126) Maar voor het overige ervoer h ij zijn 
plaats in het gezin op den duur als die van een kostganger (96, 123) 

Tot slot een onthullend detail In 1971 schreef de arts van het internaat waar 
hij verbleef een brief aan Thieu's zus Daarin berichtte deze, 'dat Mathieu veel 
piekert over zijn vader, die hem indertijd zo nadrukkelijk voor zijn huwe
lijksplannen heeft gewaarschuwd Hij heeft deze raad toen in de wind gesla-
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gen en voelt zich daar nog steeds ongelukkig mee.' Of Claire aan het verzoek 
voldaan heeft, om Thieu een brief te schrijven en onder meer te vertellen hoe 
het met zijn vader ging en hoe deze het zou vinden als Thieu nog eens zou 
aankomen, is verder niet bekend. Zocht hij vroeger tevergeefs naar de auto
riteit van de vader, nu wilde hij in laatste instantie de liefde en de erkenning 
van zijn vader. 

De brief is het enige document, waaruit blijkt dat het voorgenomen 
huwelijk van Thieu en Suze in een bedenkelijk licht stond. Vermoedelijk, en 
dat was in die tijd een ernstig feit, omdat Suze al eerder gehuwd was geweest 
en twee kinderen had. 

Mathieu heeft in Noodlottige passies het hele ritueel rond verkering, 
kennismaking en huwelijksplannen knap geënsceneerd. In zijn 'verweerschrift' 
wordt nergens met een woord gerept over de bijzondere omstandigheden, 
terwijl hij toch bepaald geen man was zonder scrupules De verklaring is wel
licht tegelijkertijd tekenend. Ik zou niet willen zeggen, dat in Noodlottige pas
sies blijk wordt gegeven van een rijk ontwikkeld fantasieleven. Maar Thieu 
heeft met het verhaal als totaal zijn belevenissen wel gedramatiseerd, en hij 
heeft deze geschiedenis zo goed opgebouwd, dat de lezer ze (aanvankelijk) 
voor waarheid houdt Deze neiging tot het vertellen van fantastische verha
len lijkt op wat in de literatuur pseudologia fantastica wordt genoemd. Maar 
mogelijk is hier sprake van een grensgeval. Onder hen die hieraan lijden, kan 
volgens Vedder deze vorm van psychopathie zich voordoen in twee 'gedaan
ten' 29 Bij de pseudologia fantastica wordt de fantasie misbruikt tot het bedrie
gen van anderen. Maar onder de psychopaten komen ook de dromers voor, 
die leven in hun eigen fantasiewereld. Het verschil is echter, zo stelt Vedder, 
dat de pseudoloog de mensen bedriegt, terwijl de dromerige fantast zichzelf 
voor de gek houdt. Bij Thieu is een mengvorm van beide te constateren, bij
voorbeeld zijn vindingrijkheid om anderen geld uit de zak te kloppen, wijst 
op trekken van een oplichterstype (32).30 

We kunnen hieruit begrijpen, hoezeer Thieu zich verbeeld heeft 
onschuldig te zijn aan de ontstane ellende. Deze zelfverbeelding wordt gebo
ren uit de vervreemding van zichzelf en van zijn omgevende werkelijkheid, 
stelt van der Does." 

De gebrekkige identificatiemogelijkheden moeten Thieu onzeker 
hebben gemaakt omtrent de mannelijke rol, waardoor ook het zelfbeeld 
inadequaat is geworden. Gukenbiehl wijst op tal van negatieve gedrags- en 
ontwikkelingsgevolgen daarvan." De McCord's wezen er op, dat dit pre
disponeert tot alcoholisme, en dat alcoholisten in hoge mate onderhevig zijn 
aan een intense dependency conflict." Dit wil zeggen, dat zij een sterk verlangen 
hebben naar afhankelijkheid, maar dit verlangen krachtig moeten verdrin
gen omdat het als onmanlijk geldt. De alcoholisme-kenner Matussek 
omschrijft nog scherper de gedaante van de alcoholist: 'Dat, wat zich lang-
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zamerhand als een zekere bepalende structuur uitkristalliseert, bestaat uit een 
vader die identificatie bemoeilijkt, naast een verwennende of harde en afwij
zende moeder.''4 Het is precies de mangelhaften Basissozialisatwn waarover 
Walter Haider het heeft.35 

Verhouding tot vrouwen 

Zich superieur voelen ten opzichte 
van alle vrouwen is een patriarchale illusie 36 

Laten we ons allereerst realiseren, dat zijn verhoudingen met vrouwen date
ren van vóór 1960. Tegenwoordig weet iedereen wat het wil zeggen dat in 
die tijd het traditionele rollenpatroon het enige baken was, zowel voor de 
vrouw als voor de man. In de tweede plaats is hij opgegroeid in een milieu -
ik bedoel hier zowel het gezin als de buurt - dat hem een vrouwbeeld toon
de, waaruit bleek dat zij ondergeschikt was aan de man en paradoxaal genoeg, 
in hoge mate verantwoordelijk voor de ups en downs in de relatie. De man trof 
zelden blaam. Een weinig progressief vrouwbeeld, ofschoon in alle situaties 
in Noodlottige passies het de vrouw is die de touwtjes in handen heeft en daar
mee zijn ogenschijnlijk rotsvaste visie omtrent rolverdeling tot gruis vermaalt. 
Meermalen wordt daarom de vrouw als duivels afgeschilderd en de man als 
slachtoffer. 

Thieu was er zeer op gesteld in gezelschap van een vrouw te zijn, 
bijna om het even welke want hij kon zijn erotische driften moeilijk in toom 
houden. Zijn relaties met hen hadden vooral een instrumenteel karakter en 
waren gericht op het bevredigen van zowel de fysieke behoeften als de behoef
te te kunnen imponeren als man.37 Dat lukte zeker een aantal keren, maar een 
dergelijke onrijpe behoefte was geen basis voor een stabiele relatie. Hij was 
niet van nature de meerdere, maar wilde dat zijn vanuit een negatief zelfbeeld. 
'Wie zou toch op mij jaloers kunnen zijn?!1 Dat pakte meermalen dus ook ver
keerd uit, waardoor hij zich beduveld voelde en tegelijk 'een dwaas, die veel 
te goed van vertrouwen was' 

De vrouw was voor Thieu als een paradijs, dat hij kost wat kost wil
de binnentreden. Zodra het na veel berekenend handelen zover was, ver
dween de betoverde glans en was de betreffende vrouw weer gelijk alle andere. 
Dát vond hij kennelijk 'heel gewoon', maar dat hij zo weinig scrupules ken
de, brak hem nogal eens op. Of de daarop getoonde schaamte serieus geno
men moet worden, valt te betwijfelen. Elke verwachte consequentie daarvan 
bleef namelijk uit Hij kon zichzelf niet corrigeren. Als hij spijt had, dan meen-
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de hij dat, maar hij doorleefde de spijt niet. Zijn spijt was als een overweging. 
Slechts voor enkele ogenblikken. 

Zijn vrouwbeeld was pijnlijk tegenstrijdig. Enerzijds was de vrouw zijn 
idool, een heiligheid ook waarvoor hij vanuit een innerlijke noodzaak moest 
opkomen Hij wist heel goed 'de ridder' te spelen. Anderzijds was zij alleen 
maar nodig voor het behagen, voor bevrediging van de zinnelijke neigingen. 
Met name op dit terrein ligt een diep innerlijk conflict, want zodra zij vero
verd was, was het mysterie voorbij. Dan werd zij eigenlijk een voetveeg, die 
ook alle blaam treft wanneer een en ander in het honderd loopt. Zijn hou
ding naar dames van lichte zeden was precies hetzelfde. Hoeren vond hij over 
het algemeen verwerpelijke wezens, maar als zij zijn zinnen wisten te begoo-
chelen, dan was dat het einde. Daarna was zij weer de onbetrouwbare snol. 
Als sommige vrouwen hierop een uitzondering maakten, dan kwam dat door
dat zij ondubbelzinnig gecharmeerd waren van zijn stoere gedrag. Zoals de 
Duitse vrouwen ten tijde van de oorlog, die zijn mannelijkheid bevestigden 
door er onomwonden prijs op te stellen seksueel door hem bevredigd te wor
den. Die wisten als het ware zijn natuur op waarde te schatten.38 

Samenvattend is te zeggen, dat Thieu een sterk verwrongen, armoe
dig beeld van vrouwen had. Hij was afhankelijk van ze, alhoewel voor die ene 
bepaalde vrouw waren er 'desnoods' wel duizend anderen. Eigenlijk behan
delde hij zijn vriendinnen meedogenloos, terwijl hij een grenzeloze bewon
dering voor hen had. Diepe twijfel en kwaadwilligheid vormden van al zijn 
doodgewone verlangens de enige bron van inspiratie. 

Relatie met (schoon-)moeder 

Over Carlotta Heerink-Mulder zijn weinig biografische gegevens in het dos
sier te vinden. Bekend is alleen dat zij in 1907 in het huwelijk trad met de 
zeeman Sebastiaan Heerink, dat zij het leven schonk aan zes kinderen en 
overleed in 1961. Toen Thieu in mei 1945 thuis kwam, waren zijn ouders in 
zijn beleving al 'oudjes', maar feitelijk toch zeker nog geen 65 jaar Zijn vader 
werkte nog (22). 

Carlotta was wat we tegenwoordig wel de 'klassieke' moeder noe
men: zichzelf ogenschijnlijk wegcijferend voor haar gezin. Daar had ze genoeg 
aan,· ze was graag op zichzelf ( 13). ZIJ was er altijd, in zorg, in ongerustheid, 
in verwennerij.39 Het is niet verwonderlijk dat ze op Suze een bazige indruk 
maakte (75). 

'Moeder was nogal puriteins van aard', schrijft Thieu. Het gaf blijkbaar 
weinig pas om zómaar terwille van vermaak bij een buurvrouw op bezoek te 
gaan. Uit vrees voor bemoeizucht begon Thieu haar dan regelmatig maar wat 
wijs te maken, waarbij hij wel zo handig was om in te spelen op haar verwach-
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tingen ( 18) Toen hem opviel dat dit liegen bijna een gewoonte werd, voelde hij 
zich daarover pijnlijk schuldig, misschien te meer daar Thieu duidelijk haar 
oogappel was (35,40,115). Soms lag het er dik bovenop dat het maar smoesjes 
waren, en dan was tot zijn schrik moeder de eerste die hem doorzag (45). 

De speciale band met zijn moeder loopt als een rode draad door Nood
lottige passies. Moeder is bewust of onbewust tegenwoordig bij alles wat Thieu 
doet. Zoals daarnet al is opgemerkt, was zijn moeder bezorgd over hem en fun
geerde zij als een 'thuishaven' waar hij vrijwel altijd terecht kon. 'Vrijwel', want 
op het laatst verruilde zij haar gastvrijheid voor de suggestie dat hij maar bij 
het consultatiebureau voor onderdak te rade moest gaan, daar zij anders last 
met zijn broers zou krijgen (133). Maar gewoonlijk nam zij het altijd voor 
Thieu op, stopte zij hem wat extra geld toe of verschafte zij hem speciale pri
vileges.40 Door hem te verwennen, vergrootte zij zijn afhankelijkheid van haar. 

Hij ondervond zowel het voordeel als de hinder van zijn 'geweten', 
vandaar de schaamte om zijn moeder te confronteren met wat er van hem 
geworden was. Maar Thieu bleef haar lievelingsjongen. Van haar kon hij op 
aan, want zelfs in de meest extreme situatie koos moeder bijna blindelings 
partij voor hem: 'Had haar maar doodgeslagen' (102). 

Zijn schoonmoeder was hem vanaf de eerste ontmoeting een doorn 
in 't oog Hij vond haar een burgelijke, domme en zelfingenomen vrouw, bij
na een belemmering voor zijn verhouding met Suze. Een vreemde arrogan
tie. Een dag later - toen Suze voor het eerst bij hem thuis kwam - verdedigde 
hij achteraf z'n moeders houding jegens Suze: 'Zij wil precies weten wat voor 
vlees ze in de kuip heeft. Dat is nu eenmaal zo' (49,52,53) De moederfiguur 
was voor Thieu zon 'centrale wegwijzer', dat hij tegen Suze zelfs zei dat als 
het tussen hen wat wilde worden, 'haar moeder toch een hoop veranderen 
moest' (51). De relatie met zijn schoonmoeder bleef altijd een bron van erger
nis. Met Thieu's moeder moest ZIJ een oneerlijke concurrentie aan. Zij had 
eenvoudig geen recht van bestaan. 

Hdly 

Eigenlijk van begin af aan een onechte relatie, slechts gebaseerd op de avon
tuurlijke gedachte te onderzoeken hoe zij te versieren was (15). 

Wanneer hij onverwacht te weten komt, dat zij 'de hoer' speelt, wijst 
hij haar zeer beslist af. Met 'dat slag vrouwen wil ik niets van doen hebben'. 
Maar in het vuur van zijn 'liefde' smolt dat besluit weer weg. Hij laat zich al 
gauw door haar tranen in de luren leggen en ziet dan zijn kans schoon haar 
'te gebruiken' (19). Ziehier de dubbele moraal, die hem altijd de das om deed. 

Als hij korte tijd later ook nog verneemt dat zij getrouwd is, blijkt het 
hek van de dam· een grondige, definitieve afwijzing en een niet mis te verstane 

- 2 8 2 - DE ODYSSEE VAN T H U I S L O Z E N 



houding van superioriteit (22). Hij was er namelijk van overtuigd, dat zij zon
der hem elk moreel houvast zou verliezen en snel naar een beklagenswaardig 
peil zou afzakken. Maar Hilly, tien jaar jonger dan Thieu, had volgens hem 
haar kansen om gered te worden verspeeld. 

Betsy 

Mathieu vond zich een dwaas Hoe had hij kunnen denken, dat Hilly wel 
eens de goede vrouw zou kunnen zijn? Hij zocht een eerlijke vrouw (35). 
Toen hij vernam, dat zij al getrouwd was en ook reeds een kind had, voelde 
hij zich diep bedrogen. Eerder de reden voor een stevige borrel·1, dan voor 
treurnis (23). In een café aan de Zeedijk ontmoette hij Betsy. Spontaan, jong, 
verwend en geslepen (25) Voor deze blonde, guitige prostituée had hij respect 
(34), want zij kwam er tenminste eerlijk voor uit dat zij 'van de vlakte' was. Met 
haar beleeft hij dan het avontuur van oplichting. 

Ze gingen naar een 'fatsoenlijker' gelegenheid, maar weldra blijkt dat 
de lokatie voornamelijk bezocht wordt door homofielen. Voor Betsy een 
bekende, maar toch griezelige tent, hetgeen de onverschrokken Thieu extra 
prikkelde om zijn mannelijkheid prompt te manifesteren (26). 'Zolang ik er 
ben, is er niemand die je lastig valt.' Hij kreeg volop de kans zijn bravoure uit 
te leven In een ander soortgelijk café43 kwam Thieu op het verrassende43 idee 
'er wat weg te slepen', door zogenaamd in te gaan op de avances van homo's 
en dan 'wat visjes uit te gooien' naar de dikke portemonnaie Het plan lukte. 
Het gebeurde zonder wroeging, zonder schaamte. Het ging hem vermoede
lijk minder om het stelen zelf, maar om het experimenteren van iets geraffi
neerd in bezit te krijgen. Een slinkse, laakbare daad. Het fatsoen is óok een 
aspect van hemzelf en daarom vond hij het - achteraf - natuurlijk iets schan
delijke, maar hij herkende het niet als het gappen van de echte dief. Het was 
zijn eenzame, wanhopige poging te ontsnappen aan zijn noodlot en te zijn als 
de anderen, meer niet. 

Ofschoon hij een paar maal weifelde, bleef hij die nacht bij Betsy 
slapen. Ze waren beiden te dronken voor seks, maar de volgende ochtend gaf 
zij zich met onverwachte overgave Het hoertje was desondanks niet in staat 
Thieu aan zich te binden. 'Neen, want dan kom ik automatisch in allerlei vie
ze zaakjes' (35) 

De dubbele moraal kleurde elk pad dat hij opging. Eigenlijk vond hij 
prostitutie verwerpelijk, zoals bleek in de ontmoeting met Hilly. Het is alsof 
zijn fatsoen hem al gebood haar nog langer te willen ontmoeten. Hij was blij 
te weten, hoe de vlag er voor stond (19). Maar het is zijn eeuwige onrust, zijn 
eigen vreemdheid die hem verleidde. Het is een mengeling van weerzin en lief
de. Het eventuele genoegen en de koestering wogen een stuk zwaarder dan 
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zijn 'spontane' oordeel 'Zo is dat slag vrouwen Die zullen een ander nooit 
tekort doen' (26) Aardmoederlijk goed 

Suze Een roos gelijk een zwaard 

In Noodlottige passies leren we Suze kennen als een jonge, aantrekkelijke en net
te vrouw van, op dat moment, ongeveer 25 jaar ZIJ werkte op een textiel-ate
lier en woonde (nog) (weer) bij haar ouders Haar vader was machinist bij de 
spoorwegen 

Thieu veroverde haar met veel bravoure, maar drong zich nog niet al 
te zeer op De volgende dag vertelde hij Suze, dat hij om harentwille er ogen
blikkelijk op uit was gegaan om werk te vinden, en dat het hem meteen gelukt 
was « Suze was een en al bewondering Ze vreesde aanvankelijk, dat hij (ook) 
zo'n type was van 'een avondje uit, alles willen en dan adieu' (40) Nou, zo'n 
type was hij eigenlijk wel (23) Alleen dit keer in een andere vorm, met een ande
re 'techniek' hij ging omzichtig, maar vastberaden met haar om, teneinde Suze 
tot zijn persoonlijk bezit te kunnen maken Hij maande zich tot geduld 
(38,41,44) Was dit uit angst om verlaten te worden? Een verlatingsangst, zoals 
soms herkenbaar bij jonge kinderen? Deze hangt nauw samen met de symbi
otische relatie tussen moederen kind Naïviteit (41) en onverschilligheid (43) 
tekenden zijn opzettelijk gespeelde 'omgangstaal' volgens Thieu was het de 
ware aanpak Het waren niet alleen verlegen maniertjes om een goede indruk 
te maken Al heel snel, en dat was kenmerkend voor Thieu's wijze van relatie-
leggen, trad het chantage-element op de voorgrond (43,45,47,97) Dat bleef 
zo, en daarom waren de gesprekken tussen de echtelieden zo moeilijk Bij 
Thieu speelde meestal een tevoren overdachte strategie die bij Suze tot ach
terdocht leidde 45 Dit onvermogen om een werkelijke relatie te leggen was de 
belangrijkste moeilijkheid waarmee hij in zijn leven te kampen had Hij wor
stelde met het onderscheid tussen liefde en begeerte, waarbij dit laatste de 
overhand had Hij werd zeer venijnig, als iemand hem op dit punt doorhad 
Waarschijnlijk werd hij overrompeld door de ervaring dat Suze, na zich aan 
hem gegeven te hebben, 'weer een gewone vrouw was zoals er duizenden 
rondlopen' (54,60) HIJ hield meer van haar, naarmate ZIJ hem ontglipte Als
of Suze zijn gedachten raadde, vroeg ze zacht 'Heb je nu je zin?' Even bleef 
het wanhopig stil binnen hem Daar wist hij zo gauw geen antwoord op HIJ 
wimpelde het slimmetjes af, door op te merken dat ze nu van hem was, en 
dat alleen zij daar een eind aan kon maken (54) Neen, confrontaties met 
eigen tekorten kon hij niet hanteren, zoals ook blijkt uit de opmerking 'als ze 
niet was gekomen, was er ook niets aan de hand' (62) 
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Een moeilijk thema46 in deze relatie is de sterk aanwezige jaloezie In Nood
lottige passies wordt Suze afgeschilderd als een ziekelijk jaloerse vrouw, en dat 
beeld is door Thieu consequent in stand gehouden Maar het is vermoedelijk 
Thieu's eigen projectie geweest, dat door jarenlang, dus geroutineerd gebruik 
de werkelijkheid kon verhullen Zijn grote angst was om alleen te komen staan, 
vandaar ook zijn vergaande inschikkelijkheid, soms Hij negeerde de waar
heid omtrent elk 'waarom' en om de last van zijn wereld te verminderen bedacht 
hij voor Suze een onverdraaglijke afgunst die zijn eigen tekortkomingen mas
keerde en legitimeerde Dit projectie-mechanisme47 werd nog versterkt door 
zijn opvatting, dat de vrouw verantwoordelijk was voor alle ups en downs, en 
dat vergeving vragen aan een vrouw wel het laatste was waartoe een man zich 
kan verlagen Een autoritaire, conservatieve man49 als Thieu was vanuit een 
achterdochtige houding altijd bezig met macht, en vaak bevangen door het 
wantrouwen dat de ander hem zou doorzien Neen, het lijkt een degelijke 
truc, maar dat het om misleiding gaat, ligt er dik bovenop Niet zijn vrouw 
Suze, maar hijzelf was aardsjaloers De hele affaire rond haar maagdelijkheid 
bewijst, dat hij haar eigenlijk slechts wilde als het unieke bezit Ook zijn 
speurtocht naar de man met wie Suze er van doorging, is een blijk van diepe 
jaloersheid ( 134) ZIJ was er toe gedwongen door zijn liederlijke gedrag 

Anderzijds had Suze redelijkerwijs best reden nu en dan jaloers te 
zijn op Thieu 49 HIJ wekte zelf de nodige argwaan door zich de vrijheid te 
permitteren naar andere vrouwen te 'kijken' - waarschijnlijk op een met zo 
onschuldige wijze als hij beschreven heeft - omdat Suze voor hem elk erotisch 
geheim verloren had Suze zou gezegd hebben 'Wat ik je kan geven, kunnen 
ZIJ toch niet' Maar Thieu zag hierin niet alleen haar blijk van inpalmen, dus 
vrijheidsberoving, maar ook het 'manzieke' zoals hij dat noemde, alsof ZIJ ver
teerd werd door een schier onverzadigbare seksuele honger Terwijl hij zich 
over deze zinnelijke gretigheid in een afwijzende toon uitliet, draaide hij het 
om en repliceerde 'Wat ik je geef, zou geen man een paar weken uithouden' 
(70) Hier spreekt de bewondering voor zijn vinliteit 

In de relatie met Suze komt de egocentrische Thieu als het ware hele
maal uit de verf HIJ had, vermoedelijk reeds als kind, een sterke neiging tot 
heersen Hij wilde steeds zijn mening, zijn wil opleggen (89) BIJ weinig tegen
stand was er geen vuiltje aan de lucht, maar zodra hij weerstand of heftige 
reacties ondervond, waren dramatische driftbuien het gevolg Neen, de omgang 
met Thieu was noch gemakkelijk noch aangenaam Af en toe dacht hij haar 
wel van kant te kunnen maken of als een vlieg van de kaart te vegen Er flit
sten dan bloedige visioenen door zijn hoofd Soms was hij een tiran Soms 
was er hartstochtelijke vervoering Er deden zich evenveel lofzangen voor als 
verwensingen Suze was zowel madonna als hoer, maar zij bleef zijn ziel besto
ken, ook toen de relatie al lang ter ziele was 
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Mimi De teloorgang van een mens 

Er lag reeds een spoor van vernieling achter hem, toen hij op een gegeven 
moment maar weer eens uitkeek naar een vrouw Zo ontmoette hij Mimi die, 
evenals hijzelf, volkomen aan de grond zat ( 132) Een troostende gestalte Zij 
woonde op een kamer, vermoedelijk in een huis aan de Jodenbreestraat Nadat 
ze eerst geprofiteerd hadden van hun nog nuchtere toestand, gingen ze stap
pen Thieu's geld verdween al snel in de zakken van dealers, en zo eindigde 
een voor hem 'kostelijk uurtje' in algehele ontreddering Deze hopeloze situ
atie was voor Mimi aanleiding zich over hem te ontfermen 

Thieu liet het zich gemakkelijk welgevallen Maar toen hij na een 
week weer was opgekalefaterd, nam hij toch snel de benen De zorg en gene
genheid waren niet meer nodig, want eenmaal (zelfs) op het dieptepunt van 
zijn misère was een wending niet meer mogelijk Mimi bleef voor hem een 
vreemde, en derhalve scheidde hun wegen in schuld en ongeloof (133) De 
verlorenheid en het schuldbesef daarover dwongen hem te zeggen, dat hij 
'toch niet langer van haar goedheid misbruik kon blijven maken'50 Hij stond 
oog in oog met zijn berooidheid, zijn eenzaamheid 

HIJ schreef zijn eigen vonnis het was gedaan met hem 

Relatie tot mannen 

Tegenover mannen ging Thieu over het algemeen meteen in het offensief 
( 15,24,27,37,46) In zijn ogen waren het vaak kerels met onbetrouwbare tro-
me's, doetjes, liklopers of arrogante bliksems Dat hij zich boven hen verhe
ven toonde, was meer een houding dan een werkelijk psychologisch 
onderscheid Er was veelal het lege, onnozele ideaal een stoere indruk te 
maken Hilly wees hem 'z'n plaats', waar ze zei 'Jullie denken altijd, dat iede
re vrouw maar gaat liggen zodra je haar een paar uur kent' (16) Ze bedoelde 
mannen in 't algemeen, maar ook dat Thieu daar bij hoorde 

De commissie die hem een bewijs van goed gedrag moest geven alvo
rens hij feitelijk in dienst genomen kon worden, bestond uit mensen voor wie 
hij geen enkele achting had Farizeeërs waren het (42) De bedrijfsleider was 
een geschikte kerel, en zeker de voorman, omdat deze Thieu prees voor zijn 
inzet en hem 'uit begrip voor de moeilijke situatie' een week vrij gunde, nota
bene met behoud van loon {57) Wat later durfde Thieu hem daarom ook in 
vertrouwen te nemen en vertelde hij over de toedracht van de cnsis in zijn rela
tie met Suze Uit wat dan volgt, blijkt hoe asymmetrisch de positie van man 
en vrouw toen was Althans het woordgebruik wijst op een cultuur die we 
ontgroeid zijn, namelijk de geheimzinnigheid rond seksualiteit, welke toen
tertijd eigenlijk door de intuïtie geregeld diende te worden (64) 
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De kwintessens in zijn relatie tot mannen was, dat hij sterk afhankelijk was van 
begrip en sympathie. Waren deze twee ingrediënten aanwezig, dan was iemand 
een 'prachtkerel'. Nu, de voorman was zeer tevreden over hem en de politie 
zag wel in dat hij geen schooier was. Maar vérder hoefde de blijk van ver
standhouding niet te gaan, met goede raad bijvoorbeeld, daar schoot hij niets 
mee op (65,102,104). Afhankelijkheid en afweer zijn steeds tegelijk aanwe
zig. Eigenlijk liet hij niemand toe in zijn gevoelswereld en bleef hij eenzaam 
en stug op iedereen neerzien. 

Gezinsleven. Het vierde milieu 

Het behoorde tot het algemeen aanvaarde gedachtengoed, dat de man hard 
werkend de kost voor zijn gezin verdient. Hij is niet werkloos, maar heeft 
keurig werk waaraan hij ook nog plezier beleeft. Hij houdt zich aan de regels 
en respecteert gezag dat boven hem staat. De vrouw bestiert het huishouden. 
Zij doet dit proper, ordelijk en sfeervol. ZIJ is sober en spaarzaam en zij voedt 
haar kinderen op tot nette burgers Daarnaast bestonden er nog criteria voor 
onmaatschappelijk gedrag. Deze betroffen het alcoholgebruik, de zedelijk
heid, criminaliteit en na de Tweede Wereldoorlog ook de kerkelijkheid. Met 
deze criteria kan het beeld gecompleteerd worden van een fatsoenlijk gezin: 
het kent geen drankproblemen, is rein van zeden, begaat geen wetsovertre
dingen en behoort actief tot een kerkgenootschap, zoals blijkt uit de disser
tatie van Dercksen en Verplanke over onmaatschappelijke gezinnen in 
Nederland (1987). De nabootsing van dit maatschappelijke voorbeeld is het 
gezin Heennk een tijdlang zeker goed afgegaan (88,93). 

Thieu was doordrongen van de voorwaarden waaraan hij diende te 
voldoen, wilde hij überhaupt een kans maken de 'bestemming' te bereiken. 
Het vinden van een baan had de hoogste prioriteit, opdat tenminste gezegd 
zou kunnen worden dat de vrouw van zijn keuze kennis had met een werkend 
iemand (38,43). Het moest ook 'eerlijk werk' zijn, zodat niemand hem zou 
kunnen verdenken van duistere praktijken (66) en er geen enkel moreel belet
sel zou zijn voor een huwelijk. Uit hoe er gedacht werd over de huwelijks-
ceremonie-als-feit blijkt hoe stevig bepaalde tradities, die tegenwoordig voor 
mythen worden gehouden, geworteld zijn 5I In de eerste plaats het zich ver
schaffen van zekerheid, waaraan vervolgens een eigendomsrecht ontleend 
kan worden, dat immers de essentie van de monogamie vormt (70). En in de 
tweede plaats is er het beeld van de voltooiing de man is op zijn bestemde 
plaats en beseft dat het nu aan hem is om in materiële zin voor een huishou
den te zorgen. De verheven verantwoordelijkheid (72). 

Duidelijkheid omtrent taken en verantwoordelijkheden" vormden 
de basis voor een normaal huiselijk leven, en voor het vuur daarin moest de 
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'gespitste intuïtie' zorgen (78,87). Dat macht, passiviteit en afhankelijkheid 
dicht bij elkaar (kunnen) liggen, blijkt wel uit het feit dat Suze voor al die 
ingrediënten van huiselijk geluk verantwoordelijk werd gesteld. 'Het is 
vrouwenwerk om aan de liefde te werken', schrijft Phyllis Chesler op een cyni
sche toon.53 Het ordelijke, spaarzame huishouden, de zorg voor geboorten-
regeling en het tijdig ingaan op zinnelijke verlangens getuigden van een 
normaal rolbesef, tot groot behagen van de man die dit uiteindelijk met zijn 
harde werken allemaal mogelijk maakte (88,93). In zo'n leefklimaat liet hij 
zich veel welgevallen en vond hij het best dat Suze het huishouden regeerde 
(93,96). Werd deze vreedzame toestand verstoord, dan werd daarmee ook 
verwoest wat hij met geduld had opgebouwd (94) De onderdanigheid was niet 
een vorm van toewijding, maar van onderdrukking. 

In het gezin Heennk werden vier kinderen geboren, Robert, Mathil
de en Iris. Van het vierde kind, een zoon, gaf Suze toe dat het van haar nieu
we vriend was ( 129). Vermoedelijk waren de levensomstandigheden voor Suze 
fysiek en psychisch reeds zo'n zware last geworden, dat ze ernstig heeft gepro
beerd om met kinine haar derde zwangerschap vroegtijdig te beëindigen, 
ondanks de heftige bezwaren van Thieu (94). De geboorte van een kind is 
een moeilijk uit je herinnering te bannen feit, maar Thieu heeft nauwelijks 
expliciet over hen geschreven. Zij hoorden bij zijn beeld van een normaal 
huiselijk leven, maar bijna in passieve zin. Dit laatste geldt in elk geval de 
stiefkinderen, over wie geen woord geschreven staat. De emotionele band 
blijkt pas toen het hele huis letterlijk op z'n kop stond (101,102). De ont
roering was eigenlijk alleen maar diepe schaamte over de aanschouwelijke 
vernedering Een levensechte en blijvende vertrouwensband heeft zich tussen 
hem en de kinderen niet kunnen ontwikkelen. Thieu's vaderschap lijkt op het 
patroon dat Michel (1954) beschrijft van 'de afwezige vader' in Amerika. '()...de 
man fungeert, onder de heerschappij van zijn vrouw, wel als kostwinner, sek
suele partner en verwekker van kinderen, maar speelt voor het overige thuis 
de rol van opgeschoten jongen, zonder veel vormende invloed op de kinde
ren.'« Ook Thieu vertroebelde de gezinsverhoudingen en liet een onverteer
baar imago achter Van der Does schrijft over de pathologische beïnvloeding 
in de vader-zoon verhouding onder meer het volgende 'Bij gemis aan een 
vaderlijk baken en kompas, mist een kind gemakkelijk zijn bestemming tot 
betrouwbare, manlijke zelfstandigheid en blijft het getekend door een levens-
onmachtig, infantiel-afhankelijk karakter, al of niet overgecompenseerd door 
een quasi-stoer, agressief en koppig gedrag, dat een wilssterke doelgericht
heid moet suggereren die in wezen ver te zoeken is.'55 De gedachte aan een 
herhaling van het noodlot is bijna onvermijdelijk. Het lijkt een ketting van 
ellende Thieu en Suze gaven elkaar weinig ruimte, waardoor elk conflict uit
liep op wederzijdse afwijzing, zo hard waren de standpunten (84). Thieu wist 
niet hoe dat moest, een relatie een bevredigende inhoud geven. Maar Suze 
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evenmin,· ook zij voerde een reproductie uit. Er was zoveel stress in hun rela
tie, dat de kans op onderlinge steun bijna nihil was geworden. 

In Noodlottige passies blijft onduidelijk hoe de gang van zaken in het 
huwelijk was in de goede periode. Wat deden ze samen? Wat ging nu goed? 
Misschien was er alleen maar een tijd geen ruzie. Het zijn vragen die het boek 
niet beantwoordt. Bij deze twee gelieven werden al die jaren onmin en one
nigheid afgewisseld met korte woordloze hartstocht. Zij achtervolgden elkaar, 
ze ontvluchtten elkaar, ze haatten elkaar en vielen in eikaars armen. Na de 
geboorte van Mathilde brak er een tijd aan met enige zonneluister (93). Thieu 
zette zich 's avonds aan het tekenen en schilderen en Suze ondernam niets 
wat zijn gemoed zou kunnen verhitten. Kennelijk wijdde zij zich met over
gave aan het huishouden, maar met de komst van een derde kind raakte deze 
toewijding geheel in 't slop. 

Eigenlijk stonden alle tot dusver genoemde 'bindende' betrekkingen in de vuur
linie van onzekerheid, van opportunisme en achterdocht. Het was Thieu's habi
tude patroon vaag en ongrijpbaar te blijven, vijandig en onverschillig. Een 
duurzaam Liebend und freundschaftlich zu ein Ander sein wijst op een empathische 
relatie, maar deze lijkt door thuisloze mensen weinig of nooit ervaren te zijn 
en daardoor moeilijk te reproduceren " 

In het voorgaande is er al op gewezen, dat de thuisloze (doorgaans) 
vooral de primaire aspecten in de relatie met vrouwen aanspreekt.57 Deze smal
le basis maakt het aangaan of handhaven van een bestendige relatie met een 
vrouw uiterst moeilijk.58 Horst sprak daarom van een integratie-tekort, waar
door thuislozen "heen en weer geslingerd worden tussen zelfstandigheid en ver
zorging, zonder zich met één van deze situaties te kunnen verenigen. Zij staan 
uitermate onzeker en los in hun verhouding met de andere sekse.'59 In dit 
onvermogen schuilt een grote tragiek. Volgens Horst ligt de verklaring niet 
allereerst bij een disharmonische affectieve ontwikkeling, maar bij het genoem
de tekort. 'Het ordenend beginsel dat zich in alle levensverschijnselen aan 
het scheppen en handhaven van structuur laat herkennen, wordt dikwijls met 
de naam psyche aangeduid Men kan het ook integratie noemen ' Het is een 
belangrijke bouwsteen voor de theorie welke Heydendael ontwikkelt rond
om de fenomenen tijd en territorialiteit.60 

Juist in dit vierde milieu blijken veel thuislozen zich van andere men
sen te onderscheiden en een beeld te zien te geven dat wel haast specifiek 
genoemd mag worden Thuislozen zijn hoofdzakelijk alleenstaande mensen. 
Hun falen, dat zulke gecompliceerde ontstaansgronden heeft, is op relationeel 
niveau het meest zichtbaar, en wellicht het meest pijnlijk.61 
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Houding ten opzichte van arbeid 

In 1940 werden de arbeidsbureaus onder N.S.B.-leiding gesteld en een 400 000 
Nederlandse werkers werd in de loop van de oorlog als slaven de Duitse oor
logsindustrie ingedreven, eerst werklozen en werkwilligen, toen allen die zij 
maar krijgen konden, tot 40-, soms zelfs tot 50-jarigen toe. En de weiger-
achtigen kwamen de trieste bevolking van de kampen versterken voor zover 
zij er niet in slaagden onder te duiken.62 Voor zeer velen was de zwarte markt 
een onmisbare bron van inkomsten. Na september '44 was er helemaal geen 
werk te krijgen, en bovendien begon de honger zijn schaduw over het land 
te spreiden Zeker in die tijd nam daarom vrijwel iedereen aan die markt deel. 
De grens tussen zwarte markt en oplichting was zeer vaag, en de sociale con
sequenties waren funest De Romeins schrijven: 'Voor velen die er aan deel
namen - en daaronder zijn jonge mannen, oudere vrouwen en kinderen - was 
de weg naar een normaal leven vaak voor altijd afgesloten Gewend geraakt 
als zij waren aan een betrekkelijk, soms zelfs absoluut ruim inkomen, werd 
het voor hen natuurlijk naar middelen om te zien om dat inkomen te handha
ven en dat waren in de minste gevallen eerlijke middelen '6' Er heerste een 
mentaliteit welke in Noodlottige passies meermalen tot uiting komt (14,16,17,96). 
Aanvankelijk hadThieu helemaal geen zin om te gaan werken, al liet hij velen 
in de waan dat dit wel degelijk zijn intentie was Hij wist wel andere manie
ren om aan geld te komen, zoals lenen van 'oude bekenden' of van zijn moe
der. Ook met wat tegenwoordig potenrammen wordt genoemd, was nog wel 
eens 'n slag te slaan (30), maar dan niet gewelddadig, maar via de weg van 
sluwe vleierij. HIJ vond het overigens een verwerpelijke methode. 

Hij had er geen idee van wat hij met zijn leven wilde aanvangen, ter
wijl hij toch al dertig jaar was (28). Ajorce ojno direction Het was alsof hij te 
laat met zijn volwassen leven begonnen was. Maar hij had zelf ook nergens 
voor hoeven zorgen, zodat hij waarschijnlijk het gevoel had over geen enke
le bijzondere capaciteit of belangstelling te beschikken Thieu was niet in 
staat om de essentiële keuzes te maken die nodig waren voor zijn verdere 
levensloop. Hem stond geen duidelijk levensdoel voor ogen Dat verander
de op slag toen hij Suze leerde kennen en hij in dagdromenj besloot om het 
roer faliekant om te gooien (38). De volgende dag reeds had hij een baan. 
Overzien we de gehele context waarin dit gebeurde, dan is zijn houding ten 
opzichte van arbeid heel kort te typeren Als het er om ging indruk te maken 
op een vrouw was hij tot alles in staat, zelfs tot werken, ging er iets mis in de 
relatie dan gaf hij er de brui aan (39,43,57). Arbeid had een instrumentele 
betekenis gekregen Vóór de oorlog behoorde het vermoedelijk tot de gewoon
te, dat kinderen na de lagere school meehielpen om de kost te verdienen Tij
dens de oorlog was het meer een avontuur (69). 
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Zoeven omschreef ik Thieu's houding tot werken, maar wellicht is deze hou
ding typisch voor mensen die saai, eenvoudig en geestdodend werk hebben 
te verrichten Het wordt gedaan omdat er brood op de plank moet komen als 
je 't ouderlijk huis vaarwel wilt zeggen Natuurlijk spelen er ook nog maat
schappelijke en psychologische overwegingen een rol, maar het is onwaar
schijnlijk dat het werk zulke uitdagingen kent dat het mensen blijft motiveren. 

Het is denkbaar dat de oorlog zijn houding ten opzichte van arbeid 
nadelig heeft beïnvloed Uit de biografische aantekeningen blijkt dat tot 1940 
sprake was van een stabiel ritme, welke lijkt weggevaagd te zijn door de orde-
loosheid van na 1945. Toen hij eenmaal weer aan het werk ging, werd dit 
onderhevig aan de ups en downs in zijn relatie met Suze. Een wisselwerking 
tussen thuis- en werkmilieu kent vrijwel iedereen, maar was bij Thieu wel sterk 
aanwezig, vooral omdat hij tegen wil en dank ging werken waar Suze hem 
'gebood'. Het is die innerlijke onvrijheid waardoor elke ontplooiingskans mis
lukte, en niet zijn luiheid of onhandigheid. Hij kende zijn vak en hij was nog
al vlot van aanpakken (75,82). 

Houding ten opzichte van drinken 

Alcoholisme wordt door van Essen als volgt omschreven· 'Drankmisbruik, als 
onvermogen om alcohol op sociale wijze te hanteren. Psychische gevolgen van 
blijvende aard zijn geduldzwakte en gebrek aan uithoudingsvermogen, wat 
ook op de nakomelingen kan overgaan Echte drankzucht kan leiden tot acu
te alcoholpsychosen zoals Delirium Tremens en Hallucmose De eindtoe
stand is alcoholdementie, een toestand van geestelijke aftakeling met 
Amnesieën en Confabulares 'M 

Twee elementen voeren in deze definiëring de boventoon, tenmin
ste wanneer het gebruik als het ware het doel voorbijschiet het alcoholgebruik 
gaat uit boven de in de gemeenschap aanvaarde normen en het leidt tot ern
stige belemmeringen van behoorlijk sociaal functioneren. Volgens Simmel is 
verslaving aan alcohol een bescherming tegen depressie (melancholia).65 De 
depressie is er dan wel, maar blijft op de achtergrond 

Verslavingen zijn niet alleen zo ernstig vanwege haar geldverslin
dende en bewustzijnsvernauwende werking, maar ook en vooral omdat ze lei
den tot controle-verlies, waardoor men in een crisissituatie weerloos wordt 
Alcohol en agressie liggen dicht bij elkaar. Doordat de redelijkheid als het 
ware wordt uitgeschakeld, krijgen de driften vrij spel en verdwijnen zowel 
het menselijk fatsoen als de menselijke vrees Conflictsituaties zijn dan bijna 
onvermijdelijk, en door het ontbreken van de gebruikelijke beheersmecha-
nismen lastig hanteerbaar. De alcoholist toont zich een mens zonder beper
kingen. Niet zelden ontstaat een gevaarlijke situatie doordat zijn gedrag bij 
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mensen die hem nabij zijn woede en machteloosheid wekt. Woede vanwege 
de miezerigheid, de lompheid en de bijna misdadige buitensporigheid, ter
wijl de onbereikbaarheid de ander machteloos maakt.6« Dit laatste wordt vaak 
versterkt, wanneer herstelpogingen aanvankelijk schijnen te lukken, maar uit
eindelijk toch tevergeefs blijken. Het is verbazingwekkend, hoe ver significant 
others bereid zijn mee te gaan, maar de verslaafde ten slotte met pijn in het 
hart moeten loslaten.67 De aan drank en palfium verslaafde Vlaamse auteur 
Roger van de Velde schreef. 'Zij was bereid de kwaal te aanvaarden en de 
inconveniënties mede te ondergaan, maar zij wilde niet dat anderen getuige 
waren van het verval.'69 In het geval van Thieu was zo'n lankmoedige houding 
onmogelijk. 

Wat Noodlottige passies zo helder aantoont, is de compensatie die het 
nuttigen van alcohol (aanvankelijk) biedt. Grote tegenvallers kunnen som
mige mensen terstond naar de fles doen grijpen, alsof de gebeurtenis op zich 
deze vlucht in de alcohol legitimeert. Dan wordt het geweten tot zwijgen 
gebracht, en komt er ook verlichting in het ondraaglijke gevoel van de ver-
ongelijktheid. Thieu had die neiging eveneens heel sterk (24,57), maar heeft 
- zo beweert hij althans - ook vaak voldoende weerstand kunnen bieden (101) 
Hij wekt de schijn alsof hij zich gedurende zijn huwelijk met Suze tot aan de 
huisuitzettmg niet aan drank te buiten is gegaan, en suggereert daarmee tevens 
dat hem geen enkele blaam treft als het gaat over het ontstaan van de huur
schuld. Eigenlijk zegt hij met zijn verweerschrift maar één ding alle onheil 
komt van Suze (109). Zijn enige schuld was zijn lankmoedigheid, zijn gren
zeloze vertrouwen in Suze, dat zij - net als zijn eigen moeder - de touwtjes 
wel aan elkaar zou weten te knopen (110). Het is ongeloofwaardig dat hij de 
ernstige conflicten die er waren de baas kon. Ergens geeft hij schoorvoetend 
toe dat dit niet het geval was, waar hij bij Suze de achterdocht vermoedt dat 
hij 'weer aan de zuip is' (84,85). Dat haar tolerantie eens een einde zou ken
nen, begreep hij toch wel: 'Het kon natuurlijk ook niet anders, er moest ergens 
een punt achter gezet worden, en dit was het punt' (113). 

Het patroon uit frustratie en onmacht te gaan drinken, herkende 
Thieu niet. Wel zag hij in, dat hij zijn drinken niet wist te beheersen (111,116). 
Daar lag volgens hem de kern van zijn probleem. Hij greep niet in, maar liet 
het over zich heen komen. Het is een houding, waarin zich een gebrek aan 
'lijn' en een externe beheersingsoriëntatie nadrukkelijk openbaren 6* 
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Houdintf ten opzichte van seksualiteit 

Wat zijn geweten hem verbiedt, doen 
zijn driften die hij niet kan weerstaan 

Zoals uit de beschrijving van Thieu's verhouding tot vrouwen al tot uiting 
kwam, was de seksualiteit in zijn leven een eendimensionaal gebeuren. Zijn 
gevoelens waren niet anders dan die van andere mensen, maar ze werden blijk
baar vele malen sterker door zijn persoonlijkheidsstructuur en door het feit dat 
in zijn milieu niet werd geleerd hoe met je emoties om te gaan. 

'Een heet gebakerd mannetje', dat was het snelle oordeel van het hoer
tje Betsy (26). Illustratief en tegelijkertijd het meest primitief was 
Thieu's opmerking, dat 'hoé zij er ook uitzag, in de eerste plaats was zij toch 
... vrouw' (15). Al had hij nog zulke bedenkingen, als een vrouw te versieren 
leek, kende hij geen scrupules en wist hij zich niet meer te beheersen (16, 
21). Hij kende evenwel het onderscheid tussen diepere genegenheid en lou
ter begeerte, maar meer als overweging dan als houding (23, 40, 45). Neen, 
veel kenmerkender waren uitlatingen zoals 'Ze deed het er om' (18), 'Dron
ken of niet, ze vroeg er om' (33), 'Een vrouw is een vrouw' (60,127) en 'De 
natuur hou je niet tegen' (82). Hij kon zich overgeven aan de bandeloze, wil
de bevrediging van zijn drift. Daarmee oogstte hij nogal eens walging jegens 
zichzelf. De walging bleef echter altijd machteloos en leidde niet tot pogin
gen om zijn drift te beheersen Voor asceet was hij niet in de wieg gelegd. 

Wat in Noodlottige passies telkens frappeert, is de dubbele moraal. Een 
gesprek met de vrouw van een oude bekende roept bij hem een soort troostrij
ke gedachte op. De vrouw moet blij zijn dat haar man geen tijd voor haar 
heeft, want er zou niets van haar over blijven, 'als ze ook nog eens elk uur van 
de dag voor haar man's lusten klaar moest staan' (36). De ellendeling tegen
over de rechtschapen mens. Hij toont medelijden met haar en indirect ook een 
afkeer van die 'kennelijk mannelijke natuur' Toch is het deze natuur, die hij 
wil veiligstellen, zoals blijkt op pagina 70: 'Het was wel leuk om te denken, 
datje een vrouw had die bij de eerste de beste aanhaling al klaar lag, maar ik 
wilde toch zekerheid hebben ' Maar ook eerder al verklaarde hij, dat hij een 
hekel had aan een losse verhouding en niet iemand te zijn die maanden wacht 
om te zien of hij wel een echte vrouw heeft (47). 

Het meest pijnlijk in dit opzicht - sommigen zullen zeggen het meest 
weerzinwekkend - is wel die affaire rond de maagdelijkheid van Suze. Tijdens 
de eerste ontmoetingen concludeerde Thieu, dat Suze het deed voorkomen 
alsof ze mogelijk nog maagd was. Hij kon zich dat niet voorstellen, maar vond 
tevens dat het hem niet aanging wat zij gedaan had vóór hun ontmoeting. 
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Hij was zelf immers ook niet brandschoon (41 ) Dit is een nuchtere, gezon
de opvatting Maar toen dan eindelijk zijn verleidingskunst succes had gehad 
- waarna zij weer een gewone vrouw was -, schoot hem dit te binnen als een 
zeer voornaam criterium (54), alsof hij er zeker van wilde zijn dat zij geen 
vreemde kiemen in zich droeg. Nauwelijks had hij haar genomen, of hij zag 
haar al niet meer Hij zag alleen zijn eigen gedachten. HIJ smeedde een plan 
om het 'hoge woord' te ontlokken 7" Suze biechtte hem op, dat ZIJ inderdaad 
eenmaal eerder, ZIJ het tegen haar zin, met een jongen naar bed was geweest. 
Thieu ontkende zijn negatieve gevoel hierover en reageerde geruststellend. 
Hij zei blij te zijn met haar openhartigheid 'Er mag geen wantrouwen tussen 
ons zijn.' Nu hij wist, wat hij weten wilde, zag hij zijn kans schoon om zijn 
tweede plannetje ten uitvoer te brengen. Dat was veel voornamer. HIJ stuit
te echter op zoveel weerstand bij Suze, dat hij buiten zinnen raakte van drift 
en haar met geweld trachtte te dwingen tot gemeenschap Zijn wellust ont
aardde in het kwaad. Deze aanranding leidde wel tot berouw, maar de ernst 
daarvan is twijfelachtig, want hij 'moest niet wéér op zulk een tegenstand stui
ten'. Bovendien werd zijn schuldgevoel hierover danig afgezwakt door de, in 
zijn herinnering, milde houding van Suze (63).7' Bijna had hij iets dat voor hem 
zo waardevol was, zelf kapot gemaakt, maar hij wist haar te behouden. 

In het huwelijk verloor de seksualiteit al spoedig elke spanning, en 
kwam uiteindelijk ook buiten het vanzelfsprekende bereik. Seks werd een ruil
middel en een chantagemiddel (97, 111), maar bleef voor Thieu nog altijd 
het obsessieve symbool van macht en mannelijkheid: 'Op het laatst gaf ze 
toe, maar ze was net een dooie pot. Dat kon me niet zoveel schelen, hoofd
zaak was, dat ik haar liet zien dat ik nog ergens baas over was' (112). Macht 
en schaamte gingen hand in hand. Om erger te voorkomen leende Suze zich 
voor de parodie van de liefde, maar zij voelde zich onteerd door hem 

Thieu had een soort sjabloonachtige voorstelling van seksualiteit. 
Het was de natuur van de man om van de vrouw bezit te nemen, en het was 
haar rol om dit met overgave en hartstocht te beantwoorden. Nu en dan 
schermde hij met normen, maar in werkelijkheid was zijn morele moed mini
maal Het is mogelijk, dat dit (deels) de erfenis is van een zwakke opvoeding. 
Dit zou een verklaring vormen voor zijn normloze, kameleontische levens
houding. 

Het zelfbeeld 

In het begin van Noodlottige passies is het zelfbeeld van Thieu Heerink hoofd
zakelijk af te leiden uit opmerkingen die verband houden met een ogen
schijnlijk geïnternaliseerde (Lutherse) moraal Het betreft dan vooral die 
facetten van gedrag, waaraan valt op te maken of iemand fatsoenlijk is Tege-
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lijk daarmee is het mogelijk een innerlijke rechtschapenheid voor te wenden 
(12,20) Belangrijk is de indruk die hij op anderen maakt Zo zet Thieu zich 
af tegen de illegaliteit van werk en verwijt hij deze 'criminelen' een verderfe
lijke luiheid (12,13,15). Werd hij geconfronteerd met onderwereld-situaties 
zoals in het café waar hij voor 't eerst met Hilly een borreltje dronk, dan ont
lokte dat zelfs visioenen van agressie (15). Als hij van een oude bekende geld 
leent en diens werkelijke levenshouding ontdekt, dan wordt deze 'vriend' afge
schreven ( 18). Diezelfde afwijzing gold ook Hilly, ware het niet dat zijn ero
tische fascinaties deze aanvankelijke afkeer tijdelijk wisten te verdringen ( 19, 
21) 

Vóór de oorlog was hij een driftkikker, gauw aangebrand en 'er ging 
dan ook geen dag voorbij zonder vechtpartij' (15). Thieu geeft hieraan ech
ter de meer verheven betekenis van 'strijd tegen pooiers'. Zijn temperament 
stond als het ware in dienst van de rechtvaardigheid, in het bijzonder in situ
aties waarin vrouwen het onderspit dreigden te delven. Ook die bepaalde 'hel
dendaad' zoals het leegroven van voedselkelders in Hamburg ten behoeve 
van behoeftige mensen, stond in het teken van strijd tegen onderdrukking 
(17). Of is dit voorval, dat zich kennelijk herhaaldelijk voordeed, een staal
tje van snoeverij? 

Hij hield zich graag voor onnozel, want dan kan hij ofwel het groot
ste geldelijk gewin uit de situatie halen (17,32) ofwel het benadrukte zijn eer
lijke karakter Het tekent evenwel de dubbele moraal die hij er op nahield en 
het maakt tevens duidelijk dat hij hoogst onzeker was over zichzelf (65) en 
in geen enkele moraal geworteld Het uit de hand lopen van situaties of het 
misleid worden wijt hij aan zijn argeloosheid (23,24). Maar '() ik kende 
mijzelf goed en wist me goed te beheersen' (27), en dat is de zelfmisleiding. 
Tot daar is er al veel te lezen over zijn bravoure, over zijn ongeremde, egoïs
tische gedrag, zijn macho-houding naar vrouwen, en verderop over zijn eigen
dunk op seksueel gebied (70) Dat was vóór de oorlog zo (15), maar ná de 
oorlog niet anders, terwijl hij de oorlog meermalen aanhaalt als excuus voor 
normvervaging (34).72 Toch maakten bepaalde wandaden hem onrustig, want 
als iemand niet bijtijds wist in te zien dat zoiets niet door de beugel kon (zoals 
die oplichting op p. 31), dan had 'je toch alle gevoel voor ethica verloren' 
(35). Neen, hij wilde een eerlijk bestaan en te zijner tijd een verantwoorde
lijk huisvader zijn, maar als dat niet lukte dan was het niet zijn schuld (36). 
Lot en noodlot zijn niet hetzelfde, alleen bij Thieu is er geen onderscheid. 
Hij voelde zich jong en sterk, maar 'we zouden wel zien wat de toekomst ons 
brengt' (73). 

Verschillende passages wijzen op ongeremd agressief gedrag, zoals 
zinloze ruwheid en, jegens Suze, op seks gerichte aanvallen. Wim Hazeu, de 
biograaf van de dichter Gerrit Achterberg, refereert aan de algemene uitspraak 
van professor Nico Tinbergen, dat de mens een uit zijn voegen geraakte moor-
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denaar is 'De mens ontbreekt het aan ingebouwde mstinctsontremmingen 
die dieren wel hebben en hen verhinderen eikaars soortgenoten te doden De 
mens moet met zijn verstand en met sociale maatregelen deze remmingen 
zelf scheppen, en niet iedereen is daar te allen tijde toe in staat Tinbergen 
heeft op de merkwaardige paradox gewezen, dat dezelfde ontwikkeling en 
perfectionering van de hersenen tegelijk een tweespalt ontwikkelt tussen de 
intellectuele functies van de hersenschors en de emotieve aspecten van het 
limbische systeem gevoel en verstand bestrijden elkaar Bij Achterberg bleek 
een dynamisch evenwicht tussen beide verstoord, m een mate die sterker was 
dan bij de meeste mensen'73 Dit is ook van toepassing op Thieu Zijn con
trolesysteem op zijn dnftleven was soms defect (37,46,56,101,112,135) 

Samenvattend blijkt uit de eerste episode, dat Thieu zich graag voor
deed als een man met normbesef, met idealen en zelfvertrouwen Keer op 
keer echter - en dat is niet zelden een beangstigende teleurstelling voor hem 
- valt hij door de mand Hij is eisend, driftig en opportunistisch Hij is op zijn 
hoede naar mensen, en om het beeld van rechtschapenheid voor zichzelf en 
anderen in stand te houden is hij dan eens naïef, dan eens gewelddadig Als 
het zelfbeeld wankelt, zoekt hij naarstig houvast óf hij heeft zelf de situatie 
niet opgezocht óf de oorlog heeft hem en anderen toch zodanig beschadigd 
dat daaraan 'het euvel' te wijten is Hij zag zichzelf als een die het slachtoffer 
van de omstandigheden was geworden 7< Thieu's reactie op situaties toonde 
vaak de onechtheid van zijn gevoelsuitingen Gekunsteld Oneigenlijk Vol
gens Rumke is onechtheid 'het psychologisch gevolg van het feit, dat de uit
drukking van het innerlijk leven niet adequaat is aan de belevingsinhoud '75 

Om de genegenheid van de ander niet te verliezen, om een respectabele indruk 
te maken, maar vooral ook om zijn verlangens niet gehinderd te zien wor
den, ontwikkelde die onechtheid zich tot een patroon (15,24,47,55,74) 

In de tweede episode van Noodlottige passies wordt deze lijn als het ware 
consequent doorgetrokken, ZIJ het dat het steeds moeilijker wordt de gevel, 
waarachter de ontaarde persoonlijkheid zich bevindt, overeind te houden 76 

Maar in deze episode is eerst een positieve verandering merkbaar, als direct 
gevolg van zijn huwelijk met Suze en de verwachtingen die deze status met 
zich meebrengt Aanvankelijk woonde het paar op twee kleine kamertjes, 
maar de nieuwe woning bracht voor het eerst een structuur waarin zij een 
echt gezin konden vormen (75) Er moest wel wat aan vertimmerd worden, 
máár hij verstond zijn vak Hij ging heel pragmatisch te werk en kon daarbij 
rekenen op hulp van zijn broers Alle condities voor een 'vredig koninkrijk' 
leken aanwezig, maar het geluk dat Thieu dacht nu gevonden te hebben, werd 
regelmatig bedreigd De inmenging van schoonmoeder werd gevreesd en ver
acht, het damesklubje dat eerst werd gedoogd maar spoedig onmogelijk kon 
voortbestaan, het wantrouwen van Suze als Thieu op zijn werk ook met vrou
wen in contact kwam het leidde allemaal tot hevige oorlog, slechts nu en dan 
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tot troost. Geen enkele keer bleek de verzoening duurzaam, maar er waren wel 
perioden van harmonie. Soms bracht een klem ongelukje onverwacht ver
soepeling in de relatie (88,93). 

Geleidelijk veranderde 'zijn koninkrijk' in een ruïne. Suze verkwist
te het huishoudgeld, hetgeen mogelijk was omdat Thieu zich omwille van de 
vrede 'uit de macht' had teruggetrokken. Bovendien kwam Suze onder slech
te invloed van een schippersfamilie die aan elke fatsoensregel lak scheen te heb
ben. Door zelf het heft in handen te nemen, trachtte hij een morele ommekeer 
te bereiken, maar de verwijdering bleek al te groot. Het was boter aan de galg 
gesmeerd en Thieu zag in dat de vervreemding onafwendbaar was (96,97). 
Hij voelde zich slachtoffer en martelaar tegelijk. Zij stevenden regelrecht op 
de catastrofe van de huisuitzetting af, maar Thieu zag geen kans dit te ver
mijden.77 'Komt tijd, komt raad.' 

De huisuitzetting was een traumatische gebeurtenis, welke een levens
tijdperk inleidde van tegenslag en moreel verval. Het was definitief gedaan met 
hem. Hij was ongelukkig. Dat zag hij herhaaldelijk onder ogen 
( 131,132,134,136). Zijn wil was gebroken. Thieu was er zo van overtuigd dat 
het leven hem dit had aangedaan, dat hij zich ook niet meer boven dit moe
ras van onbegrip kon verheffen. 

Tot drie keer toe trachtte hij zichzelf van het leven te beroven, alhoe
wel dit geen enkele keer geschiedde als logisch gevolg van een serieuze over
weging (116,129,136). In Noodlottige passies is slechts te lezen, dat het leven 
rauw, onaantrekkelijk en zinloos was geworden, maar niet dat hem doods
verlangens door het hoofd spookten. 'Zelfmoord is dikwijls in wezen moord 
op iemand anders', schrijft Hiddema.78 Mogelijk is dat ook bij Thieu het geval 
geweest toen hij 'de gaskranen in zijn kamer had geopend' (129), maar het 
blijft gissen voor wie deze op zichzelf gerichte agressie oorspronkelijk bedoeld 
was 7» Het zou in elk geval een einde brengen aan de wisselende, gespannen 
relaties met vrouwen Waarschijnlijker is het, dat zijn krampachtige geweten 
leidde tot een proces van diepe zelfverachting, welke uiteindelijk een trieste 
en stille uitweg zoekt. Hiddema wijst ook op de nare eigenschap van schuld
gevoel, namelijk om steeds opnieuw straf te provoceren hetgeen nog meer 
schuldgevoel oproept, met als reactie een sterkere provocatie van straf die 
meestal dan ook weer zwaarder uitvalt Geheel begrijpelijk te maken zijn zelf
moordpogingen niet Het zijn, in 't geval van Thieu, catastrofe-reacties, omdat 
ik aanneem dat het hem meer is overkomen dan dat hij ertoe besloot. Hij 
moet aan de rand van de stilte zijn geraakt. 
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Houding ten opzichte van hulpverlening 

In de tweede episode van Noodlottige passies kreeg het leven een voor Thieu 
onverwachte, dramatische wending.»" Terwijl de deurwaarder op zijn werk 
verscheen om kond te doen van de kennelijk financíele malaise in het gezin 
Heennk, voltrok zich thuis het vonnis van de woningontruiming (98) Dit 
tragische feit, waaraan hij in zijn herinnering welgemeend part noch deel had 
behalve dat hij te goed van vertrouwen blijkt te zijn geweest, markeerde het 
moment waarop zijn niet meer te stuiten 'afdaling' begon. Zi jn moeder - en 
waarschijnlijk ook zijn vader, zo weten we nu - hadden dit al lang zien aan
komen, maar ook hen overviel het. De schandvlek was daar Er hebben zich 
onverkwikkelijke, agressieve scènes afgespeeld. 

Hi j was toen al zo vervreemd van zichzelf en zijn omgeving, dat hij 
geslaagde pogingen presenteert om zich te omgorden met het beeld van vol
wassen manlijkheid, om zodoende zijn verwardheid en schuld te niet te doen 
Hij doet het namelijk voorkomen, alsof vrijwel iedereen het voor hem opnam: 
de deurwaarder, zijn baas, een oude buurvrouw, de politie Ook zijn moeder 
die aanvankelijk alleen maar perplex had gestaan, kon haar woede volgens 
hem niet langer onderdrukken ZIJ zou gezegd hebben: 'Had haar maar dood
geslagen' (102). Toen hij op zoek ging naar de oorzaak van de huurschuld, 
werd hij door allerlei instanties in zijn onschuld bevestigd Suze was vaak 
genoeg gewaarschuwd (103). Dit ritueel van slachtofferen martelaar-zijn blijft 
zich herhalen, ofschoon het een paar keer tot een soort van bekentenis komt 
(111,113,116,136). Slachtoffer-zijn betekent tevens afhankelijk en niet ver
antwoordelijk zijn. Alle blaam trof Suze. Het wijst op een triest, maar moei
lijk te doorbreken patroon van gedragingen, dat zijn oorsprong vindt in zijn 
jeugdjaren. Een ongenaakbaar gebleven verdriet. 

