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Met Paul de straat op

De dagen voor kerst worden steeds donkerder en kouder. Wat als 

je nu geen kachel, geen bed en – sterker nog – helemaal geen huis 

hebt? Vriendin’s Helene ging een dag op stap met dakloze Paul.

Zo op het eerste gezicht ziet hij er hele
maal niet uit als een dakloze. Tenminste, 
als je het doorsnee beeld van de man in 
oude, vieze kleren onder een brug in 
gedachten hebt. Als Paul zich aan me voor
stelt, valt me meteen op dat hij er vrij 
gezond uitziet. Zijn spijkerbroek en zwarte 
jas zijn niet smetteloos, maar zeker niet 
vies. Hij is licht ongeschoren, maar niet 
onverzorgd. Paul (44) vertelt dat hij ‘met 
tussenpozen’ al veertien jaar op straat 
leeft. “Het bevalt me eigenlijk goed. Vas
tigheid is niets voor mij; het lukt me niet. 
Ik heb sommige periodes wel eens onder
dak gehad als ik een relatie had, maar het 
ging me op een gegeven moment toch 
altijd benauwen. Als ik dan weer op straat 
belandde, voelde ik me vrij. Ik ben altijd al 
een vrijbuiter geweest.” 

Miljoen
Paul is net klaar met een uurtje straten 
vegen in het centrum van Amsterdam. 
Daarmee heeft hij drie euro verdiend. 
We lopen door de stad terwijl Paul vertelt 
over zijn jeugd. “Ik ben te vondeling gelegd 
door mijn biologische ouders. Mijn vader 
had mijn moeder kort na mijn geboorte 
verlaten om weer terug te gaan naar zijn 
vorige vriendin. Omdat mijn moeder niet 
alleen voor mij wilde zorgen, legde ze me 
te vondeling bij de nonnen. Gelukkig 

kwam ik in een goed pleeggezin terecht. 
Ik ben opgegroeid op een boerderij in de 
buurt van Enschede. Mijn biologische 
moeder heb ik, toen ik achttien was, 
gevonden en we hebben nog een aantal 
jaar goed contact gehad tot haar over
lijden. Mijn biologische vader heb ik 
nooit teruggevonden. Ik heb geen idee 
waar hij is en of hij nog leeft. Mijn adop
tieouders leven niet meer. Na hun over
lijden kregen mijn broer en ik onder 
meer de boerderij als erfenis. Ik hield 
er een miljoen gulden aan over. Eigenlijk 
is het vanaf dat moment echt mis gegaan 
met me. Ik dacht: ik kan nu alles doen! 
Ik reisde de hele wereld over, naar Ame
rika, Australië en Rusland. In vier jaar tijd 
raakte ik al mijn geld kwijt. Ik kwam in 
aanraking met verkeerde mensen, laat ik 
het daar op houden. Drugs heb ik nooit 
gebruikt, alcohol wel. Uiteindelijk kwam 
ik in Berlijn terecht, waar ik jaren heb 
gewoond. Ik kreeg een relatie en een doch
ter, die nu zestien jaar oud is. Ik heb haar 
al jaren niet gezien. Natuurlijk vind ik dat 
jammer. Soms bel ik haar om te horen of 
alles goed met haar gaat, als ik wat geld 
heb om te bellen. In Berlijn heb ik de eer
ste nacht buiten geslapen. Nadat mijn rela
tie was stukgelopen, kon ineens niets me 
meer schelen. Ik had op dat moment nog 
wel een baan als medewerker pakketten

dienst bij een 
grote firma. Maar daar stopte 
ik snel mee, en ik vertrok naar Amster
dam. Dat leek me een echte losbolstad. 
En bovendien kon je in een stad lekker 
anoniem zijn, dat beviel me prima. Ik wil 
niet meer terug naar Berlijn; blijf liever in 
Amsterdam. Mijn biologische vader heeft 
hier gewerkt, dat heb ik uitgezocht. En ik 
weet dat hij meerdere dochters had, zeker 
vier of vijf. Mijn halfzussen dus. Ik heb 
geen idee hoe ze heten of hoe ze eruit 
zien, maar ik heb altijd nog de stille hoop 
dat ik één van hen een keer toevallig tegen 
het lijf loop.”