Na de huisuitzetting woonden Suze en de kinderen bij een door 
Thieu zeer geminachte buurvrouw. Thieu zelf zwierf radeloos rond, ging zich 
te buiten aan de drank en overnachtte in de openlucht. Na veel vijven en zes
sen - hij had op een avond als een woesteling om zich heen geslagen -mocht 
hij op dit adres ook de avond doorbrengen, maar moest hij gaan slapen bij 
het Leger des Heils (102, 104, 107). Dan komt hij, klaarblijkelijk voor het 
eerst, met de hulpverlening in aanraking. Het bleef echter beperkt tot over
nachten Suze had inmiddels achter zijn rug om contact gehad met iemand 
van het consultatiebureau voor drankzuchtigen en voor Thieu een afspraak 
gemaakt (108). Hoezeer ook tegen zijn zin, Thieu ginger naartoe Vanaf dat 
moment ontwikkelde zich het min of meer voorspelbare patroon van ont
kenning, van bedrog en gekrenktheid, welke eindigde in een hulpeloze afhan
kelijkheid en vertrouwen jegens Suze (110). H i j zou zich voor een 
ontwenningskuur laten opnemen. Thieu wist zich aanvankelijk goed neer te 
leggen bij de nieuwe situatie, welke toch zeer confronterend voor hem was. 
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HIJ was vastbesloten er het beste van te maken Dat leek dus een ideale voor
waarde voor behandeling (114) Deze aanpassing gelukte hem, omdat hij uit
geput was en zichzelf voorhield dat dát de reden van zijn verblijf daar was 
(116) In de kliniek verbleven ook psychisch gestoorden, maar die 'had je 
maar het best te negeren Dat waren stakkers ' Na enkele weken brak het hem 
op, en werd zo agressief dat hij door het dak van de serre sprong, waarbij hij 
een beenbreuk opliep Na herstel keert hij terug naar huis, zonder dat het tot 
een eigenlijke behandeling is gekomen Ook nadien komt het nooit tot een 
werkelijk therapeutische interventie Er blijft wel contact met het consulta
tiebureau, maar vooral in de bemiddelende sfeer met betrekking tot het ver
krijgen van werk Veel andere inspanningen of intenties blijven verhuld Hij, 
een man, wil zich niet als zwak, kwetsbaar en afhankelijk profileren, het is 
deze onwil, waar ook Terry Williams op wijst, die zo ontmoedigt8' 

Een paar jaar later, toen de relatie tussen Suze en Thieu definitief 
sneuvelde, leidde een zelfmoordpoging tot een tweede opname Maar ook 
ditmaal kwam het niet verder dan een rustkuur Voor Thieu zelf was het hope
loos en voorgoed een verloren zaak, hetgeen ook bleek na zijn ontslag Hij 
had maling aan het leven ( 129,130, 131) De macht van eros overheerste Er 
volgde dan ook een periode van totale ontregeling en van bizarre avonturen 
Een dubieus wereldje dat de realiteit een tijdje op een afstand hielp houden 
Uiteindelijk wendde hij zich tot het consultatiebureau om opnieuw uit de 
penarie geholpen te worden Toen een deel van de oplossing die zij boden, 
gelegen bleek m 'een gebouw voor thuislozen', was dat hem teveel HIJ was 
te zwak voor verzet De psychiater met wie hij in contact kwam, had het vol
gens Thieu goed met hem voor, maar vond nergens plaats om 'te ankeren' 
HIJ wachtte tot hij voldoende was aangesterkt en dan vertrok hij weer En 
opnieuw wachtte hem het moeras van drank en agressie n Het werd een jach
tige opeenstapeling van misstappen, uit wanhoop Thieu zou geen enkele 
triomf meer behalen HIJ vermoordde zich elke keer een beetje verder 

De enige categorie hulpverleners met wie in Noodlottige passies letter
lijk de vloer wordt aangeveegd, zijn de opzichters van het internaat ( 135,136) 
Bij de overigen toonde hij zich welwillend en kon hij zich overgeven aan ver
zorging, maar eigenlijk ook alleen als hem niets anders overbleef dan zich te 
schikken in het lot van dat moment HIJ bleef ontoegankelijk en eenzaam »3 

Hij was wat Antoine Blondin (1973) over Baudelaire schreef, een groot kind, 
dat snikt onder zijn pantser van prikkelbaarheid BJ 

Het woord hulpverlening heeft binnen de thuislozenzorg een dimen
sie méér dan in alle andere takken van zorg, namelijk het bieden van een tole
rant woon- en leefmilieu waar iemand kan zijn wie hij is "' Er heerst geen 
anarchie, maar een zo gewoon mogelijk leefklimaat, dat als het ware toege
sneden is op de levensstijl van de thuisloze mens 
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Elke reële kans op nieuwe perspectieven wordt benut, maar wanneer dit niet 
haalbaar is, wordt getracht hem zo lankmoedig mogelijk te blijven bejege
nen opdat er tenminste op deze plaats nog enige stabiliteit ontstaat »6 Het 
houvast dat daardoor geboden wordt, is voor vele thuislozen de laatste stro
halm Thieu begreep dit, zonder expliciete uitleg, en legde zich er ten lan
gen leste in een zekere tevredenheid bij neer ( 136) 

Thieu's sociale netwerk 

Een sociaal netwerk bestaat gewoonlijk uit een aantal voor de betrokkenen 
belangrijke relaties, welke zich niet per sé beperken tot de beslotenheid van 
het eigen huiselijk leven Een niet te verwaarlozen nevenbetekenis van een 
netwerk is de mogelijkheid van onderlinge support, zowel in heel praktische 
als in morele zin Waar dit kenmerk geheel ontbreekt, daar zullen de relaties 
doorgaans van weinig persoonlijke aard zijn, maar wel van situationele en 
voorbijgaande aard 

Het beeld dat Thieu van zijn leven geeft, leidt tot de conclusie dat 
er slechts sprake was van een uiterst smal sociaal netwerk, bestaande uit maar 
énkele personen Allereerst Suze, althans in zijn ideaalopvatting van het gezin 
HIJ koesterde zich na gedane arbeid het liefst in de rustige behaaglijkheid van 
'thuis', maar dat kwam er zelden van omdat Suze zich verzette tegen zijn con
servatieve, egoïstische houding, die bovendien vermengd was met wantrou
wen en chantage Suze kon hem nu en dan nog 'lijmen' met de bekoorlijkheden 
van een vrijpartij en Thieu op zijn beurt dreigde met cafébezoek als hij niet 
onvoorwaardelijk zijn zin kreeg (85) Beiden zochten meermalen wanhopig 
steun bij hun eigen moeder, hetgeen ook telkens onderling tot heftige bot
singen leidde In het 'netwerk' kreeg moeder langzamerhand de voornaamste 
positie Daarnaast bestonden er nauwelijks relaties die niet oppervlakkig of 
situationeel waren Een uitzondering misschien was de voorman op zijn werk, 
die begrip voor zijn moeilijke situatie toonde en hem een hart onder de riem 
trachtte te steken Maar dit was eigenlijk niet meer dan een (gelukkig) inci
dent Op theoretisch niveau blijken zowel het buffereffect' als het 'main-effect' 
in het leven van Thieu nauwelijks van betekenis te zijn e7 Eigenlijk was hij de 
ongenaakbaarheid zelve HIJ trok zich van alles aan wat anderen maar over hem 
konden denken, maar volgde alleen zijn eigen afwijkend kompas 

HIJ had geen vrienden en was ook niet bij een vereniging Al eerder 
noemde ik de Ungebundenhett Hij was tegen wil en dank een typische Ein
zelbauer De activiteiten die hij noemt, waren alle solistisch van aard eens 
naar de bibliotheek gaan of schilderen Hij kende wel enkele 'oude beken
den', maar deze leken allemaal 'fout' te zijn, zodat hij snel zijnsweegs ging 
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Eigenlijk waren alle relaties in Thieu's leven van meet af aan problematisch 
en werd het einde daarvan steeds gekenmerkt door verbittering en afwijzing 
Voor een beetje warmte koos hij nog zijn toevlucht bij een hoertje, maar ook 
daar hield hij een kater aan over Het tekent zijn gruwelijke eenzaamheid 

Vanwege het demografische kenmerk van thuislozen, het alleenstaand-zijn, 
is men geneigd hen te beschrijven in termen van mensen die geen sociale rela
ties hebben of aan kunnen gaan Dit is maar gedeeltelijk waar Als men het heeft 
over persoonlijke relaties met een positieve invloed op het algehele sociale wel
bevinden, dan klopt deze uitspraak vaak wel Het ontbreekt de thuisloze aan 
de 'juiste' kwalitatieve relaties, maar hij hoeft het niet geheel zonder relaties 
te stellen Hij heeft wel vaak met veel mensen contact, maar de paradox is 
dat deze contacten geen stimulerende betekenis hebben, maar meer als steun 
voor het ogenblik fungeren Contacten dus op zeer basaal niveau en onmis
baar in zijn overlevingsstrategieën ββ De relatievorming van thuislozen kan 
men meer op het niveau van een alliantie zien Deze allianties zijn doorgaans 
sterk gebaseerd op het principe 'voor wat hoort wat' Slaat de wijzer bij een 
kosten-baten-analyse te veel naar één kant door, dan wordt de relatie al gauw 
verbroken Dit verklaart het vaak tijdelijke en vluchtige karakter van contac
ten tussen thuislozen onderling Het geeft tevens aan, dat er sprake is van een 
onvermogen om in verbondenheid te leven en dat ZIJ in deze zin een soort van 
buitenmaatschappelijke status hebben Voor de meeste thuislozen gaat op, 
dat zij een virtueel netwerk hebben, dat wil zeggen, het is denkbeeldig gewor
den Het is er geweest, maar de banden zijn veelal verbroken 

De evaluatie van een tragische levensgeschiedenis 

Mathieu Heerink opent zijn verhaal niet met bijvoorbeeld een zin als 'Ik ben 
geboren in 1914, op een moment, God beter 't, dat mijn vader laveloos thuis 
kwam 'Toch begint zijn geschiedenis op een moment van 'nieuw leven', name
lijk bij zijn terugkeer uit Duitsland in mei 1945, maar dan torst hij reeds der
tig jaar een plunje vol emoties Was Noodlottige passies een autobiografie, dan 
had hij het snoeimes genomen en zich een pad gebaand naar zijn verloren 
jeugd Het verweerschrift dat het is geworden, is in feite vooral het steeds her
halen van dezelfde genadesnik, 'Ik kan er niets aan doen dat ik zo diep gezon
ken ben Misschien had ik de drank moeten laten staan, maar het onrecht was 
mij te machtig ' De paradox is dat dit net zo autobiografisch is als een tradi
tionele levensloop Het is de autobiografie van een slecht geïnspireerd bestaan 

Mathieu had geen voortreffelijk geheugen, of misschien was het niet 
zijn geheugen waaraan het mankeerde, maar de selectiviteit van zijn waarne
ming waardoor hij op een dwaalspoor geraakte Vandaar de ernstige zelfmis-
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leiding en de vele leemten in de herinnering Hoe onvolledig de autobiogra
fie ook is, het moet toch een soort oerbehoefte zijn geweest om zich te ver
dedigen Een andere verklaring zou ik niet weten Het leverde hem geen 
materiele voordelen en nauwelijks innerlijke rust, of geluk »9 

De eerste episode van Noodlottige passies neemt een aanloop naar de ont
moeting met Suze, en beschrijft de verwikkelingen rond deze kennismaking 
Thieu geeft zich daarin meer prijs dan hij zich realiseerde, omdat er steeds de 
vanzelfsprekendheid in zit van zijn onschuld, en dat wordt hem noodlottig De 
tweede episode handelt over zijn huwelijksleven en de onvermijdelijke afgron
den Wat Suze werkelijk voor Thieu betekende, kan niemand uitmaken De 
liefde ging voorbij omdat het niemand aanging wat hij werkelijk dacht Omdat 
Thieu nergens voor vocht, maar zich het liefst verborg op zijn kamer, achter 
een boek en ten leste alleen nog in drank en morfine Dit verbergen is een 
metafoor voor onmacht, zo groot was zijn vrees om zich slechts verachting op 
de hals te halen, waardoor het toch al zo labiele zelfgevoel geheel ondergra
ven zou worden In beide episodes zijn nauwelijks sporen van liefde, van ont
roering of van humor te bekennen Het is net een verzameling onkruid Niemand 
deugt er, behalve zijn moeder, en hij toont onophoudelijk geshockeerde gevoe
lens over de schandelijkheden van een ander Hij komt meermalen over als een 
náár sujet, zelfs op momenten dat hij aardig is voor degene met wie hij ver
keert Vele ontmoetingen zijn gesmede plannetjes 

Op Mathieu rustte het negatieve imago van de zeeman, rusteloos en 
onbetrouwbaar, altijd uit op sensatie en avontuur Bijna een copie van zijn 
vader en, vermoedelijk, van zijn broer August Alle drie gingen ze de weg van 
de tragiek 

Ik noemde hem de man van het ogenblik Het tekent zijn 'primaire 
natuur', hetgeen wil zeggen dat hij alleen geleid werd door wat op dát moment 
in zijn centrale bewustzijn aanwezig was Daar richtte hij zijn opmerkzaam
heid op en daaruit trok hij de conclusies die er onmiddellijk in lagen opgesloten, 
alsof hij een kort geheugen had Het is een fundamentele grondtrek van zijn 
karakter, gemakkelijk te herkennen in hoe snel hij getroost was, hoe eenvou
dig hij was om te praten of impulsief en in strijd met zijn beginselen handel
de Alles gericht op het ogenblik, en daardoor heftig en oppervlakkig Mathieu 
vreesde de buitenwereld, maar trachtte deze tegelijkertijd aan zich dienstbaar 
te maken Alles cirkelde om het eigen Ik Hij kende een groot wantrouwen, 
gekoppeld aan de angst gezien en doorzien te worden Huiveren voor het 
leven is de ergste nederlaag die een mens kan overkomen in zijn streven naar 
autonomie Zijn oppervlakkig en onechte, gekunstelde reageren verklaart ook 
waarom de uiterlijkheid van zo'n groot gewicht was, namelijk om elke toe
gang tot zich zelf onmogelijk te maken Zo zien we dat verslaving de meta
foor vormt voor onmacht en dwangmatigheid, en dat deze uiteindelijk leidt 
tot een volledige verzwakking van de psychische spankracht 
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Nog even zijn vader. Waarom is hij niet tegen hem opgestaan? Waarom bevrijd
de hij zich niet uit deze gevangenschap en schreef hij niet: 'Mijn vader hing 
de moralist uit, maar hij was een ploert. Nu zie ik hoe ik mij vereenzelvigd heb 
met deze lomperik, die mij in kroegen het beeld van manlijkheid opdrong.' 
Dat dit inzicht niet doordrong, is een deel van zijn noodlot De katharsis bleef 
uit. 

De thuisloosheid van Thieu Heennk is niet op één oorzaak of op één eigen
schap terug te voeren. Het proces van marginalisering zou echter veel eerder 
in zijn leven te stoppen zijn geweest, als er geen sprake was van een diepe 
contactstoornis. Deze komt tot uiting in zijn hang naar afhankelijkheid en 
tegelijkertijd de afweer daarvan, alsook in zijn narcistische-ik-houding die 
zelfhaat verbergt, hetgeen blijkt uit zijn onophoudelijke vluchten. Andere 
eigenschappen, zoals een onvolgroeide gewetensfunctie en de even onvol
groeide psychoseksualiteit, dragen bij tot zijn noodlot De oorsprong is te 
vinden in zijn jeugdjaren, in zijn opvoeding, maar is zo complex en zo moei
lijk nog te doorgronden, dat het mijns inziens het best is samen te vatten in 
deze ene slotzin: HIJ is slecht geïnspireerd, maar ook is het (gedeeltelijk) 'eigen 
werk' zoals het is geworden 90 

Conclusie 

Een slecht gesocialiseerd mens zal in relaties met anderen kwetsbaar zijn, 
omdat hij zich van zijn povere bagage niet bewust is en hij toch de maturi
teli bereiken wil die als bestemming geldt voor ieder mens Wanneer deze 
anderen zich kunnen schikken naar zijn wensen, dan zal er een poos geen 
vuiltje aan de lucht zijn. Maar ondervindt deze mens weerstanden die hij niet 
de baas kan, dan kiest hij het hazenpad. Elke vlucht méér maakt hem zwak
ker, omdat het ervaringen zijn die hem niet inspireren tot nieuwe daadkracht, 
maar hem slechts confronteren met de nederlaag. Escapisten zijn niet weer
baar, maar moedeloos en ontmoedigend eigenwijs. 

De psychiater noemt Thieu een wilszwakke, moedergebonden psy
chopaat.91 Een bron van onrust, een onbetrouwbare man die voortdurend 
vlucht of ontwijkt, terwijl hij het doet voorkomen of al zijn pogingen om tot 
harmonie te komen hem ernst zijn In het 'begrip' van Mullink een primaire 
thuisloze.92 

Er rest mij geen andere conclusie dan deze. Hoezeer genetische eigen
schappen bijdragen aan de karakterstructuur, het gewicht van de wereld is 
alleen te dragen wanneer je als jong mens niet affectief verwaarloosd wordt 
en je de ruimte krijgt om idealen toe te eigenen die het leven zin en beteke
nis geven Binding met andere mensen is het enige dat mensen op de been 
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houdt, en wellicht (ook) op het rechte pad De geschiedenis van Mathieu, 
niet representatief voor alle thuislozen maar wel exemplarisch, tekent een 
odyssee die hem niet terugvoert naar de gemeenschap maar hem gevangen 
houdt m een innerlijk onvermogen 

Vele studies verwijzen naar een problematische ¡evensloop Daarmee wordt bedoeld, 
dat in belangrijke ontwikkelingsstadia sprake is van een weinig florissant beeld 
Uit studies naar achtergronden van thuisloze jongeren blijkt, dat hun ont
sporing, zoals gezegd, veelal is terug te voeren op pedagogische en affectie
ve verwaarlozing, - antecedenten die niet exclusief gelden voor thuislozen en 
daarom geen sluitende verklaring bieden voor dit fenomeen 93 Eerder stelde 
ik, dat thuisloosheid in feite een vlechtwerk is van inferieure kwaliteiten op 
verscheidene levensterreinen, waarop ook externe factoren van invloed zijn 
'Het is een onontwarbaar web van invloeden, dat als duizend duiveltjes tege
lijk iemand onttrekt aan alle reguliere menselijk verkeer'94 
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- V -

Morele passages omtrent 

thuisloosheid 

De odyssee van thuislozen is tot nu hoofdzakelijk feitelijk beschreven Hoofd
stuk III is te karakteriseren als een geschiedenis van sociaal wetenschappelij
ke betrokkenheid, с q van empirisch, etnografisch en prognostisch onderzoek 
Hoofdstuk IV voegt aan deze geschiedenis nog een dimensie toe, namelijk 
op biografisch niveau De rehistorisenng van de hoofdpersoon in dat hoofd
stuk, gebaseerd op diens autobiografie, is exemplarisch voor een ontwikkeling, 
vaak een verbeten strijd, waarin iemand de greep op zijn leven kwijtraakt en, 
eens op straat, een neerwaartse spiraal van verpaupering niet is te vermijden 

De besproken studies omtrent thuisloosheid monden in het laatste 
tijdvak van hoofdstuk III uit in een grootschalige beweging op samenle
vingsniveau, namelijk een beweging die werk wil maken van het serieus nemen 
van het burgerschap van kwetsbare mensen en zich de vraag stelt hoe er in het 
alledaagse sociale verkeer ruimte is te creëren voor mensen waar op enigerlei 
wijze 'iets mee is' Dat is een wending van belang Er is uit af te leiden, dat door 
veel meer actoren dan de sector maatschappelijke opvang verantwoordelijk
heid wordt erkend jegens deze mensen en dat de morele motivatie verder gaat 
dan enkel het bieden van zorg De sociale kant is eveneens van belang Niet
temin blijkt ook, dat terwijl het hulpaanbod groter en gedifferentieerder is 
dan ooit, het aantal thuisloze mensen geenszins afneemt en voorts, dat de 
antwoorden of oplossingsstrategieën niet toereikend zijn om in alle situaties 
adequaat te kunnen handelen Men kan twisten over het begrip 'adequaat', 
maar onverlet blijft dat een bepaalde categorie mensen, ook wel onaanraak-
baren genoemd, of zorgwekkende zorgvermijders, nog steeds tussen de wal 
en het schip blijft, paradoxaal genoeg uit respect voor hun autonomie Eer
der, in Een geschiedenis van bewogen literatuur, is er reeds gewag van gemaakt, dat 
wanneer wij de individuele wil verabsoluteren tot het bijna onaanraakbare, 
we berusten in de tragiek van een in verwaarlozing geëscaleerd leven Dat is 
ethisch onaanvaardbaar 

In dit hoofdstuk wil ik (daarom) trachten thuisloosheid in een ethisch 
perspectief te plaatsen, overeenkomstig de kern van vraagstelling 2, het explo-
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reren van morele aspecten van thuisloosheid. Nagegaan wordt hoe deze pro
blematiek - of is het beter te zeggen: bestaanswijze? - in morele termen is te 
verstaan en welke morele noties schuilgaan achter de gerealiseerde benade
ringswijzen van zorgbieders. Is er bij thuislozen te spreken van een 'morele 
nood'? En sluit de hulpverlening/het hulpaanbod daarop naadloos aan? Wat 
betekent 'zorg hebben voor elkaar'? Vervolgens komt de meer bijzondere, 
derde vraagstelling in zicht: welk referentiekader leidt tot een motivatie die 
onze verantwoordelijkheid jegens mensen in (extreem) zorgwekkende situaties 
uit het slop kan halen? Kan het dominante mensbeeld, waarin autonomie de 
norm is, de leidraad zijn voor het hulpverlenend handelen? Biedt het concept 
van de zorgethiek niet een beter perspectief, gezien enerzijds het dominan
te mensbeeld en anderzijds het isolement van zeker een bepaalde categorie 
thuislozen? Dat zijn de vragen welke in dit hoofdstuk de revue passeren. Aldus 
ontstaat er een drietal morele passages, te weten een passage over de morele 
duiding van thuisloosheid, een passage over de morele motivatie van zorg
bieders en ten slotte een over maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar 
nu eerst nog een korte toelichting op het bijvoeglijk naamwoord 'morele'. 
Wat is er, bijvoorbeeld, precies moreel aan de vijf duidingen? 

'Duiden' wil zeggen: trachten uit te leggen, en naar ik meen is dat 
hier heel letterlijk de bedoeling. Uitleggen, opdat men oog en begrip krijgt 
van het binnenste wezen van het verschijnsel. De thuisloze man of vrouw is 
niet zomaar of willens en wetens op drift geraakt, is niet alleen een persoon 
die zich vanwege psychische, relationele en financiële problemen sociaal en 
maatschappelijk van de meerderheid onderscheidt, en vanuit die invalshoe
ken goed te beschrijven is, maar is ook een mens die daarom aan ons geweten, 
aan wat wij intuïtief mens(on)waardig achten, appelleert. Er is méér dan slechts 
een psychosociaal of verslavingsprobleem en dié uitleg, dat wat het mense
lijk bestaan ten diepste raakt of waar zorgbieders (dienen te) worden aange
sproken en bewogen tot hulp, is 'moreel' te noemen. Maar ook zonder die 
uitleg, alsof het van objectieve waarde is, zijn de duidingen 'moreel' te noe
men want het gaat hier om situaties die we niet kunnen laten bestaan omdat 
het goed is dat ze zich voordoen. De duidingen impliceren het oordeel dat 
het ons dwars zit en betekenen derhalve een spanning tussen het signaleren 
ervan en er iets aan moeten doen 

- 3 0 8 - DE ODYSSEE VAN THUISLOZEN 



Een passage over de morele duiding van thutsloosheid 

'() wat hen bezwaart, is niet 
een ziekte als psychose, maar de 

destabiliserende werking van het lijden 
in de dagelijkse ervaringen ' Els van Dongen ' 

Thuisloosheid heb ik eerder geduid als 'een wereld van verhes', een 'wereld' omdat 
het een vrijwel allesomvattend persoonlijk verlies betreft verlies van de plek, 
een thuis, waar iemand eens zijn leven leidde, verlies van bezittingen, van 
social support, verlies van ontplooiing, van participerend burgerschap en, in 
termen van zelfbeleving, van waardigheid 2 In wezen is er in vergelijking met 
dertig jaar geleden in mijn waarneming weinig veranderd Ik zie thuisloos-
heid als een onbenijdenswaardig symbool van gebrokenheid, zowel met het 
verleden als met de toekomst In hoofdstuk IV, De man van bet ogenblik die exem
plarisch is voor een zich dergelijk ontwikkelend verlies, zien we dat hij, de 
thuisloze of zwerver die hij is geworden, daann mede zelf de hand heeft gehad 
Dat het ook gedeeltelijk 'eigen werk' is, betekent niet dat het altijd verwijt
baar is Het blijft een eigen handelen, maar allerlei factoren kunnen het gedrag 
helpen verklaren of begrijpelijk maken Een gebrek aan inzicht, een stoornis 
in de waarneming, een tekort aan vaardigheden, het ontbreken van gene
genheid en (kwalitatief goede) steun, geringe maatschappelijke kansen van
wege het opgroeien in een landschap van armoede, het zijn uit onderzoek 
naar voren gekomen factoren die van zijn concrete daden een voortdurend 
getob kunnen maken dat hem van de wal in de sloot brengt, maar dat hem om 
al deze redenen niet direct is aan te rekenen Niet dat hij als ontoereke
ningsvatbaar moet worden gezien, maar wel als iemand die klaarblijkelijk 
slecht is geïnspireerd of, zoals dat veelzeggend heet, een 'verleden' heeft Dit 
is in vrijwel alle Nederlandse en buitenlandse casuïstiek aantoonbaar het geval 
en wordt in de meest recente studie, die van Jeanne Roorda, onmiskenbaar in 
verhalen geïllustreerd 3 

De morele problematiek van thuisloosheid is ook op te vatten als een 
praktische én innerlijke strijd rond het eigen bestaan, dat op dat moment niet veel meer 
lijkt dan het vege lijf, soms onafscheidelijk van een paar verkreukte plastic 
tasjes In het begin, zo blijkt uit empirische en etnografische studies - bij
voorbeeld van Vexliard en, bijna veertig jaar later, van Van Doorn - is de situ
atie scherp confronterend en zorgt vooral voor onmiddellijke rusteloosheid 
omdat er nauwelijks tijd is te verwerken wat er 'zoeven' is gebeurd, de ener
gie is nodig om te overleven Twee existentiële vragen, 'wie ben ik (geworden)?' 
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en 'hoe kan ik overleven?', dringen zich aan hem op terwijl hij onderaan de 
ladder staat Het zijn geen vragen van iemand die ontspannen kan reflecte
ren op zijn omstandigheden, maar van iemand in een context van algeheel 
verlies en dan is enig gewin uit een persoonlijke reflectie nauwelijks te ver
wachten. Zijn nadenken blijft vermoedelijk beperkt tot de tweede, de meest 
basale vraag, de vraag die een hem volstrekt ongewoon beroep doet op ego
reorganisatie 'Alleen als hij een goede straat-intuïtie ontwikkelt kan hij zich 
handhaven, want hij heeft in wezen de straat alleen maar tegen zich '< 

In de derde plaats is de morele problematiek van thuisloosheid te 
omschrijven als een ongewilde verwijdering van de samenleving, zelden als een Dio
genes uit rebellie5 maar eerder en voornamelijk als gevolg van direct met hem 
in verband te brengen persoonlijke én maatschappelijke factoren die deze 
breuk tegen wil en dank bewerkstelligen Meestal is er sprake van een gelei
delijk verlopend proces van marginalisering, hetgeen leidt tot 'ongelukkige 
tekenen van gemeenschapszin' De paradox van hun verschijning - en dit is 
niet te generaliseren - is dat velen zich ogenschijnlijk willens en wetens van 
iedereen hebben afgekeerd maar in die verschijning toch een beroep doen op 
mededogen en op aandachtige betrokkenheid.6 De ongewenste afstand van de 
omgeving is derhalve tevens een ultieme uitdrukking van afhankelijkheid, en 
dit feit voert naar een vierde morele duiding. 

Elke gedaante van thuisloosheid is moreel te verstaan als een behoefte 
aan zorg. Dit is mogelijk het meest discutabel, bijvoorbeeld doordat is te wij
zen op het niet geringe niet-gebruik van reguliere, speciaal voor hen toegerus
te zorg. De zelfstudie door een aantal thuislozen in Rotterdam heeft, zoals 
beschreven in hoofdstuk III, enig en voor menigeen verrassend licht gewor
pen op de achtergrond van dit met-gebruik. De essentie is dat een behoefte 
aan zorg niet wordt ontkend, maar dat allerlei zorginspanningen daarop te wei
nig aansluiten en/of gebaseerd zijn op vooroordelen of generalisaties.7 Voorts 
is te wijzen op het feit, dat vele thuislozen slechts gedoseerd gebruik maken 
van de aanwezige faciliteiten, verder hun eigen gang willen gaan en niet 
betrokken willen worden bij verdergaande pogingen tot normalisatie of reha
bilitatie. Anderen maken op een dusdanig problematische wijze gebruik van 
de zorg dat zij er niet meer welkom zijn, en weer anderen ontkennen hun 
behoefte aan zorg en willen niets weten van welke interventie dan ook. Tries
te zonderlingen Met beide laatste categorieën wordt onder meer de lokale poli
tie vrijwel wekelijks geconfronteerd. Ondanks deze aantekeningen, of 
argumenten die de 'behoefte' in twijfel trekken of verhullen, blijft er naar mijn 
overtuiging sprake van 'behoefte aan zorg', zij het in gradaties Dit laatste is 
cruciaal. Indien we geen oog hebben voor de verschillen in afhankelijkheid, 
dan ontstaat er een fixatie op zorg of, in GGz-termen, dan reduceren we deze 
mensen tot hun 'ziekte', hetgeen enerzijds lijnrecht indruist tegen het heden
daagse denken over zorgafhankelijke mensen, en anderzijds een averechtse Ult-
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werking zal hebben op hun gedragingen. Deze nuancering in de behoefte aan 
zorg leidt ten slotte tot een vijfde morele duiding 

Een laatste morele duiding van thuisloosheid is te omschrijven als een 
appèl op de acceptatie van hun bestaan. Deze paradoxale 'eis' is als volgt te begrij
pen. Vele thuislozen weten de weg naar voorzieningen wel te vinden. Het 
breed geschakeerde hulpaanbod is met per definitie een eindbestemming, 
maar idealiter een tijdelijke halte of overgangsplaats - transitiefase, zegt Hen-
kelman8 -, al naargelang de wens en het vermogen het straatleven de rug toe 
te keren. Zolang het zwerven voortduurt, zijn dienstencentra, inloopspreek
uren, stoelenprojecten, sociale pensions en slaaphuizen onmisbare 'oases' 
deze bieden een onbedreigde bestaansbasis, met op de achtergrond de hoop 
op een ander perspectief omdat de gebruikers ervan niet werkelijk onaan
raakbaar of onbereikbaar zijn en allerlei hulpverleners als het ware de vinger 
aan de pols kunnen houden. Sommigen zullen hun 'vluchtlijn' blijven volgen. 
Dat is ook het beeld van eeuwige makelij: er zal altijd een percentage men
sen zijn voor wie de 'eigen structuur' de enige 'orde' is, hoe gering die ook 
lijkt of hoe weinig 'waardig' deze bestaanswijze in de ogen van velen ook 
wordt gevonden. Sommigen heben zich verzoend met hun lot en zijn doods
benauwd voor (verdere) verandering daarin, bang om hun identiteit te ver
liezen, zo gewend zijn ze verschoppeling te zijn. Daar is weinig ruimte voor 
een moraliserende taak vanuit de maatschappelijke opvang of anderszins. De 
enige en voorlopige antwoorden zijn het accepteren van hun aanwezigheid, 
hun recht op eigenheid, het bieden van de nodige elementaire faciliteiten en 
om onophoudelijk alert te blijven op een gezondheidsbedreigende ontwik
keling. Acceptatie is geen synoniem voor onverschilligheid en sluit onder
handeling en/of participatie niet uit, het is de basis daarvoor. 

In een recente publicatie in De Morgen vertelt Voeten, dat het leven 
van enkele voormalige bewoners van de inmiddels hermetisch afgesloten 
metrotunnels in New York wel is gestabiliseerd en op het vitale punt van huis
vesting is verbeterd, maar dat sommigen nog steeds aan de zelfkant van de 
samenleving verblijven.' Hun leven blijft chaotisch van aard, van sommigen 
erg kwetsbaar, maar wanneer men leest over deze nieuwe lotgevallen, leidt 
dat ook tot een andere benadering. In Leven na de tunnel is sprake van een inte
gratie van het met-normale in normaliteit, dat is wat ook algemeen wordt 
beoogd te bereiken, en dat is al meer dan het minimale Bij sommigen ligt 
daar tegelijk ook de grens en is méér willen, vanuit welke instantie dan ook, 
alleen maar bedreigend. Deze grens, die individueel verschilt maar duidelijk 
wordt aangegeven, raakt de kern van deze vijfde, morele duiding, een onvoor
waardelijke acceptatie van deze bestaanswijze Niet-acceptatie zou leiden tot 
een sociale dictatuur. We leven nu eenmaal niet slechts bij de oases van dro
men waarin alles perfect is, 'glad' en fraaier dan de realiteit.10 En behalve dit, 
er bestaat geen levenswijze als norm voor allen. Voeten's relaas over de status 
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quo van de vroegere tunnelbewoners overtuigt mij van het nodige respect en 
wekt een warme waardering voor deze specifieke eigen context Het is tevens 
te omschrijven als een humane vorm van kwetsbare autonomie of, zoals door 
Petry is bepleit, als een persoonlijke niche " Wie dan en daarin zichzelf kan 
zijn, heeft mijns inziens bereikt wat in zijn vermogen ligt 

Niet zomaar terloops, maar heel direct rijzen uit het voorgaande 
enkele basale vragen, want hoe zijn die twee nu te verenigen, 'het minimale' 
en de 'acceptatie' ervan? Waar ligt het niveau van dit laatste? Waarom, bij
voorbeeld, is het leven in de tunnel niet acceptabel en net even daarbuiten 
wel? Meer dan minimaal, wat is dat? 

Zelfs zónder een beschrijving van de honderdeneen ongemakken en 
levensbedreigingen van een duister en ondergronds bestaan is een dergelijk 
leven onacceptabel Leven in donkere holen met smerige ratten, onzichtbaar 
voor de samenleving is, zelfs als we er geen weet van zouden hebben, mens
onwaardig Het tart elk idee van het menselijke, te moeten leven als een ver
zameling mollen, - hoezeer men ook onder de indruk kan komen van de wijze 
waarop ondergronds een soort van gemeenschap werd gesticht waaraan, tege
lijkertijd, toch weer al het menselijke is te herkennen Er heersten bikkelhar
de regels, er werden met planken en veel ander gerei eigen te respecteren 
hokken gecreëerd, het waren wonderlijk primitieve inteneurs waarin het even
wel aan niets leek te ontbreken en waarin voor elk probleem wel een oplos
sing werd gevonden Hier, in de tunnel, werd geen nieuw leven uitgevonden, 
maar van de (hoogste) nood als het ware een deugd gemaakt Voor sommige 
bovengrondse mensen is de typische 'onafhankelijkheid' die hier werd gede
monstreerd misschien een 'bron van romantiek', maar de realiteit was, ook 
voor de tunnelbewoners zelf, dat het daar beneden een permanente levens
gevaarlijke rotzooi was temidden waarvan velen ten gevolge van drank, drugs 
en ernstige, onbehandelde ziekten totaal vereenzaamd en zelfs onttrokken 
aan het oog van lotgenoten, lagen dood te gaan Toen een speciaal huisves
tingsprogramma in de zomer van 1995 een definitief slot betekende op het tun-
nelleven, werden de bewoners weer bereikbaar voor bet reguliere menselijk verkeer Dat 
is ook het kardinale verschil tussen het leven m de tunnel en net daarbuiten, 
in menswaardig opzicht onbeschrijfbaar belangrijker dan het soms graduele 
verschil tussen het mimnale uptop en downtown Zo woont Bob, een man van 
twaalf ambachten en dertien ongelukken maar ook hartpatiënt, nu op een 
kamertje van alle comfort voorzien, een andere toekomst dan hier wonen 
heeft hij niet, maar hij is weer bereikbaar voor een dokter Er is een koelkast, hij 
kan weer onder de douche, hij woont zoals mensen wonen En Bernard zal 
wel eeuwig dezelfde 'filosoof van de dag' blijven, zijn kamer blijft een onge
looflijke bende, maar hij is als blikkenraper zelfvoorzienend Hij en veel van 
zijn lotgenoten kunnen zich niet anderszins 'vestigen' in de samenleving 
Daarom dit, het simpele wonen van Bob bijvoorbeeld, is (vaak) al meer dan 
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het minimale en méér willen, bijvoorbeeld een nette kamer en ergens een 
baan, zou opnieuw levensbedreigend zijn en doet veronderstellen dat er een 
norm bestaat als levenswijze voor allen. De enige norm is, dat het bestaan, 
de omgeving waar men woont, menswaardig is, dat er weer verband is met 
de omringende wereld Het bestaan van Bob, van Bernard en van vele ande
ren in vergelijkbare situaties vraagt om een onvoorwaardelijke acceptatie, 
idem dito dat van vele lotgenoten in Nederland die in de context van het 
begeleid wonen of van een sociaal pension hebben bereikt wat in hun ver
mogen ligt. 

Er is nog een ander complicerend facet aan het post-tunnelleven te 
onderkennen. Men zou ook en terecht kunnen opmerken, dat mét de ontrui
ming van de tunnel de morele nood van zijn bewoners weer zichtbaar is gewor
den. Dit is of zou complicerend kunnen zijn vanwege diezelfde notie omtrent 
acceptatie. Wat is 'morele nood'? 

'Morele nood' in de context van het bestaan van thuislozen omvat 
beduidend meer dan de soort van morele nood die kan ontstaan wanneer 
iemand mij de vraag stelt iets te doen dat tegen mijn gewetensopvattingen 
indruist maar dat ik omwille van de vraagsteller graag zou doen, - men raakt 
dan in ernstige verlegenheid. Met betrekking tot de bestaanssituatie van thuis
lozen, en dus ook van de voormalige tunnelbewoners, betekent de term more
le nood dat iets, dat niet 'iets' is maar wezenlijk en veelomvattend, ontbreekt 
dat niet 'natuurlijk' is, maar dat ontstaan is door menselijk handelen of door 
wat mensen elkaar hebben aangedaan Het is een menselijke toestand die zo 
niet zijn wil, een bestaansnood, welke veel meer implicaties kent dan de louter prak
tische nood aan (reguliere) huisvesting. De morele nood van (zwervende of 
ondergronds levende) thuislozen betekent, dat zij slechts én ten volle op zich
zelf zijn aangewezen, gevangen in leed, deze nood is te begrijpen als een 
nood aan medemenselijkheid, als een nood aan aandacht, als een nood aan 
nodig zijn. Tegelijkertijd, anders zou het begrip die betekenis niet kunnen 
hebben, wordt er een appèl gedaan op anderen, niet zozeer in materiële zin, 
maar veel sterker, dat men iets voor elkaar doet, of, zorg heeft voor elkaar en 
niet langer sociaal overbodig is. In dit verband is (zeker) ook te denken aan 
het begrip 'thuisloos', wat in de kern niet anders wil zeggen dan waaraan het 
iemand die thuisloos is mankeert: hij die ergens thuis hoort. Morele nood 
tekent hier als het ware het wezenlijke tekort: dat wat mensen behoeven als 
mens, een 'menselijk' bestaan. 

Is de morele nood van Bob, nu hij weer bovengronds leeft en jegens 
wie 'gevraagd' wordt zijn huidige bestaanswijze te accepteren, nog dezelfde 
als al die tijd in de tunnel? En. was er m de tunnel nu werkelijk sprake van een 
nood aan aandacht of van een nood aan medemenselijkheid? Was er wel spra
ke van 'morele nood'? De eerste vraag kunnen we zonder twijfel ontkennend 
beantwoorden. De morele nood van Bob is, nu hij zichtbaar en bereikbaar 
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woont, opgeheven Zijn belangrijkste nood is van medische aard en daarin 
kan nu worden voorzien, het is letterlijk weer mogelijk voor hem te zorgen 
De tweede vraag kent twee, vermoedelijk tegenstrijdige, antwoorden Vanuit 
de optiek van de bewoners ten tijde van hun ondergrondse bestaan bestond er 
waarschijnlijk weinig of geen morele nood, er heerste strengheid, maar ook 
solidariteit, vijandschap maar zeker ook wederzijds respect Vanuit de optiek 
van de samenleving echter, en meer speciaal vanuit de opvatting over mense
lijke waardigheid, betekent een leven onder de grond temidden van ratten en 
andersoortige gevaren (elke ongeoefende bovengrondse burger zou meteen 
een dodelijke stap zetten op de talrijke onder hoogspanning staande wissels) het 
absolute tegendeel van wat menselijk genoemd kan worden Afgesneden zijn 
van het normale menselijk verkeer, onzichtbaar, onvindbaar zelfs en onbereik
baar zijn daar is sprake van morele nood Daar is ook geen sprake van 'nor
maal' menselijk leven, maar, ondanks alle noden, van louter zien te over-leven 

De verloren burger? 
NADERE OVERWEGINC EN BIJ DE bERSTE PASSAGE 

De morele duidingen van thuisloosheid, als deel van de tweede vraagstelling, 
zijn in wezen niet af als daarbij niet ook meer expliciet wordt ingegaan op de 
verschillende houdingen vanuit de samenleving, even afgezien van de ver
scheidenheid aan zorg die er wordt geboden De wijze waarop de thuisloze 
man of vrouw zich manifesteert, wordt immers mede beïnvloed door de publie
ke omgeving, niet alleen door de (toenemende) controle over de openbare 
ruimten, maar ook door de ruimte, noem het tolerantie, voor mensen 'met wie 
iets is' 

De andere kant van de medaille toont, soms oppervlakkig, soms direct, 
uiteenlopende emoties die elk ook weer kunnen wisselen en of allerlei nuan
ces kennen ergernis, onverschilligheid, medelijden, solidariteit In z'n alge
meenheid zou een morele duiding van de houding vanuit de samenleving te 
omschrijven zijn als een bonding van ambivalentie, een houding die in de literatuur 
ook wel wordt beschreven als Not in my Backyard '2 Deze algemene houding 
wordt bepaald door minstens drie factoren, te weten het individuele refe
rentiekader, door de omvang en zichtbaarheid op straat en door het feit dat 
thuislozen als het ware tornen aan de morele grenzen van de gemeenschap 
Men kan deze grenzen 'vaag' of 'ruim' noemen, maar er is zeker een algemeen 
gedeeld besef ten aanzien van toelaatbaar of beschaafd gedrag, of gewoonweg, 
wat 'normaal' is De Amerikanen Baum en Burnes wijzen erop, dat het N1M-
BY-fenomeen begrijpelijk is en te billijken Voorstanders van normalisatie 
(overheden, planologen, hulpverleners) vertellen volgens deze auteurs vaak ook 
maar halve waarheden of ontkennen het problematische, bijvoorbeeld door 
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er op te hameren dat zij 'just like us' zijn Bedelen is (soms) ergerlijk en roept 
de vrees op voor straatroof, bizar gedrag is beangstigend, dealen betekent 
gevaar To pretend that these things do not happen is a form of denial of the 
diseases of substance abuse and mental illness and their effects on behavior'13 

De ergernis en de onverschilligheid zijn hierboven als eerste genoemd, 
omdat de grote zichtbaarheid op straat daartoe misschien wel de meeste aan
leiding geeft en gebaseerd lijkt op een even simpel als dodelijk mechanisme 
De honderdduizenden forenzen die dagelijks op vaste tijdstippen de stations 
in en uit komen, zijn niet alleen gevangen in hun eigen dagelijkse routine, 
maar worden daarin ook niet opgeschrikt omdat er zich iets buitengewoons 
zou voordoen Gewone zwervers, junks, alcoholisten, illegalen, hoerenjon-
gens, bedelaars en zelfs crepeergevallen 'ze' zijn er steeds en met velen Zij 
horen bij 'de anatomie van de moderne stad' M Er ontstaat derhalve een soort 
van onopzettelijke onverschilligheid ten aanzien van iets dat de schijn heeft 
'normaal' te zijn, maar dat niét is Anderzijds kan men zich evenmin voor
stellen wat van al deze passanten dan te verwachten zou zijn Jeugd-gangs of 
andere samenscholingen vertoeven op die plek om voor hen triviale redenen, 
weten geen ander antwoord op hun status van paria, delen niet het belang dat 
bedelaars en straatkrantverkopers wél hebben en worden vanwege hun ima
go van onbetrouwbaarheid en onveiligheid haast intuïtief vermeden Voor 
bedelaars en krantverkopers, die beiden (zeer verschillend) appelleren aan 
het geweten van voorbijgangers, is het onzeker en onvoorspelbaar of zij er van
daag tevergeefs staan en morgen worden gehonoreerd of omgekeerd Gezien 
de grote verkochte oplagen van de inmiddels acht stedelijke straatkranten 
lijkt de aanwezigheid van de krantenmensen goeddeels geaccepteerd te zijn 
ZIJ krijgen desondanks van elk soort van emotie hun trekken thuis 

De man die dag in dag uit bij de pinautomaat van het postkantoor 
bedelt, deed dit aanvankelijk met terneergeslagen blik omdat hij zich heus 
bewust was van zijn hulpeloze, behoeftige positie, maar hij raakte gerouti
neerd en onbeschaamd De wind sloeg om Nu doet hij het op een wijze die 
iedereen op die plek op zijn hoede doet zijn De man tornt aan de grenzen 
van de gemeenschap HIJ gedraagt zich opdringerig en zijn gestalte wekt wre
vel, angst en afschuw, maar aangezien het pinnen slechts een oponthoud is van 
enkele minuten en de omgeving dus continu verandert, blijft de man daar 
ronddrentelen in een pirouette van verval en verlatenheid Met een enkeling 
ontstaat een (niet rendabele) korte dialoog tussen rationaliteit en irrationali
teit Een vergelijkbare situatie op het centraal station, maar dan ten aanzien 
van een wat al te vlotte straatkrantverkoper, inspireerde een columnist te spre
ken van een 'plaag' en tot een pleidooi voor de terugkeer van repressie, zij het 
in 'gemoderniseerde vorm' De column oogstte weinig adhesie maar lijkt niet
temin toch een signaal van afnemende flexibiliteit, van het protest tegen een 
soort van zieligheidsscenano 'Het wordt tijd voor het opleggen van struc-
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tuur, dán neemt een samenleving haar verantwoordelijkheid serieus.'15 De man 
over wie deze columnist het had, ontvlamde omdat hij botweg werd gene
geerd,- hij reageerde brutaal maar was in feite in paniek. Misschien is dat wel 
de betekenis van zijn gedrag, maar wordt niettemin zo'n onhandig teken van 
gemeenschapszin een 'plaag' genoemd.16 Het 'algemene' beeld van de zwer
ver, hier straatkrantverkoper, versluiert (soms) het verhaal van de man zelf, 
zou Van Dongen opmerken.17 

Op het moment dat iemands odyssee aanvangt, op het feitelijke ogen
blik dat het dadelijk na twaalven zal zijn en hij de eerste nacht op straat zal 
staan, zal het tot hem doordringen dat alle deuren van zijn sociaal netwerk 
zijn gesloten. Vaak zal daar 'een tijd van compassie' aan zijn voorafgegaan, 
maar op zeker moment bleek de maat vol. In die tragische situatie is het niet 
onbegrijpelijk dat hij, op straat, weinig of geen troost en mededogen zal onder
vinden van mensen met wie geen enkele persoonlijke band bestaat, maar dat 
hij wordt gedwongen een persoonlijke straat-intuïtie te ontwikkelen. Dat hij 
wordt nagekeken, genegeerd of weggestuurd, is daarom ook niet te simplifi
ceren tot een blijk van minachting of uitsluiting. Er is ook de onmacht tegen
over 'de verloren burger'. In een welvaartsstaat wordt begrijpelijkerwijs gedacht 
dat voor wie zo leeft voorzieningen zijn en dat feit op zich biedt omstanders 
een rechtvaardigingsgrond om niets te doen. Bovendien is het weinig 'natuur
lijk' om van compassie te spreken. Op het niveau van intimi is het al moeilijk 
om wederzijds zonodig voldoende compassie op te brengen, laat staan naar 
mensen op grote(re) sociale afstand.18 Het is daarom niet realistisch veel mis
noegen aan de dag te leggen over het feit dat individuele burgers, behalve dat 
ze zich ook verontwaardigen over voorzieningen: 'die doen maar niets', zich 
niet persoonlijk over deze medeburgers ontfermen, het engagement van vele 
vrijwilligers in inloophuizen en dergelijke niet te na gesproken. Niet realistisch, 
omdat het met voor ieder individu van menselijke maat is dat te doen,· het is 
daarom ook moeilijk te spreken van een moreel deficit, het is eerder onmacht 
of een zich niet aangesproken voelen dan onverschilligheid, - en toch is er 
een conflict met het morele ideaal, namelijk dat mensen zorg hebben voor 
elkaar Ik kom dadelijk op dit onderwerp terug 

De westerse cultuur brengt het ondraaglijke dualisme met zich mee, 
dat we hen, thuislozen, enerzijds niet blindelings willen passeren, maar ander
zijds niet kunnen verhelen dat er tegelijkertijd soms ook andere emoties in 
het spel zijn, zoals kwaadheid over kennelijke gemakzucht of luiheid, onbe
hagen over het feit dat men ze dagelijks tegenkomt en 'onze vanzelfspre
kendheid' onderbreken of verstoren Er is ook een heel praktische factor in 't 
geding, namelijk 'onze' gebondenheid aan een tijdschema tegenover het tijd
loze karakter van hun bestaanswijze. Desalniettemin zijn bedelaars en krant
verkopers, en in New York de blikkenrapers, wat betreft hun dagelijkse 
economie direct afhankelijk van individuele burgers die al dan niet impulsief 
reageren, vaak vanuit een wisselend alibi. 
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Compassie op individueel niveau, waarvan zoeven is gezegd, dat wanneer dat 
jegens thuislozen op straat of in het park ontbreekt, dat er dan geen sprake is 
van een moreel deficit maar dat het niettemin in morele zin ideaal is indien 
het aan de dag treedt, is géén onderwerp van de moraal 'Dat is het princi
pieel niet, omdat het zich aangesproken voelen en bereid zijn een appèl te 
beantwoorden (bijvoorbeeld op de nood van een thuisloze, of, extremer, tij
dens een oorlog in het verzet te gaan), een strikt individuele aanspraak is en 
de moraal iets is dat allen gelijkelijk betreft Noch de aanspraak, noch de 
bereidheid er op in te gaan, zijn over te nemen of aan iemand anders op te leg
gen', schrijft Duyndam '9 

Op een ander niveau is ook een houding van arrogantie en ontmoediging her
kenbaar, namelijk door te doen alsof bepaalde categorieën burgers niet bestaan 
of onzichtbaar 'gemaakt' moeten worden In de stedelijke planologie wordt de 
onderkant van de samenleving over het hoofd gezien en komen mensen aan 
de zelfkant in de plannen niet voor, alsof het een overbodige klasse is Dat blijkt 
niet alleen uit de studie van de architect Graafland20, maar ook uit studies van 
stadssociologen en stadsetnografen 2I In De engel van Amsterdam wordt deze 
inkrimping van openbare territoria beschreven op een wijze die niets aan de 
verbeelding overlaat Terreinen worden stelselmatig niets ontziend ontruimd 
en primitieve onderkomens worden weggesleept 'naar een plaats waar je van 
de plattegrond afrijdt' " Het is beschamend want het duidt op een ontken
ning, en tegelijk hoogst ineffectief en kortzichtig want mensen zijn niet weg 
te moffelen als stof onder een kleed Wat wel vaak lukt, is het individuele 
bestaan zelfs op dit minimum-niveau te ontmoedigen Deze houding is der
halve ook te omschrijven als een houding van subtiele repressie, vaak vertaald als 
blijk van verharde samenleving Zij moeten wijken voor stedelijke bouw
plannen, voor buurtprotesten en worden verdreven van lokaties zodra er een 
vorm van gemeenschap dreigt te ontstaan, in de hoop dat een verdeel en 
heerspolitiek hen dwingend stuurt in de richting van voorzieningen of geëi
gende hulpprogramma's 

Tot besluit van deze nadere overwegingen wil ik kort ingaan op het 
beeld van 'de verloren burger', want het dualisme komt immers voort uit de 
dominante (normatieve) waardering voor een bepaald burgerschap de onaf
hankelijke, gemoderniseerde, sociale burger, - een gepolijste wereld die natuur
lijk bij lange na niet de enige is en ten onrechte suggereert dat er sprake zou 
zijn van een standaardlevensloop Het is een dun, breekbaar laagje cosmeti
ca 

Vele zwervende mensen zijn zich bewust van hun verlorenheid en 
van het negatieve stigma dat ZIJ bij 'normale' burgers veronderstellen 'Men
sen buiten denken dat WIJ varkens zijn' Tegelijk kennen velen de kracht 'van 
wat hen nog rest', zoals blijkt uit een (ander) citaat in Van Doorns studie 'Ik 
denk dat mensen die het nou lekker voor elkaar hebben, dat die bij een der-

MORELE PASSACES OMTRENT T H U I S L O O S H E I D - 3 ) 7 -



de wereldoorlog het eerst in paniek raken Die weten niet meer wat ze moe
ten doen En je hebt een aantal ratten, dat zijn wij dan, en die zullen dan de 
sterkste zijn, die weten te overleven in de meest uitzichtloze situatie '" De 
auteur interpreteert deze houding als 'het transformeren van een negatief zelf
beeld', als reactie op de discrepantie tussen de normen die personen voor zich
zelf en hun levenswijze stellen en de dagelijkse realiteit van hun bestaan Dat 
kan zowel een bron zijn van diepe schaamte, maar ook van macht en superi
oriteit, 'de ratten weten (tenminste) te overleven, het zal blijken dat die de 
sterkste zijn' Er spreekt, ondanks de miserabele toestand van deze woord
voerder, (ook) een zekere trots uit En op een bepaalde manier is het de kunst, 
zo blijkt uit de etnografische literatuur, iets van persoonlijke trots te bewa
ren Food is not the problem, it's pride 2A 

De ene thuisloze is de andere met, maar medeburgers zijn ze alle
maal, en voor elkaar zijn velen waardevolle burgers Het is eenzijdig de onder
linge betrekkingen van thuislozen te kenschetsen als vijandig of vluchtig om 
daarmee vooral hun solitaire positie te benadrukken Het is evenzo eenzijdig 
het accent te leggen op verlies en geen oog meer te hebben voor mogelijk
heden, veel is verloren, maar nut de waardigheid van het mens-zijn Dit laatste blijft 
een bron die zelden geheel opdroogt Solidariteit en wederzijdse hulp zijn 
daarom geen zeldzaamheid, daar zijn voorbeelden genoeg van Men geeft 
elkaar tips, leent onderling geld Velen houden zich aan ongeschreven gedrags
regels hetgeen enige structuur geeft aan hun sociale leefwereld Een selecte 
groep dient op gestructureerde wijze de belangen van lotgenoten Voorts is 
niet te negeren, dat in het bijzonder in situaties van zelfbeheer, of dat nu een 
nachtopvang is of een leefmilieu ergens in Amsterdam of in de tunnels van 
New York, men met elkaar een structuur creëert waarin te (over)leven is Der
gelijke menselijke processen, des burger eigen, zijn verhelderend en ontroe
rend beschreven in Cannery Row, de eerder in deze odyssee genoemde roman 
vanj Steinbeck, in De engel van Amsterdam van Geert Maken, niet minder over
tuigend, in Tunnelmensen van Teun Voeten Het is niet uitsluitend kommer en 
kwel 

EEN RFFLECTIE OP DEZE PASSAGE 

Nagegaan is hoe thuisloosheid in morele termen is te verstaan, dat wil zeggen, welke betekenissen 
aan deze toestand te onderkennen oj te ervaren zijn Het blijkt een toestand te zijn van psycho
sociale en morele nood, vrijwel letterlijk 'down and out' verlies aan alle kanten, alsmede een prak
tische en innerlijke strijd om te kunnen overleven Het is niet een keuze uit rebellie zo te leven, 
maar een voorlopige, dramatische uitkomst van veelal opgestapelde ellende in iemands sociaal 
netwerk De harde consequentie daarvan is, dat men gedwongen is zich mentaal aan te passen 
en een levensstijl te ontwikkelen die onvermijdelijk afwijkt van die van de doorsnee burger^ 
Niet alle noden zijn direct te verhelpen De hoogste, de morele nood, is op te heffen zodra men
sen weer bereikbaar zijn voor het reguliere menselijk verkeer, zodra er een situatie is bereikt 
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loaar(in) voor hem gezorgd kan worden, een situatie die het karakter heeft van een 'menselijk' 

bestaan 

Er is een onweersprekelijke behoefte aan zorg, maar wel in gradaties Betoogd is daarom bet belang 

van een onvoorwaardelijke acceptatie van deze bestaanswijze Niet de acceptatie van een vol

komen aan zijn lot overgelaten persoon, maar van een situatie die menswaardig is te noemen 

maar daarom nog niet hoeft te sporen met de bestaanswijze van de doorsnee-burger Dát uit

gangspunt maakt het mogelijk dit bestaan met elementaire faciliteiten te ondersteunen en neemt 

afstand van de idee dat alle hulp gericht dient te zijn op volledige zorg onafhankelijkheid 

Vervolgens is ook de houding van de samenleving nader uitgewerkt De kern van 

het dualisme is, dat thuislozen in de ogen van velen 'maatschappelijkgehandicapt' blijven, wel 

medeburgers maar tegelijk diametraal daar tegenover Het is begrijpelijk dat 'normale' burgers 

Zich moeilijk met hen kunnen identificeren en dat compassie overvraagd is 'Negeren' is echter 

het andere uiterste Zo goed als er in het openbaar geen sprake is van slechts botte onverschil

ligheid, is het binnen de betreffende groeperingen niet een en al misère dat de klok slaat 

Er is een intoleranter klimaat ontstaan jegens concentraties van thuislozen en/of 

andere probleemgroepen in (semt)openbare ruimten Niet alleen op en nabij centrale stations, maar 

ook in winkelpassages, bibliotheken en horecagelegenheden zijn er drempels voor een onbestemd 

verblijf Men zou kunnen zeggen, dat ook aan de andere kant (overheid, particuliere sector) spra

ke is van een force of no direction enerzijds tracht men thuislozen weer in een woning te krij

gen, anderzijds wordt het op allerlei fronten door dezelfde actoren moeilijker gemaakt Een 

opjaagbeleid is geen zorg, maar altijd een anti-antwoord 

Het overschrijden van sociale regels is met vooral een kwestie van moedwillige spot, 

maar gebeurt uit noodzaak om zich te kunnen handhaven Het beeld van de 'verloren burger' 

steunt op het f ettelijke persoonlijke en maatschappelijke verlies, met andere woorden, dat ZIJ, de 

zwervende tfeuisloze«, niet werkelijk zijn ingebed m een maatschappelijke context Het is niét 

ееи beeld om thuislozen te fixeren in een sociaal isolement 

Er wordt onderling veel gebietst, maar groepscodes zijn er wel degelijk en waar men 

de verantwoordelijkheid in eigen hand neemt, zoals bij vormen van Zelfbeheer of ondernemer

schap (nacbtopvang, straatkrant), is men in staat een structuur te creëren waarin te leven is 

en waarin uitzicfet is op andere perspectieven Er blijkt tevens uit, dat het onjuist is te denken 

dat velen m 't geheel niet geïnteresseerd zouden zijn in de toekomst De recente publicatie van 

Van Kampen over het avontuur van de straatkrant onderstreept dit, en de auteur schrijft terecht 

het adjectief wonderbaarlijk 2ó 
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Een passage over de morele motivatie van zorgbieders 

Een bepaald kenmerk van thuisloosheid, de innerlijke rusteloosheid, brengt 
met zich mee dat een deel van hen voortdurend zwervend is, een haast con-
sequentieloos bestaan leidt waarin geen idealen lijken weggelegd, en die wei
nig of geen gebruik maakt van bestaande voorzieningen danwei vanwege de 
ernst van de multipele problematiek niet wordt toegelaten en zo een tragiek 
in beeld brengt die een zwarte veeg geeft over het bestaan in elke stad en de 
indruk wekt dat niemand zich om hen bekommeren wil27 Zwervende thuis
lozen leven met de minus van hun bestaan 'm de oksel van de stad'2e Het zijn 
kwetsbare en tegelijkertijd taaie mensen, want de baas over de beproevingen 
van het buiten(-gesloten) leven Niettemin lijken ze bijna allemaal veel ouder 
dan ze zijn Het slijt hard op straat M 

Nederland kent voor thuislozen een geëigend netwerk van voorzie
ningen, samengevat onder de sectornaam maatschappelijke opvang internaten, 
passantenverblijven, (mobiele) dienstencentra, begeleide woonvormen en 
sociale pensions Daarnaast zijn er ook in de GGz, met name vanuit de Riagg, 
initiatieven ontwikkeld ten behoeve van moeilijk voor enige hulp bereikbare 
mensen, onder wie zwervende verslaafden en psychotici30, tevens de meest 
problematische en bestaansonzekere categorie binnen de populatie thuislozen 
Ten slotte bestaat er, per stad verschillend31, een ongekende veelheid aan vor
men van solidaire actie en primaire zorg, zoals een busproject voor zwervers 
of soepuitdeling, dagopvang- en dagactiviteitencentra, sociaal-medische 
spreekuren, stoelenprojecten en vele andere vrijwilligersinitiatieven, niet zel
den vanuit levensbeschouwelijke beginselen 32 De kerk manifesteert zich (trou
wens) van oudsher, maar tegenwoordig wel heel nadrukkelijk als asielplaats en 
als 'stem van de armen' " 

In al deze voorzieningen - ik ken er vele en het is reëel dit te veron
derstellen - treft men bijna principieel een toon aan die duidelijk maakt dat 
men het opneemt voor de thuisloze, niét vanuit zieligheid, maar vanuit een 
solidaire instelling en een (moreel) besejvan verantwoordelijkheid Men keert de thuis
loze niet de rug toe of laat hem 'in zijn sop gaarkoken', maar treedt hem keer 
op keer empathisch tegemoet en probeert, althans in de meer residentiele en 
dus minder kortstondige vormen van opvang, op realistische wijze aan te slui
ten bij zijn mogelijkheden, en perspectieven te zoeken die zijn gevoel van 
eigenwaarde geleidelijk weer kunnen opvijzelen Men heeft zorg voor diens 
welzijn, men geeft gestalte aan het begrip 'bekommeren' en laat het daarin 
niet afweten De keerzijde van de veelsoortige zorg is, dat voor vele zwer
venden de bestaande faciliteiten - als ze er tenminste welkom zijn34 en/of er 
gebruik van willen maken35 - wel een zekere bestaansbasis vormen, maar niet 
een bron van herstel Ook al komen zij er dagelijks, het is onvoorspelbaar of 
en wanneer hun komst van ver buiten de gewone mensenwereld de beteke-
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nis krijgt van een wending in hun bestaan. Velen gaan jarenlang door de onmo
gelijkheid te leven juist te leven.36 Een psychologisch enigma dat met geen 
kennis is op te lossen en, paradoxaal genoeg, vooral is gebaat met ongeveinsde 
acceptatie. 

De morele motivatie van zorgbieders kent wellicht een gemeenschappelijk 
beginsel: bet bieden van enigerlei hulp aan diegenen die bet gevraagd of ongevraagd maar 
onmiskenbaar nodig bebben. (Hierin klinkt wederom de betekenis van morele nood, 
maar deze dient dan wel te worden erkend. Misschien denkt men dat bet bestaan 
thuislozen niet meer uitmaakt,- misschien fixeert het label 'dakloos' of 'thuis
loos' de betrokkenen in een situatie waardoor bet menselijke niet wordt gezien 
en is er daarom niemand meer verantwoordelijk.37) Rechtvaardigheid en soli
dariteit zullen bij zorgbieders domineren, maar daarachter kunnen ook ande
re belangen of intenties schuilgaan, zoals het winnen van (zwakke) zielen 
door bij nacht en ontij, maar met name op zondagmorgen, opererende sek
ten of het zich verrijken aan mensen in kwetsbare omstandigheden. 

In de praktijk spreekt men niet van belangen, maar van doelen, en die 
hangen altijd nauw samen met specifieke instanties of projecten. Globaal 
gesproken zijn drie doelen te onderscheiden, te weten: de preventie van het 
ontstaan van thuisloosheid, het verlichten/draaglijk maken van de alledaagse 
problemen van thuislozen en het verbeteren van de situatie en (dus) te trach
ten een duurzame, acceptabele manier van leven te bereiken. De te onder
scheiden vormen van aanpak en de praktijken zijn elk in hoofdstuk III uitvoerig 
aan de orde geweest.38 Tevens is daar, maar ook reeds in de eerste passage van 
dit hoofdstuk, uiteengezet, dat 'duurzaam' en 'acceptabel' in bun context een 

FIGUUR 9 TYPEN VAN ZORGBIEDERS 
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andere betekenis kan hebben dan het gangbare ideaal van van volledige zorg-
onafhankelijkheid. Een volledig autarkische mens bestaat niet39 

De zorgbieders in Nederland zijn globaal in vijf typen te onder
scheiden: de authentieke chantas, de informele/elementaire ondersteuning, 
de professionele zorg/dienstverlening, de formele dienstverlening en de com
merciële 'zorg' Een zesde type - omdat geen van de andere zich ermee kan 
noch wil identificeren - betreft de pseudozorg (sekten), die er in grote ste
den zeker is maar het minst (be)grijpbaar. Ik houd het derhalve op vijf typen 
van zorgbieders (zie bovenstaande figuur), waarvan er twee niettemin enigs
zins buiten de toon vallen maar van eminent belang zijn. de formele dienst
verlening en de commerciële 'zorg'. De eerste, de sociale diensten en andere 
uitkeringsinstanties, biedt in wezen geen zorg, maar (minimale) zekerheid. 
De tweede, de pensions en kamerverhuurbedrijven, zijn zeker niet alle mala
fide te noemen en sommige bieden, ofschoon er sprake is van financieel gewin, 
soms van lucratieve inhoudingspraktijken"0, ook elementaire zorg zoals onder 
meer is gebleken uit de besproken publicatie van Blom en Perquin 4I Afgezien 
hiervan verkeren ook niet alle bewoners van pensions of logementen in een 
noodsituatie. Bovendien zijn de inspanningen van de Nationale Woningraad 
en van verscheidene architecten in 'het souterrain van de samenleving' veel
belovend. 

Wie eenmaal niets anders rest dan de straat, is gedwongen de moge
lijkheden van het stedelijk territorium te verkennen. Het zoeken van een plek 
in een leegstaand pand of van een geschikte kelderbox of portiek en het ont
dekken van de beste 'bronnen' voor de dagelijkse levensbehoeften zijn hierin 
van even groot belang. Men zou bijna zeggen, op deze odyssee voor elk wat 
wils, want (ook) aan de onderkant van de samenleving bestaat een verscheide
nheid aan zorg, aan diensten of hulpposten of hoe men het charitatieve aanbod 
ook noemen wil, ook al is Amsterdam wat dit betreft natuurlijk niet represen
tatief. Uit geen ander dan etnografisch onderzoek komt men evenwel te weten 
hoe genadeloos het straatleven is, hoe men creativiteit of inzicht verwerft, hoe 
men erin slaagt de eigen normen te verlagen en genoegen leert te nemen met 
het leven op een veel lager plan én hoe onmisbaar charitas in feite is. 

Door de week kan men op tal van plaatsen en meestal op vaste tij
den terecht voor een gratis maaltijd, voor koffie, voor enige verzorging of 
troost. Laat in de avond en 's nachts is men, zeker als het toegestane aantal over
nachtingen in passantenverblijven is bereikt, aangewezen op de eigen vin
dingrijkheid in het vinden van de nodige beschutting en op alcohol, want 
'alle doodsoorzaken buiten zijn geoorloofd', schrijft Mak, 'behalve doodvrie-
zen. Bij vorst, niet als het gewoon regent, gaan allerlei instellingen 's nachts 
open.'« (Soms is de verslaving aan alcohol de boosdoener 'van alles' geweest, 
maar meer dan gewoon alcoholgebruik is ook functioneel wanneer men hoofd
zakelijk buiten leeft.) Zondag is de moeilijkste dag. Dan zijn de meeste cen-
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tra dicht en komt de zonderlinge positie scherp aan het licht, vooral - en wel
ke burger heeft daar weet van - als dat (ook) het uitgelezen tijdstip blijkt te 
zijn voor de missie en het gezang van straatzendelmgen en zangkoortjes 'Kies 
voor Jezus of voor de duisternis ' Het zijn niet alleen de gratis verstrekkin
gen, maar vooral de onvoorwaardelijkheid die ermee gepaard gaat waardoor 'de 
chantas' onder zwervenden zo populair is en wordt ervaren als morele versterking 
Niet onbelangrijk hierbij is dat men ten huize van de dominee of bij de zus
ters van de ene of de andere kloosterorde ook precies krijgt dat men verwacht 
het stoffelijke kopje koffie of een bescheiden maaltijd, geen gezeur over 'anders 
gaan leven', daar hebben velen een broertje aan dood 

Hetzelfde is goeddeels op te merken over de informele/elementaire 
ondersteuning die tal van vrijwilligersorganisaties bieden Een stoelenproject 
- voor honderd stoelen volstaat één zaaltje, voor een gelijk aantal bedden is 
een heel gebouw nodig - biedt uitkomst en letterlijk versterking als het buiten 
pijpestelen regent en een stevige bronchitis bijna onvermijdelijk is, men krijgt 
een kop soep en kan droog en warm de nacht doorbrengen Nóg primitiever 
kan haast niet, maar vanuit dit perspectief en gegeven de bestaande over
nachtingscapaciteit betekent een stoel een weldaad Dagopvang, zoals bij
voorbeeld in het Kasteel in Nijmegen, Van Speijk in Rotterdam of het 
Cathanjnehuis in Utrecht, pretendeert evenmin méér dan het bieden van een 
geëigende lokatie waar het behaaglijk is en men tot rust kan komen Men kan 
er wat slaap inhalen, televisie kijken of biljarten en men kan er voor een klein 
bedrag iets nuttigen Sommigen zitten er dagelijks in min of meer vaste groep
jes bij elkaar, anderen alleen, in volstrekte inertie en in hoge mate ontoegan
kelijk De mogelijkheid van contact met vrijwilligers leidt sommigen op een 
ander, meer belovend spoor De gedwongen tijd van rondzwerven overdag, 
hetgeen door sommigen wordt gesublimeerd tot 'vrijheid' maar voor véle ande
ren het meest ontmoedigende is dat er bestaat, wordt zodoende in elk geval 
behoorlijk doorbroken Bijkomend effect van deze, naast een eventueel dien
stencentrum, vrijwel enige legitieme uitwijkplaats is de vermindering van 
mogelijke overlast in de binnenstad Een ander belangrijk 'effect' is, dat deze 
projecten niet stilstaan, maar zich ontwikkelen en andere impulsen of moge
lijkheden aanboren Te denken is aan een grotere variatie aan activiteiten, aan 
het doen van klussen, zoals het opknappen van het interieur, met de hulp van 
een deel van de bezoekers Aan dergelijke wederkerige betrokkenheid is veel 
positiefs te ontlenen 

Aanzienlijk complexer ligt het binnen de professionele zorg en/of 
dienstverlening Alhoewel de toon is dat men het opneemt voor de thuisloze 
mens, wordt de hulpverlening vanuit de sector maatschappelijke opvang, en 
alle zorg die daarmee is verweven, door lang niet alle thuislozen als versterkend 
ervaren Dit impliceert niet dat het dus ook schort aan de morele motivatie, 
maar evenmin dat men de signalen van met-gebruik of van kennelijke zelf-
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genoegzaamheid maar naast zich neer kan leggen. Bovendien gaat het niet 
alleen maar om 'de gunst van de zorg', maar ook om de gunst van degenen 
die er een beroep op doen, dat wil zeggen, enige zin voor aanpassing, voor 
coöperatie en enig vertrouwen zijn onontbeerlijk In feite, ook hier, een kwes
tie van geven en nemen, én van regelmatige, kritische reflectie op alle onder
delen van het zorgaanbod.43 Niet zelden ligt een eventueel gevoel van misleiding 
óók bij de betrokkenen zelf. Sommigen kunnen nergens meer aarden, ande
ren zijn vanwege hun achtergronden gewoon ontzettend dwars en verzetten 
zich tegen de in hun beleving opgedrongen leefregels of verzilveren als het 
ware de Flucht und Vermeidung waarop Haider wees44, vaak op momenten dat er 
net weer enig schot in de situatie leek te komen. De grote moeite die velen 
hebben om het leven na niet te bagatelliseren trauma's opnieuw doelmatig in 
te richten, is kenmerkend De 'wereld van verlies' blijkt voor veel thuislozen 
een bijna alles ondermijnende last (Dat men desondanks niet geklonken zit 
aan het destructieve, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het experiment van 
gratis heroïne voor veel ernstig verslaafden, meestal ook thuisloos, een stro
halm lijkt waaraan men zich gretig vastklampt. Dankzij de acceptatie van hun 
'zijnswijze', in plaats van een altijd escalerend en averechts werkend opjaag
beleid, blijkt sociale lotsverbetering geen illusie, zoals óók blijkt uit de 'omslag' 
in de wijk Spangen in Rotterdam.45) Er is veelal sprake van een veranderd 
normbesef, men kan de problemen en wat erbij komt kijken om ze op te los
sen niet overzien of voelt zich onderworpen aan allerlei angst. Orde helpen 
brengen in 'deze' chaos is een langdurig proces van vallen en opstaan. Dit 
vraagt aan hulpverleners/groepsleiders een grote mate van lankmoedigheid 
en realisme, empathie en intuïtie. Dit zijn niet zomaar enkele mensvriende
lijke "kreten', maar eigenschappen waar het in deze omstandigheden op aan
komt, wil er sprake kunnen zijn van een allereerst menselijke bejegening, van 
een houding waaruit blijkt dat men, hulpverlener of groepsleider, zichzelf 
kwetsbaar durft op te stellen, dat men thuislozen serieus neemt, hun humor 
kan delen, bereid is te luisteren en verder te gaan. Het vraagt geen hulpver
leners met louter filantropische kwaliteiten, maar om mensen die affiniteit 
hebben met déze mensen en binnen hun professionele toerusting zichzelf 
kunnen zijn. 

De thuislozenzorg van vandaag is sterker dan ooit gericht op active
ring, een thema dat in Naar een keerpunt m de thuislozenzorg (hoofdstuk 111, p. 189) 
uitvoerig is toegelicht en dat (ook) te interpreteren is als een actief, maar als 
altijd even geduldig, streven naar de thuiskomst van de thuisloze mens. Diens 
odyssee kan niet betekenen dat een berustende en voor erger behoedende 
houding hét (standaard) antwoord is. Zien wat er mogelijk is, mogelijk hel
pen maken wat ieders ideaal is: niét uitgesloten zijn, participeren, ervaren om 
zichzelfswille van belang te zijn, ergens thuis komen. Thuiskomst' is hier een 
metafoor voor allerlei facetten van 'herstelwerkzaamheden', voor het genoem-
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de proces van vallen en opstaan, opdat iemand (weer) zo goed mogelijk in 
onze samenleving kan leven, een plaats vindt - waar dan ook en al dan niet 
met de nodige ruggesteun - waarin hij of ZIJ 'dan en daarin zichzelf kan zijn' 
Thuis' is hier, zoals Dekkers46 aangeeft, het symbolische woord voor waar de 
zorg voor staat en aan appelleert werken aan het bereiken van een vertrouwde 
woonomgeving Dat hoeft niet letterlijk de voormalige woning of het eigen 
huis te zijn, maar een omgeving waarin iemand zich in velerlei opzicht thuis 
kan voelen en op zijn manier weer meester is over zijn bestaan De morele 
dimensie van dit centrale ideaal is, dat de metafoor van het thuiskomen vol
gens de zojuist genoemde auteur 'mogelijkheden schept om na te denken over 
de vraag wat de hulpverlener kan betekenen in het leven van (deze) mensen ' 
In de tweede plaats verwijst de metafoor naar de idee van een 'goed leven' 
'Door mensen thuis te brengen in de verschillende betekenissen van het woord 
of door hen de weg te wijzen, kan de hulpverlener hen helpen een goed leven 
te leiden' 'Zorg' is in deze context naar mijn overtuiging niet gauw een vorm 
van betutteling, maar, zoals Muskens definieert, 'een aandachtige en heel prak
tische verantwoordelijkheid nemende betrokkenheid op de concrete verlan
gens, behoeften (en mogelijkheden) en pijn van de ander'47 

Sociale activering is ook een bron van ambivalentie want activering 
verwijst naar onderlinge verwachtingen Juist op dat vlak hebben zich bij 
velen teleurstellingen voorgedaan, soms zo ernstig dat men zich aan niemand 
meer kan binden, in welke vorm dan ook en dus met rust gelaten wil worden, 
en dat men permanent de kans zal ontlopen wederom gekwetst te worden 
Daarom blijft, ook in de huidige dynamiek, de grens bij de individuele client 
of bewoner Maar in de praktijk is die grens niet altijd het criterium, het gaat 
óók over de grenzen van de voorziening, Tcunnen we met zo iemand uit de voe
ten?', 'behoort hij wel tot onze doelgroep?' - en dan kan de vraag rijzen of we 
dat juist in deze tak van zorg wel moreel juist vinden Gebeurt dat om pro
blemen te omzeilen? In de gedachtengang dat de grens bij de individuele 
client ligt, is als het ware één zin heilig dat ieders odyssee eindigt of houvast 
vindt op een plek waar men zich géén underdog hoeft te voelen Voor som
migen kan dat het internaat zijn Dit 'huis' biedt alleen meer als men het zelf 
ook wil en kan Dit vraagt om vooral menselijke hulpverleners, die - en ik steun 
hier op de visie van Kunneman48 - door hun cliënten op de eerste plaats wor
den herkend en verwelkomd op grond van hun kwaliteiten als mens, waar
binnen ZIJ op een persoonlijke manier hun professionele kwalificaties 
geïntegreerd hebben 

Er zijn (niettemin) ook voorbeelden te noemen waarin de morele 
motivatie ter discussie staat of reden geeft tot twijfel Ik beperk me hier tot twee 
van zulke voorbeelden, die omtrent woonbegeleiding en die met betrekking tot 
het sociaal pension 
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Woonbegeleiding, ter voorkoming van (veel) erger zoals huisuitzetting, is 
geen sinecure Men kan zich voorstellen, dat mensen wier zelfstandig leven aan 
een zijden draad hangt, de geboden hulp met beide handen aangrijpen en 
zich er aan willen onderwerpen dat anderen tijdelijk een en ander regelen, 
zolang men concreet nog maar door een eigen voordeur kan Dát belang stelt 
de zelfbeschikking, ook al wordt die ondersteund, niet buiten spel, maar ver
dedigt deze door de acceptatie van hulp De verantwoordelijkheid wordt ook 
niet overgenomen, wel wordt getoond dat de hulpverlening zich verant
woordelijk voelt, een gradueel maar belangrijk verschil waardoor de hulpver
lening zich ook krediet kan verwerven en verandering op allengs minder 
weerstand stuit <9 Woonbegeleiding zit evenwel complex in elkaar en verschilt 
van karakter en moeilijkheidsgraad al naargelang de aard van de problematiek 
(vereenzaming/vervuiling, beperkte zelfstandigheid, overlast/huurschuld) en 
het vertrekpunt van de begeleiding 

De onderscheidingen zijn van belang want die bepalen ook in hoge 
mate de morele waardering Zo wordt een woonbegeleidingsproject, gestart 
vanuit de woningcorporatie, al gauw beschouwd als een vorm van repressie 
of een combinatie van hulp en disciplinering 50 Het is de vraag of dit geheel 
terecht is en de hulp niet eenzijdig wordt geïnterpreteerd als het economisch 
belang van een corporatie Ligt het vertrekpunt van de woonbegeleiding bij 
de GG&GD, bij het algemeen maatschappelijk werk of bij de maatschappe
lijke opvang, dan wordt deze vrijwel meteen gelegitimeerd als zorg Er zit m 
Nederland al gauw een luchtje aan Woningcorporaties hebben vaak de kri
tiek gehad veel te weinig te doen voor 'moeilijke huurders', maar nu zij ein
delijk naar voren treden als huisvesters met (ook) een sociale taak, laden ZIJ 
de verdenking op zich valse interesses te hebben Maar betwist kan worden 
dat motivatie en moraliteit 'hetzelfde' zijn Het economisch belang is in de 
context van de verantwoordelijkheid van corporaties evident en billijk (»loti-
vatie), maar dat wil niet zeggen dat zij niet op een menselijke, adequate manier 
inhoud weten te geven aan begeleiding in gevallen waarin het mis dreigt te 
gaan (moraliteit) Zou het te ver gezocht zijn een parallel te trekken naar de 
hulpverlening en te stellen dat het vooral haar economisch belang is de cliën
ten zo lang mogelijk van zich afhankelijk te laten zijn? Zon stelling zou ik niet 
willen verdedigen, maar ik wil ermee zeggen dat het een onzuiver gezichts
veld oproept alléén maar naar de bron te kijken 

Van de sociale pensions lijkt, althans in de beginfase ( 1993), evenmin 
duidelijk dat het in elk opzicht een moreel versterkend concept zou zijn Van 
der Linden signaleert het risico, dat het sociaal pension te weinig zorg en 
structuur kent, terwijl het bedoeld is voor de moeilijkste categorie mensen HIJ 
spreekt van het allerminst tot enig geluk leidende 'verwennen en verwaarlo
zen' 'Verwennen met een dak en het idee dat alles geregeld wordt mits je je 
aan de regels houdt Maar ondertussen is er sprake van emotionele verwaar-
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lozing '5I Een zienswijze die moeilijk te verenigen is met het accent op vei
ligheid en acceptatie, maar in elk geval blootlegt hoe complex de zorg aan 
thuisloze psychiatrische patiënten, de allerzwaksten, in elkaar steekt Hun 
problemen, hun behoeften, hun bestaanswijze zijn te kenschetsen als kwets
baar en onvoorspelbaar, maar het nieuwe paradigma rust op twee peilers die 
(te) verschillend van gehalte zijn De thuislozenzorg aan de ene kant en de 
psychiatrische zorg aan de andere worden elk geconfronteerd met hun eigen 
cultuur én hun eigen visie op de doelgroep " Dit spanningsveld tussen opvang 
en behandeling, tussen wonen en zorg, doet zich in elk sociaal pension voor, 
niet alleen in de randstad maar ook in Groningen of in Tilburg of Enschede 
Soms doen bewoners zelf daar nog een schepje bovenop, een extra dilemma 
ontstaat bijvoorbeeld wanneer bewoners het nut niet inzien van medicatie 
Door de betreffende bewoner onder druk te zetten om medicatie te gebrui
ken, bestaat er het reële gevaar dat hij afhaakt en de hulpverlener voor kor
tere of langere tijd het contact verliest « Het leven van deze mensen verandert 
(soms) in een wiekslag 

Publicaties hierover van jongere datum, zoals van De Ruyter" en van 
Lohuis & Schilperoort", maken duidelijk dat het vooral een proces is van 
wederzijdse kennismaking en van erkenning van eikaars deskundigheden en 
kwaliteiten Niet alle hindernissen zijn overwonnen, maar er ontstaat wel een 
betere structuur waarin, bijvoorbeeld in Groningen, ook andere ankerpunten 
zijn aangelegd 

Het Groningse inloopspreekuur is zon anker, bedoeld voor mensen 
die de GGz, de maatschappelijke opvang en in wezen alles in hun leven de 
rug hebben toegekeerd Waar het in deze passage gaat om de morele moti
vatie, zien we hier ondubbelzinnig het vertrekpunt van dit 'anker' het onaan
vaardbare om mensen die zijn ontspoord maar zich buiten de zorg houden aan 
hun lot over te laten Het inloopspreekuur is een kerkelijk initiatief waarin 
het outreachend team van de Riagg participeert56 Een huiskamer als lokaas, 
een plek waar men even kan uitblazen, een kop koffie of kom soep krijgt en 
waar informele ontmoetingen plaatsvinden tusen zwervenden en sociaal-psy-
chiatnsch verpleegkundigen Het is een variant op het dienstencentrum, alhoe
wel men een stap verder gaat, vooral door aan de bezoeker te laten merken 
dat het geen goede beslissing is om zonder hulp door te gaan Het is een pro
ces van overreding tot hulp, vanuit het principe van zorgcoordinatie Om teleur
stellingen en erger te voorkomen - immers, velen zijn in hun verleden al met 
al weinig met alle hulp opgeschoten - werkt men met het instrument 'zorg-
conferentie' Zo'n conferentie wordt georganiseerd wanneer samenwerking 
tussen verschillende hulpverleners nodig is en een eenduidig plan onont
beerlijk is om de valkuilen uit het verleden te vermijden 
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Verantwoorde zorg 
NADERE O V E R W E G I N G E N BIJ DE TWEEDE PASSAGE 

Het is mijns inziens een algemeen, sociaal en politiek, aanvaarde gedachte, dat 
morele verantwoordelijkheid de basis vormt voor alle zorg. Dat geldt in z'n 
algemeenheid voor welke 'probleemcategorie' dan ook, voor 'gewone' zieken, 
voor zorgbehoevende bejaarden, voor verslaafden, voor verwaarloosde of 
anderszins in achterstand verkerende kinderen, voor mishandelde vrouwen, 
voor mensen met psychosociale of psychiatrische problemen, voor vluchte
lingen en (dus) ook voor thuislozen. Toch lijkt er met betrekking tot thuislo
zen iets aan de hand dat deze basale notie, de morele verantwoordelijkheid, 
ter discussie stelt57 

Met betrekking tot de talrijke voorzieningen werpt Schnabel name
lijk de vraag op, 'how comprehensive is comprehensive? Is there a "good 
enough comprehensiveness" or must comprehensiveness imply complete
ness.'58 Dit problematiseert de genoemde notie, klaarblijkelijk bereikt de samen
leving een grens in het hulpaanbod jegens 'verongelukten van de maatschappij', 
zoals Schnabel onder meer thuislozen typeert en daarbij refereert aan het 
indrukwekkende netwerk van voorzieningen in Amsterdam. '(...) providing 
full service in empty lives, without ever bringing the clients back into the 
community or stimulating them to take care of their own lives.' De auteur lijkt 
hier ondubbelzinnig van mening te zijn, dat het water naar de zee dragen is 
hulp te arrangeren jegens mensen die geen enkele verantwoordelijkheid voor 
zichzelf aan de dag leggen noch daartoe worden gestimuleerd. Anderzijds is 
een dergelijk letterlijke interpretatie wellicht allerminst bedoeld en wijst Schna
bel ermee op de realiteit, dat met een professioneel hulparrangement (hope
lijk) een meerderheid van een bepaalde doelgroep wordt bereikt, maar dat 
een ander deel onbereikbaar blijft of, om wederom met de term van Schaep-
man te spreken, 'onaanraakbaar.'59 Dit is moeilijk te weerspreken en dan rijst 
inderdaad de vraag, 'how comprehensive is comprehensive?' Desalniettemin 
raakt Schnabel een gevoelige snaar, hij heeft het over een netwerk van voor
zieningen dat zich over thuislozen, over 'empty lives', ontfermt, maar volgt dan 
kennelijk de gedachtengang dat alle hulp pas zinvol is wanneer deze ertoe 
leidt dat men na korte of langere tijd weer zelfstandig het heft in handen kan 
nemen, en dat is vreemd en onjuist. Elders erkent hij de weerbarstigheid van 
problematiek60, en het ligt in dezelfde lijn dat het (ook) in de thuislozenzorg 
geen wet is van Meden en Perzen dat men weer geheel zelfstandig dient te wor
den. In veel gevallen is dat riskant en een onwaardige, niet realistische ver
wachting, want in vele gevallen betekent de hulp juist dat men dankzij de 
geboden ondersteuning weer (enigszins) vorm en zin kan geven aan het eigen 
leven 6| Volledige onafhankelijkheid van voorzieningen is soms moeilijk te 
bereiken, maar dat impliceert niet dat 'to take care of their own lives' met 
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wordt nagestreefd of voor de personen in kwestie levenslang een illusie blijft. 
Zonder de gerealiseerde autonomie te overschatten, bewijst de praktijk van 
het gevarieerde palet van begeleid wonen het tegendeel waar men er blijk van 
geeft 'de grenzen van de eigen mogelijkheden, van het eigen bestaan, te inte
greren in de eigen levensvoering'. Met andere woorden, men 'weet vorm te 
geven aan de kwetsbaarheid van het eigen bestaan'. Manschot, door wie ik 
mij hier laat inspireren, spreekt daarom van een 'socratische autonomie' " 

Schnabels thema van 'comprehensiveness' legt (dus) een cruciale 
vraag bloot, namelijk of er te wijzen is op een ondergrens aan hulp, 'hier' is hulp 
nog zinvol, maar 'daar' houdt het op, is het water naar de zee dragen. Is in 
een houding van menselijk lijden, in een situatie van zelfverwaarlozing, van 
soms (innerlijk) zwaargewond zijn, alleen dán hulp mogelijk wanneer de geha
vende zelf daarin toestemt en/of op aandringt? Sterker wellicht: is die hulp 
(pas) legitiem, zinvol, wanneer er tegelijkertijd ook uitzicht op is dat de hulp 
overbodig wordt en de betrokkene het heft weer in eigen hand kan nemen? 
Is het niet juister te denken in termen van wat menswaardig is, in plaats van in 
termen van autonomie? 

Er is mijns inziens geen ondergrens, men kan niet selecteren in 'lijdend-
een zogenaamde ondergrens wordt slechts gesuggereerd en wel door twee even 
weerbarstige 'factoren' die tezamen de communicatie met de betrokkene doen 
stoppen: enerzijds de machteloosheid tegenover een zulk volledig terugge
trokken bestaan en anderzijds de moderne, liberale autonomie-gedachte wel
ke in de praktijk nogal eens botst met het principe van weldoen en 
hulpverleners op afstand houdt. Juist dan wordt zichtbaar, dat autonomie ten 
onrechte gehouden wordt als leidraad, terwijl wat in het geding is, de men
selijke waardigheid, dient te inspireren tot hulp. Zoals bij de bespreking van 
het begrip 'morele nood' is aangevoerd, heeft het doel van deze hulp niet van 
doen met het bereiken van zelfstandigheid, maar met de zorg voor de indi
viduele waardigheid, voor dat wat mensen behoeven als mens, een 'mense
lijk' bestaan. Ik verwijs hier nogmaals naar de metafoor van het thuiskomen, 
in deze passage door Dekkers geïnterpreteerd als het symbool van waar de 
zorg voor staat en aan appelleert, werken aan het bereiken van een vertrouwde 
omgeving. 

Wanneer we instemmen met de notie, dat voor de verantwoordelijkheid als 
grondslag van onze zorg voor slachtoffers63 zonder aanziens des persoons 
vanuit ons mens-zijn een morele noodzaak bestaat, dan heeft deze consensus 
een aantal consequenties. Het is dan redelijk te verwachten, dat de zorg geëi
gende verantwoordelijkheid draagt, toereikend, toegankelijk, adequaat en van kwaliteit 
dient te zijn. Van deze vijf condities lijkt, op 't eerste gezicht, eigenlijk alleen 
de toereikendheid tussen haakjes te zetten, in zoverre het altijd zo zal zijn, 
dat niet iedereen die tot een bepaalde doelgroep behoort, in termen van zorg 
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tot die doelgroep gerekend wil worden Er is dan sprake van force majeure, 
terwijl de praktijk uitwijst dat we ook dán achter onze verantwoordelijkheid 
niet terstond een punt wensen te zetten Onze zorg knjgt dan de gedaante van 
'bemoeizorg' « De overige condities lijken geheel buiten kijf te staan, daaraan 
moet worden voldaan, alhoewel opnieuw een probleem rond verantwoorde
lijkheid opdoemt, namelijk met betrekking tot de billijkheid van criteria 

Criteria stellen betekent, dat we niet onvoorwaardelijk staan ten 
opzichte van deze verantwoordelijkheid, maar op allerlei punten grenzen stel
len Sommige thuislozen worden door de 'eigen zorginstanties' niet toegela
ten of de deur gewezen, omdat men zich niet aan de regels of afspraken houdt, 
omdat men agressief is of (te) gedragsgestoord Dit is vooral zo problema
tisch, aangezien de thuislozenzorg zich profileert als het laatste echelon De thuis-
lozenzorg zal dit beamen, maar zich tegelijkertijd beroepen op een factor als 
'beheersbaarheid' Anderzijds zijn deze feiten onderkend en is het antwoord 
erop gedeeltelijk te vinden in de toenemende differentiatie binnen het hulp
aanbod, zoals blijkt uit de oprichting van dienstencentra, faciliteiten voor 
dagopvang en categoriale sociale pensions 65 Het is geen garantie voor de 
begrippen toegankelijkheid, adequaatheid en kwaliteit, maar wel een invulling 
ervan Voor personen die eerder niet konden worden toegelaten, is nu een 
meer geëigend aanbod De paradox is, dat het enerzijds een antwoord is op 
problemen rond vroegere entena alsmede op verandenngen in de samenleving, 
maar anderzijds dat een grotere differentiatie vaak een meer stringente toe
passing van (nieuwe) criteria met zich meebrengt Wellicht is dit een onver
mijdelijk met geïnstitutionaliseerde zorg samenhangend proces, en is het ook 
daarom weinig realistisch te concluderen dat onze verantwoordelijkheid een 
vooral technische, bureaucratische 'gestalte' krijgt Constructiever lijkt de 
hoop, dat men zich bewust is van de fricties die criteria met zich kunnen mee
brengen en dat men bereid is na te gaan of deze zijn op te heffen <* Dat ver
eist creativiteit en gevoel voor nuancering Het blijft immers bevreemdend 
dat een laatste echelon toch nog tal van mazen kent, (ook) een voorbeeld 
waarin de morele motivatie als het ware een dubbele tong heeft Er lijkt spra
ke van een bepaalde morele taal, een taal die zegt met álle cliënten het goe
de voor te hebben, terwijl de praktijk laat zien dat men lang met altijd 
overeenkomstig deze grondslag handelt Het weren van te gekke, te asocia
le of te agressieve mensen betekent een extra uitsluiting en een opdrukken 
van schuld waartegen zeker deze mensen weinig of geen verweer hebben Zo 
wordt een laatste echelon ook een soort laatste oordeel, van een nadrukkelijk 
morele houding van afwijzing In dit verband past de opmerking van Beijers 
'Je moet niet met mensen gaan schuiven, maar zelf bewegen Zeker voor men
sen die in een (beangstigend) sociaal isolement verkeren, is dat een (morele) 
voorwaarde '67 
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Een belangrijke vraag is evenwel nog niet gesteld, de vraag namelijk op wel
ke waarden deze morele verantwoordelijkheid nu eigenlijk berust? Is dat 'een 
menselijke noodzaak tot solidariteit'? Is dat het sociale recht van iedereen op 
een aanvaardbaar bestaan? Met name over dit laatste, een 'aanvaardbaar 
bestaan', wordt verschillend gedacht, niet alleen m de tijd, maar door ieder van 
ons. Met andere woorden, de culturele context is én voortdurend in bewe
ging én pluriform, maar niettemin in hoge mate bepalend voor de verleende 
zorg. 

'Zorgen' is in Nederland een uitermate complexe en tegelijkertijd een ogen
schijnlijk vanzelfsprekende bedrijvigheid geworden. Los van het alledaagse zijn 
er talrijke instanties en gespecialiseerde zorgsystemen aan welke door de staat 
de verantwoordelijkheid is overgedragen om vormen van menselijke ellende 
te bestrijden en aldus zorg te dragen voor een aanvaardbaar, menswaardig bestaan 
of, zoals het tegenwoordig veelal wordt omschreven, garant te (helpen) staan 
voor een 'kwaliteit van leven' Misschien is het te ver gereikt een eenduidig 
begrip te kunnen of willen formuleren van wat, minimaal, een menswaardig 
bestaan genoemd kan worden, maar zal het thema van de eigen verantwoor
delijkheid - het leren greep te krijgen op de eigen situatie68 - een bijdrage kun
nen bieden aan het fundament waarop wij onze zorg uiteindelijk baseren? 
Nee, autonomie is niet de basis van zorg, autonomie is het perspectief van zorg 
'Zorg' is er immers minstens op gericht een bepaalde levenssituatie draaglijk 
te maken, maar in principe is het oogmerk 'herstel' te bereiken, opdat iemand 
zo gering mogelijk afhankelijk blijft van zorg en, op den duur, weer eigen ver
antwoordelijkheid kan nemen voor zijn levensplan. We stuiten direct op pro
blemen, als we bij dit 'levensplan' associaties hanteren van volledige 
onafhankelijkheid van voorzieningen en maatschappelijke participatie. Als 
dat de voorwaarden zijn om tot eigen verantwoordelijkheid te komen, dan 
wordt het oogmerk van zorg voor grote groepen van mensen nimmer bereikt. 
Bij dit levensplan behoren niet de normatieve ideeën van hulpverleners of 
onderzoekers, maar uitsluitend die van de personen in kwestie De paterna
listische houding 'wij weten wat goed voor u is', is zo niet verlaten toch aan 
veel kritiek onderhevig, met name vanuit onze waardering voor zelfbeschik
king De individuele autonomie staat tegenwoordig zelfs zo centraal, dat de 
scheidslijn tussen het verdedigen ervan en mensen aan hun lot overlaten broos 
of bijna onzichtbaar is geworden Van Houten en Van Lieshout formuleren 
deze dunne grens als volgt: 'Waar het om gaat, is de afhankelijkheid en hulp
behoevendheid zo te begrijpen, dat er geen nodeloze inperkingen van de 
bewegingsvrijheid optreden, maar dat er evenmin uitgegaan wordt van wei
nig realistische ideeën over de mate waarin patiënten in veel situaties hun 
eigen leven kunnen sturen.'65 De auteurs onderkennen daarmee voor sommi
gen de noodzaak of de onontkoombaarheid van een eventueel blijvende socia-
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Ie prothese, waarmee evenwel niet is gezegd dat zij, terugkomend op de kri
tiek van Schnabel, dan ook niet in staat zijn to take oftheir own lives 

Elk perspectief heeft een vertrekpunt, dáár ligt de basis Dat is niet 
wat met zorg of hulp wordt beoogd en hopelijk bereikt, maar dat is een situ
atie welke aanspoort tot hulp, een situatie die, in duizend varianten, mens
onwaardig is en appelleert aan menselijke solidariteit 

Concluderend zou ik willen stellen, dat onze zorg voor slachtoffers, 
m welke zin dan ook, enerzijds vanzelfsprekend is omdat ZIJ haar oorsprong 
vindt in de morele ervaring van mensen die er door worden aangesproken, 
een hoogsteigen intuïtieve bereidheid, en anderzijds al vanaf de opvoeding 
(informele zorg) is gebaseerd op de waarde mensen zó te ondersteunen en 
hulp te verlenen (professionele zorg) dat zij zo goed mogelijk voor zichzelf 
een nuttige en in de persoonlijke ervaring betekenisvolle plek weten te ver
werven (Dat is weer het perspectief, maar het vertrekpunt ligt in de opvat
ting dat het onwaardig is die bekommernis, steun en eventuele hulpverlening 
niét te bieden ) Eventueel blijvende begeleiding kan geen maatstaf zijn, aan
gezien er niets natuurlijkere is dan ondersteuning Elk leven is kwetsbaar, geen 
mens bedruipt zichzelf volledig alleen Wij zijn in zekere zin allemaal lang
durig afhankelijk, ZIJ het van overwegend andere netwerken dan die welke 
door zorgvoorzieningen worden geboden Waar social support ontbreekt, moet 
die worden georganiseerd, - maar dat verhindert niet dat de individuele uit
zichtloosheid sterk kan verminderen Zorg moet daarom niet worden verbij
zonderd tot iets dat buiten de normaliteit valt U's nature to care 

EEN REFLECTIE OP DEZE PASSACE 

Zorg voor elkaar hebben is een menselijke opdracht Dat heejt met geen geloof oj religie 
van doen, maar is een natuurlijk gegeven dat we jegens personen m onze directe omgeving en 
jegens mensen in het algemeen in verschillende vormen permanent ervaren, in de vorm van aan
passing, van liefde, aandacht, van betrokkenheid en mededogen, van waardering, van com
municeren Dit natuurlijk gegeven is met een 'natuurlijk altruïsme', maar een (levensnoodzakelijke) 
eigenschap - noem het een menselijk instinct - die van mensen 'social beings' maakt, die het 
mogelijk maakt met elkaar samen te leven, vriendschapsbanden te ontwikkelen, - misschien is 
het wel de menselijke ziel Levensnoodzakelijk want zonder zou niemand weten hoe hij het socia
le moet leven 'Het leven is niet inherent harmonisch', schrijft Foudrame ™ Dat is niet een 'open 
deur', maar wijst op minstens twee zaken Het zegt enerzijds, dat we er (veel) moeite voor moe
ten doen harmonisch te kunnen samenleven, anderzijds, dat met een natuurlijke tendens om m 
engagement met anderen te leven niet alles is opgelost De 'menselijke naturel' kent vele grada
ties, een gebrek aan zorg leidt tot vijandschap, tot kindermishandeling en allerlei ander ver
schrikkelijks dat mensen elkaar aandoen Dergelijke aberraties van bet natuurlijke leiden tot 
sociale problemen welke noodzaken tot morele reflectie en discussie Hoe lossen we dit op? Wel
ke kwaliteit van zorg is daarvoor nodig? 
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In deze passage is naar voren gekomen dat we, gezien de gastvrijheid bij de chantas en de infor
mele zorg, niet geheel vervreemd zijn van dit oorspronkelijke solidair Zijn, maar ook dat we ons 
er met op kunnen verlaten 'Zorg' is verregaand georganiseerde zorg, maar desalniettemin op 
zichzelf in lang met alle gevallen toereikend, toegankelijk of adecjuaat Professionele, charita
tieve en informele zorg zijn voor elkaar en voor wie ZIJ is bedoeld onmisbaar Dat geldt met 
alleen voor thuislozen maar voor vele andere lotgenoten in zorg evengoed 

Zorg is bedoeld om versterking te bieden, 'er minstens op gericht een bepaalde situ
atie draaglijk te maken', dat is mijns inziens de morele motivatie die in de meeste typen van zorg 
is te herkennen Het is moeilijk voor te stellen dat er van opzettelijke misleiding sprake zou kun
nen zijn, van kwade trouw, maar dat wil met zeggen dat hulpverleners hun cliënten, als het er 
op aankomt, altijd even serieus nemen of dat hulpvragers zich met misleid kunnen voelen Het 
is ontmoedigend in de publieke ruimte weggestuurd te worden, erger om tevergeefs een beroep te 
doen op professionele zorg Criteria lijken onvermijdelijk, maar beletten met om terstond een 
alternatief te vinden, dat is, zo is betoogd, een morele voorwaarde Wanneer te gestoorde of te 
agressieve personen op de straat zijn (blijven) aangewezen, zal er met alleen sprake zijn van 
een verdergaande, vanuit het oogpunt van beschaving ongewenste neerwaarìse ontwikkeling, 
maar is ook dat gehele circuit van zorg een zichzelf bestendigend netwerk van 'kommetjes soep' 
aan de zelfkant van de samenleving, een soort van caroussel In dat geval ts er wel sprake van 
misleiding, men wordt er echt niet 'beter' Anderzijds vraagt 'de gunst van de zorg' ook om de 
gunst van vertrouwen, niet het paternalistische soort van vertrouwen, het beter weten van de zorg-
bieder, maar het vertrouwen dat élke mens weet te stellen in anderen die waarachtig met hen 
omgaan 'Gunst' wil niet zeggen, dat tegenover het 'geven' van zorg een min of meer gelijke 
mate van 'krijgen' moet staan, een ruilgerichte moraal, maar dat wanneer elk geven van zorg 
in de wind wordt geslagen en er geen sprake is van wederkerigheid, alle zorg stagneert Zorg is 
een relationeel gebeuren en betekent communiceren over behoeften, over beperkingen, wensen en 
mogelijkheden 

In het voorgaande ligt ook de belangrijkste en noodzakelijke drijfveer van een eigen
tijdse thuislozenzorg teneinde met een milieu m stand te houden waarin men voortaan gerust 
kan afzien van elke maatschappelijke participatie, is men er tn hoge mate alert op dat alle hulp 
gericht is op het bereiken van een vertrouwde woonomgeving waarin men, zonodig met rugge
steun maar zónder onnodige inperking van de bewegingsvrijheid, weer zelf verantwoordelijk 
kan en durft te zijn voor de eigen levensvoering Deze houding van sociale activering, als het 
ware geboren uit de tijdgeest, is met een modelleren naar de doorsnee burger, maar een verant
woordelijkheid nemende betrokkenheid op concrete wensen en mogelijkheden Acceptatie bete
kent niet 'niets meer (hoeven te) doen', maar creëert een basis waarop men verder kan, verder tot 
aan de individuele grens 
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Een passage over maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Het karakter bepaalt de kwaliteiten van 
mensen, maar het zijn hun daden die bepalen of 

ZIJ gelukkig zijn of het omgekeerde. 
Aristoteles 

Soms kan men beter het kwade volgen 
om het goede te bereiken 

Selma Scvenhuijsen7' 

Een van de recente nota's over thuisloosheid heeft als ondertitel 'Een gezon
de reactie op een ongezonde samenleving?', - en herinnert in die zin aan de 
tijd van de psychiaters Laing en Cooper of aan de opmerking van een New 
Yorkse politieman, 'daklozen zijn als kanaries in de kolenmijn'.72 De auteurs73 

beantwoorden die vraag niet, vermoedelijk omdat zij twijfelen over de 'juis
te' benaderingswijze. Het enigma. Is thuisloosheid een gevolg van (aan de 
overheid verwijtbare) verpaupering, van individueel onvermogen of van een 
affectief verwaarlozende socialisatie? De gedaante waarin thuisloosheid zich 
manifesteert, de verschijningsvorm, is (soms) gemakkelijk te associëren met 'ver
paupering' en daarom misleidend. Maar wanneer het louter een kwestie zou 
zijn van economie, zou Nederland nauwelijks thuislozen kennen. Tegelijker
tijd is de sociaal-economische positie een belangrijke determinant voor indi
vidueel welbevinden, gezondheid en ontplooiing.74 Opgroeien in een landschap 
van achterstand brengt in velerlei opzichten risico's met zich mee.75 Het con
trast met de geavanceerde wereld is groot, en wanneer mensen niet in de gele
genheid zijn om 'min of meer gangbare maatschappelijke doelen (met name 
het doel van succes) te bereiken via de legitieme kansenstructuur (onderwijs
systeem, arbeidsmarkt), dan ontwikkelen zij hetzij non-conformistische en 
soms zelfs illegale handelingswijzen óf verliezen gaandeweg het geloof in de 
gangbare maatschappelijke doelen '76 Niettemin wenden kwetsbare groepen 
in Nederland vooral 'zachte' overlevingsstrategieën aan, zoals pogen om met 
minder geld rond te komen, eventueel enige zelfvoorziening of samen delen 
van diensten of goederen, en als dat niet lukt: schulden maken.77 Niet zelden 
ontstaan er dan (toch) onbeheersbare betalingsproblemen, soms mede daar
door ernstige overlast en uiteindelijk een onafwendbare huisuitzetting. Dit 
laatste betekent in elk geval een ernstige crisis,· wanneer het een alleenstaan
de betreft, zien we dan vaak feitelijke thuisloosheid, als een zich letterlijk naar 
buiten kerende toestand van veelsoortig verlies. Eerder triest dan 'gezond ver
sus ongezond', omdat deze laatste waardering een onhoudbare, eenzijdige 
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verwijzing betekent naar 'schuld'.78 Belangrijker is de huidige tendens om met 
vereende kracht te proberen bepaalde concrete gebeurtenissen, zoals een dra
matische huisuitzetting met (on)voorspelbare gevolgen, te voorkomen. Wij', 
de samenleving, vinden klaarblijkelijk, dat wanneer de individuele verantwoor
delijkheid dreigt vast te lopen, gecoördineerde bijstand nodig is om deze, vaak 
met veel kunst- en vliegwerk en langdurige budgettering, te helpen repareren. 
Het is een vorm van secundaire preventie, (ook) een vorm van modern, ver
dedigbaar paternalisme. Indien de hoogste nood, de financiële malaise, kan 
worden gelenigd, ontstaat er ruimte voor de (her)opbouw van zelfvertrou
wen en toekomstperspectief. 'Succes' in deze is afhankelijk van het samen
werkingsvermogen van verschillende instanties, van de flexibiliteit ten aanzien 
van vaak onbuigzame regels of van de moed daarvan af te wijken, maar (ook) 
van bewezen motivatie en van de eigen reparatiekracht aan de kant van de 
betrokkenen. 

In deze passage kijken we exclusief naar onze verantwoordelijkheid 
jegens degenen bij wie de reparatiekracht geheel lijkt te ontbreken. Via zorg-
coördinatie-, bemoeizorgprojecten of via een inloopspreekuur wordt in vele 
steden getracht deze mensen te overreden elementaire hulp toe te staan en/of 
naar de reguliere zorg te loodsen. In een aantal gevallen stuit de te hulp geroe
pen instantie - soms een hulpverlener van de Riagg, van de GGD, maar het 
kan ook de politie zijn - op onoverbrugbare weerstand bij de betrokkenen en 
trekt de hulpverlening zich terug danwei bedenkt een ander antwoord (niet 
op de nood, maar op de overlast), zoals het wegvoeren naar een natuurge
bied, een antt-antwoord. Een meest primitieve Oplossing' die overigens altijd al 
heeft bestaan. 

Wat in de navolgende bespreking zal opvallen, is dat deze verant
woordelijkheid kennelijk is gebonden aan 'autonomie', zo vaak zal dit woord 
geschreven staan, - onvermijdelijk, omdat de autonomie in deze tijd het domi
nante paradigma is. De autonomie is zelfs in situaties van een individueel total 
loss als het ware de hefboom van al dan niet handelen. In mijn visie is het niet 
eerst de autonomie die dan in het geding is, maar de menselijke waardigheid, 
een dimensie die direct blootlegt hoe onbestuurbaar het eigen leven klaar
blijkelijk is geworden. Het is ook een dimensie die mensen dieper raakt, gecon
fronteerd met mensonwaardige omstandigheden is men eerst vaak sprakeloos 
en pas dan volgt eventueel een gesprek. Situaties rond autonomie leiden direct 
tot een debat. Alvorens tot enige conclusie te komen, reizen we derhalve aan 
de hand van een casus kriskras door een landschap van overwegingen omtrent 
de waarden van onze samenleving. 

Iemand die volkomen buiten de werkelijkheid staat, zijn moeder thuis ter
roriseert en de levensloop van een hele familie naargeestig beïnvloed, beroept 
zich niet tevergeefs op zijn autonomie. De sociaal-geografe Danielle Hoog-
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hiemstra citeert in haar artikel hierover een psychiater 'Als hij had gezegd, ik 
wil hulp, dan had ik gezegd "laten we kijken wat we kunnen doen" Maar als 
een patient zelf niks wil, wie ben ik dan om hem van alles voor te schrijven?' 
Haar paginagrote reportage is een moreel verhaal over kwetsbaarheid, verval 
en onvermogen, een verhaal waann geen spoortje troost is te vinden « Een ver
gelijkbaar voorbeeld herinnert vrijwel letterlijk aan de stelling van Foucault, 
dat de moderne autonomie slechts kon ontstaan (en zegevieren) nadat 
mensen die daaraan niet voldeden aan het oog van het openbare leven waren 
onttrokken Een zwerver, zo berichtte de krant recentelijk, die overlast ver
oorzaakte maar verder van geen interventie wilde weten, werd door de poli
tie opgepakt en kilometers verderop in een natuurgebied gedropt HIJ 
overleefde deze odyssee niet want in zijn verwardheid raakte hij te water en 
verdronk Een zwerver die in de winter van 1997 eveneens voor narigheid 
zorgde, trof hetzelfde lot, hij overleed ver buiten de stad door onderkoeling B0 

(Het zijn geen incidenten Schaepman bezorgde ons reeds een uitvoeriger 
gedocumenteerde kroniek Recentelijk berichtte Joke Knoop over de ach
tergronden van een soortgelijke gebeurtenis, in het bijzonder over de wan
hoop van een familie β1) Juridisch was (wordt) er correct gehandeld92, maar 
de tragiek van deze onmacht is er niet minder om Dergelijke impasses, pat
stelling is een beter woord, lijken mij de rechtstreekse, problematische resul
tantes van het geïdealiseerde autonomie-begrip en die vanuit het dominante 
ethische discours onoplosbaar zijn Alhoewel de broosheid van het mense
lijk bestaan in de zoeven genoemde voorbeelden ons letterlijk onder ogen 
wordt geschoven en uitnodigt tot actieve betrokkenheid, zorgt een norma
tieve vocabulaire voor afstandelijkheid Niemand brandt er zijn vingers aan 
'Wie ben ik dan om hem van alles voor te schrijven?' 'We wachten tot er iets 
gebeurt ' Wat mij betreft leeft hier de dichtregel van Lucebert 'Alles van 
waarde is weerloos' 

Het artikel van Hooghiemstra, mijns inziens representatief voor zwer
vende of zich anderszins buiten de zorg houdende mensen met psychische 
stoornissen én voor de zware (morele) belasting van een evenzo lijdende 
omgeving, cirkelt 'slechts' rond tien jaar lange pijnlijke en dramatische erva
ringen met een psychotische man, rond diens rechten en rond de onmacht van 
familieleden, van psychiaters, psychologen en mensen van justitie Eén van de 
psychiaters pleit voor een ruimere interpretatie van het gevaarscriterium 'Zelf-
verwaarlozing en tirannie kun je ook als gevaar opvatten Een psychiater zou 
wat minder op de stoel van een rechter moeten gaan zitten '83 Een woord
voerder van Ypsilon verwijdert het accent op de juridische normstelling nog 
nadrukkelijker en komt tot de slotsom dat 'behoefte aan verzorging' het criterium 
zou dienen te zijn Dat lijkt mij, gegeven mijn accent op menselijke waar
digheid, tot de kern van de kwestie te behoren Maar het algemene, vileine 
probleem is, dat afhankelijkheid van zorg kennelijk verlies van autonomie en 
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waardigheid impliceert, en daarin ligt volgens Manschot het eerste probleem 
'De positie van de zorgontvanger is in onze cultuur een allerminst aanlokke
lijke Het is klaarblijkelijk nog steeds niet vanzelfsprekend, dat je een volle
dig en gerespecteerd mens kunt blijven, ook in de eigen beleving, en toch 
afhankelijk kunt zijn van zorg en steun van anderen 'M Onafhankelijkheid staat 
niet tegenover afhankelijkheid, alsof men of het een of het ander is De vrije 
autonome mens kent toch ook facetten van afhankelijkheid en kwetsbaar
heid? Het is voor iedere volwassene moeilijk dat te erkennen, om op zeker 
moment de eigen afhankelijkheid onder ogen te zien en keuzes te maken die 
daar bijhoren 

Zo vertelt iemand mij over de aanhoudende koppigheid van zijn 
alleenwonende, licht dementerende moeder Zij is 78 jaar en vindt zichzelf vol
doende redzaam om Oostindisch doof te blijven voor de (gefundeerde) aan
sporingen om erover te denken het eigen huis te gaan verruilen voor een plaats 
in het verzorgingshuis Zij kan nauwelijks nog zelfstandig lopen, neemt het 
met de zelfverzorging niet erg nauw meer en houdt zich zelden aan het in 
verband met diabetes voorgeschreven dieet Er zijn nog tal van ongemakken 
meer Sommige neemt ze voor lief, andere weet ze handig te camoufleren, 
waaruit onder meer blijkt dat ze niet alléén zorgbehoevend is Voorts kent zij 
heldere, plezierige ogenblikken, maar is zij ook verstrooid nu en dan en soms 
onverwacht onbegrijpelijk rauw in haar contact met anderen 

Degenen die haar in het oog houden, verminderen hierdoor hun aan
dacht en informele zorg voor haar niet Naast wat zij in praktische zin voor 
haar doen, wachten zij geduldig op momenten dat het gunstig lijkt haar te 
overreden meer zorg toe te staan in haar dagelijks leven Zo werd het moge
lijk toch alvast te voorzien in een maaltijdvoorziening, maar met voor álle 
dagen zodat er reden zou blijven om elke week met haar wat boodschappen 
te doen Er was door haar temperament heengekeken, en ontdekt dat haar 
aanvankelijke afwijzing duidde op de angst dat de gewoonte om wekelijks 
met haar zoon boodschappen te doen daardoor zou wegvallen of dat hij van
wege die maaltijdvoorziening geen reden meer zou hebben op die vertrouw
de dag te blijven komen Deze behoefte werd (h)erkend, serieus genomen 
(De behoefte erkend te willen worden blijven we ons hele leven houden ) 

Plotseling, dagen later en als over het verzorgingshuis even is gezwe
gen, merkt ze midden in een telefoongesprek op dat ze in elk geval toch die 
ene kast uit de kamer wil meenemen De strijd is nog niet gewonnen, maar 
begonnen wel Het zal nog een poosje duren voordat een en ander geregeld 
kan gaan worden, maar er is, geheel in haarzelf en volgens háár tempo, ruim
te aan het ontstaan voor een afscheid van al wat haar eigen is Haar huis is niet 
slechts een persoonlijk onderdak, haar huis is haar geschiedenis Het is voor
al (ook) zo'n traag verlopend proces, omdat zij bij haar zus heeft gezien dat 
slechts een fractie van de eigen huisraad meekan Dit soort van afscheidne-

MORELE PASSACES OMTRENT T H U I S L O O S H E I D - 3 3 7 -



men is derhalve veelomvattend en betekent veelal eerst een verdrietig verlies. 
Pas later, als zij er enige tijd is, komt de morele ervaring dat zij ook daar, in 
het verzorgingshuis, een gerespecteerd mens kan blijven, terwijl is voorzien 
in onontbeerlijke, elementaire zorg. Dat zal, zo haar conditie zich niet ver
slechtert, de onherroepelijke verhuizing straks vermoedelijk ook in haar eigen 
beleving kunnen rechtvaardigen. De autonomie, het zelf beschikken over alle 
levensgebieden, is niet de enige bestaansvorm waarin zich een menselijk en 
zinvol leven kan presenteren 

De omstandigheden van deze vrouw zijn representatief voor vele lot
genoten bij wie sprake is van een 'kwijtrakingsproces'.85 Hier dringt zich de 
vraag op waarom zij uiteindelijk wél zorg zal toelaten en de hoofdpersoon 
uit de reportage van Hooghiemstra, eveneens representatief, niét, zodat jegens 
hem enkel een afstandelijk respecteren van rechten rest en de sociale nood en 
morele chaos blijven voortduren. De onderlinge etiologische verschillen zijn 
groot, maar belangrijker dan deze zijn de overeenkomsten: de afhankelijke, 
kwetsbare positie, de (verborgen) behoefte aan begeleiding/zorg, het ont
breken van toekomstperspectieven en de existentiële desoriëntatie 

Is hij, de zoeven genoemde hoofdpersoon, een moral stranger gewor
den, niet meer 'normaal' aanspreekbaar en - omdat het verlies al zo veelom
vattend is - met alleen nog destructieve 'banden' met zijn omgeving? Ligt 
daarin de grond dat hij betrokkenheid van anderen niet meer als zodanig kan 
onderkennen of waarderen? De omstandigheden van de vrouw zijn roos
kleuriger. Daar lijkt sprake van morele samenhang tussen haar en haar omge
ving, ook al zitten beide partijen niet direct op dezelfde golflengte, maar het 
relationele verband blijft intact en heeft een structuur die wordt gedragen 
door compassie, bewogenheid en geduld. Háár autonomie blijft in het hele pro
ces uiteindelijk overeind, terwijl zíjn autonomie niets heel laat, tot ontwrich
ting leidt. Hij terroriseert. Hij is een afschrikwekkende figuur geworden, maar 
(volgens hemzelf) 'niet gek' of 'gevaarlijk'. Van een adequaat zelfbestuur, zo 
bepalend voor de individuele waardigheid, blijft niets over terwijl alleen een 
openlijke overgave de norm blijft om, zonder vernederend te zijn, in te grijpen en 
zorg te bieden. Is zo'n overgave denkbaar als een echte (persoonlijke, voed
zame, vertrouwenwekkende, gewenste) relatie en compassie ontbreken? 
Is het volkomen autonoom zijn, hoezeer dit ook een fictie is, niet het enige 
dat in zijn situatie nog te verdedigen is? Maar legt het niet tegelijk bloot hoe 
abstract en wettisch de verantwoordelijkheid is aan de kant van de potentië
le zorgbieders en dat in een procedureel geformuleerde verantwoordelijkheid 
geen wezenlijk antwoord op de sociale nood is te vinden? Geen ander dan 
het meest onmachtige en irreële dat we ons kunnen voorstellen, het anti-ant
woord: breng de man maar naar een ver hier vandaan gelegen bos. 'What this 
means in real life is that "the biggest shock of all is to discover that the law 
supports the inalienable right to be crazy".'86 Een meer directieve benadering 
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zou uitkomst bieden, maar kennelijk wordt dat (onnodig) geassocieerd met een 
vijandige houding.87 

Tonen deze geschiedenissen niet ook aan, dat het niét een kwestie is 
van argumentatie teneinde dwang in bepaalde gevallen te kunnen legitimeren 
- dat zou ook leiden tot een (tevergeefse) procedure - maar een kwestie van 
cultuur en medemenselijkheid? 'Het komt aan op een ethische herijking van fun
damentele culturele waarden.'ββ 'Principes zijn het probleem niet, maar wel de 
manier waarop we deze toepassen '»·> Wat dit betekent, komt in de volgende 
paragrafen aan de orde. We zijn nog steeds op reis door een landschap van 
overwegingen, op zoek naar gezichtspunten van waaruit het mogelijk is de 
principes van autonomie en weldoen (waardigheid) genuanceerd toe te pas
sen. 

Het vorm geven aan verantwoordelijkheid jegens anderen-in-moeilijkheden 
is tegen het decor van een moderne geïndividualiseerde samenleving buiten
gewoon problematisch. Enerzijds is vaak te horen, dat deze waarde teloor is 
gegaan in onze samenleving, dat sociale cohesie nagenoeg ontbreekt, ander
zijds wordt aangedrongen op terughoudendheid zolang er geen sprake is van 
gevaar, dat is zelfs wettelijk zo geregeld Zelfbeschikking is een waarde die zich 
diep genesteld heeft in ons zelfbewustzijn en die het meest vergaand, óók 
door vele hulpverleners, wordt verdedigd. Respect voor individuele autono
mie vormt in het 'normale sociale leven' een alom geheiligd begrip, en daar
in treedt nauwelijks verschuiving op als onze participaties stagneren, overlast 
veroorzaken of anderszins op een ongewis of ongewenst spoor komen, terwijl 
paradoxaal genoeg de individuele autonomie veelal juist dán, gegeven de cha
otische, geïsoleerde en/of zeer beperkende omstandigheden, het minste voor
stelt of tot zijn recht komt. En toch ligt volgens velen het pnmaat bij de burger 
zelf, en pas in tweede instantie bij verschillende vormen van particulier ini
tiatief.90 

Het grote manko is (ook), dat beleid, in de meest brede zin, denk
beeldig wordt toegesneden op het abstracte doorsnee-imago van de partici
perende, onafhankelijke, zelfbewuste, zelfverantwoordelijke en zelfkiezende 
burger en dat het beleid vervolgens geldt voor álle burgers. Het is een cultu
rele blindheid voor het menselijke tekort. Handelingen van instanties of hulp
verleners die van dit moderne, onaanraakbare zelfbeeld afwijken, zijn/worden 
daarom bekritiseerd als betweterig of als een vorm van repressie of discipli
nering, als een bevoogding kortom die uit de tijd is. Dergelijk beleid spoort 
met de maatschappelijke ontwikkelingen: de moderne burger wil ook zo wor
den bejegend. Dat heft echter niet het manko op, dat bepaalde categorieën 
burgers worden geschaad door een beleid dat geen rekening houdt met beperkt 
autonome, onzelfstandige, kwetsbare mensen buiten de moderne tredmolens 
van het bestaan. Tegelijkertijd lijkt dit schaden slechts theoretisch het geval, 
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aangezien ook déze burgers er in de praktijk doorgaans op staan overeen
komstig het favoriete mensbeeld, als autonome burger, gerespecteerd te wor
den. Een kwestie van 'schaak-mat'? 

Om met zorg te kunnen oordelen, is het nodig af te zien van een 
denken in termen van rechten en plichten want zulk een modern regel-ethisch 
denken vormt de barrière voor een antwoord op de belangrijkste vraag in de 
zorgethiek én in de concrete omstandigheid van 'schaak-mat' Wat is er in 
deze omstandigheden nodig om de kwaliteit van het leven te bevorderen of, 
zoals Dekkers het formuleert, om de weg te wijzen naar een 'thuiskomen'? Op 
dit punt bereiken we het tweede motto boven deze passage, 'soms is het beter 
het kwade te volgen om het goede te bereiken', en zijn we toe aan het her
schrijven van een aantal culturele waarden, beter gezegd, het beklemtonen 
van de nodige dimensies aan waarden als 'autonomie', 'vrijheid' en 'rechtvaar
digheid'. Herschrijven is verstrekkend en onnodig In vele en 'normale' maat
schappelijke situaties/interacties is het beginsel van zelfbeschikking een 
principiële deugd welke ook in tal van wetten is vastgelegd Waar het om 
gaat, is de erkenning dat in bepaalde omstandigheden andere interpretaties 
mogelijk en wenselijk zijn, opdat tragische misverstanden worden voorko
men. 

SCHIJN VAN WEZEN O N D E R S C H E I D E N 

In de ten voorbeeld gestelde casus, die van Hooghiemstra, is herkenbaar, dat 
de norm van autonomie geen enkel houvast biedt maar dat niettegenstaande 
het vertrekpunt wordt gevormd door een erkenning van rechten en plichten, 
en niet door de vraag wat er nodig is voor een goede, enig perspectief - hoe 
moeilijk ook - biedende zorgrelatie. De casus illustreert bij uitstek hoezeer 
'zorg' in juridische termen is geformuleerd, pas mogelijk is wanneer er in juri
dische zin geen beletselen meer zijn. Hierin klinkt geen verwijt aan het adres 
van de politie of van de geciteerde psychiater, maar een naar de culturele con
text, want 'zorgvragers en zorgbieders wortelen in een gelijkheidscultuur waar
in afhankelijkheid synoniem is met verlies van waardigheid.'91 Waarom immers 
wachten tot er sprake is van gevaar, tot de persoon in kwestie bijvoorbeeld de 
boel in brand steekt of anderen feitelijk letsel toebrengt, terwijl er al één leven 
met letsel is (de betrokkene zelf) én een familie die daaronder zwaar gebukt 
gaat? Dat is mijn principiële vraag. 

Alvorens nader in te gaan op een andere, meer wenselijke formule
ring van zorg, zij opgemerkt dat de ontwikkeling van het patiëntenrecht in de 
gezondheidszorg een groot goed is en onvervreemdbaar toebehoort als het 
ware tot de algehele emancipatie van burgers in onze samenleving Ook de 
individuele mondigheid kent in beginsel geen ondergrens, of er moet sprake 
zijn van aantoonbare wilsonbekwaamheid. Of men moet stuiten op onver
murwbare regelgeving, dan dienen we ons ernaar te schikken en houdt mon-
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digheid op Het onvermijdelijk ontstane patiëntenrecht is een verworvenheid 
waaraan moeilijk is te tornen. Het heeft anderzijds wel geleid tot de paradox, 
dat, bijvoorbeeld, geneeskunde is "gemaakt" om mensen te helpen, maar dat 
het recht in kwestie er is gekomen om mensen te beschermen tegen de genees
kunde. Leenen wees hierop. In de thuislozenzorg, maar ook in de GGz, zien 
we de omgekeerde paradox: deze rijk toegeruste zorg is vanwege een eenzij
dige accentuering van autonomie niet in staat om een bepaalde categorie 
mensen de zorg te bieden die zij zou kunnen bieden. 'Schijn van wezen onder
scheiden' betekent het erkennen van de waarden van een bepaald (patiën
tenrecht, maar tegelijkertijd het vermogen dit recht genuanceerd te 
interpreteren en toe te passen, in plaats van bevreesd te zijn aangesproken te 
worden op misbruik of, in de gegeven situatie, een vals alibi omtrent mon
digheid te gebruiken, zoals de eerder in deze passage geciteerde psychiater. 
'Als hij had gezegd, ik wil hulp, dan had ik gezegd: "laten we kijken wat we 
kunnen doen". Maar als een patiënt zelf niks wil, wie ben ik dan om hem van 
alles voor te schrijven?' 

De mondigheid van cliënten, de kern van het patiëntenrecht, is, zeker 
bij thuislozen, nog op een andere wijze in het geding. Mondigheid verwijst 
naar het recht op zelfbepaling, staat haaks op paternalisme, op betutteling, 
en betekent dat iedere persoon serieus genomen dient te worden. Dit laatste 
is echter juridisch niet te regelen Hoe serieus nemen hulpverleners iemands 
'verhaal'? Deze vraag is lastig te beantwoorden, maar 'de waarde van een goed 
verhaal' is een herkenbaar fenomeen. Een 'goed' verhaal is niet per definitie een 
verzonnen verhaal, - ook al neemt men verzinsels soms eerder voor lief dan 
een 'ware' toedracht. Van Doorn92 plaatst het in de context van 'streetwise' 
worden: door ervaring wijs worden welke smoes het meest effectief is om 
iemand geld af te troggelen, een extra overnachting te krijgen of gratis mee 
te mogen in de trein. Het is niet altijd een kwestie van geloven, maar ook van 
toegeven om van de aanhouder af te geraken of uit haast. ('Onze' tijd is meer 
dwingend, al dicteert de klok vandaag ook het leven van zwervende men
sen.93) Het gaat evenmin alleen om een mate van geraffineerdheid, maar ook 
of de presentatie van een verhaal past bij de beelden die men heeft van iemand 
die thuisloos is. Er wordt dan niet naar de persoon geluisterd, maar naar een 
abstracte categorie, hetgeen dramatische gevolgen kan hebben.94 Tragische 
misverstanden, ontmoediging en wantrouwen, onnodige escalaties, - op dit vlak 
dienen hulpverleners meer beducht te zijn voor hun imago. 
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De ethiek van een 'liberale' samenleving 
is een 'ethiek van rechtvaardigheid' en niet 
een 'ethiek van het goede' Manan Vtrktrk?5 

' Z O R G ' IN EEN ANDER PERSPECTIEF 

De meest fundamentele waarde is 'leven', waarin iedereen, ook fundamenteel 
afhankelijk is van elkaar. 'Afhankelijkheden van mensen verdwijnen niet, maar 
verplaatsen zich.'96 Mensen kunnen alleen overleven in collectiviteiten, en in 
die zin is 'zorg' niet een begrip dat te reduceren is tot de interactie tussen een 
zelfredzame, onafhankelijke en een hulpbehoevende of onzelfredzame per
soon. Wanneer we ons nog eens de morele duidingen van thuisloosheid her
inneren (waarin vooral het 'verlies' en het 'lijden' opvallen) én wanneer we ons 
realiseren wat vele zorgbieders vooral beogen (het organiseren van sociale 
ondersteuning), dan wordt het duidelijk dat zelfredzaamheid verwijst naar 
menselijke groepen97 en dat bijvoorbeeld de mate waarin iemand nog 'zelfred-
zaam' is, grotendeels afhankelijk is van de figuratie waarin iemand leeft. De 
socioloog Heerikhuizen omschrijft het aldus: 'Wanneer de sociale cohesie 
afneemt en de webben van afhankelijkheid waarin mensen gedurende lange 
tijd met elkaar verbonden waren beginnen te rafelen, dan komt hun zelfred
zaamheid als sociale formatie - en daarmee de zelfredzaamheid van ieder 
afzonderlijk - in gevaar. De oplossing is dan niet om enkelingen weerbaarder, 
assertiever of sociaal competenter te maken. Maar wel kan men nadenken 
over mogelijkheden om bijvoorbeeld nieuwe netwerken te creëren, met moder
ne sociale bindingsmiddelen bijeengehouden, die nieuwe kansen scheppen 
voor zelfredzaamheid.'98 Tegelijkertijd zien we mijns inziens scherp, dat het 
onjuist of onhoudbaar is de hoofdpersoon uit de reportage van Hooghiems-
tra, van wie het zeer twijfelachtig is dat hij voor zichzelf kan zorgen en bij wie 
de zelfredzaamheid volkomen aan diggelen ligt, aan te praten of te bevesti
gen dat hij zelfredzaam is. Zo iemand dient, in de woorden van Heerikhui
zen, 'te worden ingesponnen in een soort zelfredzaamheidsnetwerk, een sociaal 
web van steunende en zorgende bindingen, ook al zal dat zijn verworven zelf
standigheid verminderen.'99 Zo iemand verkeert in morele nood en dient te wor
den gered. 

De kern van bovenstaande alinea is de relationele verbondenheid als grond
structuur van het leven. Mensen zijn interdependent, nemen deel in eikaars 
bestaan. De volle maat van menselijkheid moet derhalve niet worden gezocht 
in individualiteit, maar in wederzijdse verbondenheid en afhankelijkheid 
'Verbondenheid' is volgens Van Heijst (ook) het eerste van de vijf kernwoorden 
in de zorgethtek.100 Dat betekent, dat niet het favoriete mensbeeld van auto
nome individuen centraal staat, maar een mensbeeld van relationele identi
teiten, waardoor we ook een plaats kunnen geven aan begrippen als 
'kwetsbaarheid', 'afhankelijkheid' en 'verantwoordelijkheid'. 
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Het tweede kernwoord is 'afhankelijkheid', een woord dat ogenschijnlijk dia
metraal tegenover zelfredzaamheid staat en waarvan Heenkhuizen meent dat 
het een neologisme is dat verwant is met woorden als autonoom, weerbaar, zelf
voorzienend, zelfverzorgend en onafhankelijk.101 Afhankelijk is wat je voor
al niét moet worden en wat iedereen verre van zich zal willen houden, terwijl 
het met het leven is gegeven dat we breekbaar zijn en het zonder anderen 
niet kunnen stellen. Wel even, maar niet structureel. Het is lastig het op elkaar 
aangewezen zijn niet te verwarren met zei/ niets of weinig meer te kunnen 
zonder onmiddellijke steun, maar dat neemt niet weg dat we, ook als zoge
naamd zelfredzame burger, elkaar nodig blijven hebben. Ik ben een autono
me mens, maar leef niet in een vacuüm, dus is een deel van dat autonome een 
fictie. Die notie kan in zichzelf daarom niet leiden tot een vooral negatieve 
waardering van afhankelijkheid of zorg te zien als louter last dat misschien 
daarom ook gejuridificeerd dient te worden. Een andere betekenis die hier
uit rechtstreeks voortvloeit, is dat mensen die afhankelijk zijn en op zorg van 
anderen zijn aangewezen, niet inboeten aan menselijke waardigheid Dat 
gebeurt alleen indien we zelfstandigheid als de volle maat zien. Manschot 
wees daar eerder in deze passage al op. 

Het derde kernwoord is betrokkenheid. Met alleen kennis van technie
ken of methodieken redden hulpverleners het niet. 'Goede zorg', zo bena
drukt Van Heijst, 'vereist tevens een persoonlijke houding van bewogenheid 
en betrokkenheid'102, en zij motiveert dit als volgt. Hulpverlener en hulpvra
ger nemen weliswaar een verschillende positie in, maar zij delen als belangrij
ke morele ervaring de menselijke conditie van breekbaarheid en eindigheid. 
Als precies dit besef van gelijkwaardigheid is geïntegreerd in de professionele 
attitude, dan vergroot dat het vermogen tot empathie, mede-lijden. 
Betrokkenheid en empathie veronderstellen een concrete, relationele verant
woordelijkheid en deze is duidelijk anders dan de huidige, dominante ver
antwoordelijkheid. Die is wettisch, procedureel geformuleerd Dat is volgens 
Verkerk ook het cruciale verschil tussen zorgethiek en 'liberale' ethiek, 'wel
ke vooral een vocabulaire omvat van rechten en plichten, waarin morele erva
ringen buiten beeld blijven'.103 

Een vierde kernwoord is responswitett en karakteriseert de zorgrelatie 
in wezen als een bondgenootschap, een term die ook het hart is van de psy
chosociale rehabilitatie.104 Responsiviteit wil zeggen, dat zorg geen eenrich
tingsverkeer is, maar een wederkerig proces tussen hulpverlener en hulpvrager. 
Zorgethiek maakt derhalve uitdrukkelijk ruimte voor de stem van deze laat
ste, degene die niet altijd even best wordt gehoord, zoals onder meer bleek 
uit een zelfstudie van zwervende thuislozen in Rotterdam (hoofdstuk III, p. 213-
216). Er was bij beleidsmakers in Rotterdam wel sprake van goede intenties 
met betrekking tot het arrangeren van zorg, maar die kwamen niet over omdat 
ze te zeer berustten op 'oude' denkbeelden en de betrokkenen om wie het 
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ging niet waren geraadpleegd. 'Zorg' is in de eerste plaats te verstaan als een 
intermenselijke relatie. 

Dan het laatste kernwoord dat Van Heijst beschrijft: macht en onmacht. 
De auteur, en zorgethici in het algemeen, wijst op de machtsgeladenheid van 
zorg, vaak al vóórop in de interactie vanwege de asymmetrie.105 Hulpverlener 
en hulpvrager zijn geen gelijke partijen, hun situatie is niet identiek, maar het 
tegenwicht zit hem zoals gezegd in de visie op de gedeelde menselijke con
ditie, en die is wel gelijk(waardig) Dat biedt ook een ander vertrekpunt om 
met de eigenlijke betekenis van 'macht' uit de voeten te kunnen,· het is dan 
niet een bron van dominantie, maar van vermogen, van pouvoir. Wie zich deze 
houding tracht voor te stellen, zal zich realiseren dat men 'de potentiële moge
lijkheid van het eigen lijden onder ogen kan zien en dat doorleefde lijdens
ervaringen worden gewaardeerd als bron voor medelijden', schrijft Van Heijstl06 

Compassie krijgt dan een reéle gestalte, heeft niet meer die negatieve con
notatie die nogal eens kleeft aan 'medelijden' 'Zorg' is een morele houding, en dat 
is fundamenteel anders dan een gevangen zijn in gejundificeerd denken, 'dat 
bepaalde ervaringen - zorgervaringen - grotendeels onzichtbaar houdt of mar
ginaliseert'.107 De morele houding definieert Verkerk als een "canng respon
se": zorg als het gevoelsmatige en ondersteunende antwoord op de situatie 
en omstandigheden van de kwetsbare en hulpbehoevende medemens. Dat is, 
ook in de zorg voor thuislozen, precies de betekenis van deze vijf kernwoor
den. Zorg die uitdrukking geeft aan onze verbondenheid met het welzijn van 
de ander, aan onze bereidheid ons te identificeren met de pijn en het lijden 
van de ander en te doen wat mogelijk verlichting kan geven van hun situ
atie'.108 In de hulpverlening aan thuislozen, een populatie die zich als het ware 
op de minimum-levensgrens bevindt, vormen de kernwoorden 'verbonden
heid', 'afhankelijkheid', 'betrokkenheid', 'responsiviteit' en 'macht en onmacht' 
de rode draad. Indien een van deze ontbreekt, bijvoorbeeld en met name 
responsiviteit, dan keren thuislozen de zorg de rug toe Idem dito als zij het 
gevoel krijgen benaderd te worden vanuit superioriteit. (Ook) thuislozen doen 
een aanspraak op waardigheid. Dit begrip, 'waardigheid', inspireert tot een zes
de kernwoord dat wellicht op de eerste plaats komt. respect. 