Te dik
Op straat valt het me op dat Paul en ik 
door anderen niet worden aangestaard 
of nagekeken, zoals ik had verwacht. 

Door de ogen van een

dakloze
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“Ik hoop dat 
ik ooit één 

van mijn 
halfzussen 
tegenkom”

Vaak maak ik zelf mee dat veel daklozen 
in de rij bij de bakker in mijn buurt afkeu-
rend worden aangekeken. Paul vertelt dat 
hij vrijwel nooit vervelende reacties van 
mensen krijgt. “Als ik bij de bakker een 
broodje koop, word ik altijd heel normaal 
behandeld. Ik denk dat veel mensen ook 
niet aan me zien dat ik dakloos ben. 
Hoe ik aan geld kom? Ik doe af en toe wat 
klusjes. Ik heb een monteursopleiding 
gedaan en ben heel handig. Ik ben altijd 
op de juiste plek op het juiste moment, 
dat is mijn talent. Misschien ontmoet ik 
daarom ook wel ooit spontaan mijn half-
zussen. Laatst liep ik langs een gracht 
waar iemand op een woonboot vertelde 
dat de motor stuk was. Die heb ik vervol-
gens gerepareerd. Vervolgens gaf die man 
me spontaan € 20,-. Zo gaat het bij mij 
altijd. Een uitkering heb ik niet. Al die for-
mulieren invullen, dat vind ik te veel gedoe. 
Ik red me best. Ik maak me nooit zorgen 
om geld. Ik eet maar één keer in de drie 
dagen. Anders word ik te dik.” Hij grijnst. 
“Nee, dat heb ik mezelf aangeleerd. Ik heb 
niet zo vaak meer honger. Bij de verschil-
lende inloophuizen voor daklozen in de 
stad kun je bijna iedere dag een kop soep, 
brood, koffie en thee krijgen. Dat is gratis. 
Ik heb nog nooit uit de prullenbak gege-
ten. Dat zou ik ook nooit doen; ik loop 
liever een dag langer met honger rond.” 
Paul en ik passeren een vrouw op straat. 
Zou hij zich bij iedere vrouw afvragen of 
ze zijn halfzus is? schiet er door mijn 
hoofd. Ik heb zelf ook een zus, met wie ik 
een heel goede band heb en moet er niet 
aan denken dat ik niet zou weten wie of 
waar zij is.

Steigers
Paul en ik lopen inloophuis Makom binnen, 
in Amsterdam-Zuid. Het is een zaal met 
verschillende tafels en stoelen. Ik schenk 
een kopje thee in en Paul neemt koffie. 
We nemen plaats in de zaal. De aanwezige 
daklozen zijn van verschillende leeftijd en 
afkomst. Er zit slechts één vrouw, de ande-
ren zijn mannen. Zo zit er een jongen die 
ik een jaar of vijfentwintig schat, bijna 
mijn eigen leeftijd. De snelheid waarmee 
hij zijn soep en brood opeet, geeft me de 
indruk dat hij al dagen niet heeft gegeten. 

Een triest gevoel overvalt me. Gisteravond 
heb ik de restjes van mijn avondeten in de 
prullenbak gegooid en ik voel me daar nu 
heel schuldig over. Paul vertelt dat hij voor 
vanavond een slaapplek heeft. “Bij de Stich-
ting stoelenproject, die avond- en nachtop-
vang voor daklozen regelt. Daar kun je 
maximaal tien nachten per maand slapen. 
Er wordt elke week geloot. De overige 
nachten probeer ik in andere opvanghuizen 
te slapen, maar als die vol zijn, slaap ik 
buiten. Voor de meeste opvanghuizen moet 
je € 2,50 of  € 5,- betalen. Als ik geen slaap-
plek heb, slaap ik soms in metro- of trein-
stations, zelfs wel eens onder treinen die 
’s nachts gerangeerd staan. Steigers langs 
huizen zijn ook een goede optie. De tweede 
verdieping is het beste. Vaak zijn de ver-
diepingen bekleed om de meubels te 
beschermen die de huizen worden binnen-
getakeld. Als je op de eerste verdieping 
slaapt, ruiken de honden die ’s avonds laat 
worden uitgelaten je. Dan gaan de baasjes 
op onderzoek uit en zien ze je. Bang om in 
steigers te klimmen ben ik niet; ik heb 
vroeger geturnd. In het park slaap ik liever 
niet. Daar surveilleert de politie veel en 
riskeer je een boete, want op straat slapen 
mag niet.” Als Paul en ik het inloophuis 
weer verlaten, trek ik op deze koude herfst-
dag mijn sjaal wat meer over mijn gezicht. 
Op hetzelfde moment vertelt Paul dat hij 
buiten slapen niet erg vindt. Ik schaam 
me bijna dat ik soms durf te klagen over 
de kou. “Zelfs in de winter maak ik me 
niet druk om buiten te slapen. Alleen als 
het regent en er oostenwind staat die door 