In wezen in navolging van Doris Lessing maakt Manschot zelfrespect 
tot het fundament van zorg.109 De roman van Lessing, Ouden alleen, is precies 
het thema dat in deze passage in 't geding is. Lessing vertelt daarin hoe tus
sen twee vrouwen die elkaar niet kennen en ook weinig gemeen hebben, een 
bijzondere band van vriendschap en hulp ontstaat. Maudy is een oude, een
zame vrouw die wat vervuild leeft in haar huisje in een oude stadswijk. Janna 
is in alles haar tegenpool: jong, modern, charmant, getalenteerd en succes
vol Uit Manschot's vertellling over dit boek blijkt, hoezeer de rol van hulp
vrager, de weerstand tegen zorg en de vitale behoefte primair een gewaardeerd 
mens te blijven, met elkaar samenhangen, en dat de sleutel tot het goede gele-
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gen is in wederzijds respect Een beknopte reconstructie, ontleend aan Man-
schot110, verheldert deze meest basale kans op 'toegang' tot een mens in nood 
Ik wil het belang van dit kernwoord benadrukken om ook daarmee aan te 
geven, dat bemoeizorg primair een menselijk begrip is, critici van bemoeizorg 
zien het vooral als een 'juridisch' geladen begrip, waardoor hulpverleners op 
hun hoede zijn als zij mét hun zorg een soort van mijnenveld betreden Man-
schot verbindt aan zijn analyse een veel bredere vraag, namelijk de (kern)vraag 
of mensen bereid zijn hun individualistische bestaan te verbreden 

'De oude Mandy toont zicb vijandig tegen elke vorm van zorg- en hulpverlening Hoewel 
onmiddellijk duidelijk is dat het leven alleen haar te zwaar valt, wijst ze bits elke hulpverleen
ster de deur Ze heeft zich in haar huisje opgesloten Waarom? Omdat ze vreest, zo blijkt gaan
deweg, dat ze haar zelfrespect en onafhankelijkheid kwijtraakt als ze de thuiszorg binnenlaat 
Maudy werpt een barrière op tegen hulpverleners omdat die, denkt ze, tn haar slechts een las
tig oud vrouwtje zien dat zo snel mogelijk moet worden opgeborgen ZIJ belichaamt weerstand 
en verzet tegen hulp van buiten, het tegendeel dus van dankbaarheid en erkentelijkheid 
Voor dit verzet nu is Janna juist erg gevoelig Het trotse verzet van Maudy maakt indruk op 
haar ZIJ weet uiteindelijk bij de oude vrouw binnen te komen, letterlijk en figuurlijk, omdat ze 
aanvoelt hoe wezenlijk zelfrespect is, respect voor je leven en voor je persoon D e behoefte 
aan dit respect delen ze Die hebben ze gemeenschappelijk Door daarop tel
kens terug te grijpen, kunnen beide vrouwen elkaar verstaan 

Want ook de de jonge Janna heeft problemen met deze situatie Als Zij na een bezoek aan Mau
dy in haar luxe flat het bad laat vollopen om, Zoals Ze Zegt, het vuil en de stank van haar te 
laten afweken, vraagt ze zich regelmatig af waarom doe ik dit eigenlijk? Ook haar collega's 
begrijpen haar met Ze hoeft immers niet te zorgen Ze ts tot niets verplicht, is geen familie van 
Maudy, geen vriend, zelfs geen buur Kortom, Janna is de personificatie van de zelfstandige, 
geëmancipeerde vrouw zonder bindingen die wel iets anders aan haar hoofd heeft dan te zor
gen voor een wildvreemd, vervuild oud dametje Zoals Maudy de personificatie is van verzet 
tegen zorg die «tense« tot een geval reduceren ' (Manschot ) 

De maat van menselijkheid 

In deze passage staat de hoofdpersoon uit de reportage van Hooghiemstra 
ten voorbeeld, en meer concreet de dunne lijn tussen het verdedigen van diens 
autonomie en hem, voorlopig, aan zijn lot overlaten Tevens herinner ik aan 
de vraagstelling van deze studie in hoeverre is bemoeizorg moreel te recht
vaardigen en zijn er argumenten op grond waarvan de grens van persoonlij
ke integriteit van degene die in nood verkeert tijdelijk mag worden 
overschreden? 

Wanneer we de moderne mens beschouwen als een onafhankelijk 
wezen dat soeverein zijn levensloop bepaalt en dat zichzelf moet kunnen red-
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den, dan ontmoeten we hierin een mensbeeld waarin zorg een noodzakelijk 
kwaad is. Op dit onvolledige mensbeeld, op deze maat van menselijkheid, is 
zorgethiek een reactie. 'Het is ook een verweer tegen de verzakelijking en 
fragmentering van de zorg in de moderne samenleving', schrijft Manschot."1 

'Zorg' is een oorspronkelijke dimensie van het menselijk bestaan en is een bij
drage aan het leefbaar maken, noodzakelijk voor het goede leven. We, allen, 
zijn niet uitsluitend onafhankelijke wezens. De zelfredzame autonomie is 
slechts een aspect van het menselijk bestaan dat als het ware onze kwetsbare 
afhankelijkheid wel verbergen wil, maar niet kan ontkennen of ontnemen. 
Aan die erkenning ontspringt de zorgethiek 

Het facet van afhankelijkheid als deel van ons bestaan wordt door 
Manschot helder toegelicht Dat de mens sterfelijk is, is voor niemand 'bij
zonder', maar van cruciaal belang is onze (bewuste) houding tegenover het ver
gankelijke en veranderlijke van het leven. Ik beperk me hier tot de kwintessens 
van zijn uitleg, welke op het volgende neerkomt. Bij ziekte, een handicap of 
ouderdom, wanneer de ervaring sterfelijk te zijn zich nadrukkelijk en onont
wijkbaar aandient, worden we geconfronteerd met een vermindering van 
levenskracht. Wanneer we geen betekenis weten te geven aan deze gebeur
tenissen en ze niet opnemen in ons persoonlijke levensontwerp, dan verlie
zen we pas werkelijk onze onafhankelijkheid. Dan worden deze gebeurtenissen 
een bron van onvrijheid en overheersing. Dan is met de grenzen van het 
bestaan nimmer rekening gehouden, terwijl wie deze weet te integreren in 
zijn bestaan, juist onafhankelijker zal kunnen zijn.112 Mij doet het denken aan 
het verschil tussen hoe volkomen gezonde mensen over het algemeen geneigd 
zijn te denken over mensen met een lichamelijke handicap en hoe deze betrok
kenen zelf hun vaak ernstige beperking weten te integreren in hun bestaan, 
opdat zij het vormgeven aan het eigen leven niet uit handen hoeven te geven.113 

Of dit daarom 'onafhankelijkheid' heet, zoals de uitleg door Manschot sug
gereert, is twijfelachtig, want is onafhankelijkheid dan tóch het ideaal? Bedoelt 
Manschot niet te zeggen, dat wie de grenzen van het bestaan weet te inte
greren, juist meer authentiek mens zal kunnen zijn? 

Juist op dit punt wil ik terugkeren naar de condition humaine, zoals 
beschreven door Hooghiemstra Etaleert haar hoofdpersoon niet op meest 
tragische wijze zijn bron van onvrijheid en overheersing en zien we niet tege
lijkertijd een bijna gejuridificeerde houding van waaruit deze feiten eigenlijk 
worden genegeerd? Is hier sprake van een 'caring response', van een bijdrage 
aan het leefbaar maken? Is een hopeloze situatie alleen te verlichten indien de 
persoon zelf daar uitdrukkelijk mee instemt? Is autonomie dan de volle, de 
enige maat? 

Geconfronteerd met deze vragen rijzen er nieuwe Is het mogelijk 
vanuit de ethiek dan een concrete oplossing te bieden? Zou de psychiater die 
zei 'wie ben ik, als hij niet wil (en er geen gevaar dreigt), om nu iets te doen', 
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(toch) met even onthutst zijn geweest ten aanzien van de gegeven situatie als 
om het even wie die meent dat hier ingegrepen diende te worden, met voor
bijzien aan de wil van de man in kwestie? Alleen de wil van deze laatste staat 
fier overeind, al het overige is chaos, pijn, pure ellende, en als er met wordt 
gehandeld, volstrekte uitzichtloosheid De ervaring van hulpverleners is gemak
kelijker uit te leggen dan die van de perso(o)n(en) om wie het gaat In situ
aties van persoonlijke ontreddering en ontsporing staat men machteloos 
tegenover het tot heiligdom gemaakte zelfbeschikkingsrecht, terwijl men een 
onweerstaanbare menselijke behoefte voelt om te handelen, - omdat hier spra
ke is van morele nood, van menselijk lijden waardoor men (de hulpverlening) 
zich ten diepste voelt aangesproken en de morele intuïtie wil volgen zo iemand 
niet aan zijn lot over te laten Dat is het bloed van hulpverleners (en tevens 
een bron van moedeloosheid) Toch stuit deze motivatie op een grens, of 
eigenlijk twee grenzen, die van de man in kwestie en die van de wet De grens 
van het moreel onaanvaardbare Maar dat is de situatie ook, onaanvaardbaar 
Het enige antwoord lijkt om bestwil paternalistisch in te grijpen, maar 'Gerrit 
is onhandelbaar, vrijwillig afkicken wil hij niet en hem ertoe dwingen kun
nen we niet' m Gerrit was, hij overleed op straat omdat op dwang een taboe 
rust, een getraumatiseerde zwerver, zwakbegaafd en aan alcohol verslaafd 
Aan de vrijheid van het individu mag niet worden getornd Ook niet als hij 
in zijn onvermogen het leven te leven in extreme afhankelijkheid op straat 
zwerft? 

Men kan ook denken, 'de een sterft zus, de ander sterft zo', en wan
neer pogingen tot hulpverlening vruchteloos blijven, dan rest mets anders dan 
te berusten in deze tragiek, - welke immers ook met het leven is gegeven Niet 
elk ongeluk is te vermijden, hetgeen nog eens opnieuw de in de tweede pas
sage (p 312) gestelde vraag van Schnabel over het voetlicht werpt, 'how com
prehensive is comprehensive?' De gedachte, dat iemand mag verloederen 
- waar het toch op neerkomt - en dat dit (ook) bij het leven hoort, is een ver
vreemdende gedachte maar desalniettemin niet zonder problemen Deze leidt 
tot het loslaten van de zorgplicht, tot een norm die mogelijk verder kan opschui
ven, tot een blaming the victim De tolerantie kan toch niet zó groot worden, dat 
het leidt tot individuele verwaarlozing en tot maatschappelijke overlast? Dan 
worden thuislozen werkelijk als "kanaries in de kolenmijn', een Amerikaanse 
zegswijze welke erop duidt dat er iets grondig mis is in de samenleving Plei
ten voor een vorm van dwangopvang in situaties zoals in dit hoofdstuk 
geschetst, lijkt vanuit humanitaire overwegingen én vanuit een zorgethisch 
perspectief begrijpelijk en licht aanvaardbaar, maar is eveneens problematisch 

Mensen die als vodden op straat liggen onvrijwillig oppakken is éen, 
hen medicatie geven is twee, maar hen fundamenteel helpen is alles in één, het 
is vaak de grote vraag 'hoe' De hoofdpersoon van Hooghiemstra werd meer
malen gedwongen opgenomen, de medicatie was effectief, maar na korte tijd 
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kwam hij weer thuis en herhaalde zich de hele geschiedenis, waaruit blijkt 
dat dwang (ook) geen panacee is.115 Maar alvorens dit praktische probleem 
aan de orde komt, is er (in de praktijk) het probleem met betrekking tot het 
respect voor de autonomie Prevaleert dit principe of zal de morele overtui
ging, dat een handelen om bestwil teneinde het goede te bereiken, het win
nen van de wet?116 

Dwang is slecht, niet omdat het in de wet staat, maar omdat men dan 
geen acht slaat op wat ten diepst persoonlijk het houvast is: (zelf)respect, - en 
het is de kunst dat in zichzelf (de hulpverlener) te herkennen opdat het blij
vend is te koesteren. Dwang is slecht, maar zorg een onopgeefbare taak 'Het 
is te vrijblijvend om de hulpverlening af te grenzen bij "cliënten moeten het 
zelf weten" of "het is hun eigen keuze"', schrijven Jans en Brinkman.117 Het 
aanvaarden van tragiek zet geen rem op (meer) bemoeizorg. Integendeel, zo 
meent de Raad voor de Volksgezondheid, het is een minder ingrijpend mid
del om 'zorgwekkende zorgmijders' te bereiken.118 De Raad dringt er bij de 
overheid op aan om dergelijke projecten te stimuleren, evenals de bijbehorende 
zorgcoördinatie, teneinde te vermijden dat deze groep toeneemt en verder 
marginaliseert. 'En dat betekent inderdaad bemoeien, opzoeken, aanbellen, 
regelen en sturen en niet (professioneel) wachten tot het te laat is', bena
drukken Kuypers en Van der Lans in hun pleidooi voor een modern paterna
lisme119 Het tekent de morele en professionele houding die wenselijk is. 
verantwoordelijkheid nemen waar het kan en dat hoeft geenszins te leiden 
tot het routinematig toepassen van dwang zoals dat in het verleden gebeur
de met mensen die over de rand gingen. In de odyssee van deze thuislozen is 
het een strategie van aanhoudend contact, soms en desnoods jarenlang, welke 
dient of hoopt te voorkomen dat hun uittocht niet net als die van Gerrit een 
doodlopende richting zal inslaan 

Medegevoel is geen morele 
plicht, het is een aangeboren hartstocht en 

vindt zijn oorzaak in de aantrekking 
die magnetisch alle vlees verbindt Martinus Nijhojf110 

DE O O G S T VAN DRIE MORELE PASSACES 

De onmiskenbare nood waarin vele thuislozen verkeren en het nodig hebben 
van hulp, gevraagd of ongevraagd, betekenen in de maatschappelijke opvang 
een continue, oprechte aandacht - als morele dimensie van het intermenselijk 
verkeer in het algemeen en als criterium voor kwaliteit van zorg in het bij
zonder121 - voor hun wijze van zijn. In de praktijk vraagt het om een verzoe
ning van twee fundamentele principes, het principe van autonomie en het 
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principe van weldoen Leren leven met de minus van bet bestaan is veelal de rode 
draad in de hulpverlening aan thuislozen 

Alléén 'autonomie' kan met de leidraad zijn Nog vele thuislozen zijn 
onbereikbaar, soms omdat zij alle hulp als te bevoogdend ervaren of vanwe
ge hun situatie en gedrag op de ene of de andere plaats niet welkom zijn, en 
velen zijn ontoegankelijk of ongenaakbaar omdat er sprake is van een diep 
geworteld wantrouwen jegens om het even wie Met name met betrekking 
tot deze laatsten gaat het om een basale, onconventionele inzet van hulpver
leners die zich niet primair houden of laten leiden door regels of technieken 
Men biedt tijd en aandacht welke de concrete situatie vraagt en toelaat, zon
der ondergrens vasthoudend aan de (enige) regel dat geen mens aan zijn lot 
is over te laten Het is een vorm van zorg die in een onvermijdelijk permanente 
spanning zit van professionaliteit en roeping 

Authentiek mens-zijn betekent, dat men niet slechts uitgaat van het 
dominante en vooral zo favoriete (niet onjuiste, maar) onvolledige mensbeeld, 
van het autonome individu dat in eigen beheer een levensplan ontwikkelt, 
maar dat men tevens in het eigen bestaan onderkent dat mensen ook kwets
baar en afhankelijk zijn en anderen nodig hebben Een balans tussen autono
mie en weldoen, vanuit een meer volledig of meer menselijk mensbeeld, kan 
onze verantwoordelijkheid jegens mensen in zorgwekkende situaties uit het 
slop halen Het belang en tegelijkertijd de consequentie hiervan is, dat het 
hulpaanbod vanuit de vraagzijde gearticuleerd kan worden Hoe noodzakelijk 
dit is, bleek reeds in hoofdstuk III (ρ 213 e ν ) 

Het tragische heeft een plaats in ons leven Hoe meer we dat ont
kennen, hoe sterker het tragische ons confronteert met onze onmacht het tra
gische te beheersen Rehabilitatie van sociaal uitgeslotenen verwijst ons naar 
een midden tussen een onhoudbare ontkenning en een onmogelijke beheer
sing van de tragiek van sociale uitsluiting ш Niet berustend, noch ontken
nend 'Zorg' is daarom niet mogelijk wanneer er van geen verantwoordelijkheid 
sprake is of wanneer we menen dat er een grens is te trekken welke aangeeft 
dat 'zorg' ophoudt Het verduren van traagheid is een belangrijke bijdrage 
aan het helpen opnieuw leefbaar maken van bijna verloren gewaande levens 
In situaties waarin de nood aan medemenselijkheid het hevigst is, is het (voorts) 
de kunst als hulpverlener te volharden en de grens tussen drang en du>ang niet 
subtiel te overschrijden Juist hier komt het aan op een verzoening tussen wel
doen en zelfbeschikking, al noem ik weldoen het eerst, - het is de grootste nood 
in de odyssee van thuislozen 
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De beantwoording van derde vraagstelling 

Dit vijfde hoofdstuk is vooral een exploratie (geweest) van de morele aspec
ten van thuisloosheid (tweede vraagstelling). Geconcludeerd is, dat de levens
sfeer van thuislozen op grond van hun bijzondere kwetsbaarheid te duiden is 
als een waarin de psychosociale en morele nood domineren. Voorts is geble
ken, dat er sprake is van een maatschappelijk dualisme jegens thuislozen en 
dat de zorg voor thuislozen wel verregaand is georganiseerd, maar in lang 
niet alle gevallen toereikend is. 

Een derde vraagstelling, met name in deze laatste passage, luidde: in hoever
re is nu bemoeizorg, een term die synoniem is aan ongevraagde hulp, moreel 
te rechtvaardigen? En waar de hulpverlener stuit op de grens van menselijke 
waardigheid en van zelfbeschikking, daar rijst de vraag of we niet een te onvol
ledig beeld van autonomie hanteren? Uit de morele passages komt conclu
derend het volgende naar voren. 

De omstandigheden van zwervende thuislozen met psychiatrische proble
men vormen een bron van moreel onbehagen. De vraagstelling heeft, om met 
Foudraine123 te spreken, precies op deze bunkerbouwers betrekking. Juist deze 
categorie staat de laatste jaren volop in de belangstelling, zij het veelal nega
tief, zoals blijkt uit een (willekeurige) zinsnede. 'Door hun zelfverwaarlozing, 
verslavingsproblematiek en psychiatrische stoornissen bezorgen ze de samen
leving veel overlast.'13'1 Dit laatste woord is opmerkelijk want het wordt telkens 
weer benadrukt, overlast. Er had/zou kunnen staan: 'Door .... komen ze (ver) 
onder de maat van wat als menselijk waardig kan worden beschouwd', dat zou 
hun situatie en de opinievorming daarover in een ander perspectief plaatsen. 
Het gaat hier om mensen met een lange historie van ellende, levend in een 
sociaal vacuüm en zonder enig vertrouwen in wie dan ook, terwijl er sprake 
is van een onmiskenbare nood aan zorg en/of tenminste aan medemenselijk
heid. 

Jegens degenen die echt in 'bunkers' zitten, weerloos zijn maar tege
lijk vijandig en daarom niet geheel eerloos, is - met een stille verwijzing naar 
Maudy en Janna - ееи wtjze van respect nood-zakeli)k: hen laten ervaren dat er men
sen zijn die zich met hen bezighouden, met respect alsof het hun eigen leven 
betreft Hun omstandigheden in de gaten houden, en soms tot (minimale) 
zorg komen. Zodra dit niet meer gebeurt, is elk menselijk respect verloren 
gegaan, daarom is zorg, dat varieert van iemand opzoeken, aandacht geven, 
concreet een en ander regelen tot telkens weer terugkomen om tot (enig) ver
trouwen te komen, een onopgeeßare taak Bemoeizorg is als het ware een brug naar 
'overlegzorg', zoals Henselmans aangeeft.125 Een van de directe consequen
ties van het aanhoudende contact is, dat het geïsoleerde, trieste wezen een 
mens wordt met steeds een beetje meer verhaal. Er ontstaat, zij het als het 
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ware in snippers, een levensgeschiedenis De hulpverlener 'leert' ook, door 
het steeds terugkomen, hoe hij deze en gene moet benaderen en ontdekt, 
soms pas na vele 'bezoekjes', aanknopingspunten om via small talk een kleine 
wezenlijke stap te zetten, bijvoorbeeld op het vlak van medicatie 

Na veel moeite, zo blijkt uit een van de voorbeelden uit de bemoei-
zorgpraktijk126, heeft een hulpverlener contact gelegd met iemand die voor
heen elke hulp afwees (maar daar op niet te loochenen wijze wel nood aan had) 
Enkele weken later komt tijdens een gesprekje de medicatie aan de orde De 
man wil er niets van weten, hij is immers, net als de hoofdpersoon uit Hoog-
hiemstra's reportage127, 'niet gek, niet ziek noch gevaarlijk' Hij blijkt wel bang 
voor allerlei 'microben' die vanaf het balkonnetje van de buren zijn huis bin
nendringen De hulpverlener denkt even na en zegt dan dat medicijnen ook 
voorkómen dat er nog meer 'microben' zijn huis zullen kunnen binnendrin
gen De man slikt het verhaal, dat ontstaat uit de vraag hoe kunnen we elkaar 
in hemelsnaam verstaan?, voor zoete koek en neemt vanaf dat moment de 
medicijnen in Is dit nu grensoverschrijdend gedrag in de bemoeizorg? Is dit 
valse voorlichting, misleiding, of goede bemoeizorg? Om welke redenen zou
den we daar moeilijk over kunnen doen? 

Het is grensoverschrijdend, het is een vorm van misleiding, het is 
(zoals in vele andere voorbeelden) een schending van de privacy en/of in stnjd 
met wetgeving (BOPZ, Wgbo), maar het is ook geruststelling, troost, respect 
voor de menselijke waardigheid en vanuit deze fundamentele, solidaire hou
ding een blijk van weldoen die alle bezwaren in de schaduw zet Afzien om iets 
van dit kwade te willen - het opzettelijke smoesje, de misleiding, geen gehoor 
geven aan zijn stem van niets te willen - om iets van het goede te bereiken, is 
afzien van het menselijke, van elke notie omtrent menselijke waardigheid, en 
zou ons doen vervreemden van wie we eigenlijk zijn autonome, maar ook 
kwetsbare en gevoelige mensen Afzien zou ook een ontkenning zijn van de 
aanwezigheid van zeer ernstige problemen Maar we hoeven dit alles niet 
alleen vanuit het problematische te bespreken, er is ook een 'methodische' 
onvermijdelijkheid bij de vraag naar hoe je mensen de hand reikt Henselmans 
benadrukt, dat dit 'hoe' afhankelijk is van de fase van de individuele pro-
bleemgeschiedenis, daarop wordt de bejegening afgestemd Dat betekent in 
de praktijk, dat bemoeizorg een fase typeert van afhankelijkheid, maar ook, 
zoals gezegd, een fase die de brug vormt naar overlegzorg 12e De hulpverle
ner vervult de rol van motivator, op zoek naar beweging, naar samenwerking 
Als dit laatste eenmaal lukt, kan ook opnieuw enig sociaal weefsel worden 
gesponnen 

Wetgeving is een grote deugd en staat op zichzelf ook niet ter dis
cussie, althans indien wordt onderschreven dat wetgeving is bedoeld voor 
regulering en bescherming van feilen in intermenselijk verkeer Als van dit laat
ste geen sprake is, maar integendeel, van isolatie, van verwaarlozing en ver-
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eenzaming, van nood aan menselijkheid, dan is élke wetgeving ontoereikend 
Dan is het maar goed dat een hulpverlener 'even nadenkt', getuigt van aandacht, 
betrokkenheid en creativiteit van geest en er aldus toe bijdraagt dat iemand 
weer (meer) bereikbaar wordt voor intermenselijk verkeer, hoe traag zo'n pro
ces ook verloopt en hoe overwegend kwetsbaar de situatie van de man door
gaans ook blijft De hulpverlener getuigt, als het ware plaatsvervangend, van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, en toont als persoon het goede, dat 
wat van waarde is, dat wat Duyndam toeschrijft aan compassie '" De auteur 
beschrijft in achtereenvolgende hoofdstukken vier kenmerken (1) Bij com
passie wordt men geraakt door iets dat een ander doormaakt (2) Compassie 
blijft niet steken in vrome motieven of goede bedoelingen De medelevende 
geeft, als uitdrukking van wat hem heeft geraakt, hij toont dat hij is aange
sproken (3) Compassie veronderstelt verbeeldingskracht, het vermogen om 
zich in de ander in te leven (4) Compassie kent een waarde-aspect Er wordt 
mee uitgedrukt, dat dit lijden niet goed is en er niet zou mogen zijn ,3° Deze 
kenmerken zijn zowel te herkennen in de realiteit van de bemoeizorgprak-
tijk, als wel een verbijzondering van de eerder in deze passage besproken zor-
gethische vocabulaire 

Hieruit volgt, dat de wetgeving niet hoeft te worden aangepast Dat 
zou ook nooit lukken, want de ene zorgwekkende situatie is nog buitennissi-
ger dan de andere Bemoeizorg is een deugd, een bijna kunstzinnige vorm van 
communiceren waarin men genuanceerd de regels overtreedt en waarvoor om 
die reden ook geen juridische regels te geven zijn Juist deze hulpverlening 
heeft, in de woorden van Van Weeghel en Wolf, 'te maken met onbestemd
heid van het menselijk gedrag, dat zich onttrekt aan de logica van sturing en 
controle De beheersbaarheid van dat gedrag is zeer beperkt en laat zich niet 
vangen in de systematiek van een protocol m Het voorbeeld van de psychia
ter die zei, 'als hij nu maar gezegd zou hebben iets te willen, ja, dán ', maakt 
duidelijk dat elk soort van regelgeving tot een dergelijke stellingname zou 
leiden, en dus dat er niets zou gebeuren Ongerustheid over het mogelijk schen
den van privacy lijkt niettemin eveneens een deugd Discussieren over prak
tijken van bemoeizorg blijft noodzakelijk en is waardevol Het doet 
hulpverleners zich bewust blijven van het ideaal dat in regels schuilt, maar is 
niet bedoeld om de situatie alsnog in regels te vangen Bemoeien is, althans 
in deze context, niet primair een inbreuk op autonomie, maar een vorm van 
mededogen en een besef van eigen en andermans waardigheid Bemoeizorg 
is 'hier' de enige respectvolle bejegeningsvorm die nog resteert, het is een 
intuïtief begrijpen van morele nood, dat niet om impulsief noch om technisch 
handelen vraagt, maar om een menselijk, doordacht en betrokken handelen, 
dat soms geen 'handelen' is, maar simpelweg een in de gaten houden 'Een 
wakend oog kan de zorgmijder al aardig m balans houden ''« Bemoeizorg is 
een strategie, een kunst van het alledaagse om sociale knopen enigszins te 
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ontwarren, om mensen weer in de menselijke bereikbaarheid te betrekken 
En kunst vereist talent, geen protocol En er kan geen wet zijn die zich tegen 
het goede keert 
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- VI -

The State оƒ the Art 
V O O R U I T G A N G EN STAGNERING IN DE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 

Feiten zijn het voorwerp van wetenschappelijke vaststelling, 
de rest is mening Meningen kunnen niet bevrijd worden 

uit hun gevangenis van slechts een mening te zijn ' 

Dit hoofdstuk biedt een beschrijving van de huidige stand van zaken in de 
sector Maatschappelijke Opvang en wel in het bijzonder de thuislozenzorg 
als deel van deze sector Het is evenwel niet een gedetailleerde schets van het 
hulpaanbod, maar een inzicht in de mate waarin volgens een aantal praktijk
deskundigen het hulpaanbod zich heeft ontwikkeld en al dan niet toereikend 
is.2 (Namen als Van Anken, Boverhoj, Feuerriegel, Van der dessen, Lohuis, Van der Meer, 
Polstra, welke in de loop van dit hoofdstuk concreet worden genoemd, ver
wijzen naar gesprekken met zoeven gemelde praktijkdeskundigen.) The State 
of the Art biedt een doorsnee-indruk en kan onmogelijk volledig zijn, omdat de 
structuur van voorzieningen en projecten in vrijwel elke stad weer anders is. 

Is het mogelijk denkbeeldig terug te keren naar het scharnier van 
1987, het jaar waarin thuisloosheid alom in de schijnwerpers stond en de zorg, 
of breder de samenleving, zulke belangrijke impulsen kreeg. 'Zo trok het inter
nationale jaar als het ware een spoor van signalen door het land en daarmee 
werd een tijdperk ingeleid van professionalisering, van differentiatie en inte
gratie in lokaal beleid' (zie hoofdstuk III, p. 128.) De thuislozenzorg bestaat 
als zodanig nog wel in Nederland, maar heeft zich verenigd met verwante 
vormen van zorg tot stedelijke of regionale netwerken voor maatschappelijke opvang, 
vangnetten voor de sociale problemen van de regio. Netwerken zijn functio
nele samenwerkingsverbanden tussen reguliere, dat wil zeggen gesubsidieer
de hulpverleningsinstellingen en -projecten. Voor wie daar niet terecht kunnen, 
bestaan er in de grote steden en daarbuiten allerlei 'cellen van naastenliefde' 
voor koffie, hulp en sympathie. Het betreft een heel divers aanbod van nacht
en aanloopcentra met de meest wonderlijke, poëtische namen, zoals het Schar
laken Koord, De Rode Draad, The Cleft of de Bruiloft van Капа 3 
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Voorts keren we ook terug naar het centrale thema van het voorgaande hoofd
stuk en wordt getracht zicht te krijgen op hoe men in de praktijk denkt en han
delt jegens zorgwekkende zorgvermijders en/of jegens mensen met moeilijk 
hanteerbaar gedrag. 

Velen komen met beide benen weer in eigen grond, maar voor velen 
is het circuit van opvang ook een eindstation zonder enig retourbiljet richting 
samenleving. Anderzijds is Opvang' maar één van de functies. Er wordt veel 
energie gestoken in preventieve en nazorgactiviteiten teneinde de (weder)-
instroom te beperken en te vermijden dat een odyssee daadwerkelijk (opnieuw) 
aanvangt. Dat blijkt uit de beleidsnota's van zowel instellingen als gemeente
lijke instanties. Figuur 10, geïnspireerd door de structuur in Helmond, visu-
aliseert^lobdöl de functies van de sector, exemplarisch voor de maatschappelijke 
opvang anno 1997 en voor dit hoofdstuk over The Siate oj the Art. 

sedert/na 1987 

1965-1987 t/m heden 

sedert/na 1987 

voorkomen van huisuitzetting 

budgetbeheer 

arbeids training 

sociaal restaurant 

i 1 1 
crisisopvang 
nachtopvang 
thuislozenzorg 
vrouwenopvang 
dagbesteding/beschut werk 

V V V 

begeleid wonen 

sociaal pension 

dagbesteding/dagopvang 

arbeidsrehabilitatie 

preventie 

FIGUUR 10: FUNCTIES BINNEN DRIE TRAJECTEN VAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG4 

De relativering van het pessimisme? 

In een recente publicatie over de sociale problemen van Nederland schrijven, 
in navolging van Brouwers e.a.5, Deben en Greshof: 'Het is duidelijk dat, zelfs 
wanneer de aantallen gelijk blijven, de langere verblijfsduur tot capaciteits-
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problemen zal leiden De instellingen lopen vol Dat kan zelfs heel manifest 
tot uiting komen in de grotere zichtbaarheid op straat Verwacht mag worden 
dat de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt, op het 
gebied van de sociale zekerheid en de psychologische zorg, negatief uitwer
ken op de zwakke groepen in de samenleving Op grond daarvan komt ook 
de Gezondheidsraad tot de conclusie, 'dat er sprake zal zijn van een stijging 
in de aantallen dak- en thuislozen'6 Deze alinea omvat een aantal fundamen
tele vragen, namelijk met betrekking tot de omvang van het probleem, de 
duur van thuisloosheid met gevolgen voor dichtslibbing van voorzieningen, 
de hardnekkigheid van uitsluitingsmechanismen en de prognose met betrek
king tot de toename Voorts tekent deze alinea het donkere beeld van ener
zijds een in zichzelf vastlopende voorzieningensector en anderzijds van een 
geleidelijk groter wordend reservoir van buitengesloten mensen In Het Parool 
sprak Schuyt in dit verband over sociale overbodigheid als 'het grote kwaad 
van de samenleving'7 

Opvallend is, dat in de praktijk dit pessimisme minder de boventoon 
voert De problematiek wordt geenszins gebagatelliseerd, maar men is voor
al gericht op de stedelijke dynamo van de eigen activiteiten en heeft tegelij
kertijd, zo lijkt het, minder zicht op processen die de omvang van de 
clientenpopulatie beïnvloeden De vraag in de praktijk is komen er nu steeds 
'nieuwe' mensen bij, of zijn het hoofdzakelijk verschuivingen tussen sectoren 
van zorg? Tekenend voor deze 'basale' onduidelijkheid zijn twee opmerkin
gen 'We zitten niet meer vol' - al fluctueert dit - en 'We dienen de groei (uit
breiding van plaatsen) te remmen' Een lastig en bijna schril contrast met de 
alinea van Deben en Greshof, een contrast dat (ook) wordt gevoed door Orga
nisationen kwesties het betreft gevestigde instituten met een zich steeds ver
der differentiërend hulpaanbod en met een inherent daaraan evengroot 
overlevingsbelang, - 'want al die instellingen op het lokale vlak moeten zich, 
in subsidietermen, bewijzen', zegt Van Anken van De Terp in Leeuwarden Het 
Ujkt erop, dat een nieuw scharnierpunt wordt bereikt, namelijk het punt waar
op als het ware wordt vastgesteld dat het totale aanbod compleet is, maar dat 
kritisch en in volle ernst wordt nagegaan hoe het nu werkelijk staat met de 
samenhang in (lokale) zorg en hoe effectief het hulpaanbod is 

Het aantal sociale pensions groeit, soms omdat een sociaal pension 
tegenwoordig tot het staalkaartje van hulp behoort waarover elke instelling 
wil beschikken, niét omdat men ter plaatse - zoals in de regio Helmond - een 
antwoord moet vinden op de problematiek van zwervende thuislozen met 
psychische stoornissen, de doelgroep voor wie het sociaal pension oor
spronkelijk was bedoeld, zoals blijkt uit de NRV-nota van 1993 β In en sedert 
die nota werd immers de weg vrijgemaakt voor meer sociale pensions voor 
thuislozen met psychiatrische problemen Er kwam geld vrij van de centrale 
overheid, dat in opdracht van de Ziekenfondsraad moest worden besteed aan 
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psychiatrische begeleiding van thuislozen. Dit is op vele plaatsen vertaald in 
de oprichting van sociale pensions. Het ontbreken evenwel van een definitie 
of standaard heeft volgens de Federatie Opvang onder meer tot gevolg, dat 
de praktijk ook nog een andere, een 'vrije' invulling toelaat. Met andere woor
den, niet een zich als 'nieuw' manifesterende problematiek - die van thuislo
zen met psychiatrische problemen - is overal direct de aanleiding voor 
uitbreiding, maar een toenemend functioneel denken, zoals dat bijvoorbeeld 
tot uitdrukking komt bij D'n Herd te Helmond. We keren even terug naar figuur 
10 en kijken naar de betekenis van het sociaal pension in Helmond (als voor
beeld). 

De voorbereiding en komst van een sociaal pension in het Helmondse 
model voor maatschappelijke opvang is te situeren in een veranderd functio
neel denken met betrekking tot het bestaande hulpaanbod. Het traditionele 
internaat vervult (hier) niet meer de laatste echelons-functie van weleer, maar 
kent een stevige drempel, namelijk bereid én in staat zijn om minimaal 20 uur 
per week deel te nemen aan zinvolle dagbesteding. Dat kan variëren van werk 
in de biologische tuinderij, in de productie van houten speelgoed in de werk
plaats of een taak in de huishoudelijke dienst. De realiteit laat zien dat lang 
niet alle cliënten aan die norm kunnen beantwoorden. Vanuit de opvatting 
dat een louter consumptief verblijf in beginsel geen zinvol antwoord kan zijn 
op de gegeven individuele noodsituatie maar tegelijkertijd voor sommigen 
het (voorlopig) hoogst haalbare, ontstaat de behoefte aan een meer laag
drempelige voorziening: het sociaal pension Aan de ene kant selectie, aan de 
andere kant duidelijk zorg op maat, maar ook. aan de ene kant een breder 
hulpaanbod, aan de andere kant gedeeltelijk 'schuiven' met de al in huis zijn
de populatie. Het feit dat ruwweg een derde van de cliënten een 'psychia
trisch verleden' heeft en zorgverzekeraars voor die doelgroep sedert enkele 
jaren substantieel bijdragen in de subsidie van de maatschappelijke opvang, 
is bovendien een niet onbelangrijke inspirerende bron van vernieuwing of uit
breiding van (zorg)functies. Het internaat, evenals de term 'maatschappelijk 
gehandicapt' een verouderd begrip9, is nog steeds het hart van de thuislo-
zenzorg, maar ook en in feite gewoon een van de vele woonvormen binnen het 
aanbod van de maatschappelijke opvang. Men zou ook kunnen zeggen, de 
thuislozenzorg creëert haar eigen communale zorgsysteem, hetgeen er dan 
als volgt uitziet (figuur 11,· in een stad als Amsterdam of Den Haag is dat 
'eigen' communale systeem complexer. Zoals gezegd, in vrijwel elke stad is 
de structuur van voorzieningen en projecten weer anders. Te denken is dan aan 
een mobiel team en andere complementaire projecten, waarvan sommige ver
derop nog aan de orde komen). Direct achter het communale systeem fungeren 
andere categoriale instanties als 'injectie', zoals de Riagg, de reclassering en de 
verslavingszorg. 
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FIGUUR I I HET COMMUNALE ZORGSYSTEEM VAN DE TH UISLOZENZORC 

Het rechterdeel van het systeem in figuur 11 heeft een preventieve junctie, wel
ke uiteenvalt in enkele specifieke en specialistische arrangementen Het soci
aal restaurant in Helmond - voor ongeveer 40 mensen per dag - is bedoeld voor 
mensen bij wie anders een sociaal isolement dreigt te ontstaan en die hun voe
dingspatroon verwaarlozen. Woonbegeleiding is - het is in hoofdstuk III uit
voerig aan de orde geweest10 - een tijdige, maar ook heel zakelijke inzet om 
huisuitzettmg te voorkomen. In Helmond heeft men vanuit deze functie 21 
gezinseenheden (alleenstaanden, (eenouder)gezinnen) in begeleiding. Na ver
loop van tijd, het kan enkele jaren duren, wordt de woning weer aan de betrok
kene overgedragen. Overigens vinden er in deze regio jaarlijks nog circa 45 
uithuiszettingen plaats, waaruit onder meer blijkt dat een capaciteitstekort 
niet altijd in 'bedden' zit. De personele capaciteit van woonbegeleiding is 
ontoereikend, zit bij een derde al aan het plafond. Een bureau voor budget
tering heeft een vergelijkbare functie, namelijk het voorkomen dat mensen 
(opnieuw) in een financiële malaise geraken. Arbeidstraining11 is een inzet ten 
gunste van langdurig werklozen, enerzijds om een eventueel afglijden te ver
mijden, anderzijds als traject naar een mogelijk reguliere baan. 

Overlast en huurschuld - met het risico op huisuitzetting - zijn veel
al symptomen van vereenzaming of weinig redzaam zijn en andere sociale 
ellende waardoor men geleidelijk op grotere afstand komt van het moderne 
waardenpatroon van eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelf
standigheid. Het is een gebukt gaan onder veelal ernstig onvermogen. Het is 
een weg naar chaos, isolement en steeds verdergaande marginalisering, uitstoot 
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vanuit de samenleving. Een parallel proces doet zich voor in zorgvoorzie
ningen, vanwege de eis van een (te hoge) behandelmotivatie, herkenbaarheid 
van problematiek, uitblijven van succes. In Amsterdam fungeert - en zo zijn 
er véle voorbeelden in Nederland - de Vliegende Hollander, een vliegende brigade 
die in al deze situaties het tij tracht te keren om te voorkomen dat mensen fei
telijk op straat belanden en/of blijvend afhankelijk worden van voorzienin
gen voor maatschappelijke opvang. 

De linkerhelft van het systeem heeft vooral een ondersteunende junctie. 
Het begeleid wonen in gewone woonwijken, maar soms ook direct nabij de 
instelling, kent vele varianten qua groepsgrootte en/of begeleidingsintensi
teit. Het gaat hier hoofdzakelijk om personen met (meestal) een bepaald insti
tutioneel verleden die thans redelijk zelfstandig leven en overdag deelnemen 
aan wat in de kern van het systeem aan dagstructuur voorhanden is. Het soci
aal pension reageert op de nood van mensen die, vanwege hun beperkingen 
voortkomende uit psychische stoornissen, gebaat zijn met zo weinig moge
lijk structuur,· men kan denken aan twee intenties: het consolideren van een 
bepaalde afwijkende levensstijl en het voorkomen dat de betreffende levens 
zich verslechteren. Voor de meeste bewoners een eindstation dat binnen de 
gegeven omstandigheden een goede en veelal palliatieve oplossing is. Het 
sociaal pension fungeert als een soort sociaal corset: een lichte maar zekere 
structuur die de levens van haar gasten als het ware bijeenhoudt. Het is een 
vorm van tertiaire preventie. De nachtopvang spreekt voor zichzelf: het onder
steunt een nog zwervend bestaan. In Helmond kent men een 'gewoon' pas
santenverblijf met een bescheiden capaciteit én een nachtopvang elders in de 
stad speciaal voor verslaafden. Ook hier een blijk van functioneel denken, dat 
overigens ook aanleiding zou kunnen zijn voor een typisch Nederlands wel
zijnsprobleem, namelijk de domeinkwestie en de daarmee verbonden geldstroom. 
Is het verslavingszorg of is het maatschappelijke opvang? Het antwoord lijkt 
evident, het gaat immers om mensen zónder onderdak, (dus) hoort de regie 
bij de maatschappelijke opvang, terwijl men tegelijkertijdeen beroep zal doen 
op aansluiting bij interventiemogelijkheden van de verslavingszorg. In Hel
mond heeft men met de aloude schottenkwestie willen breken en is gekozen 
vooreen gezamenlijk project: nachtopvang, huiskamerinloop, methadonver-
strekking en dagbesteding. Het is een voorbeeld van sociaal ondernemer
schap, dat in dit geval de expertise van maatschappelijke opvang verbindt met 
die van de verslavingszorg, maar het zou ook de expertise van een beveili
gingsbedrijf kunnen zijn, zoals in Eindhoven het geval is. Op het marktme
chanisme kom ik dadelijk terug. 

In Nijmegen bestaat een soortgelijke verdeling in de nachtopvang. In 
Leeuwarden kent men een dergelijke splitsing van nachtopvang niet, maar 
wordt nagedacht over een andersoortige differentiatie ervan: van brits naar 
bed naar kamer, teneinde nog dichter aan te sluiten bij de concrete individu-
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ele wensen en mogelijkheden van dat moment. Het idee is de conceptfase 
voorbij en wordt op korte termijn gerealiseerd. Het project zal gestalte wil
len geven aan een zekere balans tussen activering en acceptatie, van niets wil
len geleidelijk opschuiven naar wel iets willen. Het is de lijn van De Terp, en van 
de meeste instellingen voor maatschappelijke opvang, om een onbeperkt 
gebruik tegen te gaan en om mensen te bewegen tot enige bezinning en over
leg te willen komen. Overigens biedt de nachtopvang in Leeuwarden ook 
humanitaire nachtopvang aan illegalen 

Het hart van figuur 11: de interne woonvorm met de (oorspronkelij
ke) zortjjuttctie. In Helmond wonen hier circa 54 mensen Ongeveer de helft 
behoort tot de langverblijvers. De gemiddelde leeftijd is 45 jaar. Hun status lijkt 
stabiel en soms bijna gestold, maar doorstroming naar een vorm van begeleid 
wonen blijft een permanente optie, ZIJ het 'gepast', niet opdringerig. In de prak
tijk blijkt het onvermogen tot binden de grootste blokkade om de bunker te 
durven verlaten. De andere helft, voornamelijk jongvolwassenen, blijft gemid
deld enkele maanden en vertrekt dan weer. Hun herkomst is even gevarieerd 
als altijd, een collega-instelling, psychiatrie, verslavingskliniek, gevangenis. 
Hun toekomst lijkt onveranderbaar, maar is niet voor allen even hopeloos. 
Alhoewel de intuïtie van Feuerriegel overheerst dat velen van hen als het ware 
circuitgebonden mensen lijken, blijkt het mogelijk om enkelen toe te leiden 
naar vormen van begeleid wonen. Dat is niet eenvoudig,· het zijn mensen met 
door de bank genomen weinig vaardigheden, die ook niet altijd zijn op te vij
zelen omdat de wil en de motivatie er niet echt is. Het zijn mensen van wie 
wordt gedacht dat ze 'eerst nog wat vaker met hun kop tegen de muur moe
ten lopen'. Een algemeen kenmerk van de interne woonvorm is, zoals gezegd, 
de bereidheid deel te nemen aan de dagstructuur Het is een tamelijk streng cri
terium, is de bereidheid er niet en ook de overreding - het duidelijk maken 
van de betekenis ervan - mislukt, dan is het 'einde verhaal'. Het alternatief is 
dan de nachtopvang, en op (korte) termijn mogelijk het sociaal pension. 

In Leeuwarden heeft de kern 120 plaatsen plus 16 plaatsen voor ver
zorgingsbehoeftige thuislozen. De populatie van 120 kent globaal genomen 
dezelfde tweedeling als in Helmond, lang- en kortverblijvers. De criteria voor 
opname zijn onlangs verruimd en doet de (waardenvrije) vraag rijzen of hier 
- want het gaat om de praktische zorg rond de capaciteit - sprake is van een 
visie of van strategisch handelen De verruiming heeft namelijk direct invloed 
op de bezetting en houdt in dat de staf zich toleranter opstelt jegens bij
voorbeeld harddrugsgebruikers, 'omdat we mensen beoordelen op hun tota
liteit, en niet op een fragment'.12 Er wordt bij de mensen op aangedrongen 
deel te nemen aan de dagbesteding, tenzij ...., het is geen verplichting, en 
ook dat geeft 'adem' aan de bezettingsgraad. 

De kern van De Veste te Amsterdam beschikt over 105 plaatsen. Het 
bijzondere is, dat de oudere thuislozen geleidelijk aan de maatschappelijke 
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opvang gaan verlaten en een plek vinden in een speciale unit van een regu
lier bejaarden/verzorgingstehuis. Het is een beweging naar buiten die lange 
tijd niet mogelijk leek.13 Een béétje 'cultuur' gaat mee doordat enkele perso
neelsleden van De Veste in dienst treden van het verzorgingshuis, zodat er geen 
sprake lijkt van een soort van verbanning naar een eiland in de reguliere zorg. 
Doorstroming in de kern is niet slechts een antwoord op dreigende dicht-
slibbing maar ook een vereiste om te werken aan het 'internaat nieuwe stijl' waar 
eerder, in hoofdstuk III, al gewag van is gemaakt.14 Een van de mogelijkhe
den om van het totaal-arrangement van het traditionele internaat met dito 
verwachtingen af te komen, is het aanbieden van deelarrangementen. Van der 
Meer wil de maatschappelijke realiteit naar binnen halen en voorzien in de 
mogelijkheid dat men te zijner tijd ook in De Veste een poos kan wonen zón
der verzorging, dat wil zeggen, de cliënt/bewoner zorgt dan zelf voor zijn 
maaltijden, binnenshuis of elders. De verwachting is, dat een dergelijk aan
bod beter aansluit op individuele wensen en dat het ook sterker inspireert om 
zelfvoorzienend te willen worden zonder dat dit tot norm wordt verheven 
Overigens meent Van der Meer dat maar weinig thuislozen werkelijk over de 
rand van de zorg gaan. Sommigen wonen (reeds) zelfstandig, doen vrijwilli
gerswerk of hebben bezigheden in het 'grijze circuit' en komen bijvoorbeeld 
eens per maand hun uitkering bij De Veste halen. Een dunne band met die hem 
kennen is belangrijk en voldoende 

Tot besluit van deze paragraaf is het nodig bij drie elementen uit 
figuur 11 een korte toelichting te geven: a) het al vermelde marktmechanis
me, b) de (geringe) honorering van dagbesteding c.q. arbeidsmatige zaken 
en c) een nuancering van de opinie, geuit door Deben en Greshof, dat 'men 
in de wereld van opvang blijft: een wereld van begeleiding en dankbaarheid'. 
Het is een zinsnede met enig cynisme.15 Het veronderstelde scharnierpunt 
van 'complete zorg' komt afzonderlijk nog ter sprake. 

AD А) HET MARKTMECHANISME 

De nachtopvang in Helmond bijvoorbeeld is in samenwerking met de ver
slavingszorg tot stand gekomen. Het marktmechanisme wil zeggen, dat aan
bieders van zorg bij de gemeente een offerte kunnen indienen. De 
gemeente/regio kan vanwege de aanwezigheid van bepaalde problematiek 
binnen haar grenzen beschikken over een som geld, afkomstig uit - in dit 
geval - het Fonds Overlastbestrijding en Woonbegeleiding voor gestabili
seerde (ex-)verslaafden. In de Helmondse regio, een gebied van 250.000 inwo
ners, was de maatschappelijke opvang de enige offerte-aanbieder met expertise 
op het terrein van nachtopvang. In andere steden, zoals Venlo en Eindhoven, 
zijn offertes aangeboden, en gehonoreerd, door beveiligingsbedrijven,· een 
instelling voor maatschappelijke opvang is derhalve niet op voorhand de uit
voerende, verantwoordelijke partij. 
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Het marktdenken is een trend van dit decennium en heeft vooral kracht gekre
gen sedert de decentralisatie.16 Deze verschuiving van primaire verantwoor
delijkheid heeft de lokale overheden een paar stevige troeven in handen gelegd. 
Men kreeg voor het eerst grip op (lokale) problemen, het verschafte per
spectieven voor lokale problemen en men kon keuzes maken. In Leeuwarden 
bijvoorbeeld richtte de lokale overheid zich aanvankelijk vooral op de open
bare orde,· dat is inmiddels niet meer zo eenzijdig, maar men kan zich voor
stellen wat een dergelijke keuze in de praktijk betekenen kan: we richten ons 
op harddrugs, daar zit de overlast, en definiëren zorg niet in brede zin voor 
alle burgers, maar in termen van bestrijding van overlast. Vervolgens wordt een 
instelling voor maatschappelijke opvang met zon beleidsuitgangspunt gecon
fronteerd en start een langdurig en ingewikkeld proces omtrent prioriteiten, 
deskundigheden en verantwoordelijkheden. 

Zoals aangegeven in figuur 10 heeft de thuislozenzorg niet meer een 
exclusieve plaats. Men spreekt van maatschappelijke opvang en rekent daar
toe ook enkele andere verwante disciplines, zoals algemene crisisopvang en 
vrouwenopvang. Het hiervoor genoemde proces - dat permanent een rol blijft 
spelen aangezien alle instellingen, ook die van de GGz, zichzelf dienen te 
bewijzen ('zorg' is immers een product geworden) - én het marktdenken wor
den gecompliceerd, wanneer zich op zeker moment een nieuwe partner aan
dient en deel wil uitmaken van het regionale mozaïek van opvang. In 
Leeuwarden voltrekt zich thans een dergelijke 'strijd' omdat het Leger des 
Heils zich toegevoegd wil zien, ook en vooral subsidietechnisch, aan de 
bestaande configuratie. Zonder hier nader op in te gaan, zal het duidelijk zijn 
dat bepaalde begrippen uit de zakenwereld op het terrein van zorg gemeen
goed worden, zoals 'concurrentie' of 'protectionisme'. 

Een ander voorbeeld van 'markt-betekenis' betreft een voorziening 
in zelfbeheer. Op het lokale vlak kan dit voor de reguliere sector betekenen 
dat uit economisch oogpunt (enige) voorrang wordt gegeven aan zelfbeheer, 
al veronderstelt men dat verantwoordelijke ambtenaren dergelijke projecten 
op juiste waarde weten te blijven schatten Wat is die 'juiste waarde' dan? De 
Federatie Opvang, het huidige overkoepelend bureau voor belangenbeharti
ging van de sector, meent dat voorzieningen in zelfbeheer vooral gezien moe
ten worden als een waardevol aanvullend aspect 'Zelfbeheer' is weliswaar 
goedkoper maar is op zichzelf slechts een kleine schakel, hetgeen reële vra
gen doet stellen naar de kwaliteit van het hulpaanbod en naar wat een opvang 
in zelfbeheer uiteindelijk voor de cliënten betekent Daar is op dit moment 
nog geen enkel zinnig antwoord op te geven. Niettemin denkt de Federatie, van
uit de rol die zij vervult, aan een differentiatie in de aard van de contributie, 
zodat belangenbehartiging zich desgewenst ook kan uitstrekken naar deze 
voorzieningensoort. Een figuur van A- en B-contribuanten zou de realiteit -
een verschil in kwaliteit - recht kunnen doen. 
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AD В) DE RATIO A C H T E R DE H O N O R E R I N G 

De term 'honorering' (van dagactiviteiten van allerlei soort) is misplaatst. In 
de praktijk spreekt men wel van 'corveegeld' en dat is wellicht realistischer. Het 
gaat om een kleine geste, om een bedrag van f 2,50 per dag (in Helmond) en 
doorgerekend om circa f 50,- per maand. Daarnaast ontvangt iedere bewo
ner/cliënt het maandelijkse zak- en kleedgeld, een bedrag van circa f 340,-, 
waardoor het maandelijkse eigen en vrij besteedbare inkomen zo rond de vier
honderd gulden ligt. In Amsterdam is de dagvergoeding wel erg laag: één gul
den per dag. In Nijmegen varieert het van twee tot vijf gulden per dag,· bij 
een lange verblijfsduur is het mogelijk dat men in WSW-verband werkzaam 
is, waardoor het totale maandelijkse inkomen rond de vijfhonderd gulden 
komt ( 10% salaris plus zak- en kleedgeld) Een normatief oordeel of niet, vele 
uitkeringsgerechtigden zouden hierop jaloers kunnen zijn.17 

Het is weliswaar niet uitsluitend bezigheidstherapie, maar veelal ver
plichte participatie aan zinvolle en soms rendabele activiteiten. Het zijn geen 
reguliere banen, maar het is wel echte arbeid. De rechtvaardigingsgrond om als 
tegenprestatie te volstaan met een heel bescheiden corveegeld is tweeërlei. 
Het is geen reguliere baan, maar de enige manier om op zinvolle wijze struc
tuur te brengen in de dag en in de levens van mensen die elk houvast in hun 
leven zijn kwijtgeraakt. Het is ook niet de bedoeling dat men zich vestigt in 
de thuislozenzorg, maar dat het verblijf idealiter een overgangsfase betekent 
in situaties van doorgaans ernstige menselijke nood naar een meer eigen
standig leven en werken. De tweede reden is, dat de eigen bijdrageregeling 
niét kostendekkend is voor de totale opvang, en dat een vrij besteedbaar 
bedrag van genoemde omvang alleszins redelijk wordt gevonden, en zeker 
niet direct vernederend.18 De gegeven context brengt ten slotte met zich mee 
dat deze mensen volledig worden verzorgd. 

AD O DE V E R B I N D I N G MET DE G E W O N E S A M E N L E V I N C 

Deben en Greshof noemen deze verbinding kunstmatig19 en dat is in zekere 
zin ook zo. Los van het feit of het mogelijk is een duidelijk gefundeerd ant
woord te geven op de vraag of de maatschappelijke opvang een zichzelf con
serverend systeem is, is het (toch) de vraag of deze kritische kanttekening bij 
de opvang geheel terecht is. Dat een deel van de bewoners na een moeizame 
tocht door de hulpverlening uiteindelijk een plaats vindt in een van de vor
men van begeleid wonen, betekent voor de meesten geen volledige zelfstan
digheid of echte integratie - ook al woont men in gewone woonwijken - maar 
het beoordelen hiervan vraagt om niet alleen te kijken naar dit fragment, maar 
naar de totaliteit. De realiteit is toch óók, dat zónder die waarborg van bege
leiding en van het mogen terugvallen op het internaat er in vele gevallen spra
ke zou zijn van letterlijk verloren, ontredderde mensen. Een bijna befaamde 
regel uit de rehabilitatie is, dat vele chronische patiënten niet 'genezen van 
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een ziekte', maar 'genezen mét een ziekte'.20 Deze regel is ook van toepassing 
op vele, niet alle, thuislozen, ook zij blijven doorgaans in relationeel opzicht 
zeer kwetsbaar en die situatie noopt tot het blijvend organiseren van sociale 
ondersteuning. Het herinnert aan een basisregel van wijlen Douglas Bennett. 
'Waar natuurlijke sociale ondersteuning ontbreekt, is er geen reden tot intra
murale opname, maar alle reden om deze ondersteuning te organiseren'.21 (Het 
herinnert trouwens ook aan de visie van Blom en Cohen, p.46-47).) De aard 
van sommige sociale problemen en of beperkingen plaatst een grens aan de 
mate van herstel. Daar aandacht voor hebben is een morele dimensie en leidt 
tot kwaliteit van zorg. Vaak gaat het om mensen die niet (meer) bij machte 
zijn de innerlijke pijn uit te drukken en niet anders kunnen dan zich vast
klampen aan meer of minder afhankelijkheid. Naar mijn mening mag niet 
worden onderschat wát het van individuele personen vraagt om werkelijk een 
eigen regie te voeren. Deze burgers - bewoners van begeleide woonvormen 
- nemen, terecht meen ik, een uitzonderingspositie in; velen zijn in een aan
tal opzichten afhankelijk en kwetsbaar, en wijken (dus) meer of minder af van 
het 'autonome individu'. Op deze wijze wonen vinden we misschien tweede
rangs en dus 'slecht', omdat het is gesitueerd in de thuislozenzorg. Is dit wonen 
echter niet veel beter dan het alleen wonen ergens in de stad? Zoals gezegd, 
velen blijven kwetsbaar maar ontwikkelen een (andere) autonomie welke het 
hun mogelijk maakt zelfstandig te zijn, met beide benen in eigen grond te staan 
In de woorden van Heydendael: een eigen territorium zoeken en behouden. 

De Federatie Opvang wijst er in dit verband op, dat de thuislozen-
zorg haar maatschappelijke functie wel scherper zou kunnen aanzetten dan op 
dit moment nog gebeurt. Bedoeld wordt, dat er meer nadruk wordt gelegd 
op het (leren) gebruikmaken van bijvoorbeeld bestaande culturele facilitei
ten, zoals in clubhuizen en sportverenigingen, waardoor de gebondenheid 
aan de "moedervoorziening" zou kunnen verminderen en de algemene ten
dens tot vermaatschappelijking meer inhoudelijke betekenis krijgt. De grens 
waarvan zoeven sprake was, is geen vaste, onherroepelijke grens. 

Ten slotte speelt wellicht mee dat het voor een aantal thuisloze men
sen behalve 'sociaal nodig' ook niet onaantrekkelijk is om te wonen in of dicht
bij wat hier de kem is genoemd van de maatschappelijke opvang. Ieder beschikt 
over een eigen (moderne) kamer. Er zijn allerlei mogelijkheden op het vlak van 
dagbesteding, er is een uitstekende 'huishoudelijke' verzorging, faciliteiten 
voor sociale contacten zijn er volop en het maandelijks te besteden bedrag is 
voor de meesten in principe toereikend. Vele bewoners lijken tevreden en 
zouden allerminst zijn gebaat onder druk te komen nog te moeten verande
ren. Acceptatie van deze levenswijze jegens mensen 'met een verleden' is in 
die gevallen precies die morele houding die wenselijk is. Dat dit evenwel niet 
het vooruitzicht dient te zijn voor zeker, maar niet alleen de jongere thuislo
zen, is een punt dat dadelijk ter sprake zal komen. 
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Facetten van 'complete zorg' 

Gesprekken voeren in de praktijk leidt soms tot het gevoel dat Nederland een 
land is van concurrerende professies. Nu kan men denken dat dit altijd beter 
is dan de bekende zegswijze 'In het land der blinden is éénoog koning', maar 
het is ook de vraag of dit niet schadelijk is voor het nodige inzicht op om het 
even welke kwestie. Is dit onvermijdelijk? Treedt hier de kunst van het com
municeren aan het licht? 

Het blijkt niet slechts een persoonlijke indruk. Van Anken wijst 'insti
tutionele belangen' aan als een punt van stagnering, Boverhof denkt aan het 
ontbreken van bepaalde professies. Het (b)lijkt allemaal met elkaar verweven 
te zijn en gedeeltelijk terug te voeren op een algemene, bijna ongrijpbare visie 
in de samenleving op thuislozen en op wat wij nodig achten voor een toerei
kende zorg De thuislozen van vandaag hebben niet alleen hun persoonlijk ver
leden als ballast, maar ook nog het verleden van de zorg Ik wil trachten eerst 
dit laatste te verhelderen en dan terug te komen op het thema van de institu
tionele belangen. 

Het is al enkele malen betoogd dat de thuislozenzorg tot in de twee
de helft van de jaren tachtig op een eiland 'zat', geïsoleerd van alle andere 
zorg en letterlijk fungeerde als laatste halte voor mensen die nergens meer 
welkom waren. De thuislozenzorg als het asiel van de samenleving, als een 
domein voor 'nietsnutten', 'mislukten', voor 'asocialen, onmaatschappelijken 
of maatschappelijk gehandicapten', voor wie de gevoelens een mengsel vorm
den van mededogen en minachting. Beschreven is ook dat hierin sedert en 
omstreeks het Internationale Jaar (1987) enorme verandering is opgetreden. 
Toch is dat scharnierpunt nog heel vers, nog zo dichtbij dat het als het ware 
nog is vast te pakken. De instellingen zijn moderner geworden en uit hun iso
lement getreden, het hulpaanbod is gedifferentieerd van opzet, het aantal 
plaatsen is bijna verdubbeld en last but not least, de bejegening is veranderd van 
'gelijke monniken, gelijke kappen' naar een individuele, cliëntgerichte bena
dering. Tegelijkertijd is (soms) in de bejegening naar thuislozen nog de reuk 
van vroeger te herkennen, soms heel direct in de persoonlijke omgang, maar 
wellicht meer structureel wanneer men denkt aan de personele capaciteit, 
zowel kwantitatief als kwalitatief Maar, zo luidt de algemene vraag, heeft 
men dat over voor 'zwervers', en doen we al niet genoeg? Een voorbeeld. 

In de interne woonvormen werkt men, bijvoorbeeld in De Hülsen in Nij
megen, met zeven groepsleiders op een groep van zeventig mannen. Er is 
slechts een hoger kader van gedragswetenschappelijke ondersteuning door 
één psycholoog voor gemiddeld 16 uur per week ten behoeve van circa 200 
cliënten. Wanneer de kern van de maatschappelijke opvang in toenemende 
mate wordt geconfronteerd - en dat is onverminderd overal in het land het 
geval - met meer jongeren met zwaardere problematiek, dan is het, gezien de 
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context van deze zelfde jongeren én de huidige personele bezetting in de 
thuislozenzorg, de vraag of een inhoudelijk sterke, adequate trajectbegeleiding 
van deze jongeren gerealiseerd kan worden. Met zeven groepsleiders is gauw 
een grens bereikt als het gaat om activering of vorming. Er ontstaat dan 
opnieuw circulair gedrag, een 'oud' fenomeen, dat gedeeltelijk zeker is terug 
te voeren op begrijpelijke onmacht binnen de zorg, welke op langere termijn 
alleen maar vertaald wordt in uitbreiding van plaatsen. Inhoudelijke uitbreiding, 
hetgeen op korte termijn een grote investering betekent, zou een belangrij
ker instrument kunnen zijn, zeker wanneer men de context van deze jonge
ren in ogenschouw neemt. 

Velen van de thuisloze jongeren hebben een verleden in de jeugdzorg, 
gebruiken drugs of andere middelen, hebben schulden en op alle terreinen pro
blemen. Jonge levens opgestapeld uit ellende, maar niettemin vaak met een 
rooskleurig toekomstbeeld dat haaks staat op hoe zij er aan toe zijn en wat zij 
op dat moment aan mogelijkheden hebben. Overal uitgestoten belanden zij in 
de thuislozenzorg, meestal eerst een tijdlang in de nachtopvang, later mogelijk 
wat verder naar binnen. Pas dan kan de belangrijke vierde h (bed, bad, brood 
en begeleiding) eventueel goed uit de verf komen. (Pas) dan doet zich deze 
cruciale vraag voor· zijn we (in de thuislozenzorg) werkelijk in staat een ander 
antwoord te geven dan deze jongere al kent of doen we eigenlijk niet veel meer 
dan het werk van de jeugdzorg nog eens copiëren? Het gaat (toch) niet alleen 
om wonen, om arbeidstraining of -toeleiding, om schuldsanering - allemaal nog 
tamelijk technische zaken - maar toch vooral om de houding naar drugs, om de 
beleving van relaties, om emotioneel wakker te worden uit problematische 
patronen, om bewustmaking van wat iemand met zijn leven nog wil en wat 
daarvoor nodig is. Dat vergt een krachtige(r) inzet van professionals. 

Lukt het niet om jongeren met niet te onderschatten problemen 
wezenlijk anders te bejegenen en te behandelen dan tot dusver in hun leven, 
dan dreigt de herhaling, wantrouwen, vertrek uit de instelling, elders even 
vertoeven, justitiële contacten, overlast in allerlei vorm, - dan worden zij de 
circuitgebonden mensen die 'wij' creëren. 

Het bovenstaande schetst in korte lijn het onbehagen, niet van een 
zorgsector die zich achtergesteld voelt, maar die zich de vraag stelt of uit
breiding van capaciteit niet plaats moet maken voor een meer multidiscipli
naire personele invulling teneinde slagvaardiger te kunnen werken. Dat maakt 
ook de positionering van de maatschappelijke opvang krachtiger 'Meer vol
waardig', meent Van der Giessen, 'want de reuk van het verleden is niet weg: 
het imago van "ach, daar wordt opgevangen, klaar", terwijl er heel moeilijk werk 
wordt gedaan'. Er is immers in de thuislozenzorg van oudsher veel meer gedaan 
dan het bieden van bed, bad en brood, - zoals Raes" ooit heeft gezegd in een 
stelling bij zijn dissertatie: 'Als het gaat om het lenigen van nood, loopt de thuis
lozenzorg geruisloos voorop'. Voor de kwaliteit van zorg binnen de maat-
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schappelijke opvang is de komst van een hoger kader meer dan wenselijk, om 
inhoudelijke redenen Het zou (te) absurd zijn te denken dat dit nodig zou zijn 
om voor 'vol' te worden aangezien of om denigrerende uitlatingen tot het ver
leden te doen behoren Het zijn immers reacties vanuit een autonoom zelf
beeld waarin helemaal geen plaats is voor kwetsbaarheid en afhankelijkheid, 
het zijn reacties van mensen die vergeten lijken ook zelf afhankelijk te zijn 
Zijn zij onkwetsbaar? 

In figuur 11 zien we de professies met wie de maatschappelijke opvang 
samenwerkt en op grond waarvan men is gaan spreken van stedelijke net
werken Het is een schoen die soms wringt Samenwerking met de versla
vingszorg, met de reclassering en met de Riagg en andere instanties is 
onontbeerlijk, maar brengt ook met zich mee, dat ieder er het zijne van denkt, 
in de trant van 'wij van de Riagg', 'WIJ van de sociale dienst' et cetera, waar
door een werkelijk integraal aanbod (op sommige plaatsen) moeilijk van de 
grond komt, meent Van Anken 'De autonomie van de professional binnen de 
diverse instanties verhindert dat men bereid is om voor elkaar te presteren of 
om zich te voegen naar het inzicht van een casemanager' De muren van instan
ties vormen nog altijd - maar zeker niet overal in Nederland - een obstakel, 
waarmee niet gezegd wil zijn dat al die samenwerkingsafspraken vanuit en 
met de 19 instellingen voor maatschappelijke opvang rond de odyssee van 
thuislozen slechts een loze kreet zijn « Zo heeft men in De Hülsen te Nijme
gen een goede samenwerking gerealiseerd met onder andere het bemoei-
zorgproject van de Riagg en met de Pompekliniek, een inrichting voor 
Tbs-gestelden Een aantal personen komt in het kader van arbeidsrehabilita
tie naar de werkplaats En in De Veste te Amsterdam is men op het punt van aan
vulling/ondersteuning door omringende categoriale zorg evenmin 
pessimistisch Van der Meer wijst op het 'palfiumproject' wonen in De Veste, 
(gratis) palfiumverstrekking, medische zorg door de GG & GD en gedrags-
ondersteuning/consultatie via de Jellinekkliniek Om persoonlijke en sociale 
(praktische) redenen wonen in de thuislozenzorg (b)lijkt, zo is men tentatief 
van oordeel, derhalve een goede insteek om het individuele welzijn beter te 
beschermen en maatschappelijke overlast te voorkomen 
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De betekenis van het individu 

In het vorige hoofdstuk is 'de waarde van een goed verhaal' al even ter spra
ke gekomen In de context van vooruitgang en stagnenng dient het onderwerp 
opnieuw terug te keren, want het geluk van de zorg - in het land omschreven 
als 'de client staat centraal' - staat oog in oog met het ongeluk van vele gebrui
kers ervaringen die leiden tot een scherp gevoel van wantrouwen en afhan
kelijkheid en minstens zo diep ingrijpen als de ervaringen die hebben geleid 
tot de status van thuisloze of tot de status van client bij de sociale dienst Erva
ringen die (ook) leiden tot een voortgaand zwerfgedrag Drie korte frag
menten kunnen deze pijn verduidelijken In het eerste evalueert Morene 
Dekker de ervaringen van iemand in de nachtopvang, in het tweede recon
strueert Oude Engbennk de ervaringswereld van iemand die bijstand aan
vraagt en ten slotte schetst ook het derde fragment de gevangenschap in de 
eigen arme wereld 

'Nergens kreeg ik de hulp die ik verwacht had In het passantenverblijf zei 
iemand zelfs tegen mij dat ik er binnen twee jaar net zo aan toe zou zijn als 
de meeste daklozen Voor de hulpverlening ben ik slechts een nummer, die 
lijkt er enkel op gericht onze situatie te handhaven in plaats van te verbete
ren Vier nachten hier, drie daar, broodjes op dat adres en koffie slechts van 
zo laat tot zo laat Het is allemaal niet gericht op het terugkomen in de maat
schappij '2< 

'Aan het loket van de Sociale Dienst doen de hulpvragers nieuwe ervaringen 
op Vaak worden ze vriendelijk ontvangen door meelevende ambtenaren 
"Maakt u zich maar geen zorgen mevrouwtje, van u zijn er in deze stad nog 
25 000, het overkomt u niet alleen Vult u deze formulieren maar in en brengt 
u over een paar dagen alle bewijsstukken mee, dan knjgt u zoveel per maand " 
De client aan het loket - in het begin nog een persoon met zijn eigen indivi
duele ervaring - wordt na de formele registratie als uitkeringsgerechtigde inge
deeld in een formele categorie en gestandaardiseerd tot een van de profielen 
uit de regelgeving van de verzorgingsstaat '" 

In de avond belt een thuisloze aan bij de nachtopvang De intercom wordt inge
schakeld 

'Hallo, is er nog plaats vannacht?' 
'Heb je geld?' 
'Neen ' 
'We zijn vol ' 
Een vergelijkbare ervaring van een lotgenoot 
'Ik ben dakloos, is er nog plaats?' 
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'Neen, we zijn vol ' 
Weet u waar wel plaats is?' 
'Neen, daar gaan WIJ niet over ' Intercom uit26 

De client staat centraal, het is een motto dat soms moeilijk is te herkennen in 
de empirische werkelijkheid Mensen met serieus nemen is een vorm van 
morele misleiding Soms is er nauwelijks de bereidheid tot antwoord en is dus 
van zorg geen sprake 'Soms', want voorzichtigheid is op z'n plaats, de frag
menten zijn niet in elk opzicht beeldbepalend, al zijn ze evenmin uit de lucht 
gegrepen Het is een werkelijkheid die Oude Engberink herinnert aan de 
definitie van George Simmel, die in zijn essay Der Anne stelt, dat men pas bij 
formele registratie de drempel van de armoede overschrijdt 'men wordt ont
daan van zijn individualiteit en van zijn persoonlijke ervaring, men wordt een 
afhankelijke die niet bijdraagt aan de maatschappij, maar iemand aan wie 
wordt bijgedragen'27 Het is (ook) een werkelijkheid die gedeeltelijk het niet-
gebruik28 en het veelvuldig gesignaleerde wantrouwen in de hulpverlening 
verklaart, en niet in de laatste plaats is het een (schokkend) facet van de wer
kelijkheid dat overal bekend is maar waar snel overheen wordt gepraat Het 
zijn ernstige bejegeningsfouten van heden en méér dan een incident, dode
lijke fouten die, alhoewel niet de boventoon voerend, veelzeggend zijn voor 
de onmacht, de minachting, de arrogantie Deze remmende, vervreemdende 
emoties zijn - naast de enorme betrokkenheid van vele hulpverleners - nog steeds her
kenbaar jegens mensen die in de beleving van sommige hulpverleners, 'vol
waardige burgers', een buttenmaatschappeltjke positie hebben op wie men 
onnadenkend kan reageren « 

Het falen van de hulpverlening is niet alleen een gevolg van niet luis
teren naar cliënten, geen respect tonen of hen niet seneus willen nemen, maar 
wordt vaak ook gevoed door cliënten zelf Sommigen zijn er een kei in te blij
ven ontkennen dat ze problemen hebben en te volharden in de schreeuw dat 
het alleen maar om huisvesting gaat Die cliënten zijn het moeilijkst te hel
pen, die zeggen, 'Dat ik niet met geld kan omgaan, met relaties geen raad 
weet, een drankprobleem heb, dat is flauwekul Ik wil een huis' Uitsluiting 
en zelf-uitsluiting lijken elkaar hier onvermijdelijk te kruisen Het leidt tot 
een hinderlijke en wederzijds frustrerende beweging van ontkennen, ontwij
ken, afwijzen en niettemin telkens weer terugkeren Hier dringt de kunst tot 
communiceren en verzoenen Niettemin blijft er een kleine groep thuislozen 
die tussen wal en schip raakt, die te goed communiceert waardoor vreemd 
genoeg de communicatie met de hulpverlening stokt Het zijn, naar Gres-
hof,c, de 'autonome daklozen' jegens wie de vraag naar de samenleving geldt 
wat onder normaal of afwijkend wordt verstaan, en meer concreet de vraag naar 
de acceptatie van bijvoorbeeld een nomadenterrein, - want het lijkt op een niet 
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te winnen stnjd tussen het recht op eigenheid en het bedwingen ervan De kern 
van zorg is óók, dat niet alles wat 'wij' afwijkend vinden omarmd dient te wor
den door de zorg, maar men moet er wel op kunnen rekenen als het nodig is 
om het bestaan draaglijk te houden De kunst van leefbaarheid zit nu een
maal niet alleen m een doorzonwoning 

Ligt in deze deel-reahteiten niet ook het argument om de maat
schappelijke opvang ten volle serieus te nemen, te onderkennen voor welke 
taken deze sector staat en te erkennen dat het professionele instrumentarium 
dringend daarmee in overeenstemming dient te komen? Het gaat immers niet 
alleen om passief opvangen, onderdak bieden, soep uitdelen, overlast bestrij
den of om grote krantenkoppen waaruit waardering spreekt voor het vele goe
de werk dat er wordt gedaan, maar (ook) om actief rehabiliterend te kunnen 
werken Een (methodisch) werken dat verbonden is met talrijke onmisbare 
noties veiligheid, acceptatie, ondersteuning, ontplooiing, hoop, perspectief 
Een solidaire attitude is van wezenlijk belang voor een onvoorwaardelijke 
bereidheid tot antwoord in situaties van zorg, dat is wat Duyndam generositeit 
noemt3I Het is een noodzakelijke voorwaarde, omdat 'hulpverleners dan her
kend worden op grond van hun kwaliteiten als mens, waarbinnen zij hun pro
fessionele kwalificaties geïntegreerd hebben' " In het 'intercom-voorbeeld' 
zijn die kwaliteiten ver te zoeken 

De maakbaarheid is beperkt 

'Ik wil een huis' Het is een basale wens, die in de odyssee van vele thuislozen 
(soms) heel nadrukkelijk op de voorgrond ligt Zonder dak betekent méér 
Thuisloos is daarom de uitdrukking die dakloos overstijgt Direct daarachter ligt 
een verzameling pijnlijke emoties omtrent het verleden In de beleving van 
velen is alles en iedereen tegen hen, en het is daarom niet verwonderlijk dat 
ZIJ op een wijze communiceren die (geheel) anders is dan gangbaar is Zij 
leven (soms) op straat met een straat-eigen-intuitie - op vaardigheden van 
vroeger zit een deksel -, hebben weinig controle over impulsen, zijn snel ont
moedigd, reageren boos en projecteren hun negatieve gevoelens zodra het in 
de bejegening (even) fout gaat 'Gaat het fout in de bejegening, dan ben je als 
hulpverlener weg', is de ervaring van Lohuis en van Polstra Ernstig gehaven
de mensen vluchten terug naar de veiligheid van hun isolement Angst(en) en 
weerstanden tegen interventie kan alleen de zorg zelf helpen overwinnen 

Binnen het web van stedelijke opvang fungeren bemoeizorgteams of zorg-
coordmatieprojecten vanuit de Riagg en/of de GGd 'Bemoeizorg' lijkt thans nauw 
verwant met dwang, heet opdringen van hulp, terwijl het oorspronkelijk een 
werkwijze is met een aantal strategieën/benaderingswijzen waarmee 'duidelijk 
wordt dat de hulpverlener meer mogelijkheden ter beschikking staan dan 
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alleen wel of niet ingrijpen'.33 Niet afwachten, maar hen opzoeken, contact blij
ven houden en vooral praktische basiszorg bieden, zoals onderdak, voeding, 
kleding en dergelijke, - zorgen dat de situatie in elk geval met verslechtert. Het 
gaat in de praktijk vrijwel overal om chronisch moeilijke, pijnlijke en bijna 
explosieve situaties. Het onverminderd gaan en terugkeren veronderstelt veel 
energie, een houding van geduld want het kan wel een jaar of langer tever
geefs lijken, van serieus nemen en willen overleggen. De situatie van de cliënt 
verschilt hemelsbreed van die van de hulpverlener, maar dat verhindert niet 
dat de hulpverlener als persoon gelijkwaardig met hem kan omgaan: hij kan 
trouwheid tonen en daarin emoties tonen die de ander ook kent, zoals twijfel, 
boosheid of durven toegeven dat hij het bij het verkeerde eind heeft Dan is 
de hulpverlener een bondgenoot, en vrijwel elk bondgenootschap heeft een 
perspectief. 

Soms ontbreekt ook na jaren nog elk uitzicht en dreigt iemand in 
zijn situatie van isolement en verwaarlozing ernstiger te ontsporen. Er is nog 
geen gevaar, maar er dreigt gevaar. Dan kan de motivatie van de cliënt, diens 
volharding in 'Ik ben niet gek Ik ben niet gevaarlijk', terwijl er sprake is van 
een schadende levensstijl, niet lang(er) meer maatgevend zijn. Alhoewel dwang 
door menige discipline in de hulpverlening een 'brevet van onvermogen' wordt 
genoemd, is dat (soms) een onterechte diskwalificatie,· het is niet meer en niet 
minder dan een menselijke grens, genaderd na een lange, veelal moeizame 
tocht. Een dwangopname is (dan) onvermijdelijk en in menselijk en sociaal 
opzicht geboden, niet om de ervaren onmacht in macht om te zetten. In zo'n 
situatie kan de hulpverlener niet anders dan zijn hulpverleningsonmacht neer 
te leggen op een plek waar een beslissing kan worden genomen: de recht
bank. Een rechter is niet direct genegen mee te werken aan het verzoek om 
een rechterlijke machtiging. Wat is immers het 'harde gevaar'? De hulpverle
ner kan vanuit zijn jarenlange bemoeienis met de cliënt - vanuit een vaak op 
grillige ervaringen gebouwd bondgenootschap - een scenario schrijven over 
hoe de omstandigheden van de cliënt zich zullen ontwikkelen en dat zijn 
grens is bereikt. Zónder kennis van de individuele geschiedenis, zonder nabij
heid en bondgenootschap kan hij geen beelden schetsen op grond waarvan 
het voor een rechter aannemelijk wordt dat een dramatische ontwikkeling 
naar reëel gevaar gaande is. Gaat een rechter mee in dit 'verhaal', dan worden 
in wezen de twee principes, het principe van autonomie en dat van weldoen, 
met elkaar verzoend. 

Een variant op projecten van 'bemoeien' is het rijdend dienstencentrum 
(het RDC) zoals dat is opgezet door De Veste. Dit mobiele team kent de ana
tomie van de stad op z'n duimpje en richt zich nadrukkelijk op vooral de 
kwetsbare thuislozen op straat, op diegenen die geen of nauwelijks gebruik 
maken van enige opvang. De weerbaren redden zich veelal zelf, zijn intussen 
'streetwise', maar gaan in wezen evengoed een odyssee die vastloopt in een 
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'afstompend ritme van inloophuizen' » Een goed beheerd logementenhotel, 
waar Deben en Greshof35 terecht op aandringen, zou voor de weerbare thuis
lozen wellicht het beste alternatief zijn, want op lange termijn zal hun weer
baarheid op straat gebroken worden Het RDC-werk heeft een 'outreachend' 
en niet een bevoogdend karakter en is bedoeld ter ondersteuning van het 
leven op straat zonder dit per se te willen veranderen Er wordt een praatje 
gemaakt, indien nodig advies gegeven en er worden broodjes, koffie of dekens 
verstrekt Veel verder dan dit laatste komt het vaak niet, omdat velen letter
lijk bunkerbouwers zijn geworden, zoals blijkt uit het volgende korte voorbeeld 

Henk woont m een tentje achter Artis Htj beeft er een flwke puinhoop van gemaakt, overal 
liggen etensresten, van voedsel gefourageerd m de buurt De man wordt regelmatig bezocht 
Tijdens een van deze bezoeken beweert Henk een postadres via een of andere kroeg te hebben en 
dus ook een uitkering HIJ wil niets met bet RDC te maken hebben, van niemand enige blijk van 
liefdadigheid, hij kan Zijn eigen boontjes wel doppen Soms is hij erg opgefokt en hevig aan het 
schelden 

Er is besloten Henk (niettemin) regelmatig en tijdens de winter vaker te bezoeken HIJ 
heeft weinig spullen om zich tegen de kou te weren en zal vroeg of laat toch een beroep op het 
RDC moeten doen Het vermoeden blijkt juist Op een koude winterdag loopt hij zonder aan
dringen mee naar de bus voor warme kleding en een deken 36 

Op dit vlak doen zich botsende denkbeelden voor, concurrerende profes
sies ä7 Is een praatje maken, een broodje geven, te eenvoudig, een doekje voor 
het bloeden ter bestendiging van dit leven of is het een begin van een lang
durig, traag proces naar (meer) ervaren waardigheid? Ergens in de toekomst 
ligt mogelijk de haalbaarheid van een begeleid wonen, maar m dit perspectief 
ligt ook het belang van het triviale broodje als het begin van een relatie 

Een laatste, andere variant betreft de in hoofdstuk III besproken straat
advocaat in Rotterdam Hij is de figuur op straat die de situatie bekijkt vanuit 
het perspectief van de thuisloze en concreet gestalte tracht te geven aan het 
begnp 'vraaggestuurde zorg' Hij registreert probleemsituaties op micro-niveau 
en brengt structurele knelpunten op beleidsniveau onder de aandacht, hij 
krijgt zicht op wensen en obstakels en tracht waar mogelijk te bemiddelen 
Het is een benaderingswijze met in elk opzicht oog voor de belangen van 
thuislozen en voor het ongeluk, het van geval tot geval variërend thema dat in 
de voorgaande paragraaf aan de orde is gesteld 
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Tof slot de omvang en/oj het 'verschuivingsvraagstuk' 
EEN SITUATIE VAN RELATIEVE ONWETENDHEID 

Hoeveel patiënten er in 1990 waren met bijvoorbeeld diabetes, met CARA of 
met staar, is vrij exact bekend omdat het enkelvoudige problematieken zijn. 
(Het zijn er respectievelijk 245.100, 543.300 en 165.000.») Thuisloosheid is, 
behalve dat het ook geen ziekte is, echter een samengestelde problematiek en dat 
feit vormt, te zamen met een zeker grillig gebruik van voorzieningen én de 
onduidelijkheid over het al dan niet episodische karakter, het grootste probleem 
in de vaststelling van de omvang van het aantal thuislozen. 

Een vergelijkbare Onzekerheid' doet zich voor met betrekking tot de 
genese van thuisloosheid. Ook daarover lopen de meningen nog altijd uit
een, aangezien het een toestand is die vooral ontstaat in de interactie met 
anderen waarbij nog in het midden blijft of daarin sociale, sociaal-psycholo
gische danwei politieke, maatschappelijke actoren overheersen. 'Is dit laatste 
het geval, dan betekent het dat personen onder bepaalde omstandigheden 
het slachtoffer worden van overheidsbeleid. Benadrukken we het eerste, dan 
vermoeden we dat vooral de kwaliteit van interacties op micro-niveau heeft 
geleid tot het ontstaan van thuisloosheid.'59 Het is niet een kwestie van alléén 
economie (financiën, huisvesting), maar van een per individu verschillend uit
pakkend krachtenspel van allerlei factoren in de loop van diens leven. Het 
(genadeloze) samenspel tussen individu en samenleving zit elke mens, elke 
thuisloze, permanent op de hielen. Daarover lijkt consensus te bestaan, maar 
het is telkens vooral de vraag welk gewicht bepaalde verklarende factoren 
hebben, en niet in de laatste plaats wie onder welke omstandigheden er dan 
thuisloos zijn, of dakloos of marginaal gehuisvest. Last but not least is er het ken
merk van de mobiliteit, het zwerfgedrag, waardoor de categorie zo lastig grijp
baar blijft. 

Het is (derhalve) mogelijk uit allerlei feiten vele beelden te schetsen 
Soms domineert vooral het eerder genoemde beeld van 'concurrerende pro
fessies', hetgeen onnodig en hoogst verwarrend is. Andere optieken zijn nood
zakelijk en onmisbaar om sporen van de werkelijkheid te doorgronden en 
weerspreken dat het juist zou zijn één van de meningen te verheffen tot 'idool'. 
'Meningen kunnen niet bevrijd worden uit hun gevangenis van slechts een 
mening te zijn', aldus van Tongeren in het motto bovenaan in dit hoofdstuk. 
Dé waarheid bestaat immers niet. Deze wordt geïnterpreteerd en is afhanke
lijk van het gehanteerde referentiekader, van de discipline, van ideologische 
standpunten, professionele ontwikkelingen, maatschappelijke dynamiek, van 
persoonlijke smaak en emotionaliteit van de betrokkene. En ook hier biedt 
Van Tongeren als het ware enig sociaal cement, waar hij zegt. 'Mensen zijn 
op elkaar aangewezen, juist in die zaken die niet van de orde van de feite-
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lijkheid zijn, maar die er werkelijk toe doen: inzake het schone, het goede en 
het zinvolle.'40 We kunnen dit verstaan als meer dan alleen een morele plicht 
om uiteenlopende opvattingen over menselijk lijden met elkaar in verband te 
brengen. Elke naar de voorgrond geschoven mening blijft, ook met reële argu
menten, gebonden aan hypotheses en interpretaties. Dat is ook het karakter 
van deze paragraaf. 

Het visualiseren van in- en uitstromen van en naar de straat geeft wel een 
indruk van de veelomvattendheid (figuur 12), maar kan geen uitdrukking 
geven aan de oneindig wisselende verbindingen met feitelijke en biografische 
factoren, omdat deze verbindingen welhaast net zo persoonsgebonden zijn als 
iemands vingerafdruk. Het is, op micro-niveau, steeds de vraag 'wie brengt 
wie in moeilijkheden'. Is het de permanent waaiende wind van de moderni-

FIGUUR 12: IN- EN UITSTROMEN NAAR/VAN DE STRAAT OF DIRECT VANUIT ANDERE 

INSTANTIES NAAR MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 
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sering die velen niet meer kunnen bijbenen, de verleidelijke afbetalingsrege
lingen en de al snel tot actie overgaande incassobureaus41 - het consumentis-
tische karakter van de samenleving -, of is het (ook) persoonlijke overmoed, 
het niet tijdig doorzien van de ernst van risico's en/of een vluchten voor emo
ties? Hoe en in welk moreel klimaat is iemand opgegroeid? Welke onzicht
baar en soms moeilijk toegankelijk geworden verhalen zitten er achter iemands 
verslaving of intramuraal verleden? Hoe is men het vermogen kwijtgeraakt 
met beide benen in eigen grond te blijven? Zoals in hoofdstuk III is geble
ken, is op populatieniveau een aantal vragen beantwoord, maar over het ont
stane mozaïek dat in de beginjaren negentig uiteindelijk poogt de omvang te 
taxeren en verklaringen te geven voor de toename, wordt toch weer ver
schillend gedacht. 

EEN LABYRINT VAN CEDACHTENCANCEN 

In twee recente publicaties in de Sociologische Gids in de herfst van 1997 
wordt als het ware nog eens de maat genomen van het 'daklozenprobleem', een 
term die in deze studie weinig wordt gebezigd maar in de media en ook onder 
thuislozen zelf de overhand heeft gekregen, - misschien als een terstond dui
delijke cri de coeur. Deben, de Feijter en Heydendael geven in het zojuist 
genoemde tijdschrift nadere nuanceringen rond het thema van de tellingen,· 
Spienngs gaat eveneens in op het kwantitatieve aspect, maar legt een speci
aal accent op verklaringsgronden voor het niet-gebruik van sociale voorzie
ningen. « 

De steeds weer terugkerende discussies over definities - waardoor 
allerlei onderzoeksuitkomsten moeilijk vergelijkbaar zijn - dwingen onder
zoekers zich te wenden naar de realiteit anno 1997/98. 'Die realiteit is anders 
dan in de jaren van het toekomstverkennende PLOl 1-onderzoek'43, schrij
ven Deben, de Feijter en Heydendael. 'De rol van de grote steden, de veran
derende opvattingen over het alleenstaand zijn en werkloosheid spelen thans 
een andere rol dan in de jaren zeventig '« Er is bovendien meer aandacht geko
men voor achterstandsfactoren (stijgende huren, beschikbaarheid van goed
kope woningen), voor werkgelegenheid voor laaggeschoolden, voor migranten 
en voor de hoogte en bereikbaarheid van sociale uitkeringen. En niet in de laat
ste plaats is de sluier van het logementswezen weggehaald: het leefwerel
donderzoek van Spierings45 is in dit opzicht van eminent belang geweest. De 
inspanningen van de Nationale Woningraad, in hoofdstuk III uitvoerig beschre
ven, dienen hier eveneens onderstreept te worden. 'Het is derhalve hoogtijd 
de vele inzichten samen te voegen tot een overkoepelend inzicht in deze com
plexe problematiek.'46 
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Deben e a volgen de opvatting van de Gezondheidsraad om het verschijn
sel thuisloosheid meer gedifferentieerd te definieren en drie categorieën te 
onderscheiden thuislozen, daklozen en marginaal gehuisvesten <7 De Raad 
stelt in feite een continuum voor dat loopt van zorg tot reguliere huisvesting, 
een continuum dat tegemoetkomt aan de veelzijdigheid van het verschijnsel 
Thuislozen zijn diegenen die niet beschikken over of niet langdurig gebruik
maken van zelfstandige reguliere huisvesting, maar die langer - bijvoorbeeld 
langer dan een jaar - gebruikmaken van residentiele huisvesting (het inter
naat, de sociale pensions, de begeleide woonvormen) 
Daklozen zijn diegenen die niet beschikken over of niet langdurig gebruikma
ken van zelfstandige reguliere huisvesting of van residentiele huisvesting of 
onderdak bij familie of vrienden Zij leiden gedurende langere tijd een zwer
vend bestaan en brengen dan de nacht door op allerlei locaties op straat en/of 
een beperkt aantal nachten in passantenverblijven of slaaphuizen 
Marginaal gehuisvesten zijn degenen die verblijven in een kraakpand, commer
cieel pension, caravan of inwonen bij familie of vrienden Hun verblijf wordt 
gekenmerkt door het feit dat zij zonder veel pardon op straat kunnen worden 
gezet 

Recht doen aan de(ze) realiteit is een essentiële voorwaarde voor een 
goede meting en registratie Deben, de Feijter en Heydendael dringen er 
terecht op aan, dat dit onderscheid naartwblij/ssitudtie algemeen wordt onder
schreven en tot standaard wordt verheven Terecht, omdat de tot dusver domi
nerende definitie van thuisloosheid inderdaad betrekking heeft op een brede 
categorie mensen die moeilijk kan worden afgebakend Probleem blijft even
wel, dat (ook) de drie onderscheiden verblijfssituaties geen van dneen stabiel 
zijn Er is een voortdurende, onvoorspelbare, onderlinge in- en uitstroom 
Een tweede kanttekening is, dat niet de suggestie mag ontstaan, dat dakloos
heid gereduceerd kan worden tot een sociaal-economisch probleem dat voor
al ontstaat als gevolg van verarming In die zin blijft het sociaal-psychologische 
construct thuisloosheid van grote, basale waarde, want 'hoe heterogeen de 
populatie ook is, in structurele zin, hoe verschillend de levens ook zijn ver
lopen, op het punt van beleving komen alle, lange en ingewikkelde verhalen 
weer uit bij één punt, bij het feit dat er sprake is (geweest) van een menselij
ke tragedie een "wereld" van betreurd verlies ',a Het antwoord op deze nood 
is een combinatie van gradaties van zorg en begeleid wonen, daarnaast van 
gecertificeerde huisvesting in logementen·19 en het beschikbaar komen van 
(puur) woonmogelijkheden50 voor specifieke groeperingen aan, zoals dat tegen
woordig wordt aangeduid, de onderkant van de woningmarkt 

Harde cijfers zijn niet voorhanden Ondanks de kritische noties ten aanzien 
van de methodologie van het prognostisch landelijke onderzoek51 én van het 
VNG-onderzoek uit diezelfde periode lijkt het realistisch uit te gaan van een 
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geschat aantal van tussen de 30 en 40 000 personen. In het in december 1997 
verschenen VTV-rapport noemen Roorda-Honée en Heydendael het aantal 
van 42 000 een reëel cijfer, met als ondergrens 30 000." In absolute aantallen 
gaat het derhalve om circa 0.3 procent van de bevolking. 

Het vermoeden, dat de populatie thuislozen de laatste tien jaar in 
omvang is toegenomen, lijkt op lokaal niveau te worden bevestigd Spierings 
meldt, dat in 1988 in Rotterdam 2000 dak- en thuislozen werden geteld (met 
een harde kern van 400 personen) en in 1995 3100 thuislozen, met een har
de kern van 750 personen.53 Het overgrote deel verbleef slechts enkele malen 
in dag- of nachtopvang, terwijl 750 mensen er minimaal vijftig keer verspreid 
over het jaar gebruik van maakten. Het zou dan gaan om 300 daklozen, 200 
thuislozen en 250 marginaal gehuisvesten. Tellen op lokaal niveau is een
voudig', meent de auteur, 'vindplaatsen zijn bekend en dubbeltellingen in regi
straties worden meteen gesignaleerd'.54 Maar ook de schijn van eenvoud kan 
ons bedriegen, want Deben en Greshof maken juist weer aannemelijk dat het 
onmogelijk is alle (buiten)slaapplaatsen te vinden, 'bijvoorbeeld die in ontoe
gankelijke delen van particuliere gebouwen, en als dat al lukt, is het voorts 
heel moeilijk de toevallige slapers en de habitués van elkaar te scheiden. Boven
dien zijn er velen die 's nachts blijven lopen (tot ze erbij neervallen)'.55 En 
elders. '... het is dikwijls evenmin eenvoudig vast te stellen welke hulpplaat-
sen er zijn,· bijvoorbeeld etnische milieus die voor landgenoten zorgen, waar
onder wellicht illegalen, zijn onduidelijk'.56 De odyssee van thuislozen kent 
vele geheimplaatsen. 

Thuislozen vormen een verzameling mensen met complexe, samen
gestelde problemen die onze verzorgingsstaat voor problemen stelt 'De mate
rie is te complex voor ons sociale bestel', stelt Spierings, 'en het toenemend 
niet-gebruik of ondergebruik is (ook) een belangrijke oorzaak voor het ont
staan van dak- en thuisloosheid'.57 Het niet-gebruik is geen nieuw gegeven, maar 
het wordt duidelijker gesignaleerd als een zorgwekkend fenomeen omdat het 
leidt tot vereenzaming en verloedering. Het is een fenomeen dat wellicht ten 
onrechte teveel of te gemakkelijk wordt geïndividualiseerd, zoals blijkt uit 
termen als zorgweigeraars, uitbehandelde patiënten of ongemotiveerde thuislozen. Ook het 
al vele jaren bekend zijnde wantrouwen of met het goede verhaal hebben - het duikt 
in alle thuislozenstudies wel ergens op, met name ook in studies naar zwerf
jongeren - lijken individuele tekenen van waarom er alsmaar geen schot in 
komt. Maar in wezen wordt de onmacht van de hulpverlening geëtaleerd. 
'Personen met meervoudige problemen worden buitengesloten door een ver
kokerd zorgstelsel. Zij voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd en 
haken vervolgens af'58 Hierin ligt tevens een van de verklaringen voor de 
voortdurende verschuivingen tussen zorgsectoren welke zo (mede) een nega
tieve spiraal versterken. 
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In zijn analyse van het met-gebruik vindt Spienngs steun bij de theorie van 
Habermas die de zoeven beschreven communicatieproblemen tussen sociale 
actoren beschouwd als een kolonisering van de dagelijkse leefwereld door het 
systeem Ik volg thans de uitleg van Spienngs Het bureaucratische systeem 
dringt in de levens van thuislozen, maar bindt hen aan criteria en regels die 
uiteindelijk geen oplossing kunnen bieden omdat de maatschappelijke ach
terstanden te complex zijn en elkaar versterken Een arbeidsongeschikte mag 
niet werken en daardoor zijn schulden niet aflossen Een verslaafde thuisloze 
knjgt geen woning voordat hij is afgekickt, maar raakt weer aan de drugs voor
dat hij onderdak vindt Een ex-gedetineerde komt van de gevangenis in de 
maatschappelijke opvang terecht, een sociale omgeving die de stabiliteit niet 
bevordert Mensen zonder adres krijgen geen uitkering en zonder uitkering 
vinden ZIJ nooit een adres Een vicieuze cirkel, waarin rechten en wetten voor 
mensen die niet (volledig) participeren in de samenleving onneembare blok
kades worden Zie hier de herkenbare, pijnlijke, paradox thuislozen vormen 
bij uitstek een van de kerngroepen van sociale ondersteuning, maar vinden 
geen plek in de verzorgingsstaat vanwege de ernst van hun problemen 59 

De dagelijkse leefwereld van burgers wordt beschermd door arbeids
wetgeving, sociale verzekeringen, gezondheidszorg en huurbescherming Het 
zijn functionele systemen, van groot belang voor de individuele rechtszeker
heid Maar een van de kenmerken is evenwel ook, dat de regeldifferentiatie 
nauwelijks een grens kent, ingewikkelder wordt, en dat met uitbreiding van 
toelatingscriteria tevens het aantal uitsluitingsgronden toeneemt 'Natuurlijk 
is dit alles geen reden om deze functionele systemen overboord te gooien, 
maar het laat wel zien wie er bestaansonzeker zijn en dat voor hen wellicht 
een ander model van sociale interventie nodig is Niet een bureaumodel, maar 
een actiever, meer outnachend model' œ De auteur wijst hier op de noodzaak van 
integraal maatwerk, op het waarachtige luisteren naar cliënten om te kunnen 
aansluiten bij de individuele ervaringswereld Het is een wezenlijk andere weg 
dan de weg die bijvoorbeeld het lokale beleid in Rotterdam meende te gaan, 
maar die tijdig door thuislozen zelf is omgebogen, zoals beschreven in hoofd
stuk III (ρ 213) En mét Spienngs zou ik willen benadrukken, dat deze ana
lyse geen diskwalificatie betekent van zorg- en bestaansvoorzieningen Het 
is de afstemming van voorzieningen op behoeften, van aanbod op vraag, welke 
voor ingewikkelde problemen zorgt En behalve dit probleem is nog eens te 
wijzen op een van de in hoofdstuk V besproken kernwoorden in de zorgre-
latie, namelijk responswiteit, - de uitdrukkelijke ruimte voor de stem van dege
ne die de zorg/hulp ontvangt 

Het stedelijke netwerk van maatschappelijke opvang is wellicht nage
noeg compleet te noemen, zoals bij aanvang van dit hoofdstuk én in de prak
tijk wordt verondersteld, maar de samenhang en de effectiviteit van het 
hulpaanbod zijn dat allerminst De odyssee van vele thuislozen komt, mede 
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door de decentralisatie en de vele geldstromen, uit in een versnipperd veld 
van diensten en projecten, zodat uitsluiting en zelfuitsluiting elkaar onge
hinderd blijven kruisen en het beeld van sociale overbodigheid in alle toon
aarden overeind blijft 'The Clefts', de 'Bruiloften van Капа' en 'Scharlaken Koorden' 
blijven dan, als metafoor van de chantas, van eeuwige makelij Oases van 
troost en sympathie voor mensen die een odyssee gaan die nergens heen leidt 
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- VII -

De Odyssee van Thuislozen 
SAMENVATTINC 

Existentiële onzekerheden zijn onvermijdelijk, 
maar een langdurig uitblijven van enig perspectief 

verhindert het ontstaan van hoop 
Een bestaan zonder hoop kent geen toekomst 

De wereld is gek, 
maar het leven is prachtig 

William Boyd ' 

In deze studie wordt thuisloosheid vanuit vele sociaal-wetenschappelijke 
invalshoeken belicht, doordat is nagegaan tot welke bevindingen de talrijke 
onderzoekingen in de laatste halve eeuw hebben geleid Voorts is getracht 
na te gaan wat nu de morele aspecten zijn van dit sociale probleem van per
soonlijke tragiek, van maatschappelijke uitsluiting en overbodigheid. De stu
die als geheel heeft het karakter gekregen van een bescheiden, want niet 
volledig, compendium, waaraan als nieuwe dimensie het 'morele mozaïek' is 
toegevoegd. Het is daarmee tevens de odyssee van een auteur die zich na vele 
jaren van studie nog onzeker voelt, maar wel vertrouwd, over de uiteindelij
ke 'thuiskomst' van deze studie. 

In de hoofdstukken I en II wordt verhelderd wat de oorsprong is van 
de drie vraagstellingen van De odyssee en welke wegen naar een antwoord zul
len leiden. Het is enerzijds een ervaring geweest van zowel ontoereikendheid 
als van klaarblijkelijke inspiratie omtrent het onherstelbare leed van een thuis
loze man, dertig jaar geleden, anderzijds van verbazing over de vaak onte
recht gewekte indruk dat er heden weinig anders dan versnipperde en 
verwarrende kennis zou bestaan over de aard van thuisloosheid. Deze twee 'fei
ten' hebben mij gebonden aan De odyssee, al is hier een derde, onzichtbare en 
bijna onkenbare, factor mede debet aan. Die is gelegen in de vraag hoe het 
komt dat ik mij al zo lange tijd bezighoud met een verschijnsel dat zo weinig 
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'eer' kent. Een veel gehoorde opmerking luidt: 'Nog steeds met thuislozen 
bezig?' Het antwoord op deze retorische vraag ligt ongetwijfeld in mijn per
soonlijke biografie, maar ook in de daaruit voortgekomen mensvisie, welke is 
gericht op harmonie en solidariteit, maar ook stille verbolgenheid kent tegen
over onrecht, in het bijzonder ten aanzien van de kwade angel van het niet 
erkend worden als persoon van gelijke waardigheid. 

Over de ontstaansgronden van thuisloosheid is veel bekend, niet alleen op 
casuïstiek-niveau of vanuit de dagelijks naar onze zintuigen grijpende media, 
maar ook en vooral vanuit talrijke empirische studies. Alhoewel het ontstaan 
van thuisloosheid is gebonden aan de culturele en sociaal-economische struc
tuur van elk land, heeft het verschijnsel een universeel karakter. Wie Tunnel-
mensen2 van Teun Voeten leest, The Mole-people3 van Jennifer Toth, Orwell's 
exodus langs de zelfkant-1, Wegwijs5 van Lia van Doorn of De odyssee van thuislo
zen, leest over grotendeels vergelijkbare lotgevallen en herkent vrijwel iden
tieke patronen of stijlen, zowel bij henzelf als in de samenleving waartoe zij 
behoren. De individuele verschillen zijn niet te verdoezelen want de concre
te gestalte van ieders thuisloosheid is, zoals verscheidene malen is benadrukt 
en in elke studie weer opvalt, haast net zo persoonlijk als ieders vingerafdruk. 
Maar de verwantschap in denkbeelden en bevindingen wijst erop, dat thuis
lozen op mondiaal niveau een tamelijk homogene groepering vormen, onge
acht de sterk uiteenlopende achtergronden 

Een opvallend punt van overeenkomst is, dat armoede, bijvoorbeeld 
ten gevolge van langdurige werkloosheid, wel een belangrijke risicofactor, 
maar nergens 'de' verklaring vormt voor the pathways to homelessness. Zonder de 
negatieve levenskansen van een bestaan in armoede te bagatelliseren, lijkt van 
groter gewicht dat er in zeer vele gevallen sprake is, zoals Horst dat omschreef, 
van belastende factoren in het milieu van herkomst', - óók vandaag nog. Belas
tende factoren verwijzen mogelijk naar armoede, maar betekenen ook een 
waaier aan sociale feiten met voor de individuele ontwikkeling schadelijke of 
remmende gevolgen. Vaak vinden we dáár, in de milieus van herkomst, de 
oorsprong van de dikwijls alsmaar toenemende ellende, en vervolgens in de 
weerslag daarvan op persoonlijk vlak, op relationeel niveau en, onvermijde
lijk, later gevolgd door (te) grote kwetsbaarheid op maatschappelijk niveau. 

Bruutheid, agressie, onverschilligheid, vernedering, zijn gedragsuitdrukkin
gen die wij 'menselijk' noemen, maar zijn tegelijkertijd en in figuurlijke zin 
soms dodelijke emoties die verwijzen naar ervaringen die ieder mens in zich
zelf kan herkennen als hoogst krenkend, misleidend en vervreemdend, zelden 
als verlossend Het zijn veelal ook ervaringen die op een of andere wijze een 
dominant deel geworden zijn in de levensloop van vele thuisloze mensen. 
Sommigen hebben nimmer geleerd zich ertegen te verweren, anderen weer 
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wel maar dan uitsluitend rationeel. Sommigen vluchten in afhankelijkheden 
en lijden permanent aan een energie van onevenwichtigheid Anderen berei
ken de grens van hun emoties, van het verdraaglijke, en staan dan plots (als
nog) weerloos, zijn niet direct reddeloos maar wel eenzaam en kiezen, wanneer 
zij weerstanden ondervinden die zij niet de baas kunnen, het hazenpad. Elke 
vlucht méér maakt hen veelal zwakker, omdat het ervaringen zijn die nauwe
lijks of niet inspireren tot daadkracht, maar iemand vooral confronteren met 
(weer) een nederlaag. Sommigen hebben nooit anders gekend dan een 
bestaansonzekere positie en geraken in een spiraal van verarming die soms 
weer leidt tot verdergaand isolement. Anderen overschatten hun mogelijk
heden, zijn niet bestand tegen de verleidelijkheden van het moderne, consu-
mentistische leven en raken verstrikt in wurgende financiële schulden, welke 
soms weer leiden tot andere complicaties, zoals echtscheiding, criminaliteit, 
verslavingen en/of huisuitzetting, - al kan de volgorde van rampen ook heel 
anders zijn. De idealen van deze tijd, zelfredzaam zijn, welvarend zijn, suc
ces hebben en 'connected' blijven via telefoon of buzzer, of, in gewoner woor
den, zichzelf kunnen zijn, zich kunnen ontplooien en in die zingeving enig 
geluk kunnen vinden, laten zich dan van hun allerdonkerste kant zien. 

In bovenstaande beschrijving is niet alleen de multifactoriële kant te 
herkennen, maar vooral de complexe driehoeksverhouding persoon, gedrag 
en situatie, welke Heydendael heeft geïnspireerd tot de sociaal-psychologi
sche theorie van territorialiteit.6 Andere theoretische concepten hebben betrek
king op socialisatie, op deprivatie en op modernisering, en onder meer hieruit 
blijkt ook het belang van het integreren van zienswijzen, zonder dat (ooit) 
gezegd kan worden wat op individueel niveau nu het doorslaggevende 'gewicht' 
is van een van deze vier theorieën. De ene theorie is de andere niet, maar ze 
zijn wel in elkaar te schuiven en alleen in die constructie zeggen ze iets van 
het geheel. 

Uiteindelijk is uit de compositie van denkbeelden samenvattend het 
volgende te concluderen. Een 'adequate' deelname aan het maatschappelijk 
gebeuren, een welke ook vreugde en voldoening schenkt of, breder gezegd, 
een levenswijze die voor iemand persoonlijk ook de moeite waard is7, is de 
tegenpool van een oningevuld, buitengesloten en regelloos leven. Een gebrek
kige modernisering is wellicht de resultante van het niet (kunnen) voldoen 
aan de hoge eisen die een (in de termen van vandaag) zelfredzame deelname 
nu eenmaal eist. In die zin is de theorie voor een deel het antwoord op de 
vraag naar de ontstaansgronden van thuisloosheid. Er gaat op verscheidene ter
reinen echter veel aan vooraf alvorens er sprake kan zijn van een geslaagde dan-
wel een gebrekkige modernisering. Dit laatste wordt onder meer bepaald door 
het al dan niet succesvol doorlopen van levensstadia. De socialisatieproces
sen, 'gestuurd' door culturele en sociaal-economische factoren, hebben hier
op een niet geringe invloed. Armoede-onderzoeken benadrukken steeds 
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hoezeer de materiële bestaansvoorwaarden de levensruimte van mensen bepa
len. Wie (identiteit) uiteindelijk uit die ontwikkelingsstadia 'te voorschijn 
komt', wordt in hoge mate bepaald door de persoonlijkheid die op zijn beurt, 
als geheel van karaktereigenschappen en vaardigheden, weer van grote bete
kenis is voor het territoriale gedrag. 

Een zeiler zal denken dat het niet het ergste is wat hem kan overko
men als hij even niet de wind m de zeilen heeft. Als hij heeft geoefend in 
geduld, zal hij niet in paniek raken maar de tijd van het stille dobberen nut
tig weten te gebruiken. De wind keert, dat is zeker. Onzekerheden zijn een 
onverbrekelijk deel van het menselijk bestaan, maar een langdurig uitblijven 
van enig perspectief verhindert het ontstaan van hoop. Een bestaan zonder 
hoop kent geen toekomst. Voor de thuisloze mens is het derhalve minder 
zeker dat het hem nog eens voor de wind zal gaan, maar 'fois thuisloos, altijd thuis
loos' is niettemin het andere, gedeeltelijk achterhaalde, uiterste. Velen komen 
de feitelijke val en verlorenheid weer te boven en weten zich dankzij het 
gedifferentieerde en daarom meer kansrijke hulpaanbod redelijk te rehabili
teren. Een enkeling zal weer als 'volwaardig' deelnemer van de partij zijn, 
velen zullen voor zichzelf een acceptabel bestaan creëren, terwijl dit voor tal
loze anderen buiten bereik lijkt te blijven. 

DE EERSTE VRAACSTELLINC 

De eerste vraagstelling van 'De odyssee . .' heeft betrekking op de kwaliteit van 
een verzameling van vooral sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar thuis
lozen en thuisloosheid sedert 1950. Een reflectie op bijna een halve eeuw lite
ratuur lijkt een samenraapsel van losse elementen, maar door ordening te 
brengen in inzichten en begrippen kan het fragmentarisch beeld als het ware 
worden 'geheeld'. Zo luidde ook de vraag: is er sprake van coherente kennis 
omtrent thuisloosheid? 

Door vele onderzoekers is een 'kathedraal van kennis' gebouwd. Dat 
heeft weliswaar geleid tot een omvangrijk hoofdstuk III, maar de betekenis 
van deze reconstructie gaat dieper dan de maat ervan: dit bouwwerk van fas
cinatie en inzichten toont op een vasthoudende wijze en vanuit vele gezichts
punten facetten van menselijk lijden en de onophoudelijke inspanning van 
zorgbieders en onderzoekers te zoeken naar perspectieven op een beter 
bestaan. 

De vraag of we kunnen spreken van coherente kennis, is aan het ein
de van hoofdstuk III beantwoord in Een geschiedenis van bewogen literatuur, en meer 
precies in de daarop volgende meta-analyse. De vele studies, alhoewel van
uit verschillende disciplines, blijken complementair van aard te zijn. Er is op 
de keper beschouwd weinig verwarrende tegenspraak, sterker, er blijkt tel
kens weer een frappante overeenkomst met bevindingen uit andere en (ook) 
buitenlandse studies. De weinige stadsetnografische studies werpen voorts 
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wel een nieuw en uniek licht op allerlei aspecten van het dagelijks bestaan 
van thuislozen, maar bevestigen veelal eveneens wat uit vele meer theoreti
sche maar eveneens empirische studies al bekend was. Van 'wat bekend is', 
brengt overigens het gevaar met zich mee dat ideeën over thuislozen een 
eigen leven gaan leiden en zo een beeldvorming (vooroordelen) doen ont
staan welke uiteindelijk leidt tot een cirkel van wantrouwen en niet-gebruik 
door thuislozen. Kennis heeft een voorlopig karakter en krijgt realiteitswaar
de indien problemen en wensen aan de vraaghtnt worden onderkend 

Alle huidige denkbeelden en strategieën wijzen erop, dat de tijd van 
repressie achter ons ligt. Niet dat er een oplossing is gevonden welke het pro
bleem van sociale uitsluiting definitief kan opheffen, maar wel dat in de moraal 
van de samenleving aanmerkelijk meer ruimte is ontstaan om mensen met om het 
even welke beperkingen te (willen) erkennen als burger en om alle denkbare 
mogelijkheden m de maatschappelijke context te mobiliseren en te benutten. 
Daarin en in de overtuiging dat het lot van uitgeslotenen substantieel is te 
verbeteren, ligt de drijfveer van alle contemporaine bewegingen van active
ring, van maatschappelijke steun, van secundaire preventie en van bemoei-
zorg. Alle vooruitgang betekent evenwel niet dat het ideale is bereikt. De weg 
erheen is in dit derde hoofdstuk uitvoerig geschetst en toont dat een web van 
tegenspoed, dat zo kenmerkend is voor het leven van de meeste thuislozen, 
niét een state of being is of hoeft te blijven Maar er doen zich nog tal van para
doxen voor in en rondom de zorg. Zoeven is al een bron van het niet-gebruik 
van voorzieningen vermeld, maar er is bijvoorbeeld ook te wijzen op de dub
belrol van woningbouwcorporaties. Er is sprake van een prijzenswaardige bij
drage aan de maatschappelijke opvang, maar tegelijkertijd doet zich nog steeds 
een verontrustend aantal huisuitzettingen voor. De meest pijnlijke paradox 
treft evenwel de meest kwetsbare thuisloze, die met psychiatrische proble
men, waaruit onder meer blijkt, dat een rijk toegerust zorgsysteem niet daar
om ook bij machte is aan alle thuislozen de zorg te bieden die zij nodig hebben, 
'omdat', zoals door Voogt kernachtig is samengevat, 'de vrijheid van het indi
vidu wel eens ad absurdum wordt beschermd'.8 

DE TWEEDE V R A A G S T E L L I N G 

Kennis alléén lost de raadselen niet op, maar veelzijdige en niet op slechts 
enkele studies gebaseerde kennis blijkt een onmisbare bron voor het kunnen 
exploreren van de morele aspecten van thuisloosheid, hetgeen van deze studie de tweede 
vraagstelling is geweest Het verduidelijken van de nood van thuislozen (in 
hoofdstuk V) vanuit een ethisch referentiekader is voorts van belang geweest 
voor het articuleren van het morele onbehagen omtrent de omstandigheden 
van zwervende thuislozen met psychiatrische problemen, op vragen die rij
zen wanneer dit lijden zich nestelt in een schier onaanraakbaar cocon van 
zelfbeschikking. Naar mijn overtuiging dwingt het lot van vele zwervende 
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thuislozen ons op de drempel van hun 'neen' tegen hulpverlening dan geen halt 
te houden, maar te zoeken naar een genuanceerde bejegening welke het mid
den houdt tussen 'dwang' en de 'onopgeefbare zorg in situaties van zelfver-
waarlozing'. 

De morele passages in hoofdstuk V onthullen niet alleen een zeker 
maatschappelijk dualisme jegens thuislozen, maar ook de consequenties van 
een gefixeerdheid op individuele autonomie. Een meer volledig, ook meer 
authentiek of menselijk mensbeeld is te vinden indien wordt uitgegaan van de 
relationele verbondenheid als grondstructuur van het leven. Dat werpt niet 
alleen een ander licht op 'zorg', maar geeft ook een andere invulling van begrip
pen die met 'zorg' van doen hebben, zoals verantwoordelijkheid, afhanke
lijkheid, betrokkenheid, waardigheid. En wat het eerste betreft, het 
maatschappelijk dualisme, dat wijst op een herkenbare houding bij burgers 
jegens thuislozen, een houding welke slingert van onverschilligheid naar 
betrokkenheid, een die het gezicht van de Nederlandse samenleving een wat 
gemene trek heeft gegeven. Dit laatste realiseren we ons nauwelijks, zo 
'gewoon' lijkt het. 'De aanwezigheid van bedelaars en zwervers die 's morgens 
de vuilnisbakken inspecteren op nuttige eetwaar, is een bijna routinematig 
aanvaard onderdeel geworden van onze dagelijkse ervaring', schrijft Schuyt.5 

De levenssfeer van thuislozen is op grond van hun bijzondere kwets
baarheid te duiden als een waarin de psychosociale en morele nood domine
ren. Van dit laatste is vooral sprake, wanneer mensen vanuit hun positie van 
sociaal isolement elk menselijk contact afwijzen. Dit betekent dat zij, letter
lijk en figuurlijk, onbereikbaar zijn voor menselijk verkeer. Mede daardoor 
dreigt op persoonlijk vlak het lichamelijk en psychisch welbevinden in ern
stige mate in het geding te komen, en doet zich het morele probleem voor dat 
zo iemand niet aan zijn lot is over te laten ofschoon hij zegt met rust gelaten 
te willen worden. Morele nood is omschreven als het wezenlijke tekort: dat 
wat mensen behoeven als mens, een 'menselijk' bestaan 

DE DERDE V R A A G S T E L L I N G 

Dramatische gevolgen van ernstige verwardheid, onnodige escalaties, kun
nen worden voorkomen wanneer we uitgaan van een zorgethisch referentie
kader en afstand nemen van de vanzelfsprekendheid waarmee het individuele 
beroep op autonomie in de praktijk de maat vormt van het al dan niet bieden 
van hulp Betoogd is, dat dit mogelijk is vanuit de erkenning dat een deel van 
de individuele autonomie fictie is. Kwetsbaarheid en afhankelijkheid zijn een 
even reëel deel van het individuele bestaan. 

Het is vooral als het ware het verblindend 'contact' met begrippen 
als zelfstandigheid, zelfredzaamheid, onafhankelijkheid, waardoor individu
ele zelfbeschikking wordt verabsoluteert tot het onaanraakbare. Bemoeizorg 
krijgt dan een juridische lading, en hulpverleners die niet op hun hoede zijn, 
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betreden dan, denkbeeldig, een soort van mijnenveld De omstandigheden 
van zwervende thuislozen met psychiatrische problemen, vaak zorgwekken
de zorgmijders, vertellen (doorgaans) veel méér dan slechts die bij herhaling 
getoonde bitse afwijzing van contact en hulp Hun mensonwaardige omstan
digheden verwijzen veelal naar een geschiedenis van falende hulpverlening, 
naar een context van angst en achterdocht en niet in de laatste plaats naar de 
kleinste, maar minst menselijke bewaarplaats van het zelfrespect, het isole
ment 'Hier' is bemoeizorg de enige respectvolle bejegeningsvorm die nog 
resteert, het is een intuïtief begrijpen van morele nood dat niet om impulsief 
noch om technisch handelen vraagt, maar om een menselijk, doordacht en betrok
ken handelen Het is behalve een strategie ook een kunst van het alledaagse 
om sociale knopen weer enigszins te ontwarren, om mensen weer in de men
selijke bereikbaarheid te betrekken Juist hier komt het aan op een verzoe
ning tussen weldoen en zelfbeschikking, al noem ik weldoen het eerst, - het 
is de grootste nood in de odyssee van thuislozen 

TEN SLOTTE DE HOOFDSTUKKEN IV EN VI 

Hoofdstuk IV beschrijft een ontwikkelingsgang naar thuisloosheid, gebaseerd 
op een single case-studie uit 1990 |0 Het is de ontrafeling van een lijdensge
schiedenis, welke in verkorte vorm na het derde hoofdstuk in De odyssee is 
opgenomen aangezien tal van denkbeelden uit empirisch onderzoek én vra
gen omtrent 'zo'n' geschiedenis herkenbaar en concreet aan het licht treden 
Déze geschiedenis, die zoals élke andere geschiedenis trouwens niet repre
sentatief is voor alle thuislozen maar wel exemplarisch, tekent een odyssee 
die de man in kwestie niet terugvoerde naar de gemeenschap maar gevangen 
hield in een innerlijk onvermogen én in het leefmilieu dat de thuislozenzorg 
hem in de jaren 1957-1974 bood Dit laatste was een doorn in zijn ziel, maar 
hij begreep, zonder expliciete uitleg, dat een ander perspectief niet voor hem 
was weggelegd 

Hoofdstuk VI biedt enerzijds een doorsnee-indruk van de zorg voor 
thuislozen anno 1997 en gaat anderzijds in op enkele algemene maar con
crete facetten van zowel het verschijnsel thuisloosheid als van het hulpaan
bod in en vanuit de stedelijke netwerken van maatschappelijke opvang Het 
hoofdstuk vormt in zekere zin (ook) de belichaming van de ontwikkeling van 
de zorg, zoals deze in met name het laatste tijdvak van hoofdstuk Hl is beschre
ven De zorg heeft in dit laatste decennium een onstuimige groei doorge
maakt, welke kortweg en veelbetekenend is te typeren als 'de ontwaking uit 
een isolement' Er is niet meer een eiland van zorg voor de gehavenden van 
de samenleving, er is een dynamische Maatschappelijke Opvang met een 
gedifferentieerd aanbod van hulpmogelijkheden welke wordt gerealiseerd in 
een zo goed mogelijke samenwerking met andere zorgbieders en dienstver
leners Eén van de betekenissen hiervan is, dat niet langer alleen op de schou-
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ders van de thuislozenzorg de zware taak ligt van opvang en rehabilitatie, 
maar dat het een taak is geworden van de samenleving Dit laatste komt sterk tot 
uitdrukking in de rol van zorgverzekeraars, in de bijdragen van woning
bouwcorporaties, in de beschikbaarstelling van specifieke fondsen, in de 
bereidheid fusies aan te gaan of anderszins convenanten te sluiten Niet in de 
laatste plaats is dit terug te vinden in de toenemende overtuiging dat alleen 
samenhang m zorg elke individuele odyssee kan helpen halt te houden bij de 
oase waar deze of gene zich het beste thuis voelt Of iemand geheel onaf
hankelijk wordt of behoefte blijft houden aan (gradaties van) ondersteuning, 
is van secundair belang Het belang dat telt, is of er een situatie bereikt kan 
worden waarin weer iets van persoonlijke trots kan terugkeren en bewaard 
kan worden Food is not tbc problem, it's pride ' ' Zon situatie is voor vrijwel elke thuis
loze de ideale Wáár het wonen ook is gevestigd, ergens thuis-zijn is in elk 
opzicht het tegendeel van isolement 
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The Odyssey oj the Homeless 
SUMMARY'^ 

When we should be led by self-interest and 
self-determination only, then we are 

approaching the death of society Paul van Tongeren13 

Homelessness presents one of the most serious tragedies in modern Western 
societies In an age in which respect for personal dignity and individual auto
nomy is heralded and fostered, the homeless have been excluded from social 
life and derailed to a status of redundancy 
In this study the phenomenon of homelessness is examined, as well as its cau
ses and consequences I will be drawing eclectically from different disciplines 
in the social sciences by exploring the numerous research findings of the last 
fifty years An attempt is also made to examine the moral dimension of this 
social problem This study has the character of a modest compendium into the 
fabric of which the moral aspects have been woven 

This study was the result of two distinct experiences The oldest of 
these is a thirty year old experience of insufficiency and of manifest inspira
tion drawn from the irretrievable suffering of a homeless person The second 
experience was one of amazement, of amazement over the common, yet mista
ken, impression that at present there would be hardly anything else but frag
mented and confusing knowledge about the nature of homelessness These 
two experiences have led me to embark on The Odyssey 

In the first two Chapters, I describe the aforementioned experiences Next, 1 
address the first fundamental question underlying The Odyssey Chapter III 
focuses on the body of research in especially the behavioural sciences on 
homeless people and homelessness since 1950 A reflection on literature cove
ring nearly half a century yields the appearance of a mix of disconnected ele
ments But by ordering the manifold insights and concepts this fragmented 
picture can be 'healed' A cathedral of knowledge has been built by many 
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researchers True, this has led to an extensive chapter III, but the meaning of 
this reconstruction goes deeper than the size of it This structure of fascina
tion and insights presents - from many different perspectives - a coherent 
multifaceted view of human suffering and of the incessant efforts of care pro
viders and researchers to look for prospects of a better existence 

Even more remarkable, there appears to be a striking corresponden
ce between the research findings from different countries Furthermore, the 
few ethnographic studies do shed a new and unique light on all sorts of aspects 
of everyday life of homeless people, but they often also confirm what is known 
from many more theoretical and also empirical studies Yet, this qualifier 'from 
what is known' involves the danger that ideas about homeless people will lead 
a life of their own and will thus create a picture (built on prejudices) which 
will eventually lead to a circle of distrust and avoidance of care by homeless 
people Knowledge should always have a provisional character and become 
reality only when it is adjusted by the personal accounts of the homeless peop
le themselves about their problem, needs and wishes 

All current ideas and strategies reveal that the period of repression is 
over True, a definitive answer to the problem of social exclusion has not been 
given, but in society's morality there is now considerably more room for recog
nition of people, irrespective of their limitation as citizens, and also for the 
mobilization and use of all possible means in the social context This, and the 
conviction that the fate of the excluded people can be substantially improved, 
are the sources of all contemporary movements of activism, of societal sup
port, of secondary prevention and of obtrusive care All progress, however, does 
not mean that the ideal has been achieved The route towards it has been deli
neated extensively and reveals that a web of misfortune, so characteristic for 
the lives of most homeless people, need not necessarily be or remain a state of 
being But numerous paradoxes present themselves in their care Earlier, one 
source of care-avoidance by the homeless was mentioned We can also point 
to the ambiguous role of housing corporations A laudable contribution to 
social relief is discernible, but at the same time a disturbing number of evic
tions still occurs The most painful paradox concerns the homeless person 
who is also suffering from psychiatric problems Because 'the freedom of the 
individual is sometimes protected ad absurdum', as Voogt has pointed out9, even 
well-equipped care-systems sometimes cannot actually offer all homeless peop
le the care they need 

Knowledge cannot solve all problems and riddles But extensive knowledge 
that is broadly based in many different and diverse studies is an invaluable 
source lo explore the moral aspects of homelessness This is the second question under
lying this study In Chapter V, I explicate the afflictions of homeless people 
from a moral perspective This explication also enables an articulation of the 
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moral uneasiness about the circumstances of wandering homeless people with 
psychiatric problems Actually one question inferred from the general pre
sentation of the question is concerned with the moral assessment of 'obtrusi
ve care', questions that arise when the homeless psychiatric patient becomes 
stuck in a nearly unaccessible cocoon of autonomy I will advocate that the 
fate of many wandering homeless persons forces us not to halt at the thres
hold of their 'no' against help, but to search for a subtle approach to such 
homeless people which strikes a balance between 'coercion' and 'absolutely vital 
care in situations of sel f-neglect' 

The sections on moral quandaries (in chapter V) not only reveal a 
certain societal duality with regard to homeless people, but also the conse
quences of an obsession with individual autonomy A more complete, authen
tic and humane image of the human being can be uncovered if one starts with 
relational interdependence as a basic structure of life Such an image not only 
sheds a different light on 'care', but also gives a different interpretation to con
cepts connected with 'care', such as responsibility, dependency, involvement, 
dignity The obsession with individual autonomy attitude of citizens, the 
impacts the contemporary attitude towards homeless people, an attitude which 
oscillates between indifference and involvement, an attitude which has given 
the face of Dutch Society a somewhat mean streak Unfortunately, this har
dening of society has gone mostly unnoticed We are hardly conscious it 
Or in the words of Schuyt The presence of beggars and drifters who inspect 
the garbage cans for useful food has become an almost routine and accepted 
part of our daily existence' l0 

On the basis of their exceptional vulnerability the personal life of a 
homeless person can be characterised as one dominated by psychosocial and 
moral need The latter especially applies when persons, from their position of 
social isolation, reject any form of human contact This means that, literally 
and figuratively, they are inaccessible to human contact As a consequence, 
in their personal lives physical and psychological well-being may be serious
ly compromised And so the moral dilemma presents itself that such a person 
cannot be left to his fate, in spite of the fact that he wishes to be left alone 
Moral need has been described as the real defect that which humans need as 
human beings, a humane existence 

The manifold escalating and even tragic consequences of serious confu
sion can be prevented if we address the issue of homelessness from a care ethics 
framework, instead of adopting as a standard for providing or forgoing aid the 
commonly accepted yet dubious appeal to individual autonomy Such a switch 
requires that we acknowledge - as has been argued - that a part of individual auto
nomy is fiction It is because of the common equation of self-determination 
with such concepts as independence, non-interference and autonomy that indi
vidual self-determination becomes absolute People become "untouchable" 
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Obtrusive care leads naive care-givers into an imaginary minefield. The life-
conditions of wandering homeless persons with psychiatric problems, who 
are often disconcerting care-avoiders, usually tell us much more than only the 
recurrent harsh rejection of contact and help. Their inhuman circumstances 
frequently refer to a history of inadequate help, a context of anxiety and sus
picion and ultimately, the least humane condition: isolation. In such a situation, 
obtrusive care is the only respectful approach left. This approach is groun
ded in an intuitive understanding of moral need which does not ask for impul
sive action or a technical intervention, but for humane, well-considered and 
emphatic care. Besides being a strategy, such an approach is also an art of 
everyday existence, the art of loosening and untying social knots to get peop
le involved in human contact. 

FINALLY THE CHAPTERS IV AND VI 

Chapter IV describes a case history and it does so literally: it shows the deve
lopment, the pathways, towards homelessness in reference to a single case-stu
dy from 1990." This case history is an attempt to disentangle one homeless 
person's history of suffering. As any other, this case history is not representa
tive of all homeless people But it illustrates many notions found in empirical 
research. Many of the theoretical questions discussed earlier become con
crete and recognizable. An odyssey is revealed. But it is not an odyssey in 
which a man returns back to his community. Instead, his odyssey kept him 
imprisoned in a permanent incapacity and kept him locked in the system of 
care for the homeless which was offered to him in the period 1957-1974. This 
was a thorn in his soul, but he grasped, without explicit explanation, that a dif
ferent perspective was not possible for him. 