In Nederland zijn er circa 50.000 
daklozen (bron: Leger des heils). 
Dit aantal is een schatting, omdat 
daklozen nergens geregistreerd 
staan. Er zijn in bijna alle steden 
in Nederland inloop- en opvang-
huizen waar zij terecht kunnen. 
Enkele landelijke organisaties die 
daklozen helpen, zijn het Leger 
des heils en Stichting z, die onder 
meer het Straatmagazine uitgeeft 
(in de volksmond beter bekend 
als ‘de daklozenkrant’). 

Dakloze-50-b-ML.indd   58 02-12-2008   16:39:23

59www.vriendin.nl

Te
ks

t:
 H

el
en

e 
va

n 
Sa

nt
en

. F
ot

o’
s:

 R
uu

d 
H

oo
rn

st
ra

.

merg en been gaat, moet je oppassen. 
Dan blijf ik de hele nacht lopen, anders 
zou ik bevriezen. In Berlijn heb ik eens 
daklozen levenloos op straat zien liggen: 
doodgevroren.” Om overdag warm te blij
ven, vertoeft Paul regelmatig in inloophui
zen, winkels of de bibliotheek. Douchen 
kan hij ‘minstens om de dag’ bij het Leger 
des Heils, waar tegen betaling ook zijn kle
ren kunnen worden gewassen. “Kleding 
vind ik vaak ’s avonds op het Waterloo
plein, als de marktlui net weg zijn. Onge
looflijk dat zij truien en broeken soms 
gewoon laten liggen!”

Positiviteit
Als Paul en ik door een park lopen, komt hij 
een bevriende dakloze tegen en begroet 
hem. “Ik ken veel mensen uit het circuit,” 
vertelt hij. “Met vrijwel iedereen kan ik 
goed opschieten en soms helpen we elkaar. 
Dan geven we elkaar sigaretten, bijvoor
beeld.” Paul vult zijn dagen veelal met rond
lopen door de stad. Met een glimlach op 
zijn gezicht vertelt hij: “Als ik oud brood 
heb gekregen bij een inloophuis, ga ik het 
liefst eenden en ganzen voeren in een 
park waar ik regelmatig kom. Het geeft me 
altijd een blij gevoel om omringd te zijn 
door dieren, omdat ik ben opgegroeid op 
een boerderij.” Met zijn broer, die in het 
oosten van het land woont, heeft Paul nog 
regelmatig contact, maar hij weet niet dat 
hij dakloos is. “Ik schaam me er niet voor, 
maar hij hoeft niet alles te weten.” Als het 
inmiddels donker is geworden en de 
avond valt, zijn we aangekomen bij het 
Stoelenproject, waar Paul die avond slaapt. 
“’s Avonds kijken we hier een film. We sla
pen allemaal op matrassen op de grond in 
een grote zaal. Om tien uur gaat het licht 
uit, want ’s ochtends moeten we weer vroeg 
op, rond zeven uur. Om acht uur moeten 
we het opvanghuis uit. Dan begint een 
nieuwe dag.” Als Paul en ik afscheid nemen, 
vertel ik hem dat ik zijn positiviteit echt 
bewonder. Hij glimlacht. Als ik even later 
op weg naar huis ben, wens ik vurig dat hij 
zijn halfzussen ooit zal vinden.

Wil je reageren op dit verhaal? Ga naar 
www.vriendin.nl en laat je berichtje achter 
bij de rubriek ‘Openhartig’. 

“Soms blijf 
ik de hele 
nacht lopen, 
om niet te 
bevriezen”
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