Chapter VI starts out with an impression of everyday care for the 
homeless in the year 1997.1 then discuss the aid that is presently offered wit
hin and from the urban networks of societal relief in response to the pheno
menon of homelessness In some sense this chapter is the concrete expression 
of the development of the care-system as it has been described especially in 
the last part of chapter 111. The care-system has undergone a turbulent deve
lopment, which can be characterised briefly and meaningfully as the awake
ning from isolation An island of care for battered and ravaged people no 
longer exists There now exists a dynamic Societal Relief system with a dif
ferentiated aid package, put into practice in the best possible cooperation 
with other providers of care and services. The heavy burden of relief and reha
bilitation is no longer carried by the care system for the homeless alone, but 
has become an acknowledged task of society. This is most clearly reflected by 
the role of the insurance companies, in the contributions of the housing cor
porations, and in the availability of earmarked funds. And last but not least, 
this change is evidenced by the spreading conviction that only coherence in care 
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can help every individual odyssey to halt at the oasis where he or she feels most 
at home The question whether someone will become completely indepen
dent or remains in need of (degrees of) support, is of secondary importance 
What counts is that a situation can be attained in which an element of per
sonal pride can return and be retained Food is not the problem, it's pride '2 Such a 
situation is the ideal for nearly every homeless person Wherever (s)he lives, 
being at home is in every respect the opposite of isolation 
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1 6 Caublomme, J ( 1994), Gelost als duiven bij slecht weer Een jaar na de afschaffing van de 

wet op de landloperij, Passage, 3, nr 5, pp 123-125 

17 Vijver, H ( 1996), ρ 31 Ethiek van de gastvrijheid, Van Gorcum 

18 Zie D Hooghiemstra ( 1997), Joop is niet gek Joop is niet gevaarlijk, in NRC Handelsblad 21 

juni Zie mijn reactie Dwang is slecht, overreden een kunst, zorg een onopgeefbare taak, in 

Passage VI, nr 3 

19 Zie Petry, D & M H R Nuy ( 1997), De ontmaskering De terugkeer van hel eigen gelaat van mensen met 

chronisch psychische beperkingen, SWP Utrecht 

20 Zie Nuy, M H R j R Janssens (1997), De tragiek van sociale uitsluiting Niet berustend, 

noch ontkennend, in De uil van Minerva, Tijdschr voor Geschiedenis en Wijsbegeerte van de Culluur, 

Vol 13, nr 3, pp 121-134 

21 Zie L Deben, H de Feijter en Ρ Heydendael (1997), Hoeveel daklozen er zijn? Geen ideel, 

in Themanummer Dak- en Thuislozen, Sociologische Gids Jrg XLIV nr 4, pp 270-289 ZieJ 

Roorda en Ρ Heydendael (1997), De gezondheidstoestand van dak-en thuislozen in Nederland, Rap

port ten behoeve van RIVM, KU Nijmegen 

22 Zie L Deben en D Greshof ( 1997), Zwerven zonder zorg daklozen in Nederland, pp 81-

92 in К Schuyt (Red ), Het sociaal tekort VWtim sociait problemen ш Nederland, De Balie 

23 Manschot, Η & M Verkerk (Red , 1994), Ethiekvandezorg Een discussie, Boom 

24 Nuy, M H R (1996), zie noot 5, pp 12-33 

25 L Polstra (1997), ρ 9 Tussen isolement en integratie, Academisch proefschrift, SWP 

26 С Karsten (1998), Bemoeizorg vraagt om professionele ethiek, ρ 22 in Psy, Tijdschrift over de 

geestelijke gezondheidszorg, Jrg 2 nr 2 

27 D Greshof, zie noot 1 
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Hoofdstuk 3 Een kathedraal van kennis 

1 William James ( 1891 ), Pnnciplts o}psychology, New York 

Geestelijke kwellingen 'zijn' ernstiger en onvergefelijker dan fysieke folteringen, zo blijkt 

ook uit een actueel bericht over de Koerdische schilder Sabah Rash in Trouw, 6 februari 

1997 Eildert Mulder verhaalt hier over de man die de gevangenschap in Iran erger vond dan 

die in Irak 'Irak folterde hem anderhalve maand fysiek De Iraanse "beulen" gaven hem twee 

maanden lang 20 uur per dag islam-ondemcht Die geestelijke foltering kwelt hem nog 

dagelijks, terwijl hij aan de uitgetrokken nagels niet meer denkt ' (Rash gaat met verf en vuur 

te keer tegen de herinneringen aan Iran ) 

2 Horst, R (1962), Thuislozen beschouwingen naar aanleiding van too gevallen van individuele onmaat· 

schapptlijkhtid. Academisch Proefschrift, Van Gorcum/Assen 

3 Zie Heydendael, P l H C Brouwers (1989), Mensen in de marge in soorten en maten, 

Katern Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg, jrg 67, nr 8, pp 4-9, zie ook Brouwers, H G , M H R 

Nuy en Ρ Heydendael (1989), Tekens aan de wand Een analyse van twaalf jaar registratie 

van thuislozen, in Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg, jrg 67, nr 9, pp 303-307 

4 Zie Wildemeersch, D (1995), in M van Putten, Confrontatie zoeken en ter verantwoording 

roepen Een interview, in Tijdschnft Sociali Sector nr 7/8, pp 4-8 

5 Langeveld, H M ( 1995), Dt weelde van vnjhtid Een zedepmk, SWP 

6 Graafland, A (1995), De architectuur van het onbehagen dakloos in New York en Amster

dam, SUN 

7 Zie M H R Nuy & Ρ Heydendael (1996), Filosoferen over thuisloosheid, in Passage V nr 4, 

pp 148-155 

8 Heydendael, Ρ (1988), Van eeuwige makelij Een psychologische beschouwing over thuis

loosheid en thuislozen, pp 112-127, m M H R Nuy (Red ), Decor van sociale armoede, SDU 

9 Zo betitelde de Amerikaan Levinson de thuislozen en hun leefpatroon В M Levinson 

(1963), The homeless man a psychological enigma, in Mental hygiene, 47, ρ 590 

10 J Mullink (1963) geeft in Thuislozen een fraai historisch overzicht Er zijn ook andere (rijke) 

bronnen te raadplegen, zoals de dissertatie van С Kloosterhuis (1981), Dt bevolking van de 

vrije kclomirn der Maatschappij van Weldadighnd, Walburgpers Zuthpen, en de verhandeling van 

R Berends e а (1984), Arhnd ter disciplinering en bestraffing, Walburgpers of, in België, de disser

tatie van W Depreeuw (1988), Landloptnj, btdtlanj en thuisloosheid, Deel 16 Reeks Criminologie 

en Strafwetenschappen, Kluwer Tevens is te wijzen op de eveneens Vlaamse publicatie van 

Ρ Neinnckx ( 1989), Armotdi achttr slot en grendel Op wig naar ien decriminalisering of depenalisenng 

van de landloperij, Koning Boudewijnstichting/Vereniging der Vlaamse Onthaaltehuizen, Ant

werpen Zie ten slotte ook noot 19 Andere lezenswaardige geschiedschnjvingen hebben 

veelal betrekking op de ontwikkelingen binnen één specifieke stichting of instelling Zo is 

te wijzen op het werk van de historica Daniele Rigter (1990, 1992) die in twee delen de 

geschiedenis beschreef van de Vereniging Hulp voor onbehuisden (1904-1945 en 1945-

1974), respectievelijk getiteld Eene dringende noodzakelijkheid en In hit spoor van Jonker, Stadsuitge-

venj Amterdam In 1993 publiceerde Irene van der Linde Stoute jongens van bokjes tol pupillen 

Een geschiedenis van hel obstrvatiehuis van dt Vereniging HVO І9І4-І970 Het jaar daarop publiceer

de zij, samen met Désirée Schyns Vertrapte bloemen Een gischiidenis van hit lihuis voor vrouwen van 

dt Virenigmg HVO t904-t9SO, Stadsuitgeverij Amsterdam 

11 W H Nagel (1977), Hel wtrkschuwt tuig, Kriminologische cahiers 2, Samsom 

12 Neinnckx, Ρ (1989), vermeld in noot 10 Zie ook G van Menxel (1988), Studit mithitoog op 

dt opheffing van de wtt van t B9t tot btteugtlmg van di landloptnj en btdtlanj, Rapport Nationaal Aktie 

Onderzoekscentrum Thuisloosheid, Antwerpen/Berchem 

13 Het blijft derhalve al meer dan een eeuw lang hameren op hetzelfde aambeeld Nog steeds 

illustreren 'harde' krantenkoppen de breuk tussen 'beide werelden' Rivierenbuurt tegen 

komst daklozenhostel {HC , 11 1 96), Bewoners Hindestraat slaan alarm (Dt Gtli 19 3 96), 

Verzet tegen groot slaaphuis in Heerlen (Dt Limb 18 11 96), Contract tegen hinder daklo

zen (L/trN, 15 3 97) 
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14 Zie Bicrens de Haan, J ( 1895), Dr Nederlandse strafbepalingen tegen bedelarij en Undlopenj, Diss , 

Utrecht, О J Cluysenaer (1930), Voorkomen en bestrijden van bedelarij en landloopenj, Prae-advie-

zen, Amsterdam 

15 In vervolg op noot 10 mag ook de kroniek van Faber niet over het hoofd worden gezien 

Het bijzondere van zijn 'document' is wel, dat hij in de kolonie Veenhuizen is geboren en 

getogen, waardoor zijn geschrift méér is dan slechts een historische weergave van feitelijk

heden Zijn vader was directeur en het gezin woonde op het terrein van de kolonie R Faber 

(1983), Veenhuizen, een, twee, drie, Uitg Hummelen, Assen 

Faber wijst er onder meer op - en dat is een interessante parallel met de thuislozenzorg -, dat Veenhui

zen voor velen hun 'tehuis', hun 'maatschappijtje' was De meesten van hen verbleven en 

kwamen daar helemaal niet tegen hun zin Het was een cultuur, een milieu waan η ze zich 

wél konden handhaven en waar ze hun meestal enige contacten hadden Dáár keerden ze na 

ontslag meestal in de kortst mogelijke tijd naar terug om hun vertrouwde, en vaak openge

houden, baantje weer in te nemen, of om zich weer te voegen in het rustige, zorgeloze 

leventje Er waren wel allerlei voorschriften, maar de beperkingen lieten deze individualisten 

nog voldoende ruimte voor een gewenst gedragspatroon Bemoeienissen en betutteling, 

zoals reclasseringspogmgen, waren uit den boze Daar liep kennelijk de grens van tolerantie, 

dan kwam, zegt Faber, hun buitenveensegedragspatroon naar voren, dan kwam er massaal verzet 

en waren de individualisten solidair (Faber, ρ 94) 

16 Zie Η Τ de Graaf (1914), Karakter en behandeling van veroordeelden wegens landloopenj en bedelarij, 

Diss , Groningen, Lahaye, N (1967), Assets actuels des vagabondage en Belgique, Pubi nr 3, 

Centre National de Criminologie, Brussel, Lopez, M L (1968), Bakens voor de psychosocia

le behandeling van asocialen, in Bulletin van hel Bestuur der Strafinrichtingen, Brussel 

17 H van der Hoeven (1936), Psychiatrie, een handleiding voor juristen en maatschappelijk werkers. Deel 

3 

18 Zestig jaar later, in 1996, verdedigen Heydendael en Nuy een vergelijkbare visie op thuislo

zen in Filosoferen over thuisloosheid Een compositie van denkbeelden, Passage V, nr 4, pp 

148-155 

19 S van Mesdag (1914), Iets over vagebonden, in Tijdschrift voor Strafrecht, pp 227-73 

20 J Bierens de Haan, zie noot 14 

21 Zie de publicaties van К Willmanns, Das Landstreichertum, seine Abhilfe und Bekämpfung, 

in Monatschnftf Kriminologie und Strafrechtsriform, 1904-05, pp 605-621, en Das Vagebunden-

tum in Deutschland, in Zeitschr ƒ d ges Neurol undPsychiatr nr 168, 1940, zie N Muller 

( 1908), Biografisch-aetiologisch onderzoek over recidive bij misdrijven tegen den eigendom, Diss Amster

dam, J Ρ H Kroon ( 1930), Voorkomen en bestrijden van bedelarij en landloopenj, Prae-adviezen Alg 

Vergad Ned Ver voor Armenzorg en Weldadigheid, Amsterdam 

22 A Vexliard (1957), L· clochard Etude de psychologie sociale, Diss Pans 

23 Het is een traag verlopend proces, zie D Petry i M H R Nuy (1997), De ontmaskering Over 

de terugkeer van het eigen gelaat van mensen met chronisch psychische beperkingen, SWP 

24 Bisschop Muskens van Breda zette in het najaar van 1996 op controversiële wijze de aan

dacht voor de minderbedeelden op de politieke agenda (armen zouden gerust een brood 

mogen stelen) 

25 Door de Veenhuizer bevolking verbasterd tot 'Gauw bij God' (Faber, ρ 44 noot 15) 

26 Zie Faber, noot 15 

27 Idem 

28 Commissie zwerverszorg ( 1950), Rapport Zwerverszorg, in Tijdschrift voor Maatschappelijk 

Werk, pp 119-123 

29 'Blinde vlekken' vooral territoriaal, een kwantitatief slechte spreiding over het land, zoals 

ook in het huidige tijdvak, de jaren negentig, nog actueel (zie de Nota Witte Vlekken (1994) 

van de Federatie Opvang), maar ook kwalitatief, hetgeen blijkt uit de te geringe mogelijkhe

den tot vakscholing (en dus integratie), terwijl het werk van de instellingen wel steunt op de 

reclassenngsgedachte Het is (dan) niet vreemd, dat het slechts tot 'lapwerk' komt en dat 

men weinig blijvende resultaten weet te bereiken 
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30 Onder de 'verpleegden' bevonden zich niet alleen, ten onrechte, talloze lichamelijk en gees

telijk invaliden, maar ook had meer dan 60% 'iets' te maken met drankmisbruik (Oorzaak 

en gevolg is ook in die tijd niet steeds te achterhalen, sommigen komen door de drank aan 

het zwerven, waarbij de drankzucht dan weer het gevolg is van andere (sociale) omstandig

heden, bij anderen is het omgekeerd Een feit is, dat alcohol, en later in de tijd andere ver

slavingen, een grote rol in de meeste der zwerverslevens speelt ) In de R Wl werd wel 

getracht de patiënten het nut van een antabus-behandeling te doen inzien, maar men miste 

een dwangmiddel, en dat zou naar het oordeel van de commissie een zegenrijke uitwerking 

hebben 

31 De volkslogementen vorm(d)en in maatschappelijk en moreel opzicht haarden van infectie 

en 'een bedreiging voor jongere mensen op de rand van het asociale leven' De status van 

volkslogementen komt in De penode 1990 - heden nog ter sprake wanneer aandacht wordt 

besteed aan de dissertatie van Spienngs (1996) 

32 De inrichting Askham Grange, vermeld in A Hoytink (1954), Thuislozen, in Gids voor Maat

schappelijk werk, Deel I, Samsom (p 689) 

33 In zijn memoires Lrvensbouw (1936) heeft dr F Wibaut een klassieke beschrijving gegeven 

van de woonellende in Amsterdam 

34 Een belangrijk historisch werk is Om de plaats van de arbeid van dr F de Jong ( 1956) 

35 Zie L F van Loo ( 19Θ1 ), Den arme gegeven Een beschrijving van armoede armenzorg en sociale zekerheid 

m Nederland (784-1965 , Boom 

36 Zie С Engbersen in Medicus s, Maatschappij (Nuy en Van de Lisdonk [Red ], 1995) over 

secundaire armoede, pp 31 -45 

37 Hoytink, ρ 685, zie noot 32 

38 Vergelijk de situatie anno 1985 waar Heydendael en Nuy dit probleem beschrijven in het 

Tijdschrift voor Ziekenverpleging nr 10, nr 11 en nr 12 (1985), respectievelijk pp 296-299, pp 

342-44, pp 370-74 

39 Te vergelijken met de 'statische kringloop van thuislozen' (pp 38-40), zoals beschreven 

door Ρ Heydendael, M H R Nuy en A van Hazendonk (1980), Uit de pas, Dekker & van de 

Vegt, Nijmegen Eén van de thuislozen in Tunnelmensen van Τ Voeten (1996) 'Dakloos zijn is 

een vicieuze cirkel Hoe langer je het bent, hoe moeilijker het wordt om eruit te breken' (p 

145) 

40 Hoytink, ρ 685, zie noot 32 

41 Hoytink vermeldt geen bron, maar, kijkend in het proefschrift van A Dercksen en L Ver-

planke (1987, Geschiedenis van áeonmaatschappelijkheidsheslnjding )9H-(970, Boom), is het waar

schijnlijk een artikel uit 1948, De ontwikkeling van een idee, in Tijdschrift voor Maatschappelijk 

Wtrk 2, pp 397-399 

42 De eigentijdse vertaling hiervan is 'mentor', 'casemanager', 'zorgcoordmator' Zie 'De 

groepsleider als spil van zorg' (pp 205-212) in Ρ Heydendael l i M H R Nuy (1992), Achter

gronden van thuisloosheid, Wolters-Noordhoff 

43 Nuy, M H R ( 1996), Op dt dremptl van htt derde mi/Ігишшп Beschouwingen en impressies aan de rand 

van de armoede, SWP (p 16) 

44 Beiden achtereenvolgens secretaris van de Stichting voor de Thuislozenzorg te Den Haag 

45 Blom, К & H Cohen (1959), Problemen en ontwikkelingen in de thuislozenzorg, in Tijd

schrift voor Maatschappelijk Werk, pp 90-92 

46 Zie M H R Nuy (1996), noot 43 

47 Zie H С Brouwers (1988), De waarden van een eigen domein, pp 151 -157, m M H R Nuy 

(Red ), Decor van sociale armoede, SDU 

Een citaat uit Τ Voeten (1996, noot 39) is helder 'Een thuis is niet zomaar een plaats waar 

je de nacht doorbrengt, het is de plaats waar de mensen je kennen en waarderen Daarom is 

het in de instelling waar Bob verbleef ook fout gelopen Hij had daar een koude, onpersoon

lijke kamer, een cel waar je niet op de muren mocht schrijven En Bob heeft behoefte aan 

positieve signalen van anderen' (p 225) 

De betekenis van het wonen is breder (vastgelegd) ledere burger is juridisch verplicht een 
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woonplaats te hebben, zodat officiële instanties elkeen kunnen bereiken 'Eveneens', zo 

schrijft Depreeuw, 'wordt de woning door tal van regels beschermd tegen ongewenste betre

dingen, dat betreft niet alleen het materiele aspect van de woning, maar ook de individuele 

leefruimte en privacy van de bewoner ' Volgens deze auteur, die verwijst naar niet nader 

genoemde filosofen, is mens-zijn wonen, en betekent wonen dat men iets behoeden wil, 

namelijk zichzelf 'Het is een ontplooiing van de menselijke bestaanswijze - naar binnen 

zichzelf zijn - en naar buiten uitgangspunt voor deelneming in de wereld met anderen ' W 

Depreeuw (1978), ρ 3 Sociob^iscbr analyst van een populatie thuislozen, Rapport, Leuven 

48 Vermoedelijk bedoelden de auteurs, dat het begrip 'thuisloze' een neutrale term is, net als in 

het buitenland de term 'homeless man', en dan 'neutraal' omdat het niet die connotaties 

oproept zoals bij begrippen als 'bedelaar' en 'landloper' Tegelijkertijd geeft 'thuisloos' het 

ontbreken van iets aan, (dus) heeft het begrip een negatieve inhoud 

In de onderzoekspopulatie van De Bie e a (Thuislozejongeren, 1SG 1990) geeft driekwart van 

de jongeren een negatieve waardenng van het concept 'thuis' De onderzoeksresultaten 

maken het aannemelijk, dat de levensloop van vele thuislozen al vroegtijdig wordt geken

merkt als een ernstige vorm van bestaansonzekerheid (Nuy, M H R (1993), De trias levens

loop, persoonlijkhelden thuisloosheid, in Passage II, nr 2), pp 27-30 

49 Ρ Heydendael (1987), Ttmiona Denkbeelden over thuisloosheid, Inaugurale rede, Nijmegen 

50 Zie Μ Η R Nuy & Ρ Heydendael ( 1986), De passant in de thuislozenzorg, Rapport ISC Nijme

gen 

51 M H R Nuy(1996), ρ 16, z i enoot43 

52 Caublomme, J (1994), Gelost als duiven bij slecht weer Een jaar na de afschaffing van de 

wet op de landloperij, in Passage III, nr 5, pp 123-125 

53 Zie noot 6 

54 De socioloog L Layendecker (1964, Thuisloosheid, een vorm van afwijkend gedrag, in Mens 

en Maatschappij 39, pp 445-57) gaat hier uitvoerig op in 

55 Horst wijst op een hoe dan ook ontstane stoornis in de sociale hechting - een hypothese 

voor latere onderzoekers, zie L Tavecchio e a (Red , 1993), Visies op thuisloosheid, SWP 

56 Allerlei sociaalwetenschappelijk onderzoek is hier te vermelden, Horst noemt de ook thans 

nog veel aangehaalde J Bowlby (Maternal Care and Mental Health, 1952) en M A Ribble 

(1948), De rechten »an de zuigeling, later volgden, eveneens van Bowlby, Attachment and loss (Peli

can Books, 1969), maar te verwijzen is ook naar studies van J D van der Ploeg, H Baartman 

en J van Acker 

57 Zie J D van der Ploeg (1995), Kinderen in de knel, pp 155-172, in M H R Nuy en E van 

de Lisdonk (Red ), Medicus а, Maatschappij, SWP 

58 Horst, ρ 28, noot 2 

59 Horst, ρ 36 e ν 

60 Zie de dissertatie van de huisarts J W Groothuyse uit 1970, De arbeidsstructuur van de prostitutie, 

Van Lohgum Slaterus Enkele jaren later verscheen, ook van deze auteur, bij de Wetenschap

pelijke Uitgeverij (1973), Het menselijk tekort van de pooier In vele gevallen lijken de oorzaken en 

achtergronden te berusten op eenzelfde sociaal-psychische stoornis, die al of niet op een 

gezinspathologie stoelt (Omgekeerd is de associatie met thuislozen nergens in het werk van 

G te bespeuren ) 

61 Dat bleek ook uit mijn (niet gepubliceerde) '100 gevallen van het Hoogeland', van wie 59 

tot de zwakbegaafden gerekend konden worden, voor het merendeel van boerenafkomst 

62 Zie de dissertatie van F Spienngs ( 1996), Op eigen kracht, SWP, ook in de beschrijving van 

'zijn' mensen valt op dat zij voortdurend de zorg en de angst kennen te declasseren 

63 Horst onderkent uiteraard, dat er zware alcoholici zijn die ondanks hun kwaal goede werk

prestaties blijven leveren en niet maatschappelijk zwak genoemd kunnen worden 

64 Groothuyse, J W ( 1973), Het menselijk tekort van de pooier, WU 

65 Horst onderscheidt individuele en collectieve onmaatschappelijkheid (p 41), van dit laatste 

is vooral sprake bij onvrijwillige uitsluiting, zoals bij massale werkloosheid, catastrofaal voor 

de laagst geclasseerden Hoewel misschien minder in uiterlijke levensvorm, is hier de oorza-
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kelijke achtergrond heel anders dan bij gevallen van individuele onmaatschappelijkheid 

waar de individuele geaardheid een sterkere rol speelt dan de maatschappelijke structuur 

66 Horst presenteert uitsluitend (een veelheid aan) getallen en opzettelijk geen percentages, 

aangezien deze ten onrechte tot generaliserende conclusies zouden leiden 

67 In 77 gevallen behoorde de vader tot de ongeschoolde arbeiders en in de jaren dertig/veer

tig was hun positie in maatschappelijk opzicht nog aanzienlijk slechter dan in de jaren 

zestig 

68 Heydendael, Ρ & M H R Nuy (1992), Achtergronden van thuisloosheid, Wolters-Noordhoff Gro

ningen 

69 Haider, die dit gegeven ook in de Duitse populatie thuislozen aantreft, wijst in dit verband 

op de individuele invloed die de socialisatie heeft op de cognitieve structuur Daarin ligt 

volgens hem een deel van de verklaring, dat het ene kind uit de rij van zes zich afwijkend 

ontwikkelt en de anderen meester blijven over zichzelf en de situatie W Haider (1982), Die 

depressa» Persönlichkeit des Nicbteszhaften Marniti, Diss Frankfurt am Main 

70 Als zij tussen anderen werken is de groep of weinig samenhangend, of van bovenaf sterk 

gedisciplineerd, zoals in het leger, bij de manne of koopvaardij, concludeerde W van de 

Heyden (1958) in een scnptie, Thuisloze mannen 

71 Het drankmisbruik en het veelvuldig wisselen van verblijfplaats maken veel medische voor

schriften illusoir Een in de tijd tamelijk constant gegeven, zie A Joosten & M H R Nuy 

(1989), Het lichamelijk territorium van thuisloze mannen, pp 1692-1693 in Medisch Contact 

51/52, december, zie ook Koeken, Ρ & en Τ van de Ven (1990), Deelonderzoek gezond

heidsaspecten dak- en thuislozen, in В van Waveren e а , Onder dak, zonder thuis dakloosheid en 

thuisloosheid in Rotterdam, GGD/CSD Rotterdam Gelijksoortige constateringen deden J van 

Limbeek e a ( 1990), Dak- en thuisloos in Amsterdam een rapportage van de bevindingen uit onderzoek 

naar de eerste 246 dak- en thuisloze cliënten van het Project Thuislozenzorg GG ь GD Amsterdam, GGz-

reeks 1, sector GGz, GG & en Gd Amsterdam 

72 Vexhard, А ( 1957), L· clochard, Ed Desclée de Brouwer 

73 Horst (p 93 noot 2) '() het succes zowel als de mislukking lijken vaak als een sneeuwbal uit 

te dijen' Zie ook het zgn 'Mathheus-effect' van J Baars (1995), ρ 23 inj Baars & D Kal 

(Red ), Hel uifzicbt van Sisyphus Maatschappelijke contexten van geestelijke (ongezondheid, Wolters-

Noordhoff 

74 Zie Τ Voeten (1996), noot 39 (p 25), zie 'De man van het ogenblik', hoofdstuk IV 

75 Zeegers, M (1959), Dr oplichter, Erven J Bijleveld 

76 Bayer, W von (1935), Zur Genealogie psychopathischer Schwindler und Lugner, Leipzig 

77 Cf Ρ Heydendael (1988), Van eeuwige makelij, pp 112-127 m M H R Nuy, Decor van socia

le armoede, SDU Den Haag Zie ook Nuy, M H R (1993), De trias levensloop, persoonlijk

heid en thuisloosheid, in Passage II, nr 2, pp 27-30 Eenzelfde relativering geldt ook in de 

Verenigde Staten, zoals blijkt uit de antropologische reportage van Teun Voeten (een 

subliem voorbeeld van participerende observatie, zie noot 39) In Food's not the problem 

It's pride Het labyrint, de ziel en de traagheid (in Passage V, nr 3) is dit door mij als volgt 

samengevat 'Allemaal op point zero, maar niet in de eerste plaats als slachtoffers van de (Ame

rikaanse) maatschappij, de structuur, de (economische) wetten, de dollar-дате, daann vinden 

we net als overal ter wereld een ('scherp', dat wil zeggen, betekenisvol) deel van de verkla

ring voor het verschijnsel thuisloosheid, voor het overige lijkt het (ook) vooral een cumula

tie van sociale en persoonlijke zwakheden De hoofdfiguur Bernard ontkomt niet aan een 

totaal verlies, nadat hij zich ten prooi laat vallen aan drugs, eerst coke, later crack, alleen 

zijn briljante geest helpt hem van Dante's hel een paradijs van eenvoud te maken, de "ware 

beproeving" ten opzichte van het leven up top waar men driftig tevergeefs vluchtige rijkdom 

najaagt, maar hij blijft de gevangene van een onmogelijke en op een gegeven moment niet 

meer gewenste levensstijl omdat hij uiteindelijk dezelfde zwakheden heeft als vele van zijn 

lotgenoten het gebrek aan toekomstgericht denken, het er op nahouden van kronkelrede

neringen, plannen maken maar er niets van terecht brengen Al zit alles hem mee, het blijkt 

schijn, wat hem tegenzit, zit in hemzelf ' 
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Huur- of andersoortige schulden, financíele problemen ten gevolge van verslaving of het 

onttrekken van geld aan het huishoudbudget (zoals bij Mathieu in hoofdstuk IV) en die lei

den tot huisuitzetting, zijn catastrofes die ook vandaag de dag geen uitzondering zijn (zie A 

van Berkel en M H R Nuy ( 1991 ), Mechanismen bij de ontwikkeling van tkuislooshttd, Rapport Nij

megen) De geschiedenis van het stelsel van sociale voorzieningen in Nederland heeft dui

delijk gemaakt, dat armoede bezwaarlijk als oorzaak van thuisloosheid beschouwd kan 

worden (Dat het daarentegen toch een factor van enig belang is geweest, blijkt wel wan

neer men nagaat waardoor het aantal onherroepelijk veroordeelden in de periode 1904 (dan 

nog 1950 pp ) - 1947 (nog slechts 182 pp ) meer dan gedecimeerd werd Het rapport Zwer-

verszorg in het Tijdschrift Maatschappelijk Werk 1950 (p 119 e ν ) wijst vooral op liet voortdu

rend beter worden van de sociale zorg', op de noodwet-Drees en op de verplichte 

verzekering voor werkloosheid Zie tijdvak 1950-1959 De psycholoog Η de Graag ( 1914, 

Karakter m behandeling van veroordeelden wegens landloperij en bedelarij) accentueerde het omgekeer

de de innerlijke factoren hebben de grootste betekenis, maar niet ontkend kan worden dat 

bepaalde sociale toestanden (armoede, woningtoestanden etc ) het verschijnsel begunstigen 

Er zijn talloze mensen die ernstig gedepriveerd zijn en toch niet thuisloos zijn Nederland 

telt ruim 800 000 permanente minima (Engbersen e a , 1987, Konig e a , 1993) Dat dit voor 

de meesten van hen veel leed en weinig hoop betekent, behoeft nauwelijks betoog Toch 

beschikt iedereen, ook de thuisloze, in principe over de middelen om in leven te blijven 

'Het probleem bij de thuisloze is echter, dat geld zijn onmacht om aan zijn leven vorm en 

inhoud te geven niet opheft', schrijft de pionier Bink (1980), ρ 14 in Ρ Heydendael, 

M H R Nuy en A van Hazendonk, Líií de pas, Dekker & van de Vegt 

78 Horst, ρ 122 

79 MuIlink,JAM (1963), Thuisloze mannen Een sociaal-geneeskundig onderzoek van de gasten die m de 

loop van eenjaar in een ttfcuis voor thuisloze mannen werden opgenomen, Diss , Dekker & Van de Vegt 

80 De 220 gasten zijn in totaal 1442 maal veroordeeld voor in totaal 1617 delicten (p 78 e ν ) 

81 W Haider, noot 69 

82 Er is dan, naar Horst (p 77) sprake van partiele maatschappelijke aanpassing, maar men kan 

hen moeilijk tot de sociaal goed geïntegreerde mensen rekenen 

83 De socioloog Koopmans in 1971 m b t 'Opvattingen over de zorg' (p 59-60) in Ρ Heyden

dael, M H R Nuy en A van Hazendonk (1980), Uit de pas, Dekker & Van de Vegt 

84 Mullink, p 145, zie noot 79 

85 Heydendael, Ρ (1969), Een psychologische studie over thuislozen, Diss , Dekker & Van de Vegt 

86 McClosky, Η en J Η Schaar (1965), Psychological dimensions of anomy, in Amer soc rev , 

30, 14 

87 Dat wil zeggen, milieus met een geringe sociaal-economische status met sociologisch-ano-

mische kenmerken, zoals een geringe sociale participatie, geringe opleiding en een laag 

beroepsniveau 

88 Heydendael, ρ 15 (noot 85) 

89 Le Vinson, Β M (1966), Subcultura! studies of homeless men Transactions of the New York Acade

my oj Sciences, ser II, 29, ρ 165 

90 Vexliard, zie noot 22 

91 (Ook) in de VS is het bestaan van daklozen weinig benijdenswaardig Er is echter één type, 

de hobo, dat net als de cowboy deel is gaan uitmaken van de Amerikaanse folklore, verheer

lijkt wordt in de literatuur (Jack London) en bezongen wordt in de muziek (Bob Dylan) De 

typische hobo, een verbastenng van hoe boys, letterlijk schoffeljongens, had een rebelse geest 

met een revolutionair bewustzijn en werd geplaagd door de kwaal die de Duitsers Wanderlust 

noemen (Voeten, ρ 148, noot 39) 

92 Doorn, L van (1994), Wegwijs, NIZW (o a pp 95-102) 

93 M H R Nuy (1996), zie noot 43 (ρ 53) 

94 Ik volg hier wisselend de beschrijving door Heydendael (noot 85) en door Layendecker 

(noot 54) 

95 Levinson, В (1966), ρ 166, zie noot 89 
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96 Cf noot 39 
97 Heydendael, ρ 33 (noot 85) 
98 Zie Τ Voeten (noot 39), zie Jennifer Toth (1993), The Mole People Lfein \he Tunnels beneath New 

York City, Chicago Review Press 
99 Levinson, ρ 166, zie noot 89 
100 Tot die bevinding komen ook R A Weltman ( 1964, A comparative study o] institutionalized ana 

non-insUtutionalizei homeless men, Diss New York) en Ρ Heydendael (1969, noot 85) 
101 MHR Nuy(1996), pp 12-26, zie noot 43 
102 Idem, ρ 74 

Professor Prick '() want waarnemen is (ook) het zich richten van een menselijk subject als 
bezielde lichamelijkheid op de objectieve werkelijkheid ' In Heel de zieke mens Pleidooi vooreen 
antropologische neurologie, KDC/KSC, Nijmegen, 1994 

103 Heydendael, ρ 49 (noot 85) 
104 Voor een uitvoerige verantwoording van de keuzes zij verwezen naar Heydendael's disserta

tie, ofwel, voor een samenvatting daarvan, naar ρ 81-82 van Uit de pas, vermeld in noot 39 
105 De term 'veldafhankelijk' heeft betrekking op de eigenschap van personen die aangeeft of 

men afhankelijk is van de omgeving Dit kan zowel fysisch, psychisch alsook sociaal worden 
bedoeld 

106 In later onderzoek werd dit bevestigd Cf A Binnendijk (1972), Onderzoeknaar de sociale per
ceptie van thuisloze mannen, ISG Doet Scr Nijmegen 

107 De 'perceptie' heeft te maken met cognitieve eigenschappen, de 'sociale perceptie' daarente
gen heeft betrekking op het interpersoonlijke gedrag 

108 Gewezen wordt op de attitude-onderzoeken van Heydendael (1980) en van Nuy (1981) 
109 Illustratief zijn twee casussen op ρ 35 in Heydendael & Nuy (1992), Achtergronden van thuis-

loosheid, Wolters-Noordhoff Zie (zeker) ook De Deftige zwerver van Jacob Sleutelberg, Podium 
1998 

110 Ρ Heydendael (1969), Een psychologische studie over thuislozen Over de persoon van de 
thuisloze wie is hij? (Dl 1), in Intermediair V, 17 oktober 

111 Zie ρ 95 van Uit de pas (noot 39) 
Hoe in leven te blijven zonder inkomen en onderkomen, vereist ook volgens Weber een 
gedrag dat zich nadrukkelijk op het heden richt en veel minder op verandering of overwin
ning R Weber (1984), Ubensbedingungen und Alltag der Sladtstreicher, Diss Bielefeld Deze auteur 
pleit ervoor dat hulpverleners naar de hulpvragers gaan, zogenaamde streetworkers zouden dan 
de straat op moeten gaan om iedere thuisloze te bereiken om op die manier het bestaande 
wantrouwen tegenover de hulpverlening weg te nemen Op dit thema, het zogenaamde 
vindplaatsgerichte werken en de bemoeizorg, kom ik in het laatste tijdvak nog uitvoerig 
terug 

Leven bij de dag is functioneel als men over de toekomst alleen maar onzeker kan zijn Een 
ontbreken van perspectieven levert buitengewoon veel stress op en daartegen zal elk mens 
zich trachten te beschermen Daarom stelt Van Doorn (in Wegwijs, NIZW 1994, ρ 93) 
terecht, dat wie geen plannen maakt en geen verwachtingen koestert, de kans op teleurstel
lingen minimaliseert 
Het begrip 'tijdloos' is ook te vergelijken met de term 'gestichtstijd', waarin tijd en ruimte in 
het leven van chronisch psychiatrische patiënten zijn 'gevangen', zie ρ 125 e ν in Dr ontmas
kering De terugkeer van het eigen gelaat van mensen met chronisch psychische beperkingen van D Perry & 
MHR Nuy (1997), SWP 

112 De thuisloze is een 'psychologisch enigma', Levinson (noot 89) 
113 MHR Nuy (1996), ρ 61, noot 43 
114 Dit gegeven vormde ook de bron voor het ontstaan van het leerboek complexe maatschap

pelijke problematiek ten behoeve van geneeskundigen in opleiding, Medicus t Maatschappij 
onder redactie van MHR Nuy en E van de Lisdonk, SWP 1995 

115 Deze drie studies staan eveneens, maar mijns inziens te bondig, beschreven in Uil de pas 
(noot 39, pp 86-92) 
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116 J S Bruner (1956), You are your constructs, Contemporary Psychology, 1, 355-57 

117 Binnendijk, A (1972), Exploratie} onderzoeknaar de sociali ptrapliivan thuisloze mannen, Doet Ser 

Nijmegen 

IIB Kelly, G A (1955), Tbt psychology oj personal constructs, Vol I, New York 

119 Bonanus, H (1980), Persoonlijke psychologie, 2 Din , Van Loghum Slaterus 

120 Beeldvorming, pp 74-80 in Op de drempel (noot 43) 

121 Het aardige van deze test is, dat het de proefpersonen suggereert dat ZIJ anderen in hun 

omgeving beoordelen, maar in feite is het een instrument dat primair iemands persoonlijke 

constructensysteem ontlokt (Μ Η R Nuy, Naar een zorgeloze zorg voor thuisloze mannen (p 47, 

Alfa Grave, 1989 ) Het betreft hier een onderzoek naar de betekenis van kleinschaligheid 

waarin onder meer is nagegaan hoe groepsleiders in een groot- versus kleinschalig milieu 

bewoners percipieren (zie tijdvak 1980-1989) 

122 Enkele voorbeelden uw moeder, uw vader, de vrouw met wie u het meest bevriend bent 

geweest, de man met wie , iemand bij wie u zich het minst op uw gemak voelt, de meest 

succesvolle persoon die u kent, de meest gelukkige , de meest betrouwbare etc 

123 Heimes, D ( 1981 ), Oriwechsel als Lebensform Theoretische und empirische Beiträge zur psychosozialen 

Situation nichtsisshafter Menschen, Diss Tubingen 

124 Hier geldt de kanttekening, dat deze REP-test nogal wat van de thuisloze vraagt Het is een 

sterk verbale tekst en de thuisloze moet zelf actief en creatief zijn constructen onder woor

den trachten te brengen Terecht ook stelt W van Blijswijk (1969), dat, zoals ook Kelly zelf 

benadrukt, veel constructs intuïtief worden gebruikt Dat betekent, dat aan het antwoorden-

patroon niet altijd te zien is of achter een simpele verbale cognitieve structuur een rijkere en 

meer gedifferentieerde gevoelsmatige structuur schuilgaat (in Thuisloosheid in het ІісЫ van Kelly's 

theorie over de "personal constructs", een literatuurstudie, Doet Scr Psychologie, KU Nijmegen 

125 Boekhorst-de Gnp, G (1976), Onderzoek naar Locus ojcontrol en Social Character bij thuislozen, 

Doet Scr KU Nijmegen 

126 Rotter, J В (1966), Generalized expectancies for internal vs external control of reinforce

ment, Psychol monographs, General and applied, 80, 1 

127 Riesman, D (1952), Faces in (be crowd, York University Press, New Haven 

128 Boekhorst-de Grip, noot 125, ρ 43 

129 Idem, ρ 29 

130 Ormel, Η (1980), Moeilemel leven of een moeilijk ¡even, Diss , Konstapel Groningen (ρ 255) 

131 Zo luidt de titel van een essay van Dons Lessing ( 1993) in Gevangenschap waarvoor we kiezen, 

Bodoni Baarn 

132 Idem, ρ 58 

133 Riesman, in Boekhorst-de Grip (ρ 33), spreekt van een'psychische gyroscoop' een instru

ment dat eenmaal door ouders en andere gezagsdragers, zoals leraren, in beweging is 

gesteld en dat ervoor zorgt dat het individu de juiste koers houdt 

134 Zo herkenbaar in Noodlottige passies (zie hoofdstuk IV), een autobiografie die eerder een pro

test is tegen de sluwheid van mensen dan een biecht over de eigen roekeloosheid (Dl 1 van 

Een slecht geïnspireerd bestaan, M H R Nuy, 1989, Alfa Grave ) 

135 Boekhorst-de Grip, noot 125, ρ 35 

136 Kassarjian, W M (1962), A study of Riesman's Theory of social character, Sociometry 25, 213 

137 Aan haar onderzoek werd meegewerkt door 162 thuislozen uit zeven verschillende instellin

gen De controlegroep bestond enerzijds, dat wil zeggen, voor de 1-E-schaal uit 42 bouw

vakkers (benaderd op verschillende bouwterreinen), anderzijds, wat betreft de 1-O-schaal, 

uit een geselecteerde groep van 114 ongeschoolde en geschoolde arbeiders uit het Nijmeeg

se Groei-onderzoek (zie Boekhorst-de Gnp, ρ 63-64) 

138 Zoals ook Boekhorst-de Grip (p 77) zelf constateerde Er is, bij thuislozen en bij bouwvak

kers, in ongeveer gelijke mate sprake van 'een algemeen ongeloof m eigen inbreng' 

139 Heydendael, Ρ (1969) ρ 64, zie noot 85 

140 Zie R Halfens (1985), Locus of control Beheersmgsoricntalie m relatie tot ziekte-en gezondheidsgedrag, 

Diss Maastricht (ρ 26-27) Zie ook A Evers e a (1992), Documentatie van tests en testresearch m 

Nederland, NIP, Van Gorcum (p 51) 
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141 Zie R Halfens (1985), Locus of control Beheersmgsonentatie m relatif lot zuktt- en gezondheidsgedrag, 

Diss RUL Maastricht, zie R Sanderman, С Hosman en M Mulder (1995), Hit meleti van 

determinanten van gezondheid een overzicht van van beschikbare meetinstrumenten, Van Gorcum Assen (p 

50-52) 

142 Andnessen, J ( 1972), Interne of externe beheersing, in Nederlands Tijdschrift Psychologie 27, nr 

4, pp 173-190 Ormel, zie noot 130 Eindrapport van het Regioproject Nijmegen, z ie j 

Furer en J Persoon (Red ), Ziektegedrag en sociaal-culturele context, 1SG 18 Nijmegen, 1987 

143 Knippenberg, F van ( 1978), Exploratie} mdtrzoek naar het interpersoonlijk gedrag van thuislozen, Doe 

Scr Nijmegen 

144 Leary, Τ ( 1957), Interpersonal diagnosis of personality, New York 

145 Zie Heydendael's observatie in diens dissertatie ρ 40 e ν , eveneens in Uil de pas, pp 31 - 37, 

zie ook bij G Orwell, noot 189 

146 Dit schema is gebaseerd op de beschrijvingen door Van Knippenberg, ρ 23-25 

147 Van Knippenberg (ρ 27) verwijst o a naar Armstrong (1958), een groep alcoholisten en een 

vergelijkbare groep met-alcoholisten beschreven aan de hand van de lijst zichzelf, hun moe

der, hun vader, vrouw, ideale zelf en ideale vrouw 

Het door Van Knippenberg gebruikte beoordelingsinstrument was vertaald door R Diekstra 

(1972) 

148 Leary in Van Knippenberg, ρ 24, noot 143 

149 Bnar, Sc enj Bien (1963), in Van Knippenberg 

150 Truckenmtller, J L (1971), idem 

151 Zie bijvoorbeeld Heydendael (1969, ρ 85), noot 85 

152 Een variant op de typering door de etnograaf Spradley ( 1970) 'Het is een wereld van 

vreemdelingen die "vrienden" zijn ' In Uit dl pas (p 39, noot 39) door ons omschreven als 

een treffend kenmerk van thuislozen ook al bevinden zij zich bij elkaar in eenzelfde omge

ving, het blijven sterk in zichzelf gekeerde mensen die desondanks door een soort 'geheimtaal' 

met elkaar verbonden lijken Het zijn dan vaak korte aanduidingen van een zeker lotgenoot

schap, symbolen van acceptatie (Spradley, J Ρ, You owe yourself a Drutik, Boston ) 

153 Z i e M H R N u y ( 1 9 9 6 ) , ρ 17, noot 43 

154 Er zijn in deze periode uiteraard meer dan dne wetenschappelijke stagiairs geweest Te den

ken is aan Dellaert-Werten, aan Van Blijswijk, Hulshof en Horvers Dat hun werk niet wordt 

besproken, suggereert niet een bepaalde waardering voor hun inspanningen Zonder hen 

tekort te doen, is te stellen dat hun werk vooral hun persoonlijke (professionele) ontplooiing 

ten goede kwam Het betrof veelal een literatuurstudie 

155 Zie Η Uniken Venema en Η Garretsen (Red , 1995), pp 33-45 Gezondheidsonderzoek bij moei

lijk bereikbare groepen, Van Gorcum 

156 W Depreeuw ( 1978), zie noot 47 

157 De gedragingen van mensen worden tegenwoordig verregaand geregistreerd, op uiteenlo

pend terrein én onopgemerkt, 'Big brother is watching you' is bepaald geen fictie De 

onzichtbaarheid hiervan maakt 'dit weten' misschien draaglijk, maar ofschoon we vnje men

sen heten te zijn, is de controle over mensen nog nooit zo omvangrijk geweest als thans In 

plaats van het woord 'duplicaat' zou men, gezien de actualiteit van het onderwerp, ook kun

nen zeggen, dat van vrijwel iedereen een gecomputeriseerde kloon bestaat, een eerder gevaarlijke 

dan draaglijke gedachte Men kan er zich niet van bevrijden, maar het is, denkend aan Dons 

Lessing, (kennelijk) een gevangenschap waarvoor we kiezen 

158 Depreeuw (1978), ρ 72, zie noot 47 

159 Ρ Schnabel (1995) ρ 383 m M H R Nuy & Ε van de Lisdonk (Red ), Medicus ь Maatschappij, 

SWP '() en ook de voorzieningen kunnen niet veel meer doen dan dat proces vertragen of 

de gevolgen ervan te verzachten ' 

160 Depreeuw, ρ 145 Ter vergelijking ZIJ gewezen op de publicatie door Heydendael en Nuy 

in het Tijdschrift Metamedica, Categoriaal institutionaliseren van maatschappelijk gehandicap

ten een achterhaalde visie, sept 1983, pp 334-345 Ovengens werd ditzelfde probleem 

indertijd ook in Nederland gesignaleerd, zie A van Hazendonk e a ( 1976), De zorg voor de 

thuisloze mens, Rapport, De Hülsen Nijmegen 
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161 Dit wijst op mechanismen die zich ook in de Nederlandse hulpverlening voordoen Zie A 

van Berkel en M H R Nuy ( 1991 ), Mechanismen bij de ontwikkeling van tbuisloosbeid, Rapport, ISC 

Nijmegen 

162 Vidich (in Depreeuw, ρ 95) stelt '() de rol waarin men zich begeert, is artificieel, men 

kan de leefwereld niet echt binnentreden en blijft altijd aan de "borderline of their experien

ces" ' 

163 Talrijke variaties zijn mogelijk Schwartz & Schwartz (in Depreeuw, ρ 95) onderscheiden 

onder meer passieve en actieve participatie De eerste heeft betrekking op de vorm waarin 

de onderzoeker wel aanwezig is maar dominant vanuit de observatierol Actieve - - gaat ver

der, men leeft op dezelfde manier, men vertoont eenzelfde gedrag en probeert aldus de leef

wereld te doorgronden, (veelal door vanuit een omschreven engagement op strategische 

momenten vragen te stellen) 

164 Depreeuw, ρ 131, zie noot 47 

165 Het thema van de apologie, zie Van Doom (1994), noot 111, ρ 87 e ν 

166 Cf R Pool (1996), Vragen om li sterven, WYT Rotterdam (een kwalitatief onderzoek naar 

euthanasie in een Nederlands ziekenhuis) 

167 Een soortgelijk mechanisme signaleert Christopher Jencks (p 102-105) in de Verenigde Sta

ten, ZIJ het dat hij thuisloosheid in een vrijwel strikt maatschappelijke context plaatst, waar

in met name het thema subsidized bousing een centrale rol vervult, niet eerst als oorzaak, maar 

vooral als eerste stap in de richting van een oplossing 'Although I doubt that changes in the 

housing market played a major role in the spread of homelessness, better housing is still the 

first step in dealing with the problem Regardless of why people are on the streets, giving 

them a place to live that offers a modicum of privacy and stability is usually the most impor

tant thing we can do to improve their lives Without stable housing, nothing else is likely to 

work' (p 107) in Tbi Homeless, Harvard University Press, 1994 

168 Thans, bijna twintig jaar later, gesignaleerd als het grote knelpunt in bijvoorbeeld de drugs

hulpverlening, na te zijn afgekickt, staan velen als het ware met lege handen en radeloos 

weer op straat en keren dan weldra weer terug naar het oude circuit, naar 'een behoud van 

ellende' 

169 De vier onderzoekers/auteurs van Kenmerken van maatschappelijk gehandicapten, Rapport ISG, Nij

megen, 1980 Zie ook Ρ Heydendael en M H R Nuy (1981), Kenmerken van maatschappe

lijk gehandicapten Clusters en voorzieningen, in Tijdschrift Psychiatrie, jrg 23, nr 7/8, pp 

473-486 

170 Verderop, dat wil zeggen in het laatste tijdvak, zal uiteengezet worden waarom het een 

obsolete term is Terzijde kan worden opgemerkt, dat er verwantschap is tussen deze term, 

'misfit', en de later in deze studie genoemde term 'moral stranger' 

171 Ruesch,J (1969), Social disability iht problem of misfits in society Conference of the World Fede

ration for Mental Health and Social Psychiatry, paper, Edinburgh 

172 Zie Op dt drempel , ρ 19, noot 43 

173 Tijdens een studiedag in 1971 van de Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg introduceer

de Heydendael het begrip 'misfit', zie Uil de pas, ρ 60-62, noot 39 

174 Dat wil zeggen, mijn visuele interpretatie van zijn denkbeelden omtrent 'the misfits' 

175 'De hoeveelheid, de complexiteit en de langdungheid van allerlei ongunstige factoren zijn 

niet zomaar op te heffen', ρ 62 Uil de pas (noot 39) Cf Ρ Schnabel ( 1995), De weerbarstige 

geestesziekte, SUN 

176 Het eerste hoofdstuk van Op de drempel (noot 43) handelt over het ontdoen van schuld aan 

het falen 

177 Volgens Ruesch (noot 171) bestaat de kerngroep van sociaal onbekwamen uit mensen die 

hebben blootgestaan aan traumata en ziekten, en uit mensen die sensorische en motorische 

defecten hebben en die lijden aan neuroses of psychoses Hieraan moeten toegevoegd wor

den de mensen die vanwege hun culturele, opvoedings- en economische condities sociaal 

gedepriveerd zijn en niet in staat zijn om de beschikbare technische en culturele faciliteiten 

te gebruiken (zoals omschreven op ρ 8 van het onderzoeksrapport noot 169) 
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178 In De Gelderlander van 11 en 15 maart 1997 lezen we hoe er voortdurend een appèl op het 

geweten van de samenleving wordt gedaan Van Hoof spreekt van een zwerversplaag, het

geen anderen ernstig schokt, een spanningsveld tussen intolerantie en het onacceptabele 

daarvan 

179 Nogmaals ZIJ gewezen op de rapportage door Van Hazendonk e a (1976), noot 160 

180 Zie Uit de pas, ρ 112-113 (noot 39) 

181 Nuy, M H R (1981), Attitudesvan maatschappelijk gehandicapten. Rapport 1SG Nijmegen, Nuy, 

Μ Η R ( 1982), Beschermd wonen Over bel leven en werken in een pensiontebuis en andere vormen van 

wonen, Dekker & van de Vegt 

182 Heydendael, Ρ (1980), Thuislozenzorg voor wie? Een attitude-onderzoek bi) thuisloze тлиит,Rapport 

1SG Nijmegen, Nuy, M H R ( 1981 ), zie noot 181 

183 Zie Heydendael noot 182 Zie tevens Ρ Heydendael en M H R Nuy (1981), Attitudes van 

thuisloze mannen, in Gedrag - tijdschrift voor psychologie 9, 4, pp 233-49 

184 Heydendael, ρ 12 (noot 182) Het retraitisme is een van de aanpassmgswijzen die Merton 

in zijn theorie onderscheidt, de andere zijn conformisme, innovatie, ritualisme en rebellie 

In een onderzoek naar de levenswereld van langdurig werklozen hanteren Kroft e a (Een tijd 

zonder werk, 1989) op pag 296 e ν eveneens deze theorie en komen zij tot een onderscheid 

in vier culturen van langdurige werkloosheid Eén daarvan is de fatalistische werkloosheids-

cultuur tot welke de retraitisten worden gerekend De beschrijving van deze cultuur (p 323 

e ν ) vertoont opvallende overeenkomsten met de algemene omschrijving van de populatie 

thuislozen Onder deze categorie werklozen vinden de auteurs passieven, sociaal onvermo

genden, bindings- en tijdlozen 

185 Overigens is retraitisme ook een soort verzamelterm, hetgeen duidelijk wordt wanneer naar 

de items wordt gekeken van de anomieschaal en de dogmatisme-schaal, items die respectie

velijk machteloosheid en dogmatisme meten, maar welbeschouwd duiden op een instelling 

van 'zich terugtrekken' 

186 De 'titel' van een categorie mensen die in mijn onderzoek naar attitudes ( 1981 ) wordt 

omschreven als 'mat en onaangedaan', pp 64-80 (zie noot 181) 

187 In Uil de pas bijvoorbeeld, ρ 96 e ν (noot 39), worden vooral de verschillen benadrukt Het 

nadeel hiervan kan zijn, dat het werkt als een self-fulfilling prophecy door de aandacht voor 

verschillen reproduceren we als het ware gemakkelijker en steeds hetzelfde (negatieve) 

beeld Dit hoeft niet per se een onbetrouwbaar beeld op te leveren, maar het typeert een 

bepaald, bijna moralistisch gebeuren, namelijk dat ze bij herhaling op die wijze worden 

beschreven 

188 Zie (ook) hoofdstuk VI 

189 Vglk George Orwell - de journalist Eric Blair - (1970), Aan de grond m London en Parijs, Meu-

lenhoff 'De vrouwen die boven zijn niveau leven - al is het maar een heel klein stukje -

bevinden zich even ver buiten zijn bereik als de maan' (p 167) Aan zo'n zin hoeft niet te 

worden toegevoegd welke Tcwalijke' smetten aan zo'n nederige positie zijn verbonden 

190 JaspersJ & R van der Vlist (1981), Sociali psychologie in Nederland Dl I Hetmdwidu, Van Log-

hum Slaterus 

191 Heydendael, Ρ (noot 182), ρ 52 

192 Zie noot 181 Ik volg hier grotendeels het spoor zoals door mij is uitgezet m het gelijknami

ge artikel in het Tijdschrift voor Psycbielnt 25, nr 10, 1983, pp 711-726 

193 De (samenvattende) conclusie uit het onderzoek 'Kenmerken maatschappelijk gehandicap

ten' (noot 169) Een conclusie ook die in tegenspraak lijkt met de bevindingen van De Haen 

en Schretlen ( 1981 ), maar uit dat onderzoek blijkt niet, zoals het doet geloven, dat het om 

verschillende mensen gaat, maar dat er door deskundigen tamelijk verschillend over deze 

mensen gedacht wordt, - zie in plaats van ten bed Hoeveel bedden in psychiatrische ziekenhuizen kunnen 

worden vervangen doorplaatsen in hostels, NcGv-reeks 36, Utrecht 

194 Uit de vermelde populaties is een a-selecte steekproef getrokken elk ter grootte van 60 man

nen/vrouwen Uit de 282 mannen uit het onderzoek van Heydendael zijn de mannen geko

zen die langer dan 1 jaar in de instelling verbleven en niet ouder waren dan 65 jaar 
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(N= 104) Aangezien binnen de thuislozenzorg het onderscheid 'permanent en resocialisatie' 

niet voorkomt, is de restgroep (N=123) alleen bij de analyses betrokken indien de popula

ties als 'totaal' met elkaar werden vergeleken 

195 Er blijkt niet een typisch 'resocialisatie-cluster' te bestaan, maar dat neemt niet weg, dat uit 

de resultaten ook blijkt, dat permanent verblijvenden meer percipieren vanuit een toestand 

van berusting en een zekere uitzichtloosheid, bij de groep resoc bewoners is dit, gemiddeld 

gezien, precies andersom Vanwege hun meer toekomstgerichte instelling kunnen ZIJ zich 

wat gemakkelijker neerleggen bij het verblijf in de instelling, dat in beginsel geen perma

nent karakter draagt Permanent-verblijvenden leven dichter bij het verleden en piekeren 

daar ook meer over, resoc bewoners hebben zich over het algemeen in sterkere mate vrijge

maakt van de weinig prettige herinneringen aan het verleden, waardoor ruimte kan ontstaan 

voor meer nieuwe ervaringen In een verblijf met een duidelijke resocialisatie-functie wor

den bewoners ook sterker geprikkeld om te werken aan hun autonomie In verblijfsvormen 

met een meer permanent karakter daarentegen komen die aansporingen minder nadrukkelijk 

voor En zo is de ene groep meer opstandig ten aanzien van hun afhankelijkheidspositie en 

lijken de anderen (in pensiontehuis en APZ), evenals de thuislozen, eerder te berusten in 

een leven zonder duidelijke horizon 

196 E Ferran en A Sabitini (1986), Homeless Youth The New York Experience, Symposium on Home-

lessness, New York 

197 E Engelsman en J Hamel (1977, Huisvesting ai hulpverlening. Nota С R M , Den Haag) bena

drukken de machteloosheid van veel hulpverleners en spreken van een negatieve camere die 

de client achter de rag heeft, hetgeen uitmondt in een opgegeven worden door de instellin

gen A van Oosten (1980) verwijst naar de professionalisering en de daarmee gepaard gaan

de specialisering, hetgeen onder meer leidt tot toegespitste methodieken en het hanteren 

van entena, zoals motivatie en zelfinzicht Vluchtpsychiatrie, luxe-hulp en psychohobby 

Over de onbeheersbaarheid van de psychosociale hulpverlening, m Maandblad Geestelijke 

Volksgezondheid, nr 3, pp 216-228 

198 MJ Verblakt (1983, ρ 20), Jongeren zonder horizon, Doet Scr ISG/Pedagogiek, Nijmegen 

199 Zie noot 198 Wat betreft de theorie verwijs ik naar drie destijds belangrijke bronnen Η 

Angenent (1977), De basisdimensies in de opvoeding gemeten met een vragenlijst, in 

Gedrag, tijdschrift psychologie nr 1, Η Geene ( 1976), De appel en de boom, Dekker & Van de Vegt, 

Hrsg Cukenbiehl ( 1979), Felder der Sozialisation Sozialwissenschaflliche Beitrage zum Studium päda

gogische Berufe, Westermann, Braunschweig 

200 De hel is de metafoor voor alle opeengestapelde ellende die veel jongeren hebben door

staan, een ellende die talloze varianten kent maar vaak te maken heeft met ontsponngen in 

het gezin van herkomst prostitutie, drankmisbruik, (seksueel) geweld, criminaliteit, echt

scheiding, een route door kinderbeschermingsinternaten en pleeggezinnen Het kristal staat 

voor de jeugdigheid en de vastberaden hoop 

201 Zie С Haans (1992), Kinderen voor onze rekening, SWP 

202 Zie de bespreking van het onderzoek door Binnendijk 

203 Verblakt (1983), noot 197, ρ 125 

204 Baars legt uit, dat vele hulpverleners ook met een (te) complexe problematiek worden 

geconfronteerd (p 23), zie Sisyphus , noot 73 

205 Zie Depreeuw, noot 47 

206 Zie Uit de pas (noot 39), ρ 38 

207 Bink, R in Uil de pas (noot 39), pp 13-17 

208 Verblakt, noot 197, ρ 129 

209 Deze houding vinden we terug in elk onderzoek naar jongeren Zie (in bibliografie) Terpstra 

(1987), zie Korf en Hoogenhout (1989), zie Van der Ploeg e a (1991), zie De Bie en Dortmans 

(1990), de meesten worden 'een braaf meisje' of een 'gewoon, fatsoenlijk mannetje' 

210 D Korf en Η Hoogenhout (1989), Thuis op straat, Platform CCz Amsterdam 

211 L Platvoet (1988), Zonder vaste woon of verblijfplaats, De Balie 

212 Ploeg, J D van der (1986), Inzicht in jongeren met belemmerd uitzicht, Rapport, RU Leiden 

- < I 2 - DE ODYSSEE VAN T H U I S L O Z E N 



213 A de Jong ( 1991 ), Een onbesproken kinderwereld Opgroeien ¡η een amoedetradttie, Van Triebt 

214 С Haans, zie noot 201 

215 BIJ thuisloze jongeren (zie noot 200) is de conflictsituatie thuis de belangrijkste oorzaak 

voor weglopen, wegblijven of worden weggestuurd Het spreekt vanzelf, dat het zelden een 

eenmalig conflict is, maar een reeks van conflicten gedurende langere tijd Het zijn lang niet 

alleen maar ordinaire bestanddelen van een generatieconflict, maar in veel gevallen, zo blijkt 

bij Korf & Hoogenhout en ook bij Platvoet, betreft het gezinssituaties die een evenwichtige 

situatie tussen ouders en kinderen in de weg staan scheiding, incest, ziekelijke moeders met 

afwijkend gedrag, een orthodox-gereformeerde vader et cetera 

216 L Platvoet (noot 211 ), ρ 99 

217 J van der Ploeg in 'Soms worden ze gewoon op de stoep gezet', Tijdschrift Sociale Stctor, dec 

1987 

218 Dermot McMahon, een socioloog, geciteerd in R Bary ( 1988), Thuislozenzorg m Nederland en 

Mand, Doet Scr RU Leiden (p 43) 

219 M H R Nuy en Ρ Heydendael ( 1986), Dt passant m de thuislozenzorg, Rapport ISG Nijmegen 

Zie ook Het labyrint van zwervers I en II, in Mtiamedica, nr 2, 1987 (pp 102-117) 

220 Observatie-onderzoek 1971, zie ook noot 145 Zie ook Ρ Heydendael (1972), De passant 

in de thuislozenzorg, in Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 27, nr 9, pp 402-407 

221 С Orwell (1973) 'Nachtasiel', pp 16-25 in Een olifant omleggen, Pnvé-domein 23, Arbeiders

pers 

222 С van Peype (1969), Thuisloosheid en thuislozenzorg, in Tijdschrift Maatschappelijk Werk, ρ 

137 

223 De overnachtmgsregel, dat wil zeggen het maximum aantal aantal nachten dat een passant 

per maand van het passantenverblijf van één instelling gebruik mag maken, varieert per 

instelling (gemiddeld vijf keer per maand) De regel wordt bovendien over het algemeen 

met enige souplesse gehanteerd, zodat een constante maat ontbreekt 

224 De auteurs van het rapport, zie noot 219, benadrukken vooral de praktische overwegingen 

Velen hebben een vermoeiende dag achter de rug, zodat interesse en concentratie minimaal 

zullen zijn Velen kunnen niet lezen of hebben 'stoornissen' van andere aard Bovendien, zo 

bleek uit het observatie-onderzoek, zijn ZIJ doorgaans weinig toegeeflijk Andere methoden, 

zoals participerende observatie of een logboek-analyse (beide kwalitatieve technieken) verg

den een (te) grote personele onderzoeksbezetting 

225 Koopmans, socioloog, tijdens een studiedag van de LSTO in 1971, zie Uit de pas, ρ 59 

226 Vglk De Bie ρ 32-33 (noot 229) 'De huisregels zijn weliswaar streng, maar tevens ondub

belzinnig, en als er ergens behoefte aan bestaat onder de thuislozen, dan is het wel duide

lijkheid ' 

227 Het is natuurlijk de vraag, in hoeverre men de maatschappelijke regel van een kleine bijdra

ge voor geleverde diensten in de zorg opzij kan schuiven Deze drempel lijkt nog de minste 

te zijn, kan zelfs enigszins 'opvoedend' werken Daarover zijn de meningen steeds verdeeld 

228 Zie S Lobenstein in Tijdschrift Sociale Sector nr 5, 1987 

229 H de Bie (1989), Stadsnomaden in Nederland Een antropologische studie naar de leefwijze van zwervers in 

Utrecht en Amsterdam, Doet Scr Antrop , PLOl 1-publicatie nr 3, ISC Nijmegen 

230 George Orwell (noot 221) komt in Nachtasiel (p 21) tot de conclusie, dat deze permanente 

verveling zelfs erger is dan het voortdurende gevoel van maatschappelijke schande In Aan de 

grond in Londen en Panjs, ρ 167, merkt hij op dat het juist het probleem is, hoe men van de 

verveelde zwerver die maar half leeft een mens met zelfrespect kan maken Dat is de kem 

van de zaak Cohen & Sokolovsky ( 1989), wijzen in Old men of the Bowery (ρ 134) op het uit 

1935 daterende boek van Tom Krorner, Waiting for Nothing, 'which encapsulates the concrete 

and abstract existence of many of these men's lives ' 

231 De Bie, ρ 56 Helmes, D {Ì98\), Ortwechsel als Lebensform, Diss Tubingen 

232 De Bie, pp 57-59 

233 Eén van de redenen is volgens sommigen ook dat de klandizie in de thuislozenzorg verandert 

en dat veel zwervers zich onbehaaglijk voelen tussen, zoals zij het zien, zoveel gestoorden 
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234 Zie Weber, noot 111 

235 A Blom (1987), ΐχ-psychiatnsche patiente« m de thuislozznzorg, Doet Ser Vakgr Psychiatrie VU 

Amsterdam Samen met L Perquin (1990) schreef hij het (bekroonde) artikel Ex-psychiatn-

sche patiënten in een pensiontehuis, in Maandblad GasltUjkt Volksgezondheid nr 11, pp 1139-

53 D Postma (1988) beschreef een impressie van enkele commerciële pensions, zie hfdst 8 

in Nuy, M H R (Red ), Dtcorvan sociale armoede, SDU Den Haag Pas jaren later, in 1996, 

volgde over dit onderwerp de dissertatie van de socioloog F Spienngs, Op tijm kracht, SWP 

236 A Blom, ρ 18 

237 Zie onder meer de video Verdwaald (1987) door Irene van Ditshuizen 

238 A Blom, ρ 36, D Postma (1988), zie noot 235 

239 De brand in pension Vogel in 1992 was belangrijke aanleiding hiertoe Zie Passage I, nr 4, 

1992, ρ 108 

240 Ρ Heydendael (1993), ρ 47 in Tavecchio e a (Red ), Visits op thuisloosheid, SWP 

241 Temtona, de inaugurale rede van Dr Ρ Heydendael in januari 1987 H is de eerste hoogle

raar in de maatschappelijk gehandicaptenzorg, KU Nijmegen Zie tevens ρ 39-42 van Ach

tergronden van thuisloosheid (noot 247) 

242 We zien een jaarlijks toenemende groei in de ambulante hulpverlening 

243 Thuisloosheid is (ook) niet 'iets' dat iederéén kan overkomen, zie Μ Η R Nuy (1993), noot 

48, -alhoewel een bijstelling van deze opvatting wellicht juist is (zie J Sleutelberg, noot 

109) 

244 Het betreft mechanismen die vooral herkenbaar zijn bij mensen die langdurig thuisloos zijn, 

mechanismen die in alle studies, maar het meest systematisch zijn beschreven door L van 

Doom (1994), zie noot 92 

245 Rossi, PH (1989), Down and out in America, Chicago, University Press, geciteerd in Roorda en 

Heydendael, noot 248 

246 Heydendael, ρ 15, noot 241 

247 Ρ Heydendael en M H R Nuy (1992), Achtergronden van thuisloosheid (ρ 71, zie ook ρ 40), 

Wolters-Noordhoff 

248 Roorda-Honée, J G Μ Th & Ρ Heydendael (1997), De gezondheidstoestand van dak-en thuislozen 

in Nederland, ISG - rapportage t b ν de scenanocie VTV van het RIVM (ofschoon compact, 

is hun rapportage het meest volledig) Eerder deden С Konig e а ( 1993, Gezondheid en 

bestaansonztkeebtid m Nederland, SEGV-publicatie 13) al een uitvoerige literatuurstudie naar de 

gezondheidssituatie van allochtonen, langdurig arbeidsongeschikten, langdurig werklozen 

en thuislozen 

249 A Joosten (1989), Dt lichamelijke gezondheid van thuisloze manntn, Doet Ser 1SG, Nijmegen Zie 

ook A Joosten en M H R Nuy (1989), Het lichamelijk territorium van de thuisloze man, 

pp 1692-93 in Medisch Contact 51/52 

250 Zie onder meer de publicatie van F Quispel en M Slockers (1985), Medische zorg voor 

daklozen, in Medisch СояІясІ 51/52, pp 1593-1596 Zie ook het het rapport Onverzekerden in 

Amsterdam, GG & GD Amsterdam, 1991 

251 Zie het rapport Daklozen en thuislozen, een advies van een commissie van de Gezondheidsraad, 

Den Haag, 1995 

252 Zie Korf en Hoogenhout, noot 210 

253 ZieJ Mullink, ρ ПО, noot 79 

254 Zie rapport Gezondheidsraad (1995), Daklozen en thuislozen, Advies, ρ 72 

Overigens kan met betrekking tot TBC worden opgemerkt, dat deze en andere infectieziekten 

wederom, anno 1997, grote ongerustheid wekken In derde wereldlanden is het doodsoorzaak 

nummer één, hier kwam het hoegenaamd niet meer voor, maar steekt opnieuw de kop op 

Volgens een specialist van het AMC (in een van de televisie-journaals) vanwege ons groot

schalige misbruik van antibiotica waardoor er resistentie optreedt ten aanzien van bacteriën 

255 R Horst, ρ 69-70, zie noot 2 

256 Mullink, ρ 105-110, noot 79 
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257 M H R Nuy & Ρ Heydendael (1986), De verzorgings- en verpleegbehoefte van thuislozen, 

Rapport ISG, Nijmegen De auteurs publiceerden hierover voorts in het Tijdschrift voor Zieken

verpleging, resp in nr 10, 11 en 12 (1985) en in nr 4, 1987 (zie noot 38) 

258 De lichamelijke gezondheid van thuisloze vrouwen is ook apart onderwerp van studie 

geweest en gerapporteerd in de gelijknamige publicatie van M J H Kraft ( 1990), Doet Ser 

ISC Nijmegen en eveneens, samen met Nuy, in Medisch Coniaci, 17 mei 1991, pp 637-638 

259 H Selten ( 1986) maakte in het kader van voormelde onderzoek een inventarisatie van het 

geneesmiddelengebruik, Geneesmiddelengebruik hij thuislozen, Doet Ser ISC Nijmegen 

260 De hulpindex is een (individuele) somscore op de validiteitsgegevens en levert een criterium 

van verzorgings- en verpleegbehoeftigheid, deze methode is afgeleid van het SlVIS-Jaar-

boek 1983, SIG Informatiecentrum voor de gezondheidszorg, Utrecht 

261 J Roorda-Honée & Heydendael, zie noot 248 

262 Brussel, G van, Ρ Harms Η Nagel, С von Meyenfeldt en W van de Rijt (1989), Project 

Thuislozenzorg, CG ь GD Amsterdam Zie ook J van Limbeek, V van Alem en L Wouters 

(1990), Oak-m thuisloos m Amsterdam ten rapportage van de bevindingen uil onderzoek naar de eerste 346 

dak- en thuisloze cliënten van bri project Thuislozenzorg GG & GD Amsterdam, GGz-reeks 1, Amster

dam 

263 A Joosten, zie noot 249 

264 Te noemen zijn ondermeerde studie van Cohen en Sokolovsky (1989), Old men of the Bowery 

Strategies for survival among tht homeless, The Guildford Press, New York/London, Ph Bnckner 

( 1985), Health care of homeless people, New York Springer, Webster, 1 W en M Hams ( 1988), 

Bridging the gap-health care for the homeless, in The Medical Joum of Australia, Vol 149, 

november 

265 EL Bassuk (1983), Adressing the needs of the homeless, Boston, Globe Magazine, ρ 12, 

november 

266 Enkele casus naar het werkverslag van Ineke Beslau in G van Brussel e a , ρ 85 e ν , zie noot 

262 

267 Ρ McKay (1986), My home is a lonely bed in a dreary shelter, in de Washington Post, febr 16 

268 Een nachtopvang waar een houten stoel iemands bed is 

269 Inj Mullink, ρ 21, zie noot 79 

270 Waarom meer mannen dan vrouwen, heeft volgens prof Terry Williams te maken met het al 

dan niet aanvaarden van hulp Het is een cultureel en gender dynamic verschijnsel, een man wil 

geen hulp aannemen, hij wil zich niet als zwak, kwetsbaar en afhankelijk profileren (in Τ 

Voeten, ρ 200, noot 39) Het is mijns inziens een veronderstelling die niet veel harder is 

dan de algemeenheden die hier lange tijd golden, zoals 'de vrouw is meer redzaam dan de 

man en zal daarom minder gauw een beroep doen op de thuislozenzorg' en 'voor vrouwen 

die in een marginale positie verkeren, bestaat de mogelijkheid zich te handhaven in prosti

tutie' (Horst wijst hier ook op) en 'alleenstaande vrouwen krijgen eerder dan mannen 

(im)matenele hulpverlening door gemeentelijke en huisvestingsinstanties' (p 118 in Hey

dendael en Nuy (1992), noot 42) Een 'sterkere' verklaring lijkt, dat veel vrouwen in per

soonlijk beroerde omstandigheden ook en desondanks nog de zorg hebben voor hun 

kinderen, om die reden (de omstandh ) wel vaak een beroep doen op algemene of specifieke 

opvangcentra maar daar niet primair thuisloos worden genoemd ofschoon er veelal sprake ts 

van vergelijkbare psychosociale nood 

271 R Weber (1984), ρ 39, zie noot 111 

272 G Van Menxel (1984), Thuisloosheid in Vlaanderen, Rapport VDVO, Berchem 

273 Bachrach, L L (1987), Homeless women a context for health planning, in The МЛЬапкОмаг-

terly, Vol 65, nr 3 

Een telling door de sociologe Martha Burt resulteerde in een getal van 400 000 daklozen in 

heel Amerika (in Τ Voeten, ρ 146, noot 39) M Burt (1992), Overtheedge The growth of home-

lessness m ld« (98o's, NY, Rüssel Sage Foundation 

274 Heydendael, Ρ, M H R Nuy en H С Brouwers (1990), Prognostisch Landelijk Onderzoek 

Thuislozen en Thuislozenzorg (PLOTT), Eindrapport fase lil, ISG Nijmegen 
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275 Het aantal van 350 betreft de visiblt homeless women, het aantal bidden homeless women is aanzien

lijk, maar moeilijk te schatten (ρ 75 en ρ 133) Kennedy, Stanislaus (1985), Bul where can I 

go Homeless women IH Dublin, Arlin House Dublin 

276 Daly, M (1993), Abandoned profile of Europe's homeless people The second report of ihe European Obser

vatory on Homelessness, FEANTSA Brussel 

277 Kennedy, S , zie noot 275 

(Zelfs) een vrouwelijke arts viel het op, dat vrouwen zich tegen haar 'aanzienlijk terughou

dender en wantrouwender opstelden dan mannen Mogelijk speelt bij hen meer psychiatri

sche problematiek een rol Het is (voorts) begrijpelijk, dat vrouwen in de thuislozenwereld 

zich zeer bewust moeten zijn van hun weerloosheid en zich daarom zo min mogelijk met 

anderen inlaten' H Geurts van Kessel (1994), ρ 34 Problemen aan de onderste extremiteiten bij thuis

lozen Een suwey-onderzoek bij thuisloze mannen en vrouwen in Amsterdam, Doet Scr ISC Nijmegen 

278 Lenehan, G (1985), A Nurses'Clinic for the homeless, American Journ of Nursing, novem

ber 

279 Zie noot 273 

280 Kraft, zie noot 258 

281 McGerigle, Ρ & A Lauriat (1983), More than shelter a community response to homelessness, Boston, 

United planning corporation and Massachusetts Ass for mental health 

282 Graves, M (1985), Working with homeless women a transcultural experience, Spectrum, 

november 

283 Zie (ook) D van den Bogaard (1991), Women and homelessness in the U S Astudyatthe 

United Nations Center for Human Settlements (Habitat), U N New York, Rapport LU 

Wageningen 

284 Multnomah County (1985), Homeless Women, Portland, Ore 

285 Kates, В (1985), Death of a Shopping Bat) hdy, San Diego Harcourt, Brace, Jovanovich 

286 Zie ook de casus in het Eindrapport van het 'Plott-onderzoek', pp 46-55 (noot 229), alsme

de in de publicatie van Heydendael en Nuy, pp 115-17enpp 131-35 (noot 42) 

287 Van Waveren ( 1990), zie noot 316 

288 Nuy, M H R (Red , 1990), Landelijk traject Thuislozenzorg І990-І995 Fundament en Dynamiek, 

Beleidsnota LSTO/ISG, Nijmegen 

289 Pot, E M (1990), De grenzen tussen voorzieningen voor opvang en thuislozen afgetast 

meer overeenkomsten dan verschillen, in Tijdschrift Sociale Sector, juni/juni nr 6, pp 18-25 

290 Instelling voor thuisloze vrouwen te Eindhoven Het Ritahuis dankt haar naam aan de 'heili

ge Rita', een Italiaanse kloosterzuster die later patrones van 'hopeloze zaken' werd 

291 Heydendael, Nuy en Brouwers, zie noot 229 

292 Kraft, zie noot 258 

293 Samuel de Lange (1996) in Het rijk der armen, NRC Handelsblad 4 oktober 

294 De Verenigde Naties heeft het jaar 1987 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Dak

lozen, met als voornaamste doel alle landen dringend te verzoeken om plannen, beleid en 

programma's te ontwikkelen die verbeteringen in de huisvestings- en omgevingssituatie van 

al hun armen en minder bedeelden tegen het jaar 2000 moeten verzekeren Het internatio

naal secretariaat was gevestigd in Nairobi, voorts had elk land een nationaal secretariaat, in 

Nederland de Habitat Commissie Nederland, Den Haag, - onder leiding van Max van der 

Stoel De commissie houdt zich met name bezig met projecten in Peru, Zambia en India 

(Overigens staat het huidige jaar, 1998, in het teken van de oceanen ) 

295 Engbersen, G (1997), Stedelijke marginaliteit Armoede en uitsluiting in de Nederlandse verzorgings

staat, Inaugurale rede 6 maart, Universiteit Utrecht, zie periode 1990 - heden 

296 К Schuyt in VK, 18 januan 1997, De samenleving is geen stoel die zomaar uit elkaar valt 

297 Dat is zo omvattend, dat ik ook België, ι с Vlaanderen, hier buiten beschouwing laat Even

als bij ons inspireerde 'het jaar' politici, onderzoekers en maatschappelijke instanties zich 

bezig te houden met het fenomeen in eigen land, soms op een wijze alsof het zojuist was 

ontdekt Ik noem een paar hoofdpunten De Vlaamse Vereniging voor Onthaaltehuizen 

publiceerde een njk geïllustreerde monografie over thuisloosheid In 1986-87 volgen Pierre 
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Martin Neinnckx en twee fotografen een bewoner van het marginaal wooncircuit, hetgeen 
resulteert in het fraaie fotoboek met aantekeningen Nooit meer thuis, Koning Boudewijnsttch-
ting 1991 Een paar jaar eerder, in 1989, kreeg het onderzoek met betrekking tot de depena-
hsering van de landloperij zijn beslag in de publicatie van PM Neinnckx, Amotát acbtrr slot 
of grendel, eveneens een uitgave van de Koning Boudewijnstichting 

298 Alleen in 1987 verzorgd door voorlichtster M Sparnaay van de Landelijke Stichting voor 
Thuislozenzorg en Onderdak Pas sedert een paar jaar is de Federatie Opvang begonnen 
hierin structureel te voorzien 

299 Een krantenkop in щ Nederland van 28 februari confronteert ons met de ultieme schets van 
onwetendheid 'De voedselpakketten van de EC werden niet verspreid volgens de regering 
waren er geen armen in Nederland' Van de beschikbare zes miljoen werd slechts een half 
miljoen uitgegeven Zie overigens het rapport van G Oude Engbennk e a (1986), Mimma 
zonder marge balans van de sociali minima m tien gemeenten, CSD Rotterdam, С Engbersen en R 
van der Veen (1987), Moderne armoede Overleven op bet sociaal mínimum, Stenfert Kroese, F Jens-
ma (1988), Arm in een njk land, pp 37-50 in M H R Nuy (Red ), Decor van sociale armoede, 
SDU Voorts verscheen in 1987 het rapport van С Room, 'New Poverty' in the European Commu
nity, Center for the analysis of Social Policy, Bath 

300 Er lijkt sprake van een lege (staats-)portemonnaie Volgens gepensioneerd dir generaal Gijs-
bers is juist het tegendeel het geval, maar wordt er drastisch gesneden omdat we er geen 
geld meer voor óver hebben Het is de grote afrekening van het alom heersende eigenbe
lang (Trouw, 4 juli 1987) 

301 Stolk, PJ ( 1988), Een historische schande, m Nederlands Ti)dschnjt voor Geneeskunde 132(28), 
pp 1280-82 Een Icop' in D( Groene Amsterdammer van 10 april 1996 illustreert de traagheid van 
enige verandering hierin 'Steeds meer mensen met schizofrenie zwerven op straat ' Stella 
Braam schetst het leven van de kwetsbaren in Nederland - ziek, verwaarloosd, aan de drugs 
en nergens meer welkom 

302 De omvang wordt geschat op 25 000, een aantal dat in vrijwel elk artikel met een vanzelf
sprekend wordt vermeld zonder dat er werkelijk zicht op is Volgens Van der Ploeg zouden 
er evenwel geen echte dakloze jongeren zijn, wel jongeren zonder vaste verblijfplaats, 
hoogst cryptisch (p 7 Congresverslag Dak- en Thuislozen in Nederland, 11 maart 1987) 
Voorts blijkt uit vele artikelen en documentaires, dat zij al met zoveel hulpverleners te 
maken hebben gehad dat ze er liever met een grote boog omheen lopen Elk later onder
zoek onder deze populatie bevestigt dit 

303 Een enkele keer wordt een grens overschreden, zoals in 1995 toen de NS in alle dagbladen 
een paginagrote advertentie liet afdrukken met een zwerver die in lompen gehuld op het 
perron ligt, - desgevraagd volgens de NS een veiligheidsbeamte in vermomming om, in ver
band met de veiligheid, een oogje in het zeil te houden De stichting SODETU stapte met 
succes naar de reclamecodecommissie, zie Straatnieuws jrg 2, nr 3, febr 1995 

304 Zie o a de publicatie in de Staatscourant 12 maart 1987, 'Rol overheid bij oplossing probleem 
van thuislozen is beperkt ' 

305 Dit proces van naar buiten treden - deels (ook) ingegeven door de aangekondigde, landelij
ke herstructurering (de bestuurlijke vormgeving, с q decentralisatie van de maatschappelij
ke opvang) - was aarzelend begonnen in het najaar van 1986 met een bijeenkomst van 
directeuren van zowel thuislozenzorg als algemene opvangcentra Een historische dag, 
waarvan ik mij herinner dat ik als voorzitter het karakter van die bijeenkomst naar de 
mening van velen te sterk benadrukte als een onomkeerbaar begin van samenwerking Voor 
de meesten gold het als een zinvolle kennismaking zonder dat daar iets aan zou worden ver
bonden dat leek op méér dan dat Niettemin is deze dag uitgegroeid tot een succesvolle, 
jaarlijks terugkerende platformdag thuislozenzorg - opvangcentra Zie M H R Nuy (1992), 
Tafelen rondom opvang Een impressie van de Platformdag 1991, in Passage I, nr l,pp 21-
26 

306 Soms omdat het eigenbelang in het geding kwam, maar over het algemeen lijkt me geen 
sprake van geveinsde betrokkenheid 
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307 Exclusief het aantal zwerfjongeren Het probleem van de aantallen komt uitvoerig in de vol

gende tijdsperiode aan de orde, in het bijzonder in het zogenaamde Plott-onderzoek (zie 

noot 274) De thuislozenzorg heeft in 1987 een budget van zestig miljoen 

308 Zie pp 181 -185 in Heydendael en Nuy ( 1992), noot 42 

309 Zie het rapport van de Nationale Woningraad (1988), Dak- en thuislozen als corporatiezorg, 

Almere Zie ook M H R Nuy ( 1989), Naar een zorgeloze zorg voor thuislozt mannen Een onderzoek 

naar ¿e betekenis van brt kleinschalig wootimilin/, ISG/Hoogeland, Alfa Crave 

310 Zie het eerder besproken Amsterdamse veldwerkproject vanuit de C C & CD, maar ook, zij 

het later, de artikelen van F Ribot {Passage, nr 1, 1992, pp 4-7) en L van Tngt (Passage, nr 

1, 1993, pp 11-13), respectievelijk 'Het straatwerk van de medicus'en 'De medicus en de 

passant' 

311 Te denken is aan de ontwikkeling van multifunctionele dienstencentra en, op het vlak van 

secundaire preventie, aan een project als 'sociale thuiszorg', respectievelijk beschreven in 

Achtergronden van thuisloosheid (noot 42), pp 171-72 en pp 148-151 

312 De media toonden niet alléén zwervers, maar tevens eenzaamheid, bestaansonzekerheid, 

vormen van uitbuiting en discriminatie, verschijnselen die op zich niet direct een weerspie

geling zijn van thuisloosheid, maar welke deze kwetsbare bestaanswijze wel mede kunnen 

veroorzaken Tegenstellingen de actieven en de met-actieven, de welgestelden en de ach

tergestelden, het sociale leven in kleine, veilige netwerken tegenover de desolate onderko

mens van hen die geïsoleerd leven, de vnje en de gestigmatiseerde mens, de bevoorrechte 

en de benadeelde mens 

313 Naar A de Swaan (1972), Een boterham met tevredenheid Gesprekken met arbeiders, Van Gennep, 

Amsterdam 'Zolang de ongelijkheid als vanzelfsprekend wordt aanvaard, gaat het mensen-

bederf gewoon door' (p 143) 

314 Dat wil zeggen, kunnen leven met de kwetsbaarheid die hem/haar eigen is, maar dan (wel) 

op een plek waar hij zichzelf kan zijn, een persoonlijke niche 

315 Een term van W te Pas, waarmee gezegd wil zijn dat thuislozen alléén leven, maar ook een 

sterke behoefte hebben tussen anderen te verkeren (in De Tijd, 16 januan '87) 

316 В van Waveren, Ρ Koeken en Τ van de Ven (1990), Onderdak, zonder thuis dakloosheid en thuis

loosheid m Rotterdam, Rapport CSD Rotterdam (respect ρ 35, ρ 87) (De tweede en derde 

auteur zijn verantwoordelijk voor het gezondheidsdeel binnen deze studie ) Met de term 

'economisch daklozen', ontleend aan Amerikaanse literatuur, wordt gedoeld op mensen die 

hun baan verliezen, vervolgens hun woonlasten niet meer kunnen betalen en uitsluitend 

daardoor op straat komen te staan (Huisuitzettingen in Nederland betekenen een meer pro

blematische achtergrond ) 

317 A Heydendael, H С Brouwers en M H R Nuy ( 1990), Thuisloosheid in Oostelijk Zuid bmburg, 

Plott-publicatie nr 6, ISG Nijmegen (p 17) 

318 A Th de Jong (Red , 1990), Thuisloosheid in Nederland, Concern, Amsterdam (p 81) 

319 M H R Nuy (1996), noot 43, ρ 52 

320 'WIJ zijn immers allemaal langdurig afhankelijk, zij het van andere netwerken dan die welke 

door zorgvoorzieningen worden geboden Ieders "beperking" is, dat een zinvol leven zonder 

deze afhankelijkheid vrijwel ondenkbaar is Dat plaatst alle zorg in het perspectief van 

gelijkwaardigheid' (in Post Passage, Passage VI, nr 1, 1997) 'Zonder zorg'noemt S Seven-

huijsen een vreemd en schadelijk ideaal, in een interview met Doortje Kal (1997), Deviant III, 

nr 12, pp 18-21 

321 De sociologe D Creshof in Amsterdam vemcht momenteel wel een kleinschalig longitudi

naal onderzoek Het betreft het zogenaamde camère-onderzoek, waarover zeer beknopt 

geschreven in Wie we zijn, is waar we slapen 's nachts, Passage V, nr 2, 1996, pp 55-62 Zie 

ook haar publicatie in de Sociologische Gids, 1997, De rationele zwerver (pp 291-310) 

322 Van Waveren, noot 316, ρ 78 

323 Verderop, ρ 99-100, blijkt dat bijna 85% van de populatie geen recente ervaring met werk 

heeft 

324 Idem, ρ 82 
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325 De kamermarkt, logementen of woningen die in afwachting van sloop of renovatie voor 

weinig worden verhuurd Zie F Spienngs ( 1996), noot 62 

326 Zo zijn de sociale pensions in zeker opzicht een antwoord op dit fenomeen Met name 

thuislozen met psychiatrische problemen vielen namelijk overal tussen wal en schip Het 

zijn langzamt ontwikkelingen Terecht stelt Van Waveren (p 126) dat veranderingen aan de 

vraagzijde zich zelden direct weerspiegelen in veranderingen in de zorg 

327 Zie bijvoorbeeld het artikel van H de Boer & К Visser (1996), Maatjesschap Over De 

Schieman en Vriendendienst, twee vnjwilligersprojecten, in Passage V, nr 3, pp 124-129 

328 Zie E W Roscam Abbing (1989), De gemeenten en de mensen in de marge, in Tijdschrift 

Sociale Gezondheidszorg 67, m », ρ 2-3 

329 Zo komen N ReelickenJ Teeuwen (1989) tot percentages van respectievelijk 24 en 3%, in 

Gezondheid en welzijn in Rotterdam, ommbusentjucte i 988, GGD R'dam 

330 Η Uniken Venema e a , zie noot 155 

331 General Health Questionnaire, in Van Waveren e a ρ 145 en ρ 158 (noot 316) 

332 In de VS (Baltimore) blijkt 35% van de onderzochte dak- en thuislozen positief te scoren op 

de G H Q PJ Fischer e a (1986), Mental health and social characteristics of the homeless a 

survey of mission users, in Amer J of Public Health, 76, pp 519-24 

333 Behalve dat de leefwijze van veel thuislozen diagnostiek sowieso al vaak bemoeilijkt, blijft 

het de vraag m hoeverre het gesignaleerde afwijkende gedrag een (noodzakelijke) coping-

strategie is De Gezondheidsraad (1995) meent dan ook, dat eerder moet worden gewaakt 

voor over- dan voor onderdiagnostiek, ρ 79 - zie noot 254 

334 Van Waveren, noot 316, ρ 133 

335 A Heydendael, H G Brouwers en M H R Nuy (1990), zie noot 317 

336 Idem, ρ 105 Voor de regio Nijmegen (circa 400 000 inw ) is de schatting 0 5 en 0 75 pro 

mille van de bevolking, voor de regio OZL (ca 276 000 inw ) tussen de 1 1 en 2 9 pro mille 

337 Het PLOTT-project, zie noot 274 

338 Beleidsnota LSTO, Den Haag 1986 

339 A Heydendael e a , noot 335, ρ 79-81 De grootte van de populatie wordt geschat op 1262 

personen (1152 in verblijfsgebouwen en 110 mensen in het 'reservoir' (p 97) 

340 Zie het onderzoek van A van Berkel en M H R Nuy ( 1991 ), Mechanismen bij de ontwikkeling van 

tbutsloosheid. Rapport ISG Nijmegen 

341 J Baars en D Kal (Red , 1995), Het uitzicht van Sisyphus Maatschappelijke contexten van geestelijke 

(ongezondheid (p 11), Wolters-Noordhoff 

342 PSS Psychiatrie Status Schedule (zie A Heydendael e a , ρ 19-20) Deze vragenlijst is 

onder meer door Bean en Roth (1985) gebruikt bij een onderzoek naar thuislozen in Ohio, 

er zijn drie hoofdschalen gevormd subjectief lijden, gedragsstoornissen, stoornissen in de 

realiteitstoetsing Bij de tweede is sprake van psychiatr symptomen, maar deze dienen voor

al gezien te worden als een gedragsmatige aanpassing aan het leven op straat (New perspec

tives on homelessness, in Hosp and Comm Psychiatry, nr 7, 1986) 

343 Ρ van Tongeren (1992/93), Morele passiviteit, in Wijsgerig Perspectief, nr 4, ζ ρ 

344 A van Berkel en M H R Nuy (1991), zie noot 340 Zie ook Heydendael en Nuy (1992), 

noot 42, pp 140-48 

345 Van Berkel en Nuy, pp 30-36 

346 Idem, pp 106-107 

347 NaarJ Baars, zie noot 341 

348 Eén van de voorbeelden daarvan is het project sociale thuiszorg in Tilburg, maar de laatste 

jaren zijn er in Nederland talloze van dergelijke projecten ontwikkeld 

349 L Deben, J Godschalk en С Huijsman ( 1992), Dak- en thuislozen in Amsterdam en elders in de 

randstad, Universiteit van Amsterdam, Centrum voor Grootstedelijk Onderzoek 

350 G Orwell (1933), zie noot 189, 221 

351 Zo interpreteer ik het Tot besluit' van Deben e a , noot 349, ρ 98-99 

352 Idem, ρ 98 

353 Zie M H R Nuy & Ρ Heydendael (1996), Filosoferen over thuisloosheid, in Passage V, nr 4, 

pp 148-155 
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354 Nuy, M H R (1996), noot 43, ρ 29 
355 Idem, ρ 28, het verschijnsel 'apologie', - zie ook de studie van L van Doom, noot 92 
356 L Deben e a , noot 349, ρ 23-24 
357 Idem, ρ 95 
358 Spienngs, F (1991), Relationele onbekwaamheid van thuislozen De modernisenngstheone, 

in Sociologische Gids, 38, nr 6, pp 414-23 
359 L Deben e a , noot 349, ρ 98 
360 Een term van Minister Melkert, die prof dr С Engbersen с s opdracht gaf deze 'landschap

pen' te reconstrueren Het eerste rapport verscheen in het najaar van 1996 In de margis van de 
stai, onder redactie van J Burgers, С Engbersen, R Kloosterman en E Snel, Onderzoek
school AWSB, Utrecht 

361 L Deben e a , ρ 5 De auteur verwijst naar G Room (1987), 'Ntv> Poverty m iht Europan Com
munity, Center for the analysis of Social Policy, Bath 

362 Gegevens hierover zijn vaag en fragmentarisch Volgens Burgers e a (noot 360, ρ 73) ver
blijven er thans, 1996, naar schatting 60 000 illegale migranten in Nederland Velen, onge
veer een derde, zijn volstrekt afhankelijk van de welwillendheid van individuele personen of 
charitatieve instellingen 

363 L Deben e a , ρ 8, een verwijzing naar R Mertorìs Social theory and social structure 
364 Idem, ρ 99 
365 In een interview van F van Mieghem (1997) met G Engbersen, Universiteitsblad Utrecht, 

ρ 12-13 
366 J Burgers e a , zie noot 360, ρ 117 
367 L Deben e a , noot 349, ρ 27-29 
368 В van Waveren e a , noot 316, pp 100-107 
369 L van Doorn (1994), zie noot 111, pp 36-50 
370 С Jencks, zie noot 167, ρ 47 
371 Idem, pp 31-35 
372 J Burgers e a , noot 360, ρ 109 
373 Een zin naar Joachim Fest (1990), ρ 17 Tegenlicht Een Italiaanse reis, De Arbeiderspers 
374 J Mack en S Lansley (1985), Poor Впілш, London (gecit in Engbersen, noot 364) 
375 G Engbersen ( 1995), Dimensies van armoede, pp 31 -45 in M H R Nuy & E van de Lis

donk (Red ), Medicus en Maatschappij, SWP 
376 Veldkamp, Bureau (1986), Tbmslozm, Den Haag/Ministerie van VROM 
377 Vereniging Nederlandse Gemeenten/SGBO ( 1990), Dak- en thuislozm Aantallen, opvang en 

gemeentelijk beleid - een inventariserend onderzoek, VNG/Sociaal Geografisch en Bestuurskundig 
onderzoek Voor de selectie-procedure van gemeenten zie ρ 10 

378 Het betreft (vermoedelijk) een tamelijk homogene groepering, afgaande op de bevindingen 
in het onderzoek van Van Berkel en Nuy (zie noot 340) gaat het om hoofdzakelijk alleen
staande nog zelfstandig wonende, maar werkloze mannen met complexe hulpvragen en een 
dubieuze prognose Het veelal oningevulde bestaan van deze mensen en het ongelukkig zijn 
hiermee - getuige de (veelal) rijke geschiedenis aan hulpverleningscontacten - maakt het 
aannemelijk dat velen van hen balanceren op de rand van zelfstandigheid 'Hun toestand is 
over het algemeen niet ver verwijderd van hen die tot de categorie zwervende thuislozen 
behoren zwervend en (dus) getuigend van het verlies van elk sociaal anker Nochtans 
wonen ZIJ als ieder ander, ZIJ het als inactieve burger en met een verhoogd nsico op toene
mende marginalisering' (Μ Η R Nuy (1994), Thuisloosheid een kwestie van lange adem?, 
in forum, nr 18 pp 16-19 (SOGG Rotterdam) 

379 VNG, zie noot 377, ρ 21 e ν 
380 Er treedt een (trage) verbetering op Blijkens jaarcijfers van de Federatie Opvang ging het in 

1994 om 23 000 niet gehonoreerde aanmeldingen, in 1995 om 17 000 Zie ρ 21 van Opge
vangen De maatschappelijke Opvang І994-95, Utrecht 

381 HG Brouwers, M H R Nuy en Ρ Heydendael ( 1989), zie noot 3 
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382 Zoals vermeld in noot 274 Het rapport verscheen in drie delen De opbouw van het men

taal systeem, De werking van het mentaal systeem en De bevindingen van het mentaal sys

teem 

383 Bijvoorbeeld voor de rest van Nederland, exclusief de vier grolt steden, komen de tellingen van 

PLOTT en V N C met elkaar overeen (VNG tussen 9 680 - 13 200, PLOTT tussen 9 397 -

13 689) Zie Rapport fase twee, Brouwers e a (1990), ρ 68 

384 Voor een korte bespreking van het begrip 'risico' - epidemiologen hechten daaraan een meer 

strikte betekenis - ZIJ verwezen naar de publicatie van Heydendael en Nuy (1996), Waarom 

neemt het aantal thuislozen toe? Een ingewikkelde toekomstverkenning en de bevindingen 

daarvan, pp 189-210 in А С van den Hout l E W Roscam Abbing (Red ), Persoonlijk palet 

Portrettengalerij m de medische sociologie, Tandem Felix Ubbergen 

385 ZieJ Roorda, in Passaci I, nr 1,1992, pp 16-20 

386 Zie Ρ Heydendael, noot 85 

387 Vergi Bonanus, noot 119 

388 Zie noot 125 

389 Η С Brouwers, Μ Η R Nuy & Ρ Heydendael (1990), De werking van hit mentaal systeem Pio» 

Jast twee, pp 60-71 

390 Idem, ρ 67 

391 Zie noot 160 Tevens M H R Nuy (1984), Categorialisenng versus non-categonalisenng, 

Stichting Centrum St Bavo, Noordwijkerhout 

392 Zie bijvoorbeeld N Brinkman & L Verbeek (1993), Zorg aan huis, een brug tussen twee 

culturen het psychiatrisch ziekenhuis en de thuislozenzorg, in Passage II, nr 4, pp 81-82 

393 Zie С van der Meer (1993), Samenwerking in de maatschappelijke opvang, in Passage II, nr 

1, pp 7-10, Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV, 1993), Advies Thuisloosbeid en 

psychische stoornissen, Zoetermeer, A Loonstra (1996), Dak- en thuisloosheid en psychiatri

sche stoornissen Het NRV-advies, een reconstructie van beleid, in Passage V, nr 1, pp 27-

32 

394 Z i e D Creshof (noot 321), zie Op dt drempel , noot 43, ρ 55 

395 Zoals bleek uit het onderzoek vermeld in noot 257, de gemiddelde leeftijd van mannen was 

52,5, die van vrouwen 61 jaar 

396 Cf het besproken onderzoek van Van Berkel en Nuy, zie noot 340 

397 Zie noot 2, ρ 125 e ν 

398 Te wijzen is op de publicatie van Τ Nabben ( 1989), Hangen op btt CS Een verkennend onderzoek 

naar hetgtbruikvan een openbare ruimte door zwerfjongeren, Doet Scr UvA Maar ook op het signa

lement vanuit de politie door R Gerrits (1989), Zwerfjongeren en jeugdprostitutie In Den Haag een 

probleem?, Gemeentepolitie Den Haag, voorts J Gaemers en Ρ Hoogendam (1990), De straat 

als laatste toevluchtsoord, in Tijdschnflvoor Jeugdhulpverleningen Jeugdwerk, mei, pp 3-10 Bui

tengewoon verhelderend voor bot de hulpverleningsmethodiek m het werk op straat aan de 

werkelijkheid wordt aangepast, is de publicatie van R Jezek, D Lettink en Τ Nabben 

(1995), Hit leven zoals f»l is, SWP 

399 Η de Bie en Η Dortmans (1990), Tbuis/ozíjoM^rrm, Rapport ISG, Nijmegen 

400 J D van der Ploeg, J Gaemers en Ρ Hoogendam (1991), Zwervende jongeren, R U Leiden 

Voorts de studie vanuit de het perspectief van de gehechtheidstheone van L Tavecchio e a 

( 1991 ), Affectieve verwaarlozing en thuisloosheid, Rapport R U Leiden, alsmede de publicatie van 

M Thomeer-Bouwens e a (1996) naar ontwikkelingsantecedenten van thuisloosheid, Zonder 

thuis - zonder toekomst?, NIZW 

401 J van Susteren e a ( 1991 ), Helpen m eigen omgeving Vindplaatsgericht werken, SWP Zie ook noot 

111 

402 De VT-methode, in ontwikkeling bij het NIZW te Utrecht, zie de Nieuwsbrieven hierover 

VT staat zowel voor Voorkomen van thuisloosheid als voor Vertrek-Training Zie В Bijl en 

H Spanjaard (1998), De VertrekTraining, in Passage VII nr 2 

403 Zie noot 399, ρ 105 
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404 M H R Nuy (1991), Onvoltooid verleden tijd Een nadere beschouwing over thuisloze jon

geren, pp 33-43 in J de Vnes e a (Red ), Morgen is er war een nacht, Xeno Groningen 

405 Zie noot 399, ρ 17 

406 Idem, ρ 30 'Mag ik jou iets vragen? Ik doe interviews met jongeren die de laatste tijd geen 

vast thuis hebben gehad Geldt dat misschien ook voor jou?' 

407 Te noemen zijn Korf e a , 1989 (noot 210), Gaemers en Hoogendam, 1990 (noot 398), 

Tavecchioea 1991 (noot 400) 

408 J Gaemers en Ρ Hoogendam, noot 398, G Engbersen e a (1987), noot 299 

409 Zie С König e a (1993), noot 248 

410 M H R Nuy ( 1991 ), Het kwetsbare optimisme van thuisloze jongeren, in Maandblad Geestelij

ke Volksgezondheid nr 6, pp 649-654 

411 Zie E M Schölte, Welke jeugdigen lopen 'echt' nsico?, in TÍAZ nr 1, 1997, pp 9-15 

412 J Terpstra (1987), Weggelopen jongeren, ITS Nijmegen 

413 Over het thema eenzaamheid verscheen onlangs een advies van de Raad voor Maatschappe

lijke Ontwikkeling (1997), Vereenzaming ¡n de samenleving, Rijswijk 

414 Een protestspreuk van thuislozen in de VS tegen de methode van grootscheepse veldtelling, 

geciteerd in De Bie en Dortmans, ρ 92 

415 Zie De Bie en Dortmans (noot 399), ρ 100 e ν,'evenredig', d w ζ alle leeftijden 

416 J van der Ploeg e a (noot 400), ρ 127 

417 Zie de bijdrage van Nuy (noot 404), ρ 42 

418 J van der Ploeg (1993) in Visies op thuisioosheid (noot 240), ρ 113 

419 J van der Ploeg e a (noot 400), ρ 58 

420 Idem, ρ 57 

421 Adams, G R , Τ Gullotta & M Glancy (1985), Homeless adolescents a descriptive study of 

similarities and differences between runaways and throwaways, in Adolescence, Vol XX, nr 

79, pp 715-724 

422 De verwarring ontstaat, doordat voortdurend wordt gesproken over een negatief zelfbeeld, 

terwijl men, op een uitzondering na, het tegendeel 'meet' Anderzijds is er sprake van een 

consistente lijn ook Verblakt (noot 198) stelde de discrepantie tussen hulpverleners en jon

geren vast waar het gaat om het zelf- of toekomstbeeld Dit 'feit' blijft zich herhalen en zien 

we ook terug bij R Verhoeven en M Weide (1997), Zwerfmeiden en moederschap, in Pas

sage VI, nr 2, pp 89-96 

423 Noot 419, ρ 62 

424 Zie noot 410 

425 Van der Ploeg, J , ρ 112 in Visies op thuisioosheid, noot 240 

426 Noot 419, ρ 55 

427 Ρ Heydendael (1993), Thuislozen en de beleving van hun relaties, pp 37-52 in Visits op 

thuisioosheid (noot 240) 

428 L Tavecchio en J Roorda (1993), Affectieve verwaarlozingen thuisioosheid, pp 15-36in 

Visi« op ifcuislooslW (noot 240) 

429 Van der Ploeg, J (noot 240), ρ 112 

430 Van der Ploeg e a (noot 400), ρ 160 

431 De Bie en Dortmans (noot 399), ρ 44, komen opvallend genoeg tot een bijna gelijk percen

tage (26%) 

432 L Tavecchio, F Dijkstra, Η Oomen-van de Kerkhof, J Roorda-Honée en M Thomeer-

Bouwens ( 1991 ), Affectieve verwaarlozing en thuisioosheid Een haalbaarheidsstudie naar ibuisloosfetj van

uit het perspectief van de gehechtheidstheone, Eindrapport RU Leiden 

433 M Thomeer-Bouwens, L Tavecchio en W Meeus (1996), Zondtr thuis - zonder toekomst? Een 

empirisch onderzoek naar ontivikkeltngsantecedenten van thuisioosheid hij jongeren, NIZW Utrecht 

434 Idem, ρ 109 

435 } Roorda ( 1997), Een wereld apart Interviews met thuisloze mensen Een eerste impressie 

na het veldonderzoek van de studie 'Gehechtheid, sociale relaties en thuisioosheid', in Passa

ge VI, nr 3, pp 149-155 
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436 J Bowlby (1977), The making and breaking of affectional bonds I Aetiology and psychopa-

thology in the light of attachment-theory, in Bnlisb Journal of Psychiatry, 130, pp 201-210 

437 Een uitspraak van J van Susteren in zíjn training van Thuislozen-teams 

438 Z i e M H R Nuy (1996), Opdedrempel (noot 43), pp 74-80 

439 Zie M H R Nuy (1997), De Quaestie Miranda A Heart of darkness, in Tijdschrift Sociaal 

Pedagogische Hulpverlening nr 16, 12 juni, ρ 9-10 

440 Van der Ploeg e a (noot 400), ρ 156 

441 ZieJ Hazekamp en Η Jumelet (1993), Overalcn nergens Stijlen van aanpak van thuisloze jongeren 

in Nederland en omringende landen, SWP 

442 Zie bijvoorbeeld de bijdrage van M Harten (1993), Project Zwerfjongeren Amsterdam 

1990-1994 in Visies op thuislooshtid (noot 240) 

443 ZieJ van Susteren e a ( 1991 ), Helpen in eigen omgeving Vindplaatsgericht werken, SWP, J van Sus

teren (1992), Aanpak Thuisloze Jeugd, Bureau Instap, Oosthuizen, zie R Jezek, D Lettink en 

Τ Nabben ( 1995), Het leven zoals fwl is Werken met zwerfjongeren, SWP Zie R Jezek en Η Konijn 

(1994), Naar een perspectief voor zwerfjongeren Een reflectie op het Amsterdamse zwerf -

jongerenproject, in Passage III, nr 5, pp 103-106 

444 Zie M H R Nuy (1996), Het roer kan om Over de dynamiek van het Thuislozen-team, in 

Tijdschrift Sociaal Pedagogische Hulpverlening, september, pp 38-41 

445 Deze auteurs (noot 443) schrijven inspirerend over de kracht en de beperkingen van de his

torische schande (psychotische zwervers), in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 132, 28, pp 

1280-82 

446 Zie noot 43, hoofdstuk I 

447 ZieJ Cijtenbeek (1994, 1996), resp Inierimrapportage evaluatie Aanpak Thuisloze Jeugd i 993 en 

Eindrapport van liti evaluatie-onderzoek, SCO-Kohnstamm Instituut A'dam 

448 Persoonlijke mededeling J van Susteren 

449 Zie noot 447 

450 Zie noot 43, hoofdstuk V 

451 ZieJ WenninkenJ van Weeghel (Red , 1993), Thuisloosheid en psychische stoornissen Achter

grondstudies bij bel gelijknamige advies van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid, NvCv Utrecht 

452 Zie 'Een korte histonsche schets' 

453 A Voogt, in К Schaepman (1994), Eengekin de Vrolikstraat, Van Gennep 

454 Stolk, zie noot 301 

455 H M van Praag in een interview met R de Wit ( 1997) in Psy, Tijdschrift over de GGz I, 29 mei, 

pp 11-13 

456 К Schaepman (1994), Een gek in de Vrolikstraat De onaanraakbaren m Nederland, Van Gennep, 

Amsterdam 

457 Zie J Wolf (1993), Nieuwe trends binnen de sociaal-psychiatrische traditie, ρ 164, inj 

Wennink en J van Weeghel (noot 451 ) 

458 Zie A Graafland (noot 6) 

459 De 'werking' van het asielbeleid op deze dne niveaus bereikte begin 1997 een dieptepunt, 

een hot item voor de media Eén krantenkop, in Trouw van 30 januari 1997, zegt in dit ver

band genoeg 'Een illegaal gaat niet dood, die is er niet ' 

460 Wennink & Van Weeghel, ρ 17, zie noot 451 

461 Η Henselmans (1993), Bemoeizorg Ongevraagde hulp voor psychotische patiënten, Diss Eburon 

462 L Polstra (1993), Zorgcoordinatie in Groningen Een client mag niet aan zijn lot worden 

overgelaten, in Passage 11, nr 6, pp 123-126, Zie G Lohuis en W Schulte (1993), Een 

Riagg-inloopspreekuur voor thuislozen, in Passage II, nr 2, pp 31-34 (Zie tevens het thema

nummer Zorgcoordinatie en Casemanagement, Passage VI, nr 1, 1997 ) 

463 Op dit probleem is eerder gewezen, zie H Uniken Venema & H Garretsen (Red ), noot 

155 De term'ego-reorganisatie'is vanj Ungerleider e a (1992), Mental health and home-

lessness the clinicians view, in M Robertson & M Greenblatt (Eds ), Homelessness, a national 

perspective, New York, Plenum Press De auteurs wijzen hier op het herkenbare proces van een 

geleidelijke herstructurering van de (eigen) realiteit en veronderstellen dat deze op den duur 

irreversibel wordt 
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Ego-reorganisatie laat ook 'zien' dat er een verschil is tussen het proces dat uiteindelijk heeft 
geleid tot thuisloosheid en het gedrag dat daaruit voortkomt Dit laatste domineert veelal de 
oorspronkelijke problematiek 'De grens tussen hulpeloosheid en aanpassing is alleen door 
langdurig longitudinaal onderzoek te verkennen', schrijft H Brouwers (1988), De waarden 
van een eigen domein, pp 151 -157 m M H R Nuy (Red ), Decor van socialt armoede, SDU 

464 Zie de heldere voorbeelden op ρ 103/104 van A Schene enj Jonkers (1993), Thuisloos
heid en psychiatrische stoornissen, in Wennink en Van Weeghel (noot 451) 

465 L van Doom, ρ 99 (noot 111) 
466 С Mak ( 1992), De engel van Amsterdam, Pandora 
467 Nationale Raad voor de Volksgezondheid ( 1993), Thuisloosheid en psychische stoornissen Advies 

over een opvang- en asieljunctie voor dak- en thuislozen, Zoetermeer (p 19) 
468 Zie Schene en Jonkers (noot 464), ρ 105, de studies van Baxter ( 1982) en van Lamb ( 1990) 
469 Idem, ρ 123 
470 Zie А С Zijderveld (1990), Versterven of creperen Een poging om het verschijnsel van de 

stedelijke thuis- en daklozen te duiden, ρ 77 in A Tj de Jong (Red ), Thuisloosheid m 
NederUnd 

471 Zie het onderzoeksrapport Kenmerken Maatschappelijk gehandicapten (noot 169), waaruit 
onder meer blijkt dat de herkomst van circa 20% van de thuislozen in het CCz-domein ligt 
Zie ook het eerder vermelde rapport van A van Hazendonk (noot 160) 

472 H С Brouwers, M H R Nuy en Ρ Heydendael (1989), zie noot 3 Zie ook M H R Nuy 
(Red ), noot 288 

473 Zie M van 't Klooster ( 1997), Nederland accepteert een gek als buur, in Psy, Tijdschrift over de 
GGz I, 6 maart ρ 16-17, en de reactie hierop doorj van der Lans (1997), Geen inspraak bij 
de keuze van buren, in De Groene Amsterdammer, jrg 121, nr 11 Wie vervolgens de documen
taire leest van Schaepman (noot 456), onderzoekt bij zichzelf de grenzen van tolerantie Zie 
ook noot 13 

474 A Schene en J Jonkers (noot 464) 
475 Idem, ρ 122-23 
476 Majoor Voorham, in Schaepman (noot 456), ρ 74 
477 Dan 'zien' we dat vele betrokkenen elkaar het balletje toespelen In het NRV-advies (noot 

467) wordt (ook daarom) gesignaleerd dat 'de hulpvraag bij thuislozen een discutabel con
cept is Veelal bestaat de hulpvraag bij de omgeving Zorg is dan het antwoord op een vraag 
van de omgeving, van de overheid, van justitie, van hulpverleners ' 

478 A Loonstra (1994), Thuisloosheid en psychische stoornissen Het NRV-advies in hoofdlij
nen, in Passage lil, nr l,pp 16-19 

479 Een goed voorbeeld van dit belang is bijvoorbeeld de VT-training (zie Nieuwsbrief hierover 
van het NIZW, februari 1997) aan jongeren die een verhoogd risico lopen om thuisloos te 
worden De methode is ingegeven op grond van kennis over de achtergrond van thuisloze 
jongeren, с q over de uitstroom van residentiele centra De helft van de thuisloze jongeren 
heeft een tehuisverleden, (dus) ligt het voor de hand de uitstroom van een bepaalde (kwets
bare) categorie te begeleiden met een specifiek op stabiliteit gericht programma In het 
NRV-advies (noot 467), ρ 29, vinden we een soortgelijke gedachtengang 

480 Zie J Wolf ( 1995), Zorgvernieuwing in de GGz Evaluatie van achttien zorgvernieuwingsprojecten, NcGv 
Utrecht 

481 De Raad doet derhalve naar de CCz en de verslavingszorg ook de suggestie van een 'uit-
plaatsingsprotocol', ρ 29 (noot 467) Het betreft de aandacht voor het eerste van de twee 
sporen die de Raad voor ogen staan, het beïnvloeden van de stromen 

482 В Gersons en A Blom (1989) (De borderline'psychiatrische patient Buiten de samenle
ving, buiten de kliniek, in Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg, 76, ρ 8), geciteerd in Wennink & 
Van Weeghel, ρ 173 

483 Wennink en Van Weeghel, noot 451, ρ 175 
484 Zie bijvoorbeeld in dit hoofdstuk de paragraaf Nader onderzoek naar bri inslilulionrlt netwerk waar 

Riagg-hulpverleners zich zeer wel realiseren wat nodig lijkt voor een meer adequate zorg 
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485 Zie Ρ Heydendael en Μ Η R Nuy (1983), Kategonaal institutionaliseren van maatschappe

lijk gehandikapten Een achterhaalde visie, in Tijdschrift Metamedica, september, pp 334-345, 

zie ook hun publicatie uit 1992 (noot 42), ρ 205 e ν 

486 Zie M H R Nuy (1997), Een morele bezinning op het thema 'schorsen van zwervers', in 

Passait VI, nr 2, ρ 84-88 

487 D Petry en M H R Nuy (1997), De ontmaskering, zie noot 111 

488 Zie G Lohuis en W Schulte (1993), Een Riagg-inloopspreekuur voor thuislozen, in Passagt 

M, nr 2, pp 31-34, zie ook de bijdrage van Lohuis e a , Wonen in een netwerk, pp 135-144 

in de bundel van Wennink en Van Weeghel (noot 451) Zie ook G van der Meer (1993), 

Samenwerking in de maatschappelijke opvang, in Passaat II, nr Ι,ρρ 7-10 Dat vernieuwing 

en samenwerking niet direct soepel verlopen, blijkt bijvoorbeeld uit de bijdrage van E de 

Jong (1993) en van D van den Bogaard (1993), respectievelijk in Verslaving in het Noorden 

en Pension met draaideur, beide in Passage II, nr 2, respectievelijk pp 35-38 en pp 40-43 

489 Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1993), Onder anderen Geestelijke gezond

heid en geestelijke gezondheidszorg m maatschappelijk ptrspictitj, Rijswijk 

490 Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1991), AaWs Openbare geestelijke gezondheidszorg, 

Zoetermeer 

491 D Bennett (1982), De revalidatie van de mentaal gehandikapten, in Alternatieven voor het psy

chiatrisch ziekenhuis, Cent, R Weber, zie noot 111 

492 M H R Nuy (Red , 1990), Landelijk Trajtct Thuislozenzorg (ρ 31), Beekbergen/Nijmegen 

493 Zie D van den Bogaard (1993), Begeleid zwerven beginnen aan de basis, in Passage II, nr 1, 

pp 19-22 Zie tevens haar publicatie Gtwoon anders (1995), N1ZW 

494 H Henselmans (1997), Bejegening van psychiatrische patiënten, in Passagt VI, nr Ι,ρρ 16-

20 

495 Idem 

496 Shakespeare in Henry V, geciteerd in Patricia de Martelaere (1997), Verrassingen Essays, Meu-

lenhoff 

497 H G Brouwers ( 1988), zie noot 463 

498 Behalve de omvangijkre emotionele pijn is er ook een pijn in economische termen Recentelijk 

is bekend geworden dat vrouwenmishandeling de samenleving jaarlijks (naar meest waar

schijnlijke raming) f 332 miljoen kost Zie D Korf, E Mot, H Meulenbeek en Τ van den 

Brandt (1997), Economisent kosten van thuisgeweld tegen vrouwen, Thesis Publishers Amsterdam 

499 Een verwijzing naar de dissertatie van F Spienngs (1996), Op eigen kracht Een onderzoek naar het 

dagelijks leven van logementbewoners, SWP (Zie ook diens gelijktijdig verschenen publicatie in 

Passage V, nr 2, Hoe vermijden logementsbewoners dakloosheid?, pp 86-91) 

500 Zie С König e a (1993), noot 248 

501 Zie J Burgers e a (1996), noot 360 

502 Ρ de Martelaere, noot 496, ρ 19 

503 A Craafland (1995), ρ Sì, De architectuur van het onbehagen Dakloos in New York en Amsterdam, 

SUN 

504 H G Brouwers, noot 463, ρ 152 

505 Zie L van Doorn (1994), Wegwijs, ρ 33 e ν , noot 92 

506 F Spienngs (1993), Thuislozen op de woningmarkt, in Passage II, nr 5, pp 105-108 

507 Zie Τ Voeten ( 1996), Tunnelmensen, Atlas 

508 Ρ Schnabel (1992), Down and out Social marginality and homelessness, in The Internat 

Journalo)Soc Psychiatry, vol 38, nr l ,p 59-67 

509 Heydendael en Nuy ( 1992), zie noot 42 

510 A Craafland (noot 503), ρ 81 

511 J Steinbeck (1954), Cannery Row, New York, in Brouwers (noot 463), ρ 155 

512 De Nederlandse publicaties over deze geschiedenis(sen) zijn talnjk Ik noem er enkele 

Η Η Beek ( 1969), Waanzin in de middeleeuwen Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke, 

Hoofddorp.J Binnenveld e a (1982), Een psychiatrisch verleden Uit de geschiedenis van de 

psychiatrie, Ambo, С van Eijk-Osterholt ( 1981 ), Laten ze brt maar voelen , Van Gennep, 

Amsterdam 
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513 H Van Haaster( 1997), De behoefte aan asiel, in Deviant III, nr 12, pp 12-16 

514 LSTO ( 1986), Beleidsnota, Den Haag 

515 R Bink (1980), pp 12-19 in Uil Jipas, noot 39 

516 J Smeets (1996) in gesprek met Prof dr Ρ van Lieshout η a ν de presentatie van het RVZ-

adviesrapport Thuis in de GCz', in Buitengewoon IV nr 6, pp 20-22 

517 J Wenmnk(1986), Beschutwonen, Diss Utrecht 

518 Kleinschaligheid was al geruime tijd volop in ontwikkeling Links en rechts van de thuislo-

zenzorg kreeg vooral het 'wonen' aandacht, niet alleen in de GCz, maar ook in de verpleeg-

huissector en in de zorg voor bejaarden De veronderstelling dat van een kleinschalig 

woonmilieu een stabiliserende invloed uitgaat waardoor er sociale bindingen ontstaan, is in 

verschillende studies op z'n merites onderzocht Zie onder meer de dissertatie van Wennink 

( 1989), Btscbut wonen, Utrecht, Η Brouwers en M Dijkgraaf ( 1986), Kleinschalige woonvormen 

nader bektktn een onderzoek in psychiatrische en beschermende woonvormen naar beboejte aan deskundige hulp 

onder bewoners en naar hulpverleningsstijlen van begeleiders, Doet Scr Nijmegen, M H R Nuy 

( 1989), Naar een zorgeloze zorg voor thuisloze mannen Een onderzoek naar de betekenis van het kleinschalig 

woonmileu, Alfa Grave 

519 Stelling IV bij diens dissertatie, noot 85 

520 Zie M H R Nuy (1993), Thuisloosheid een kwestie van lange adem?, in Forum nr 18, pp 

16-19 

521 Zie Heydendael en Nuy ( 1992), noot 42, ρ 148-151 Een ander voorbeeld hiervan zijn pro

jecten voor woonbegeleiding, zoals onder meer beschreven door R van den Berg ( 1996), 

Balanceren op de ladder Woonbegeleiding aan moeilijk bereikbare cliënten, in Passage V, nr 

3, pp 135-138 Zie tevens G van der Meer (1996), Het internaat is dood, leve het inter

naat, in Passage V, nr 4, pp 156-160 

522 Met toestemming hier beschreven, het voorbeeld is mede gebaseerd op een gesprek in 1992 

met Kees van Anken, directeur van het maatschappelijk centrum De Terp te Leeuwarden 

523 G van der Meer, noot 521 

524 Dat dit een traag proces is, dat de maatschappelijke participatie niet overschat moet wor

den, blijkt onder meer uit een publicatie van R Engbersen en F Brinkman (1993), Het leer-

werkproject van Huize D'n Herd in Helmond, in Passage II, nr 6, pp 134-137 

525 Het vakgebied van huisvesters/sociale verhuurders is complex, zodat ik me hier grotendeels 

beperk tot de recente uitgave van de Nationale Woningraad ( 1997), Het souterrain van de 

woningmarkt Een overzichtswerk is bijvoorbeeld de publicatie van D van den Bogaard en H 

de Kuyper ( 1995), Over grenzen Woningcorporaties en dak- en thuislozen preventie en opvang, NCIV 

koepel voor woningcorporaties, De Bilt Zie de bibliografie achter in dit boek 

526 F van Hoorn (1993), ρ 12 Tbuislozm m Rotterdam Oorzaken, opvang en aanpak mogelijkheden voor 

sociale verhuurders, Woningstichting 'Onze Woning', Rotterdam 

527 Ρ de Martelaere, noot 496 

528 NWR, Nationale Woningraad (1988), Dak- en thuislozenzorg als corporatiezorg, Almere Zie ook 

С van Hees (1988), De HAT-eenheden van 'Het Hoogeland', in Magazine Woningraad, nr 9, 

zie ook Nuy ( 1989), noot 518 

529 Op een symposium in 1993, georganiseerd door de Rotterdamse woningstichting 'Onze 

Woning', werd de zwerversdoos gepresenteerd als één van de maatregelen in het kader van 

de aandacht voor thuislozen Een kartonnen doos waann men droog, tochtvrij en languit 

kan liggen en die voldoende stevig is voor een maandenlang gebruik 

530 F Spienngs, ρ 175, noot 499 In de VS bestonden de zogenaamde flophouses, maar door 

'yuppiheenng' van slechte buurten en de economische wet van vraag en aanbod werden de 

meeste van deze etablissementen afgebroken Jencks (in Τ Voeten) spreekt van 'de vernieti

ging van de Skid Row' De weinige die er nog zijn, hebben hun prijs behoorlijk verhoogd, 

'making oblivion cheaper than privacy' In vergelijking met de bevinding van Spienngs 

(alhoewel de mensen in zijn onderzoek niet allemaal 'thuisloos' zijn te noemen) blijkt, dat 

dergelijke hotelletjes 'misschien geen ideale plaats zijn om te wonen, maar nog altijd een 

stuk menselijker dan de shelters, die in enquêtes onder daklozen in vergelijking met de 

gevangenis alleen beter scoren op het punt vrijheid' (T Voeten, ρ 154) 
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531 F Spierings, ρ 22 
532 J Baars (1995) in diens Inleiding (ρ 23) van Het uitzicht van Sisyphus Maatschappelijke coniato 

van geestelijke (ongezondheid, J Baars en D Kal (Red ), Baars wijst op accumulerende (positieve 
en) negatieve effecten, η a ν de bijbelse zegswijze 'aan wie heeft, gegeven zal worden, maar 
van wie niet heeft zelfs datgene wat nog resteert, weggenomen zal worden' 

533 F Spierings, ρ 178 
534 Idem, ρ 116 
535 Idem, ρ 117 e ν 
536 Naar aanleiging van de tragische brand in het Haagse pension Vogel zijn de eisen voor 

kamerverhuurbednjven/Iogementen/pensions verscherpt Eind april 1997 reikte staatssecre
taris Tommei van VROM de eerste twaalf certificaten voor bonafide kamerverhuur uit 

537 F Spierings in diens artikel in Passage, zie noot 499 
538 Zie noot 525 In samenwerking met STAWON, Stichting Architecten Onderzoek Wonen 

en Woonomgeving 
539 Er is al jarenlang sprake van een capaciteitstekort in de sector maatschappelijke opvang 

Daar is op grond van het zogenaamde witte vlekkenplan in 1992 onder meer op gereageerd 
door het realiseren van 1000 extra plaatsen in de 'woonbegeleiding', zodat de doorstroming 
zou worden bevorderd en de bestaande capaciteit beter zou kunnen worden benut Later 
zijn er extra middelen vrijgekomen via het Fonds Sociale Vernieuwing, de AWBZ en de 
Armoedenota Inmiddels is de capaciteit ook sterk toegenomen, van bijna zeseneenhalfdui-
zend naar ruim zeveneneenhalfduizend plaatsen (in 1996), met name in begeleidwonenpro-
jecten en sociale pensions Daarentegen, zo blijkt uit Opgevangen De maatschappelijke opvang in 
(994-1995 (Federatie Opvang, 1996), is het aantal met-opgenomenen wegens plaatsgebrek 
nog altijd aanzienlijk, met name in de algemene opvangcengtra en de vrouwenopvangvoor
zieningen Een en ander is gedeeltelijk het gevolg van stagnerende doorstroming in bege-
leidwonenprojecten naar zelfstandige woonruimte Krapte op de reguliere (goedkope) 
woningmarkt veroorzaakt derhalve mede de dichtslibbing in het voorzieningennetwerk, de 
uitwijking naar het logementcircuit en het noodgedwongen gaan zwerven 

De Algemene Rekenkamer presenteerde in april '97 een onderzoek naar de overdracht van 
de maatschappelijke opvang van njk naar gemeenten en oordeelde dat het njk daarin ernstig 
is tekortgeschoten (Decentralisatieproces Maatschappelijke Opvang, Tweede Kamer der 
Staten-Genraal.vergjr 1996-97, 25315, nrs 1-2, SDU) 

540 Het project Sociale Thuiszorg van Stichting De Kimkert in Tilburg is een goed voorbeeld 
hiervan (zie noot 42) Van der Meer (zie noot 521) pleit voor een dergelijk strategische 
opstelling vanuit de thuislozenzorg 

541 De thema's 'woonbegeleiding' en Tiet "moeilijk plaatsbaren-beleid"' zijn onder meer beschre
ven in Passage, respectievelijk door R van den Berg, Balanceren op de ladder (V, nr 3, 1996, 
pp 135-138) en door S Bloemendaal & L Polstra, Koorddansen tussen woonrecht en woon
genot (III, nr 2, 1995, pp 31-34) Zie ook F van Rossum (1996), In eigen huis it baas Een onder
zoek naar woonbegeleiding van Vindicta aan zelfstandig wonende mensen met een psychiatrische achtergrond, 
Vindicta Zeist Zie ook noot 524 In het Haagse Bulletin Maatschappelijk Herstel van juni 1997 
worden verschillende initiatieven voor de onderkant van de (Haagse) woningmarkt gepre
senteerd, onder meer het zogenaamde zorgdakcontract 

In Groningen verscheen in februari 1997 de film Een geregeld bestaan over ervaringen met voor
waardelijke huisvesting en/of gedwongen hulpverlening aan zogenaamde probleemhuurders 

542 Zie noot 536 
543 vRVZ (Raad voor de Volksgezondheid en Zorggerelateerde dienstverlening)(1996), Thuis in 

de GGz Advies, Zoetermeer 
544 Nationale Woning Raad (1997), ρ 32-33, zie noot 525 Zie tevens E van Velzen en A van 

Reijndorp (1995), Wonen in een hotel Onderzoek naarde mogelijkheden tot realisatie van een Rotterdams 
L·gmentm Gebouw, Rotterdam De Volkshuisvestingsgroep Woonbron werkt momenteel aan 
de uitvoering van een dergelijk plan in Delfshaven, een woonhotel met 300 eenheden, het 
project '1 100 PK' (pensions en kamers) 
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545 NWR(1997), ρ, 49 

546 Idem, pp 74-106 

547 Idem, ρ 28 en ρ 93-97 Ook ten aanzien van de foyer wordt de paradox gesignaleerd een 

jongere te beschermen tegen de maatschappij waarin hij zijn weg nog niet heeft gevonden, 

maar hem (ook) voor te bereiden op het zelfstandig functioneren binnen de maatschappij 

De balans vinden tussen het versterken van het gevoel van gemeenschappelijkheid en de 

nadruk leggen op individualiteit lijkt mij de meest menselijke, 'natuurgetrouwe' paradox die 

er is 'Het afhankelijk-willen-zijn en ztch-niet-afhankelijk-willen-irtaken is een fundamentele 

en onoplosbare existentiële tegenstrijdigheid', schrijft J Wieland-Burston (1997), ρ 113, in 

Eenzaamheid De posili«« en negatieve katittn van het alleen-zijn, Ambo 

548 Zie de psycho-architectuur van В de Bruin, ρ 177-183 van D Petry en Μ Η R Nuy(1997), 

Df ontmaskering De ¡engluer van het «401 gelaat van mensen mit chromsch psychische beperkingen, SWP 

549 L Henkelman en W de Jong ( 1996), Je bent waar je woont Een verslag van een evaluatieonderzoek van 

bet Veertien Plus Project begeleid zelfstandig wonen voor 55-plussers m Nieuw Vennep, R U 

Utrecht/RIBW Haarlem 

550 Zie W Boevink (1997), Over leven na de psychiatrie, in Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 

maart, pp 232-240 'Je staat niet meteen weer stevig op eigen benen als je hebt ervaren hoe 

onleefbaar het leven kan zijn voorbij bepaalde grenzen ' '() Je moet de enorme overgang 

maken van psychiatrisch patient-zijn naar volledig of deeltijd burgerschap En hoe je dat 

doet, leer je niet in de psychiatrie ' Dat ondervind je temidden van lang niet altijd onvoonn-

genomen mensen 

551 Ρ de Bruijne ( 1997), Ex-verslaafden aan de slag Van junk tot volwaardig lid van de samenleving, De 

Hoop Pubi Dordrecht 

552 J van Weeghel (1995) inventariseert talrijke persoonsgebonden en externe belemmeringen 

op het terrein van arbeidsparticipatie van (ex-)psychiatnsche patiënten HIJ wijst onder 

meer ook op het faalsyndroom, dat optreedt na herhaalde mislukking (p 295), in Herstelwerk

zaamheden, Dissertatie, SWP 

Vermaatschappelijking van zorg, herstelprocessen, vernieuwingen in de maatschappelijke 

opvang, alle opgaande ontwikkelingen betekenen niet dat er zich geen marginalisenngsten-

denzen meer voordoen Ook D van den Bogaard (1995) wijst in Gewoon anders (NIZW) op 

tal van vormen van tegendruk en op het zogenaamde NIMBY-syndroom (Not In My Back

yard) 

553 G Engbersen (1997), In de schaduw van morgen Stedelijke marginaliteit m Nederland, Inaug rede, 

Boom 

554 Idem 

555 Idem, ρ 33 De meest voorkomende strategie is het maken van schulden bij (semi)over-

heidsmstellingen (electnciteitsbednjven, woningbouwverenigingen en sociale diensten) 

Een andere is het plegen van uitkeringsfraude 

556 R Bink (1980), in diens inleiding bij Uit de pas, zie noot 39 

557 Geciteerd door Bink, ρ 18, noot 556 

558 J van Lieshout, voormalig directeur van Sociaal Centrum De Hülsen in Nijmegen Op basis 

van gesprekken met Van Lieshout ontstond 'Het binnenland van de thuislozenzorg Een his

torisch document', pp 92-100 in M H R Nuy (Red ), Decor van sociale armoede, SDU 1988 

559 Zie M Räkers ( 1991 ), Onderweg en onder dak, HVO De Veste Amsterdam Zie ook hoofdstuk 

IV, 'De energie van onevenwichtigheid' 

560 Zie R Bink, ρ 14, noot 556 

561 Idem 

562 Ook is te zeggen, dat het geen kwestie van zakelijkheid is, maar van vertrouwen Een van de 

slotregels (p 180) in het recente boek van F van Ree (1997) luidt 'Er moet zoveel mogelijk 

geprobeerd worden om blijvende afhankelijkheid te voorkomen Toch is een sterke vertrou

wensband nodig In die twee eisen zit een tegenstrijdigheid verborgen die men goed in de 

gaten moet houden ' In Complete psychiatrie, een pleidooi, Swets & Zeitlinger 
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563 Zie H Beijers В Stortelder en W de Jong (1993), Kompas voor begeleid wonen, Bohn Stafleu 

Van Loghum 

Een 'sociale prothese' kan ook gestalte krijgen in de vorm buddies', zoals opgezet door 

Havenzicht in Rotterdam, - want 'een huis is voor veel daklozen niet voldoende' zeggen 

daklozen zelf 'Mensen vereenzamen dan Een buddy of maatje blijft zich met je bezighou

den, ook als je weer helemaal op orde lijkt te zijn Het maatje maakt deel uit van je netwerk 

en probeert je aan andere netwerken te binden' (p 49) in F Spienngs en H Beijers (1997), 

zie noot 571 

564 D van den Bogaard (1995), ρ 110, zie noot 493 

565 Te wijzen is op publicaties van N Brinkman en L Verbeek (1993), Zorg aan huis Een brug 

tussen twee culturen het psychiatrisch ziekenhuis en de thuislozenzorg, in Passagt II, nr 4, 

pp 81 -82, en van Ρ de Ruyter ( 1995), Het krachtenveld van de thuislozenzorg en de GCz 

Onwil, machteloosheid of verschil in visie?, eveneens in Passagt IV, nr 4, pp 95-97 

566 D van den Bogaard (1995), ρ 101, noot 493 

567 G van der Meer ( 1996), zie noot 521 

568 Zie de aantekeningen uit de nota van een slaaphuis, geciteerd op ρ 77 van К Schaepman 

(1994), zie noot 456 

569 A Voogt, in Schaepman, ρ 105, noot 456 

570 D van den Bogaard (1995), ρ 102, noot 493 

571 Dat dit vermogen niet is te onderschatten, blijkt uit een bijdrage over zorgafstemming 

jegens chronisch psychiatrische patiënten van С bevaart en M van der Gaag (1997) in 

Passaat (VI, nr 2, pp 97-102), Van aanbod naar vraag Onder voorwaarde van eenheid in 

taal en methodiek Van gelijke aard is de publicatie van F Spienngs en H Beyers (1997), 

Casemanagement begint op straat de invloed van cliënten (thuislozen) op beleid, in Passaat 

VI, nr l ,pp 45-52 

572 Die conclusie trekken we ook nog vandaag, getuige de reportage van Daniela Hoog-hiem-

stra ( 1997), Joop is niet gevaarlijkl Joop is niet gekl, in de NRC van 21 juni 

573 Zie Van den Bogaard ( 1995), noot 493 

574 J Wolf (1995), ρ 272, Zorgvernieuwing m de GGz Evaluai» van achttien zorgvernieuwingsprojecten, 

NcGv Utrecht 

575 A van Tuijn en G van der Burg (1997), Management, kritische succesfactor voor zorgver

nieuwing, in Maandblad Geestelijkt Volksgezondheid nr 6, pp 605-20 

576 F Spienngs en H Beijers (1997), Casemanagement begint op straat de invloed van cliënten 

op beleid, in Passage VI, nr 1, pp 45-52 

577 D Petty (1989), Voorwoord in G Shepherd, Rthabihtalit van dt chronisch psychiatrische pattini, 

Bohn Scheltema & Holkema, Utrecht 

578 J Droes (1997), Zorgcoordinatie, casemanagement en rehabilitatie, het redactioneel in het 

themanummer over zorgcoordinatie en casemanagement van Passaat VI, nr 1 

579 Zie noot 576 

580 Idem De pizza-methode volgens Judi Chamberlin (tijdens het WAPR-congres in 1996 in 

Rotterdam) is pizza (met name quattro stagioni) de beste pnkkel om mensen echt ergens 

voor te interesseren 

581 GGD/SoZaWe ( 1994), ρ 3, Btttpaldun tn vasthouden - ten tersle rapportage over de motie Dekktr, Rot

terdam 

582 Waaraan zou kunnen worden toegevoegd, dat het mede een gevolg kan zijn van een tradi

tionele werkwijze die over het algemeen niet produktief is, een dienstencentrum of een 

inloopspreekuur (zie G Lohuis) sluit beter aan op het teloorgegaan zijn van tijdsgevoel, op 

het zonder yast adres zijn, op de mobiliteit 

583 Zie noot 581, ρ 2 

584 Het is een wijze van streetwise zijn, niet alleen om geld af te troggelen of gratis op de trein te 

mogen stappen, maar ook om letterlijk een voet tussen de deur te krijgen Zie Van Doorn 

(1994), noot 92, zie ook Heydendael in Schaepman (noot 456), ρ 84 

585 GGD Rotterdam, Voortgangsrapportage 'Beetpakken en vasthouden', ρ 11 
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586 Openbare commissie voor Maatschappelijke dienstverlening en Volksgezondheid, agenda

punt 5, Rotterdam, 1995 

587 Zie o a Deben e a , noot 349 

588 Bagagekluizen op de stations waren lange tijd een goede oplossing, maar zijn te duur 

gemaakt voor 'deze bestemming' 

589 Zie de talloze meldingen van buurtprotesten in Knipselkranten van de Federatie Opvang 

590 Bronnen zie noot 585 en 586 

591 Dit wordt ontluisterend uiteengezet in de reportage van D Hooghiemstra, zie noot 572 

592 Weet niemand een te billijken antwoord? M Jansen, M de Jonge en J Pols (1995) geven 

praktische en realistische aanwijzingen voor hoe dwang kan worden vermeden of terugge

drongen De kem ervan is alertheid en voortdurende reflectie op wat er routinematig is ont

staan de vaste regels, de gegroeide praktijken, de procedures die bijna iedereen voor lief 

neemt en als onvermijdelijk In Dwang m de psychiatrie Dilemma's, feiten, ervaringen, en alternatieven, 

Babylon-de Geus 

593 Zie het Themanummer zorgcoordinatie en casemanagement in Passaci VI, nr 1 

594 Zie D Kal (1997), Ik blijf binnen, buiten doet te zeer Over het hoe en waarom van kwar-

tiermaken voor en door mensen met een psychiatrische achtergrond, in Passage VI, nr 3, pp 

116-122 

595 Zie M H R Nuy en R Janssens (1997), De tragiek van het verschijnsel 'uitsluiting' Niet 

berustend, noch ontkennend, in De uil van Minerva, Tijdschrift voor Geschiedenis en Wijsbegeerte van 

¿e Cultuur, Vol 13, nr 3, pp 121-134 

596 Zie het kwartaalmagazine Thuisloos van de LVT, opgericht in 1984 

597 Zie Ρ Heydendael (1995), Over het bewustzijn van thuislozen, in Passage III, nr 2, pp 27-

30 De aantekening wil zeggen een relativering van het problematische Anderzijds blijft de 

mogelijke kanttekening, dat sommige thuislozen, ook binnen de LVT, heel goed de helpen

de hand aan lotgenoten weten uit te steken, maar daarom nog niet ook evengoed voor zich

zelf weten te zorgen 

Zie ook К Neefjes (1997), Daklozen praten mee over instellingsbeleid, in Zorg en Welzyn III, 

nr 12/13, ρ 25 

598 Op 2 apnl 1997 ging de uitvoering Dakloos, thuisloos in theater De Utrechtse School in pre

mière Zie M van Tankeren (1997), Het zelfvertrouwen van de straat, in Humanist, Maandblad 

over humanisme, mens en wereld, jrg 52, nr 6/7/8, pp 8-11 

599 De daklozen spelen hun werkelijke leven Dat heeft iets ironisch, alsof het de moeite waard 

is dit 'te spelen' en daarmee als het ware te vergeten ooit zoiets waardevols als een pnvéle-

ven te hebben gehad Dit is hun leven Het wekt ontroenng en verwondering en vele vragen 

(het doet het 'rookgordijn', waarover Y Koop in Psy, Tijdschrift over de GGz (nr 3, 1997, ρ 34) 

spreekt, niet verdwijnen) Typisch voor thuislozen' is, dat de samenstelling van de groep 

gedurende de voorbereidingsperiode flink vaneerde Het is een groep van eenlingen, heel 

anders dan, bijvoorbeeld, de groep van psychiatrische patiënten van de Noordfranse kliniek 

La Borde die al langdurig in een beschermd verband bijeen leven en ook een toneelstuk voor

bereidden, maar ook dan, al spelen zij niet hun eigen leven, blijven de sporen van hun wer

kelijke leven onuitwisbaar (TV-Documentaire La moindre des choses, VPRO, 6 juli 1997 ) 

600 De Amsterdamse Schnjversclub van Daklozen ( 1996), Dus schrijf ik opdat ik niet dol word, 

Amsterdam 

601 Simonis in Straatnieuws IV, nr 4, 1997 

602 Zie Τ Voeten (1996), ρ 190, noot 507 

603 Naar The Big Issue, de (eerste) Londense straatkrant, gestart in het najaar van 1991 De ver

schijningsfrequentie van deze krant steeg van maandelijks via tweewekelijks naar wekelijks 

Parallel daaraan groeide de oplage van 30 000 exemplaren maandelijks naar 80 000 weke

lijks, een omzet derhalve van meer dan een half miljoen per maand ofwel bijna 8 miljoen per 

jaar Zie D van den Bogaard (1994), The Big Issue Nieuws op straat, in Passage III, nr 1, pp 

3-6, R Jans (1995), Een Big Issue voor Nederland, in Deviant I, nr 4, pp 14-15, Ρ Lemmens 

(1997), Een wereld van straatkranten, in Impuls (het magazine voor Amhem en Nijmegen), 

nr 14 
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Ter vergelijking van het Utrechtse Straatnieuws, één van de intussen zeven straatkranten in 

Nederland, worden maandelijks circa 20 000 exemplaren verkocht (zie S van Woudenberg 

& M Zorgman (1996), Rehabilitatie door straatnieuws?, in Passage V, nr 2, pp 74-80) De 

Rotterdamse Straatkrant verschijnt tweewekelijks in een oplage van 32 000 

604 Zie Straatnieuws III, nr 5, nr 6, 1996 

605 Zie het mini-onderzoek van S van de Ven, in Straatnieuws II, nr 12 

606 Zo heeft de stichting Straatkrant in Rotterdam het telemarketinghureau Straattel opgericht, 

waar inmiddels 12 ex-thuislozen werkzaam zijn Vanuit de stichting worden ook computer

cursussen verzorgt, evenals woonbegeleiding en schuldsanering (zie De Rotterdamse Straatkrant 

III, nr 34, 1997) 

607 Zie D van den Bogaard (1995), Tekort aan straathoeken Internationale Straatkrantenconfe

rentie, in Passage V, nr 5/6, pp 22-23 

608 Te verwijzen naar het begin van deze paragraaf, maar tevens naar een recent interview met 

columnist A van Hoof in Impuls, nr 19, 1997 

609 S Sevenhuijsen (1997), Kwetsbaarheid, inherent aan het bestaan, m Deviant III, nr 12, pp 

18-21 

610 Idem 

611 F Brinkman en R Jans (1995), Met zelfbeheer kan meen? Daklozen runnen bun eigen nachtopvant), Rap

port NIZW, Utrecht 

612 Zie К Schuyt (1997), Sociaal beleid moet mensen vooral stimuleren zichzelf te helpen, in ae 

Volkskrant, 22 februari Bij de inrichting van de verzorgingsstaat heeft de nadruk te veel gele

gen op het geven van geld, rechten en professionele hulp De mensen zouden vooral in staat 

moeten worden gesteld zichzelf te helpen, aldus de socioloog К Schuyt 

613 Zie Nachtopvant) uil Noodzaak Nijmegen, de (eerste) uitgave van de Stichting Zelfbeheeractivi-

teiten dak- en thuislozen, Nijmegen, 1997 

614 Opgetekend uit de rapportage door Brinkman en Jans, zie noot 611 

615 Men blijft veelal aan de 'borderline of their experiences', zie noot 162 

616 Zie noot 522 

617 Zie noot 521 

618 J van Weeghel (1996), Een maatschappelijk steunsysteem venster op de wereld?, in Passage 

V, nr 4, pp 171-179 

619 L van Doom, zie noot 92 

620 F Spienngs, zie noot 62 

621 Τ Voeten, zie noot 507 

622 F Spienngs en Η Beijers, zie noot 571 

623 Ρ Heydendael e a , zie noot 169 

624 Idem Zie tevens Μ Η R Nuy(1981, 1982), noot 181 

625 Idem Zie Ifif âe pas, ρ 124, noot 39 Zie ook Nuy, M H R ( 1980), Onderzoek kenmerken 

maatschappelijk gehandicapten Samenwerking mogelijkheden en ideeën, in M&0, Tijdschrift 

voor organisatiekunde en sociaal beleid, 34, nov /dec , pp 490-501 

626 Nuy, M H R , ρ 56, zie noot 43 

627 Zie H G Brouwers e a (1989), Tekens aan de wand, in Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg, jrg 

67, nr 9 

628 M H R Nuy (1997),'Maatschappelijk gehandicapt' een verouderd begrip Terughoudend

heid naar'oude' taal, terwijl er nieuwe inzichten zijn, in Passage VI, nr 3, pp 177-181 

629 Zie noot 571 

630 In Op de drempel van bri derde millennium (noot 43) is getracht de belangrijkste verschillen in 

opvatting te bespreken (p 50-71) Zie ook de volgende noot 

631 Zie M H R Nuy ь Ρ Heydendael (1996), Filosoferen over thuisloosheid Een compositie 

van denkbeelden, in Passage V, nr 4, pp 148-155 

632 D Greshof (1997), Dakloos door dejaren heen Het Amsterdamse zwerfcircuit.in thema

nummer Sociologische Gids, Jrg XLIV, pp 291-310 

633 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO, 1997), Vereenzaming in de samenleving Advies, 

Rijswijk 
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634 J Ρ Mackenbach (1994), Ongezonde verschillen Over sociale stratificatie en gezondheid in Nederland, 
Van Gorcum Assen 

635 Ρ Heydendael (1988), Van eeuwige makelij Een psychologische beschouwing over thuis-
loosheid en thuislozen, in Μ Η R Nuy (Red ), Decor van sociale armoede, SDU 

636 Amenkaans Minister van Volksgezondheid onder Reagan Zie Τ Voeten (noot 507), ρ 147 
637 Te wijzen is op het al eerder vermelde Tilburgse project Sociale thuiszorg, maar ook op het 

(Rotterdamse) Projtct Preventie Dakloosheid, waarin men tracht te voorkomen dat 'nieuwe' dak
lozen vertrouwd raken met een bestaan op straat (bron De Telegraaf, 19 juni 1997) 

638 W Kool (1997), Geen daklozen meer op straat in 2000 Gesprek met wethouder J van der 
Giessen, in Dr Courant, 5 juni 

639 Zie Μ Η R Nuy en R Janssens, noot 595 
640 Ondanks het zogenaamde tweede kansbeleid en speciale begeleiding aan probleemhuishou-

dens is ontruiming nog aan de orde van de dag Drie krantenkoppen uit drie regio's 
Woningbouwverenigingen hanteren bij huurachterstand veel strakker beleid (in Twentse Cou
rant 20/12/96), Tweede kans-huurders in problemen, aantal uitzettingen zorgwekkend (in De 
Gelderlander 20/11/96), Woningbedrijf gaat door met ontruimingen Grootste verhuurder zet 
huurders echter niet zomaar op straat (Rotterdams Dagblad 4/1/97) 

641 PKuypersenJ van der Lans (1994), ρ 36 Naar een modem paternalisme Over de noodzaak van 
sociaal beleid Pamflet, De Balie Amsterdam 

642 А С Voogt, in Schaepman (noot 456) Tevens zij nogmaals verwezen naar noot 572 
643 Kuypers en Van der Lans, ρ 37 (noot 641) 
644 Naar G van Asperen (1993) ρ 168, Het bedachte leven Beschouwingen over maatschappij zingevingen 

ethiek, Boom ZIJ stelt (ook), dat wanneer we eikaars vrijheid en autonomie serieus nemen, we 
gehouden zijn de materiele, maar vooral ook de immateriële voorwaarden daartoe in stand 
te houden (p 167) Dat is een onopgeefbare taak van de overheid 

645 D Greshof werkt thans aan haar promotieonderzoek naar de carrières van daklozen in 
Amsterdam 

646 Η de Bie en Η Dortmans, zie noot 399 
647 Daarom is het logementenonderzoek uit 1996 een studie op vooral meso-niveau het is een 

lokaalgebonden onderzoek dat primair een (bepaald) voorzieningenmilieu als vertrekpunt 
heeft en daarnaast inzicht biedt in dit leefmilieu en in de achtergronden en perspectieven 
van de bewoners (zie noot 499) Het onderzoek kenmerken van maatschappelijk gehandi
capten uit 1980 daarentegen is gesitueerd op zowel micro- als meso-niveau Het is weliswaar 
(ook) een landelijk onderzoek, maar de hoofdaccenten liggen op het verkrijgen van inzicht 
in structurele persoonskenmerken én op kenmerken van interorganisationele samenwerking 
(zie noot 169) 

648 W Depreeuw, zie noot 156 
649 Ρ Heydendael, zie noot 85 
650 Het betreft de doctoraalstudies van Binnendijk, van Boekhorst-de Gnp en van Van Knip

penberg, zie respectievelijk noot 117, 125 en 143 
651 Zie respectievelijk noot 229, 235, 259 en 258 
652 Het betreft het themanummer Dak- en thuislozen onder redactie van D Greshof en D van 

der Ree, Sociologische Gids, Jrg XLIV, 97/4 
653 Zie D Korf, D Lettink, L Deben e a ( 1997), Dak- en ibuis/ozm m Amsterdam 1997 Tel-en consu

mentenonderzoek. Bureau voor Onderzoek & Statistiek en Universiteit van Amsterdam, sectie 
Stadssociologie, Het Spinhuis 

654 Zie G van Neijenhof en A Hekelaar (1998), Straatslapers in de schijnwerpers, in Passage 
VII, nr 2 

655 Zie de commentaren, aansluitend op de publicatie m voorgaande noot, van L Deben, van L 
Polstra, van R van der Male en van J Wolf De methodologische problemen hebben niet 
alleen te maken met een precies definieren van wie tot de straatslapers worden gerekend, 
maar doen zich vooral ook voor vanwege verschillende tegengestelde belangen van min-
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stens drie betrokken partijen de gemeente die de maatschappelijke opvang financiert, de 

politie die te maken heeft met bestrijding van overlast en de instellingen vanwege hun capa

citeit 

656 Heydendael, Ρ (1993), De psycholoog en de thuisloze, in Passage II nr 1, pp 3-5 

657 Zie noot 433 

658 In Territoria, zie noot 241 

659 De samenleving is enorm veranderd (en ingewikkelder geworden hetgeen het anticiperen 

omgekeerd weer extra zal bemoeilijken), de zorg is niet meer eendimensionaal georgani

seerd zoals toentertijd maar kent een indrukwekkende differentiatie en wordt gekenmerkt 

door een actieve houding, en niet in de laatste plaats manifesteert een déél van de thuislo

zen zich thans op een wijze die 'de ogen van toen niet zouden geloven' Te denken is aan de 

ontwikkelingen op het vlak van zelfbeheer, aan de zogenaamde zelfstudie van thuislozen op 

in dit geval het Rotterdamse beleid, aan de positie van de LVT, de Landelijke Vereniging van 

Thuislozen, aan de activiteiten van de Amsterdamse stichting Voilà en aan de positieve 

effecten van het straatkrantfenomeen Het klinkt nogal paradoxaal, maar sommige verschij

ningsvormen van thuisloosheid roepen de idee op, dat ook de thuisloze is geëmancipeerd 

Ontwikkelingen in de zorg lijken dit laatste te onderstrepen, zowel in de CCz als in de 

Maatschappelijke Opvang is, ZIJ het nog maar pover, een proces op gang naar het bieden 

van vraaggerichte zorg Zie in Bibliografie R Krikke (1998) en J Sleutelberg (1998) 

660 Bedoeld wordt het onderzoek van J Roorda-Honée, Gehechtheid, sociale relaties en thuis

loosheid, in Passage VI nr 3 1997 verscheen een eerste impressie 

661 Zie noot 645 

662 Ρ Heydendael (1972), De passant in de thuislozenzorg, in Maandblad Geislelijki Volksgezondheid 

27, ρ 402 Een samenvatting hiervan is ook terug te vinden in Uit de pas (1980) van Ρ Hey

dendael, M H R Nuy en A van Hazendonk Deze participatie-studie zou overigens in sche

ma 1 ook gesitueerd kunnen worden bij het onderwerp 'leefwijze' 

663 Zie noot 248, ρ 10 

664 R Horst, noot 2, ρ 69-70 

665 Konig e a 1993, eveneens vermeld in noot 248 

666 Zie bijlage 5 van I van de Bogerd in König e a , pp B61-B85 

667 Zie Η Geurts-van Kessel (1994), Problemen aan de onderste ortrrmiliiim bij thuislozen Eensuwey-

onderzoek bij thuisloze mannen en vrouwen in Amsterdam, Doet Scr Instituut Sociale Geneeskunde, 

Nijmegen 

668 J Roorda en Ρ Heydendael (1997), noot 248 

669 Idem, ρ 21 

670 Hoytink, zie noot 32 

671 Η deBie, noot 229 

672 L van Doorn, noot 92 

673 Een (algemene) verklaring voor deze wending vinden we in de tijdgeest, vooral vanaf/na de 

jaren zeventig, en meer precies in de erkenning van de individuele mondigheid en het zelf

beschikkingsrecht van burgers, een proces van individualisering in de gezondheidszorg dat 

uitmondt in tal van wetten omtrent het patienten/clientenrecht, zoals de Wet BOPZ of de 

WGBO Een andere verklaring heeft vooral betrekking op het groeiende inzicht, parallel 

aan de tijdgeest, dat hulpverlening (pas) adequaat of zinvol is wanneer het direct aansluit op 

de wensen en de mogelijkheden van de betrokkenen Zelfs de moeilijkste cliënten verzetten 

zich ertegen als er voor of over hun gedacht/gehandeld wordt Een meest recent en spre

kend voorbeeld hiervan toont L Polstra (1998) in zijn onderzoek Slmmoi uil de marge, Sociale 

reeks Groningen 

674 Zie noot 576 

675 Zie noot 155 

676 Zie noot 248 

677 Zie noot 32 

678 Zie noot 662 
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679 Nuy & Heydendael ( 1986), noot 50 

680 Idem, ρ 58 e ν 

681 Zie noot 43 en 486 

682 Zie Deben e a (1992), ρ 93 e ν Dak- m thuislozen m Amsterdam m tiders ія dt Randstad, Stedelijke 

Netwerken Werkstukken 41 

683 Zie noot 653 en 654 

684 A van Hazendonk e a ( 1976), D« zorg voor dt thuisloir mms, Rapport Nijmegen 

685 NRV (1993), noot 467 

686 Zie noot 682 

687 Van Berkel en Nuy, noot 340 

688 Zie noot 42, pp 148-150 

689 Zie noot 541 

690 Zie noot 493 

691 Zie noot 461 en 462 

692 Zie noot 288 

693 Zie noot 685 

693a M H R Nuy (Red , 1990), Undelyk Trajtct Thuislozenzorg '90-95, Beekbergen/Nijmegen 

693b Enkele jaren later werd dit officieel de Federatie Opvang, mede als gevolg van het over

heidsbeleid inzake sociale vernieuwing en decentralisatie van financiering 

694 Idem als noot 693 

695 J Wenmnk&J van Weeghel (Red ), Thuislooshtid en psychische stoomissm, NcCv 1993 

696 A Loonstra, noot 393 

697 Dat is vooral van belang om signalen uit de praktijk te systematiseren Loonstra (in Passagt 

V, nr 1 ) noemt het volgende voorbeeld In het NRV-advies is aandacht geschonken aan dak

en thuislozen met psychiatrische problemen Voor vrouwen is geen specifieke aandacht 

gevraagd In de praktijk blijkt echter, dat in een gemengde omgeving vooral vrouwen met 

psychiatrische problemen het onderspit delven Inmiddels heeft de opvangsector, op basis 

van signalen uit de praktijk, een sociaal pension voor deze groep ontwikkeld Het ene pro

bleem is opgelost en het volgende dient zich alweer aan, dat is de werkelijkheid waarmee de 

maatschappelijke opvang wordt geconfronteerd 

698 Zie noot 262 

699 Zie noot 288 

700 Zie o a De Bie en Dortmans (1990), noot 399 

701 J van Susteren, noot 443, ook 401, 402, Nuy (1996), noten 43 en 444 

702 ZieJ Cijtenbeek (1996), Thuisloze jongeren op weg, SCO-Kohnstamm Instituut Adam 

703 H Beyers, В Stortelder en W de Jong (1993), Kompas voor bigtleid wonen, Bohn Stafleu Van 

Loghum 

704 Zie D Postma, in M H R Nuy (Red ), Decor van sociale armoedt, SDU 1988 

705 Cf noot 525 

706 Zie noot 235 

707 Zie noot 499 

708 Zie noot 254 

709 Zie noot 525 

710 Zie D van den Bogaard (1995), Gewoon anders Vernieuwingen in de maatschappilijke opvang, NIZW 

Utrecht 

711 Aangezien de gemeenten na de decentralisatie van zorggelden de benodigde opvangcapaci

teit dienen te verzorgen, is de behoefte aan zo nauwkeurig mogelijke aantallen alleen maar 

toegenomen Deben e a (in het themanummer van de Sociologische Gids 97/4, voegen daaraan 

toe, dat het vaststellen van het aantal of een zo goed mogelijk schatten ook een ontmaske

rende functie heeft 'Sensationele berichtgeving en overdrijving worden tot redelijke pro

porties teruggebracht ' Anderzijds dienen lokale telonderzoekers zich bewust te worden van 

de vele methodologische moeilijkheden welke een telonderzoek met zich meebrengen (zie 

het betreffende artikel hierover in Passage VII, nr 2, 1998) 
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712 Zie noot 274 

713 Zie noot 377 

714 Zie noot 399 

715 Zo is de empinsche basis om kansen vast te stellen of men tot de thuislozen gaat behoren, 

te klein om te generaliseren naar de gehele bevolking, onder andere omdat thuisloosheid 

zich vooral concentreert in de grote steden Voorts heeft het alleenstaand-zijn thans een 

andere betekenis dan in de jaren tachtig Ook het aantal mensen dat lijdt onder de gevolgen 

van werkloosheid verschilt De Gezondheidsraad (1995) concludeert, dat de lagere schat

ting, die van het V N C (20 000 ι ρ ν 30 000), meer realistisch lijkt Er wordt echter niet aan

gegeven waarom dat zo zou zijn, er wordt ook geen nieuwe telling uitgevoerd 

Ten slotte is er de factor Onbekend' het aandeel van de allochtonen, asielzoekers en illega

len is groeiend, maar ten tijde van PLOTT was dit kwantitatief niet te berekenen Ook het 

toenemend aandeel van ex-gedetineerden behoeft nadere studie Over het al dan niet episo

dische karakter is weinig of niets bekend (Zie ook hoofdstuk VI ) 

716 J Roorda en Ρ Heydendael (1997), noot 248 

717 Cf Deben en Creshof ( 1997), Zwerven zonder zorg daklozen in Nederland, in С Schuyt 

(Red ),He> sociaal tekort Veertien sociali problemen m Nederland, D e Balie 

718 Zie noot 248 

719 Zie J Cijtenbeek (noot 702), zie Bijl en Spanjaard, noot 402 

720 Zie noot 349 

721 Zie noot 248 

722 Ρ de Ruyter (1995), Het krachtenveld van de thuislozenzorg en de GGz Onwil, machte

loosheid of verschil in visie?, in Passage IV nr 4, pp 95-97 

723 Uit een eerder artikel in Passage (nr 4, 1993) van N Brinkman en L Verbeek werd dit onder 

meer als volgt verwoord 'HVO-personeel ging er vanuit dat mensen zelf hun zorgbtbotflf 

dienen aan te geven ZIJ vertalen gebrek aan medewerking dan ook naar (geringe) motivatie 

( ), dus een soort 'graag of niet' GGz-personeel ging niet zozeer uit van de door de patient 

geuite zorgbehoefte, maar eerder vanuit de zorgplicbl zoals de hulpverlener die ervaart ' 

724 Cf J Droes (1994), in R GorterenJ van Weeghel (Red ), Zorg aan huis, NcGv-reeks 94-5 

725 Zie L Polstra (noot 673) 

726 Vele zwervenden met psychiatrische problemen gaan niet alleen een odyssee door de stad, 

maar tegelijkertijd een door de bureaucratie van de hulpverlening De tragiek van de rijk

dom aan faciliteiten is, dat allerlei instellingen, projecten en opvangcentra hun bereik heb

ben afgebakend, dat de werkdruk permanent hoog is en dat de doelgroepen zijn gebonden 

aan uiteenlopende entena (Te denken is aan de aard en de ernst van de problematiek, aan 

de presentatie, aan de mate van redzaamheid en zeker ook aan de gemotiveerdheid et cete

ra ) Dan vallen er relatief veel mensen doorlopend tussen wal en schip en ontstaan er situ

aties die een mix zijn van verlorenheid en verloedering, van onaanraakbaarheid en 

wantrouwen, van apathie en agressie, door alles heen een situatie van isolement en overbo

digheid Precies deze situaties halen veelal de media Er is een verschil tussen 'de zorg mij

den' en 'door de zorg gemeden worden', dit verschil is alleen lastig te traceren, maar het is 

een mythe om uitsluitend te spreken van zorgmijders, zo goed als het een mythe is te doen 

geloven dat de individuele omstandigheden steeds de uitdrukking zijn van autonome beslis

singen en dat er pas van een begin van een wending sprake kan zijn wanneer de betrokkene 

zich Overgeeft' 

De talrijke mediaberichten over deze groepering signaleren de nood, maar suggereren ook 

een soort van onverschilligheid, van bijvoorbeeld de zorgsector Het is niet zo, dat er geen 

aandacht naar hen uit gaat of dat het aan zorgimtiatieven ontbreekt, hoogstens dat de zorg 

over hen (nog) groter is dan de zorg voor hen 'We' - hulpverleners, politie, onderzoekers, 

journalisten - kijken bepaald niet zorgeloos toe wanneer links en rechts medeburgers in de 

goot belanden Dat de meningen (ook) hierover verdeeld zijn, zeker bij direct-betrokkenen 

zoals familieleden van de persoon m kwestie, is begnjpelijk, want het is een irrationele, dat 

wil zeggen, met-realistische verwachting dat ZIJ (direct betrokkenen) een stagneren of UU-
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blijven van adequate hulp zelfs maar kunnen legitimeren Anderzijds zijn de meningen ook 
om andere redenen nog verdeeld De nood, waarvan men kan aanvoelen dat het lijden is, 
wordt verschillend geïnterpreteerd, bijvoorbeeld individuele nood of overlast, en derhalve 
kan ook de bejegening en het resultaat daarvan grote verschillen tonen (zie ook hoofdstuk 
V en VI) 

727 Δ1 omvat de volgende studies Horst 1960, Heydendael 1969, Binnendijk 1972, Van Knip
penberg 1978 

Δ2 Heydendael 1972, Boekhorst-de Gnp 1976, Heydendael e a 1980, Depreeuw 1978, Ver-
blakt 1983, Korf e a 1989, Platvoet 1988, Heydendael 1980, Nuy 1981, Van der Ploeg e a 
1991, Thomeer e a 1996, Tavecchio, Roorda 1991, De Bie & Dortmans 1990 en huidig 
(lopend) onderzoek van J Roorda-Honée naar de gehechtheidsontwikkeling van thuislozen 

Ai Mullink 1963, Selten 1986, Joosten 1989, Blom 1989, Van Waveren e a 1990, Nuy & Hey
dendael 1986, OZL 1990, Spijkere a 1992, Konig e a 1993, Roorda 8, Heydendael 1997 

A4 Hoytink 1954, Mullink 1963, Depreeuw 1978, De Bie 1989, Van Doorn 1994, Spierings 
1996, Spienngs & Beyers 1997, alsmede lopend longitudinaal onderzoek van D Greshof 
naar de leefwijze van zwervers 

Bi Rapport Zwerverszorg 1954, Nuy 1986 en voorgaand vermeld onderzoek van D Greshof 
Ook het vermelde onderzoek van Van Doorn (1994), alsmede de publicaties van Nuy 
(1993, 1996) met betrekking tot sancties in het slaaphuis 

B2 Heydendael e a 1980, Van Berkel en Nuy 1990, VNG 1990, PLOTT 1990, NRV 1993, als
mede de Beleidsnota's van de LSTO, de Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg en 
Onderdak, de nota van 1986 en die van 1990-'95 

E3 Joosten 1989, GGD Adam 1990, Kraft 1990, De Bie & Dortmans 1990, T-team 1991, Gey-
tenbeek 1996, Jezek e a 1995 

M Blom 1989, Spienngs 1996 
M Van de Bogaard 1995, NRV 1993 
Cl VNG 1990, PLOTT 1990, Bie & Dortmans 1990 
£2 Verblakt 1983, Kraft 1990, Korf e a 1989, Van der Ploeg e a 1991, Platvoet 1988, De Bie & 

Dortmans 1990 
£ 1 Van Waveren e a 1990, OZL 1990, Deben e a 1992, Konig e a 1993 
£4 Horst 1960, Mullink 1963, Blom 1989, Schene/Jonkers e a 1993, Wen-nink/Van Weeghel 

1993, NRV 1993 
£ i Graafland 1995, NWR 1988, 1993, Warmer 1997, Van de Bogaard 1995, Jans 1995, Jans & 

Brinkman 1994, Van de Woudenberg 1996 

Hoofdstuk 4 De energie van onevenwichtigheid 

1 Een gedeeltelijk herziene presentatie van de analyse van het leven van een thuisloze man, in 
M H R Nuy ( 1990), Em slecht geïnspireerd bestaan Deel II De moed en итога van een thuisloze man, 
Alfa Grave 

2 M H R Nuy ( 1989), Een slecht geïnspireerd bestaan Deel I, Noodlottige passies, Alfa Grave 
3 Brugmans stelt vast, dat Nederland ook in demografisch opzicht de oorlogsjaren redelijk 

goed is doorgekomen En de geestelijke kracht was geenszins verminderd, stellen ook de 
Romeins Dat blijkt onder meer uit een tweetal projecten, waartoe in de bange jaren 1917-
1918 de grondslag werd gelegd en een begin van uitvoering werd gemaakt de jaarbeurs te 
Utrecht en de droogmaking van de Zuiderzee De herleving van Europa na 1918 wordt 
fabuleus genoemd In 1925 waren productie en consumptie van dit werelddeel weer op het 
niveau van 1913 teruggekeerd Van Loo spreekt daarom van een 'spnngvloedkarakter' Brug
mans, IJ (1983), Paardekracht en mensenmaebt Sociaal-economische geschiedenis aan Nederland 1795-
І940, Nijhoff, Romein, J & A , zie noot 59, F van Loo (1981), Dm armegegwen, Boom 
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4 Does de Willebois, A E van der (1965), Vervreemding en verslaving Psychopathologische aspecten 

van bfl hedendaags alcoholisme, Dissertatie, Dekker & van de Vegt 

5 Er zijn studies gemaakt van kinderen van alcoholisten en bewezen is, dat onder zonen van 

alcoholisten meer alcoholisme voorkomt dan onder hun leeftijdgenoten Een grondige stu

die op dit gebied is onder meer die van Donald Goodwin, Is Alcoholism Heredanty? (1976), 

waan η hij tot de conclusie komt dat er zelfs sprake is van erfelijkheid Volgens eugenetici is 

alcoholisme niet erfelijk, maar wel de neiging, de aanleg om onder bepaalde omstandighe

den naar de fles te grijpen Het komt vaak familiair voor, doordat gedragspatronen al in de 

vroegste jeugd worden overgedragen van ouder op kind Van Epen (1983) evenwel maakt 

melding van onderzoek waaruit blijkt, dat een alcoholische vader een krachtige voorspeller 

is van antisociaal gedrag op volwassen leeftijd, merkwaardigerwijs onafhankelijk van de 

vraag of het kind al dan niet in zijn aanwezigheid is opgegroeid Een biologische faktor lijkt 

(derhalve) in het geval van Thieu zeker niet uitgesloten (Zie J van Epen (1983), Drugversla

ving en alcoholisme Diagnostiek en behandeling, Medica Reeks Elsevier, J Η van Epen ( 1974), Com

pendium DrugsversUving en Alcoholisme, Agon Elsevier ) 

6 Uit de literatuur blijkt, dat in die tijd veel inkomens een optimale lichamelijke en geestelijke 

ontplooiing in de weg stonden Äker , waar een gezin met twee schoolgaande kinderen 

moet leven van f 70,- à f 80,- per week Hiervan kan onmogelijk een goede woning, behoor

lijke kleding en ook nog culturele ontwikkeling van de kinderen worden betaald' (Horst, R 

(1962), ρ 43 Tbislozm, Van Gorcum) 

7 Η V O , Hulp voor Onbehuisden, is een (Amsterdamse) vereniging waaronder verscheidene 

soorten van hulpverlening ressorteren, onder meer de thuislozenzorg Het internaat voor 

thuislozen heet De Veste 

8 Van de stichting BiWiclus Lahre, een instelling voor thuislozenzorg te Nijmegen HIJ zou 

hier op eigen initiatief naar toe getrokken zijn ( 136), maar uit het dossier blijkt, dat hij door 

de politie in Wageningen is opgepakt In overleg met de psychiater van Η V O werd beslo

ten hem niet terug te laten keren daar hij opnieuw moeilijkheden zou veroorzaken De poli

tie werd geadviseerd te pogen hem in het Lthnhuis onder te brengen 

9 Deze, de Pater familias, zal niet meer herrijzen en zich met de nodige voortvarendheid als 

identificatie-object voor zijn kinderen opwerpen Vergeer en van IJzendoom (1981) menen, 

behalve dat dit nostalgische ideaal niet meer te realiseren is, dat dit zich ook slecht zou ver

dragen met de voorstellingen en verwachtingen die vrouwen ten aanzien van een symme

trisch gezinsleven hebben M Vergeer en R van ljzendoorn (1981), Naar een symmetrisch 

gezin, in Psychologie en Maatschappij, 16, september (pp 340-365) 

10 Lans, J van der (1987), De achterkant van de moderne afhankelijkheid, in Ti¡dschr Sociale Sec

tor, nr 6/7 

11 Kessell, N en H Walton (1965), Alcoholisme Medische, psychische en sociale aspecten, Meulenhoff, 

Amsterdam 

12 In de literatuur wordt dit suicidóse genoemd en gezien als een psychisch-morele reactie op 

onleefbaarheden (van Essen, 1953) Thieu wenste zichzelf dood, maar de serieuze aandrang 

ontbrak De Zwitserse psychiater Schneider, die in 1954 een grondige studie van het ver

schijnsel van de zelfmoordpoging heeft gepubliceerd, acht het onjuist de gelukte en de mis

lukte zelfmoordpogingen als identieke verschijnselen te beschouwen (cf Kruijt, 1960) 

Rumke (1964) merkt op, dat bij een mislukte suicidepoging altijd de vraag njst naar de emst 

van de bedoeling, maar het hoeft daarom nog niet onecht te zijn (J van Essen, Beschrijvend en 

verklarend woordenboek der psychologie, De Erven, F Bohn NV Haarlem, С S Kraut, Zelfmoord Sta-

listiscb-sociologische verkenningen, Van Gorcum Assen, H С Rumke, Over Fredenk van Eeden's van de 

koele meren des doods, Essay, Amsterdam ) 

13 Toch blijft dit een intrigerend fenomeen HIJ heeft in Noodlottige passies zo natuurgetrouw 

geschreven over de kennismaking bij Suze's ouders, over de affaire rond haar maagdelijkheid 

en over de vorming van een gezin, dat het de vraag doet rijzen of de dossiergegevens in dit 

opzicht wel correct zijn 
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14 Er wordt wel gezegd, 'kinderen en dronkaards spreken de waarheid' Van kinderen kan men 
dat wel stellen, maar van dronkaards lang niet zo stellig 'Hun waarheid' wil zeggen, dat ze 
door conventies breken, eigenlijk letterlijk de schaamte voorbij, maar verder mengen waar
heid en leugen zich even snel als water en bloed Anderszins is het een algemene psycholo
gische wetmatigheid, dat hiaten en incongruences m de herinneringen aan het verleden 
vaak zodanig worden aangevuld dat het geheel logisch in elkaar zit Meestal geschiedt dit 
zonder opzet Veel later in de tijd een andere lezing geven over de eigen sociale werkelijk
heid is vanwege het retrospectieve karakter haast onvermijdelijk Bemhard-Henry Lévi 
(1986), m De duivel op kop (B Bakker), schrijft '() het is allyii zaak je te hoeden tegen de 
verleiding om op het verleden de neerslag van de helderheid van vandaag te projecteren ' 

15 Uit de rapportage komen inderdaad tegenstrijdige mededelingen naar voren Uit een onge
dateerd anamnese-formulier blijkt, dat de verhoudingen thuis goed waren en dat de vader 
van Mathieu niet drankzuchtig was In twee andere rapporten wordt op deze feiten juist het 
tegendeel beweerd 

1 6 Van der Does, zie noot 4 
17 Kiest de mens zijn eigen levensontwerp? Jean Paul Sartre heeft in zijn werken een theorie 

der menselijke vrijheid verdedigd, die als reactie tegen het absolute determinisme in een 
ander uiterste belandt Het meest concreet over deze theorie is zijn boek over het leven van 
de dichter Charles Baudelaire Chorus ( 1959) zegt hierover '() elke akt van de mens is 
een mengeling van feitelijkheid en vrijheid' Zie A M J Chorus, Inleiding IM de empirische karak-
lerkunde, Stenfert Kroese 

18 De Tweede Wereldoorlog heeft het geestelijk welzijn deerlijk aangetast Het resultaat ver
vaagde normen, verwilderde zeden en een gehavend gezinsleven Dit blijkt onder meer uit 
het volgende citaat in J Huizinga's Geschonden wereld (1945) Wanneer er ooit een tijd is 
geweest, wanneer men de geestelijke volksgezondheid ernstig in gevaar kon achten, dan is 
het zeker nu wel Thans, nu de rookwolken van het slagveld gaandeweg optrekken en wij de 
verwoestingen in hun volle omvang kunnen overzien, ontwaren wij, hoe deerlijk gehavend 
ons tevoren toch stellig goed gezonde geestesleven er op dit ogenblik uitziet ( ) Het gezin 
is verbroken en uit elkaar gerukt, de school is buiten funktie gesteld, de arbeid is ontred
derd, de omgangsvormen zijn verruwd, de moraal op ontstellende wijze gezakt, de misdaad 
heeft overal de kop opgestoken en toont openlijk zonder schroom het schaamteloze gelaat 
Kortom, het geestelijk leven in ons dierbaar vaderland is ernstig ziek en het is dringend 
noodig middelen te beramen die de geestelijke volksgezondheid weer op peil brengen ' 
Daarom moet er behalve aan economische wederopbouw ook gewerkt worden aan geeste
lijk herstel Hierbij gaat de meeste aandacht uit naar 'het gezin' 'De overtuiging dat Neder
land er alleen dan bovenop kan komen, wanneer het gezinsleven is hersteld, leeft sterk In 
alle geledingen van de maatschappij, levensbeschouwelijk en politiek, is men het erover 
eens, dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is waarop alles rust', schrijven A 
Dercksen en L Verplanke ( 1987), Geschiedenis van de onmaatscbappeli]kheidsbesiri)dini) m Nederland, 
i9U-t970, Diss Boom Meppel 

19 ZieW Haider (1982), Die depressive Persönlichkeit des Nichtseszhafìcn Mannes, Diss Frankfurt am 
Main 

20 Ofschoon, op pag 40 heeft hij het over zijn jongere nog onschuldige broers, en zegt dan 
dat éen van hen al de neiging vertoonde hetzelfde pad op te gaan als hij Is dit een signaal 
van een onbewust negatief zelfbeeld? 

21 Zie mijn bespreking van het werk van Horst, hoofdstuk III 
22 Roegholt, R (1976), Amsterdam in de 20sl' eeuw, 2 Din , Het Spectrum 
23 Van een grove emotionele verwaarlozing lijkt geen sprake te zijn geweest Wel is het moge

lijk dat de opvoeding van Thieu, gegeven de eerder genoemde biologische predispositie, 
geleid heeft tot het psychopathiforme gedrag dat bekend is van emotioneel verwaarloosden 
(cf van Epen, 1983, vermeld in noot 5) 

24 Anderzijds blijkt uit de literatuur, dat ieder kind een archetypisch vaderbeeld in zich draagt 
(Hartmann, 1939, Baudouin, 1950), - wat niet hetzelfde is als de vader als identificatie
figuur Uit observaties van de Ruyter (De vader van fctt land) komt naar voren, dat kinderen uit 
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gezinnen waar de vader niet veel meer is dan een kleurloze kostwinner, toch een vaderbeeld 
beschrijven zoals wij dat uit de traditie kennen, met macht en gezag bekleed, degene die het 
uiteindelijk voor het zeggen heeft 

25 Belastende factoren, dat bleek al uit de studie van Horst (zie hoofdstuk III) Gegevens van 
recente datum over precies dit facet wijzen in dezelfde richting Zo vermeldt de studie van 
De Bie en Dortmans over thuisloze jongeren ( 1990), dat maar liefst 40% van deze jongeren 
een kinderbeschermingsverleden heeft Van Waveren e a (1990) komen in het Rotterdamse 
stedenonderzoek naar thuisloosheid tot de bevinding, dat 'het opvallend is welk een groot 
deel van de respondenten is opgegroeid in een onvolledig gezin ' 

26 'A father-close relationship is a more accurate index of family integration than is a mother-
close relationship' (Landis, J , 1962, A re-examination of the role of the father as an index of 
family integration, Marriage ana Family bving, ρ 122 ) 

27 Zie Η PJ Vos (1986), Loochening van de innerlijke realiteit bij verslaafden, in Tijdschrift 
Alcohol m Drugs, ¡rg 12, nr 3 

28 De psychologisch onzichtbare man, die alle problemen uit de weg gaat Van zon type man 
had Thieu een grote afkeer, en toch hing er een zweem van bewondering (De psychiater 
denkt in zo'n geval aan 'ambivalentie van het Oedipuscomplex' ) Het zijn vaders die voor 
hun kinderen een armzalig voorbeeld zijn Ware escapisten 

29 Zie R Vedder (1954), Inleiding lol de psycbialnt, J В Wolters, Groningen 
30 Zie de fascinerende, fundamentele studie welke Zeegers (1959) gemaakt heeft van de 

oplichter M Zeegers, De oplichter Psychopathologie onâtr antropologisch aspect, Erven J Bijleveld, 
Utrecht 

31 Van der Does, zie noot 4 
32 Gukenbiehl, H (1979), Felder der Sozialisalion, Westermann, Braunschweig 
33 McCord, William and Joan (1959), Origins of Alcoholism, Tavistock Publication 
34 Matussek, Ρ (1958), Zwang und Sucht, Nervenartzt 29 452 
35 Haider, zie noot 19 
36 Freud schreef eens 'Een man die de onbetwistbare favoriet van zijn moeder is geweest, 

houdt zijn leven lang het gevoel van een veroveraar', in M M Nawas (1986), Inleiding tot Je 
persoonlijkheidsleer, Dekker & van de Vegt 

37 Achter het machismo gaat volgens Mana Macciocchi (1982) vaak een sterke moederbinding 
schuil Dat verklaart mede waarom Thieu in het duel van die twee krachten altijd de minde
re was Niet zijn machismo, maar zijn zwakte liet blijvende sporen achter M Macciocchi, 
De mannen zijn overal behoorlijk in de war, in К Arnsberg en A Steenhuis, Denken over liefde 
en macht, Van Gennep 

38 Dergelijke affaires waren in die tijd overigens niet buitengewoon, ze doen denken aan de 
verhalen Liefde o(> drift over de rol die Nederlandse vrouwen en meisjes in het liefdesleven van 
Canadezen te vervullen kregen Het onafhankelijke socialistische blad De Vlam, Weekblad voor 
Vrijheid en Cultuur, nam het voor deze vrouwen op De arts en hoofdredakteur W Storm 'ZIJ 
verkopen zich niet, doch geven zich omdat zij ernaar verlangen zich te geven Zij willen ja 
zeggen en ZIJ doen ja, zo zijn de feiten ' De pleidooien voor openheid en tolerantie op sek
sueel gebied werden in 1945 nog maar door een kleine voorhoede met instemming begroet 
ZIJ zouden nog zeker 20 jaar moeten wachten op weerklank in brede lagen van de bevol
king (Richter Roegholt, 1976, zie noot 22) 

39 Esther Harding ( 1971 ) meent dat een voortdurende moederlijk-beschermende houding een 
soort onwil is om de hardheid van het leven onder ogen te zien, voor zichzelf evengoed als 
voor haar kind Maar moederlijk altruïsme is wel dé eigenschap bij uitstek die altijd en over
al in vrouwen wordt goedgekeurd en aangemoedigd, al is het een verfoeilijk vooroordeel dat 
het moederschap in alle gevallen voldoende is om het leven van de vrouw te vullen 'HIJ 
vormt niet de afsluiting van moeders' horizon', schrijft De Beauvoir (1982) Volgens Adnen-
ne Rich (1979) schenkt Harding onvoldoende aandacht aan de druk die op alle vrouwen, en 
niet alleen op moeders, ligt om vast te blijven zitten in die 'gevende', instemmende, moeder
lijke relatie tot mannen Bovendien versterken vrouwen ook in elkaar een 'moederende' hou-
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ding ten opzichte van mannen Vaak lijken de adviezen die de ene vrouw geeft aan de ande

re over relaties met mannen sterk op adviezen over de behandeling van kinderen, zo meent 

Rich (M E Harding, Woman's Mysttnis, New York, С G Jung Foundation, S de Beauvoir 

(1982), Dt Tweede Sikst, Bijleveld, Utrecht, A Rich, Uit vrouwen geboren Moederschap als ervaring 

en msliluul, Fem Uitg Sara ) 

40 Het is niet denkbeeldig dat August deze bijzondere toewijding ten deel was gevallen als hij 

thuis was geweest, want de oudste thuis had een voorbeeldfunctie te vervullen, zo valt tas

sen de regels door te lezen 

41 Dat is vaak de 'populaire tip', ook toentertijd (57) 

42 Hier herkende hij, maar niet als iets van zichzelf, de feminine inslag 'De mensen zagen er 

allemaal even netjes uit, maar hadden toch iets vrouwelijks over zich' (29) 

43 Het leek alsof hij zichzelf hiermee onaangenaam had verrast De volgende dag veroordeelde 

hij deze list Vóór de oorlog zou hij 't met in zijn hoofd gehaald hebben zoiets te doen, 

'maar de tijden waren veranderd, en de mensen ook' (34) 

44 Met zijn verliefdheid begint er als het ware een zedelijke ommekeer die, lettend op de ver

dere levensloop van Thieu, zo treffend is beschreven door Otto Weininger (1984) 'Ook 

mensen die nooit echt schoon zijn geweest, krijgen gedurende een periode van liefde plot

seling een innerlijke drang tot reinheid, en deze korte spanne tijds is vaak de enige in hun 

leven dat zij er niet smeng uitzien onder hun hemd', in Gß/лсЫ en karakter, Synopsis, De 

Arbeiderspers 

45 Door het spel van begeerte en geveinsde lichamelijke overgave lukte het soms om het "helse 

vuur1 van angst en egoïsme voor een tijdje te doven Op den duur viel ook op die manier 

niets meer te bereiken Het was te doorzichtig geworden en het was gespeend van elke lief

de Er was meer heerszucht en wreveligheid 

46 Moeilijk, aangezien deze interpretatie slechts berust op het verhaal van Mathieu Er is niet 

het houvast, dat een hetero-anamnese zou kunnen bieden Bovendien moeilijk, omdat het 

zo'n ijzersterke constructie lijkt, zodanig dat het geloofwaardig overkomt Alhoewel ik 

beweeggronden meen te onderkennen, welke wijzen op afgunst en minderwaardigheidsge

voelens bij Thieu, blijft er onzekerheid over Suze ZIJ was wel gecharmeerd van Thieu, maar 

een zeeman was toch niet echt te vertrouwen (66) 

47 Afweermechanismen zijn onbewuste ik-functies, die tot doel hebben bij conflicten binnen 

het individu of tussen het individu en de omgeving angst binnen de perken te houden om 

evenwichtsverstonngen binnen de persoonlijkheid te voorkomen Projectie is een primitief 

afweermechanisme, bv agressie wordt aan een ander toegeschreven, zodat de betrokkene 

zelf voor de impuls geen verantwoordelijkheid meer hoeft te dragen Projectieve identifica

tie gaat nog verder Bijvoorbeeld Thieu haat vrouwen ("splitting" in all good en all bad men

sen) en beschuldigt Suze van verstikkend gedrag Suze reageert met verwijten, waardoor 

Thieu bevestigt krijgt dat ze niet van hem houdt 

48 In een attitude-onderzoek komt Heydendael (1980) tot de bevinding, dat thuislozen meer 

waardering hebben voor het moederschap-ideaal dan met-thuislozen, maar ook meer gepre

occupeerd zijn met seksualiteit Vrouwen behoren seksueel aantrekkelijk én te verkrijgen te 

zijn, en tevens moeder te willen worden of te zijn In Thuislozenzorg voor wie? Een sociaal-psy

chologisch naar de opgenomenen in de tehuizen, Rapport ISC Nijmegen 

49 Zo wist hij haar te sarren met zijn avontuur met het kamermeisje Suze moest maar begrij

pen, hoe nietsbetekenend dit voorval was, ook al schilderde hij zichzelf onverbeterlijk ten 

voeten uit (119) Er zit een sadistisch element in 

50 Thieu had een bloedhekel aan mensen die geld trachtten te verdienen ten koste van een 

vrouw (15) De vroeger geuite afkeer richtte zich nu tegen hemzelf, waardoor elke hoop op 

verandering een illusie was 

51 Maar ook nu nog (anno 1990) bestaan de oude structuurvormen, en dus ook de waarden en 

normen die aan de vrouw niet dezelfde waardigheid als aan de man verlenen Ook nu houdt 

het huwelijk nog vaak een annexatie in, of is het een vlucht of remedie, in plaats van het 

samengaan van twee autonome existenties D H Lawrence zegt 'De vereniging van twee 
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menselijke wezens is gedoemd te mislukken als het een poging is zich aan elkaar te komple-

teren, want dat veronderstelt een oorspronkelijke tekortkoming ' Het echtelijk leven neemt 

van geval tot geval andere vormen aan, maar voor veel vrouwen verloopt de dag op eendere 

wijze Zonder vrijheid zijn noch liefde noch individualiteit mogelijk 

52 De rolverdeling was zo sterk, dat (kennelijk) ook bepaalde psychische domeinen van de 

vrouw voor de man gesloten bleven Toen Thieu belangstellend informeerde hoe Suze zich 

tijdens de bevalling gevoeld had, kreeg hij ten antwoord dat hij zich zoiets als man toch met 

kon indenken (76) Maar andersom gold dit eveneens Over sociaal-politieke onderwerpen, 

zoals het stelsel van tanefwerk, kon bij voorbaat niet met Suze gesproken worden (43) 

53 Chesler, Phyllis ( 1981 ), Moeder met fatili Een dagboek over moederschap, Synopsis, De Arbeiderspers 

54 Michel, E (1954), Das Vaterproblem heute in soziologischer Sicht, in Bitter, Vortrage über aas 

Vaterproblem m Psychotherapie, Regilion un Gesellschaft, Hypokrates Verlag Stuttgart 

55 Van der Does, zie noot 4 

56 Zie G L Ellinger (1986), De thuisloze met zijn relatiestoornissen, in Ρ Heydendael, PJ van 

Lieshout l i M H R Nuy, Thuislozen en Thuislozenzorg, Syllabus ISC Nijmegen 

57 Zie Ρ Heydendael & M H R Nuy ( 1981 ), Attitudes van thuisloze mannen, Tijdschrift Psycho

logie Gedrag, 9, pp 233-249 

58 Zie JA M Mullink (1963), Thuisloze mannen, Dissertatie 

59 R Horst (1962), Thuislozen, Dissertatie 

60 Zie Ρ Heydendael (1987), Temiona Denkbeelden over ihuisloosheid, Inaugurale rede, KU Nijme

gen 

61 Uit het onderzoek Ρ Heydendael, M H R Nuy en H С Brouwers (PLOTT, Prognostisch Lan

delijk Onderzoek Thuislozen en Thuislozenzorg, 1990), waan η van 500 'nieuwe' thuislozen gegevens 

zijn verzameld, blijkt dat 54% altijd ongehuwd is gebleven en dat 35% gescheiden is Vijftig 

korte cases, ontleend aan ditzelfde onderzoek, illustreren alle de ernst van de realtionele 

problematiek, welke veelal in het vierde milieu een dieptepunt bereikt Zie ook de casuïstiek 

in Ρ Heydendael & M H R Nuy (1992), Achtergronden van thuisloosheid, Wolters-Noordhoff 

62 Romein, J & A , De lage landen bij de zee Een geschiedenis van brt Nederlandse volk, Querido Amster

dam 

63 Zie noot 62 

64 Zie noot 12 

65 Zie E Simmel (1958), Alcoholism and addiction, in Psychoan Quart 176-32 

66 The alcoholic suffers at the same time from the wish to destroy his love-objects and the fear 

that he will lose them ' En verder, na het bijzonder vermogen van veel alcoholisten gecon

stateerd te hebben om de mensen, ondanks alles, voor zich in te nemen door bijzondere 

vriendelijkheid en onderworpenheid '() alcoholics are by no means lacking in aggressive

ness Indeed, they use their passivity in the most aggressive way against those who thwart 

them' (Karl Menninger, 1938, Man against himself, Part III, Chapter 3, London) 

67 Uit een onderzoek bij AA-echtgenotes in Washington bleek, dat deze vrouwen gemiddeld 

langer dan zeven jaar wachtten alvorens professionele hulp in te roepen The phenomenon 

of extended delay before recognition of the problem and help seeking is consistent with the 

paradigm developed from studies of mental patients and their families pathological behavi

or becomes defined as a problem only after a long accumulation of bizarre episodes' (Gor

man, J M and J F Rooney, 1979, Delay in seeking help and onset of crisis among Al-anon 

wives, in Am J Drug ¡, Ale Abuse 6, 2) 

68 Velde, Roger van de ( 1980), Recht op antwoord en al htt andere proza, Elsevier Manteau 

69 ZieJB Rotter (1966), Generalized expectancies for internal vs external control of reinfor

cement, Psychol Monographs General and applied, 80, 1, zie ook G Boekhorst-de Gnp, Onderzoek 

naar locus of control en social character bij thuislozen, Doet Ser ISC Nijmegen (besproken in 

hoofdstuk 111) 

70 Thieu vertelde háár alleen de goede dingen (41) 

71 Hij had zich schandelijk gedragen, maar hij hoefde er niets voor te doen om het vergeven te 

krijgen 
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71 Hij was zich goed bewust van de negatieve invloed van de oorlog, en de verwarring die 
daarmee was gesticht, had zich ook van hem meester gemaakt Anderzijds geeft het te den
ken dat hij verder met geen woord rept over het gedrag van de Duitsers Zie ook noot 18 

73 Hazeu, W (1988), Gtmt Achterberg Een biografa, Open Domein, De Arbeiderspers 
74 Onoprechtheid loont niet Simone de Beauvoir (zie noot 36) schrijft 'Ieder laakt de ander 

voor het ongeluk dat hij zichzelf heeft aangehaald door toe te geven aan dat wat het makke
lijkste was' 

75 H C Rumke, Psychtatm, Deel I, deel II (1971), deel III (1973), Scheltema en Holkema, 
Amsterdam 

76 Van der Does, zie noot 4 
77 In de interpretatie staan we hier voor een dilemma Is dit nu het vervalsen van de werkelijk

heid? Zonder de indruk te wekken partij te trekken, moet toch gezegd zijn dat Thieu 
gemakkelijk was te beïnvloeden en zo kon hij inderdaad het slachtoffer zijn geweest van 
Suze, die evenmin was uitgegroeid tot een volwassen persoonlijkheid In de algemene beeld
vorming komt naar voren, dat alcoholisten hun gezin ruïneren In Noodlottige passies blijkt ook 
dat Thieu in staat was om alles dusdanig te manipuleren en voor te stellen, dat hij imponeer
de als rechtgeaarde vader, als rots in de branding, die toch het slachtoffer was geworden van 
een onbetrouwbare vrouw, terwijl de werkelijke toedracht precies het tegendeel zou aange
ven Met allerlei verzinsels over de verderfelijkheid van Suze's gedrag bouwde Thieu zich 
een vesting van onschuld 

78 Hiddema, F, Wat 'Opwaaiende zomnjurkm'verhullen Psychoanalytische interpretatie van de gelijknamige 
roman van Oek de Jong, Uig W Wagner, 1981, alsmede Schuld en boete in Willem Mrrfnis' levensspie-
gel van J van Oudshoorn Een psychoanalytische interpretatie, 1981 

79 Een metafysische uitleg van het doodsverlangen is het verlangen naar de Liefde die doodge
gaan is, die hij vermoord heeft, of het verlangen om het verloren gegane geluk, de vroegere 
eenheid en ongeschondenheid vast te houden (cf R van den Hoofdakker, 1971, Een pil voor 
doornroosje, Van Gennep ) Zie ook D van Tol, 1977, De dood als keuze, Boom Meppel 

80 Op pag 97 van deel I wordt gesproken van een verwachte catastrofe Het woord 'verwachte' 
is destijds door mij toegevoegd op grond van het enkele zinnen eerder gedane voorgevoel 
dat het eerdaags zou mislopen Ook mij is toen verderop in het manuscript gebleken, dat 
Thieu door deze gebeurtenis overrompeld werd, maar ik vergat de fout te herstellen Waar
schijnlijk is de realiteit anders geweest, maar het gaat hier om de analyse van een persoonlij
ke reconstructie 

81 Terry Williams wijst op het cultureel en gender dynamic verschijnsel, dat velen weigeren hulp 
te aanvaarden (Het idool van de 'autonomie' eist zijn tol ) In Teun Voeten (1996), Tunnel
mensen, Atlas 

82 Een volstrekt bitter en onbenijdenswaardig bestaan De cultuurpsycholoog Dortmans, wiens 
studie (1989) duidelijk geïnspireerd is door Spradley's (1980) regel 'taking the insiders point 
of view', besluit zijn 'Bukowskian nights' als volgt '() I could no longer stand to be intima
tely involved in their lives It gave me a good impression of vagrancy, but the disillusion I 
expenenced touched the bottom of my belief, of my existence' (H Dortmans, Skid row and 
normality What keeps vagrants moving? A cultural study into vagrancy and chanty in London With a 
contribution of H Brouwers en M H R Nuy, 1SC, Nijmegen 

83 Het is kenmerkend voor thuisloze mensen, dat ZIJ een kleurrijke geschiedenis in de hulpver
lening kennen zonder dat ze er veel mee zijn opgeschoten 

84 Blondin, A (1973), Maar balling op de grond temidden van het gejouw, in Baudelaire Genieën 
wereld, Heideland-Orbis 

85 Zie de Beleidsnota 1986 van de LSTO, Den Haag, zie Nuy, M H R (1989), Naar ten zorgeloze 
zorg voor thuisloze mannen Een onderzoek naarde betekenis van hel kleinschalig woonmtlieu, Alfa Grave 

86 Moeilijk gedrag en vele ongemakken, zoals die welke bijvoorbeeld voortvloeien uit dipso
manie, worden zo goed als mogelijk aanvaard Het is doorgaans niet snel iemands laatste 
kans (cf Nuy, M H R (1993), Thuisloosheid een kwestie van lange adem? Feiten en per
spectieven, in Forum, maart nr 18, pp 16-19 
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87 In de literatuur over netwerken worden twee effecten onderkend die met sociale ondersteu

ning en sociale integratie samenhangen, te weten het buffer-effect' en het 'mam-effect' BIJ 

het eerste veronderstelt men, dat sociale ondersteuning alleen dan gerelateerd is aan welbe

vinden als het gaat om personen onder stress De sociale ondersteuning werkt als een buffer 

tegen de aversieve invloeden van de stressor, en deze, de sociale ondersteuning, is dan 

afkomstig van personen in de onmiddellijke omgeving van de met stress geconfronteerde 

persoon Meestal is dit de partner 

Onder het 'mam-effect' verstaat men een algemene, de gezondheid positief beïnvloedende 

factor, onafhankelijk of de persoon onder stress staat of niet Dit effect veronderstelt, dat er 

zekere normerende en regulerende invloed uitgaat van een netwerk De kans op het terecht

komen in stressvolle situaties is dan kleiner 

88 Zie de studie van L van Doorn ( 1994), Wegwijs Een etnografische stuurt naar dak- en thuislozen, 

N1ZW 

Vexhard (1957, zie hoofdstuk III) 'zegt, dat er niet is "un genre de groupe capable de le sti

muler, de le rassurer ou, au contraire, de susciter un mouvement de révolte" (p 65) Met 

andere woorden, de clochards vormen geen groepen in de sociaal-psychologische zin van 

het woord', schrijft Heydendael in Een psychologische stuoie over thuislozen ( 1969) Levinson, 

eveneens geciteerd in Heydendael, 'zegt weinig over de onderlinge relaties tussen thuislo

zen, alleen dat zij " easily aroused hostility toward members of their own group and aut

hority figures" ' Zelf komt Heydendael tot de bevinding, dat er slechts incidenteel sprake 

was van een zekere groepsvorming, maar deze bleek nimmer van duurzame aard Slechts 

wanneer de een iets nodig had van de ander, was er sprake van een zekere duurzaamheid 

Deze werd weer verbroken, zodra de baten geincasseerd waren', of zodra er geen resultaat 

te verwachten was (Heydendael (1969), ρ 44) De weinige onderlinge contacten bleken 

steeds vluchtig van aard en zonder dat er de verwachting in lag een redelijke response te 

knjgen 

'De meeste vriendschappen tussen de mensen hier zijn alleen gebaseerd op wie met wie bî b 

wordt, шко buys the next bit Is er geen geld, dan is de vriendschap ook op', lezen we in een 

eigentijdse, Amerikaanse, documentaire (p 236, Tunnelmensen doorT Voeten (1996) Ook 

hier vooral 'hostility towards members of their own group' De sociaal-pedagoog en socio

loog Weber stelt vast, dat 60% van de door hem benaderde thuisloze zwervers hun contac

ten tot lotgenoten 'als "lose" und "sporadisch" charakterisieren Von diesen bezeichnen sich 

ca 32% selbst als "Einzelganger'" (R Weber ( 1984), Ubensbtdmgungen una Alltag der Stadslreicher 

m der Bundesrepublik, Diss Bielefeld Hetzelfde beeld geven L Deben e a (1992, Dak-en thuis

lozen iti Amsterdam en elders in de Randstad, Sted Netwerken Werkstukken 41 ) 'Men trekt met 

elkaar op, ziet elkaar op diverse opvangplaatsen, maar het devies blijft toch "ieder voor 

zich" Kortom, bijna niemand "rekent" op contacten in het circuit ' 

89 Het werken aan zijn reconstructie van nu en dan bizarre levenservaringen, door mij getiteld 

Noodlottige passies, bracht soms dermate buitensporige spanningen met zich mee, dat een 

onderbreking van enkele maanden voor Thieu Heennk onontkoombaar was Hij voelde 

zich ontredderd en weerstandsloos bij het oproepen van al die innerlijke beelden en herin

neringen Het is begrijpelijk, dat dit beleefd is als een ongelooflijke krenking van het zelfge

voel en dat dit gepaard ging met angst en woede Als gevolg van deze stress at hij eens een 

zak motteballen op Ook gebeurde het, dat hij volkomen verward spiernaakt over straat liep 

Een pijnlijk bewijs van echtheid Het is onwaarschijnlijk dat hij zijn wijkende herinneringen 

grotendeels heeft gedramatiseerd 

90 Nuy, M H R (1996), Op de drempel van het derde millennium Beschouwingen en impressies aan de rand 

van de amroede, SWP 

91 Zie het begin van dit hoofdstuk, maar ook Codenr 58, ρ 200 in de studie van R Horst 

(1962), Thuisloze mannen, Van Corcum 

92 Zie hoofdstuk III, de bespreking van 'primaire en secundaire thuisloosheid' van ] Mullink 

93 Hoogendam, Ρ ь J Caemers ( 1989), Zwervende jongeren in de grote stad, in iustitiAe Verken

ningen, ¡rg 15, nr 8, pp 113-132, Η de Bie & Η Dortmans (1990), Thuisloze jongeren, Rapport 
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ISC Nijmegen, J van der Ploeg, J Caemers en Ρ Hoogendam (1991), Zwervende jongeren, 

DSWO Press Leiden, M Thomeer-Brouwers e a ( 1996), Zonder thuis - zonder toekomst? Een anpi-

rtscb onderzoek naar ontwikkelingsantecedenten van tbuisloosbetd bij jongeren, NIZW 

94 Nuy, M H R, zie noot 1 

Hoofdstuk 5 Morele passages omtrent thuisloosheid 

1 Dongen, E van (1996), Eigen beelden verdwijnen achter psychiatrisch etiket, in Deviant III, 

nr 11, ρ 26 

2 Deze passage is een bewerking van de betreffende paragraaf in het eerste hoofdstuk van Op de 

drempelvanbetderdem\lainium,ç 12-33, M H R Nuy (1996), SWP 

3 Zie haar (voor)publicatie in Passage VI, nr 3 1997(p 149-155), Een wereld apart Interviews 

met thuislozen 

4 G Mak (1992), Dr engel van Amsterdam De anatomie van een moderne stad, Hoofdstuk 3, ρ 106, 

Pandora 

5 Zie noot 2, ρ 25 Overigens lijkt het gedrag van een van de hoofdfiguren uit het werk van 

Teun Voeten, Bernard, op de niet aflatende bewuste provocaties van Diogenes Zie ook het arti

kel in De Morgen, noot 9 

6 Zie M H R Nuy (1998), Moderne romantiek of sociale compassie?, in Tijdschrift Sociaal Peda

gogische Hulpverlening, jrg 4, nr 20, februari, pp 42-43 

7 De kennelijke 'onverenigbaarheid' tussen deze problematiek en de structuur en cultuur van 

hulpverleningsinstellingen, het wantrouwen en de (wederzijdse) teleurstelling vormen een 

constante factor waar thuislozen, óók de jongeren, en hulpverleners uit den treure mee bekend 

zijn, en dat is niet typisch voor de Nederlandse situatie, maar typisch voor elk leven aan de zelf

kant 

8 L Henkelman (1996), ρ 90 Ethiek en hulpverlening bij de passage naar een derde millenni

um, Epiloog m M H R Nuy, zie noot 2 

9 Τ Voeten (1997), Leven na de tunnel, in De Morgen, 26 juli (een Vlaamse krant) 

10 M H R Nuy (1994), Thuislozenzorg De feiten en de perspectieven Woestijnen en oases, in 
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Stellingen behorend bij het proefschrift 
De Odyssee van Thuislozen 

MARIUS NUY I I OKTOBER 1998 

1 To be rooted is perhaps the most important and least recognized need of the human soul A 
human being has roots by virtue of his real, active, and natural participation in the life of the 
community, which preserves in living shape certain particular treasures of the past and certain 
particular expectations for the future (Simone Weil, Tht Nttd of Roots, geciteerd in Jennifer 
Toth, Tht Mole People, Chicago Review Press, 1993 ) 

2 De gang naar thuisloosheid verloopt zo persoonlijk als ieders vingerafdruk is Vrijwel het enige 
dat thuislozen gemeen hebben, is een diep en soms onvindbaar verlies dat zij niet of moeilijk 
kunnen herstellen 

3 Bemoeizorg is een deugd, een bijna kunstzinnige vorm van communiceren waarin men genu
anceerd de regels overtreedt en waarvoor om die reden ook geen juridische regels te geven zijn 

4 In een tijd waarin men gewoon is te spreken van zorgproducten - hetgeen de vervreemdende 
associatie wekt van het vlotte geld, van dito pakken en fusies - is bemoeizorg de moeilijkst te 
meten inspanning en op korte termijn het minst rendabel Dat dient vooral zo te blijven 

5 Dat de straatkrant er is, is een teken dat de onverschilligheid niet langer deel is van het pantser 
van de 'vreemdeling' die ook niet langer in zijn diepste wezen onbereikbaar is 

6 Kritiek op de straatkrant als 'glossy magazine' is even misplaatst als te denken dat thuislozen 
niet geïnteresseerd zouden zijn in hun toekomst 

7 De kunst sociale nood op te lossen, verstaan we nog niet, wel om deze onzichtbaar te maken 
8 In ervaringen van wederzijds weldoen schept de mens het grootste behagen In de odyssee van 

thuislozen is het de grootste nood 
9 Hoog inzetten op werken, inkomen en levenslang leren - het favoriete adagium van politici en 

ondernemers - kan voor burgers een odyssee betekenen naar de onderkant van de moderne 
geïndividualiseerde samenleving 

10 Voor wie het wonen is ontwricht, is er alle reden tot zorg, maar de kern van de zorg is niet ont
ferming, maar de terugkeer naar huis 

1 1 Een leidend principe in zorgsectoren is het normaliseren, ook wel aangeduid met de term 'ver-
maatschappelijken' Het gevaar is echter dat men normaliseert naar de heersende sociale orde, 
terwijl het er om gaat te normaliseren naar de ziel van de betrokkene 

12 Een overdreven waardering voor publicaties in buitenlandse tijdschriften doet de vraag rijzen 
naar hoe het is gesteld met de waardering voor de Nederlandse cultuur Alhoewel de tijdgeest 
ertoe dwingt, kan de jacht op punten leiden tot schijngestalten van de wetenschap 

13 Vormen van zelfbeheer door thuislozen zijn een uitdrukking van empowerment, zij brengen 
zelf verandering aan in hun bestaan, getuigen daarin van een zekere (beginnende) controle en 
dat op zichzelf zal leiden tot meer effectieve veranderingen De tendens naar meer vraagge
richte zorg wijst in feite op een hieraan identiek proces 

(NaarJ Chamberlin (1998), Naar een werkdefinitie van empowerment, Passagt VII nr 2, ρ 88-93) 

14 Het wonderlijke is dat de mens leeft als ware hij onsterfelijk Of is dit de tragiek van het moder

ne leven? 

15 Vriendschappen en oprechte collegae zijn bronnen van geluk 
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wichtige ontwikkeling van de thuislozenzorg en in een 

inspirerende samenwerking. Deze studie is daarom ook een 

hommage aan deze zorgsector. 

In dit boek wordt thuisloosheid vanuit vele sociaal-wetenschap

pelijke invalshoeken belicht, doordat is nagegaan tot welke 

bevindingen de talrijke onderzoekingen in de laatste halve 

eeuw hebben geleid. Het brengt daardoor tegelijkertijd de 

ontwikkeling van de zorg voor thuislozen in kaart. Voorts is 
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sociale probleem van persoonlijke tragiek, van maatschappe
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afhankelijkheid, betrokkenheid en waardigheid. Bemoeizorg is 
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sociale knopen weer enigszins te ontwarren, om mensen weer 

in de menselijke bereikbaarheid te betrekken. Juist hier komt 

het aan op een verzoening tussen weldoen en zelfbeschikking, 

al wordt weldoen het eerst genoemd, - het is de grootste nood 
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