
Arjen en hoe het voelt om dakloos te zijn 
 
 
Er zijn allerlei redenen waarom je dakloos kan worden. Ik begon 
al heel jong met iets wat die richting opging. Kraken en heen en 
weer reizen met de trein. 
Uiteindelijk woon je een paar jaar in kraakpanden en dan kom je 
dat fenomeen tegen, het moment dat je niet gehuisvest bent.  
Een mens is een individu met een eigen vloeroppervlak en de 
maatschappij verbindt daar morele waarden aan. Iemand zonder 
vloeroppervlak houdt zich niet aan de regels en mag verjaagd 
en moet beboet worden. Ik ben tien jaar dakloos geweest. Ik heb 
in een bouwkeet gewoond en in een busje, weet je wel. Maar 
wat opvallend is, is dat iedere vorm van wonen verboden is als 
die niet officieel geregistreerd staat. De maatschappij is zo 
ingedeeld dat ieder individu voor zijn eigen voordeur zorgt en 
dat eenieder zich alleen maar bekommert om het aantal meters 
dat daarachter ligt. Ja, in feite is ieder wezen in de maatschappij 
een apart iemand met een eigen stukje vloeroppervlak wat 
losstaat van de rest van de wereld. Het is in feite logistiek dat het 
fout kan gaan. Dat mensen ineens niet die paar vierkante meter 
hebben. Iedere keer als ik een bouwkeet had versierd, dan 
kwamen na drie weken de smerissen met een hele motorclub 
om je er even uit te schoppen na tien uur ’s avonds. Het is niet 
alleen dat ze je geen mogelijkheid bieden om van de straat te 
komen, maar bovendien schoppen ze je nog verder in de goot 
door iedere keer alle spullen onder je reet weg te halen. En dan 
is het niet alleen dat ze jouw vehikel of je onderdak slopen, of 
weghalen met allerlei rare, overtrokken, zwaarwichtig gedoe, 
maar ook dat ze je slaapzak en je spullen meenemen, die zie je 
niet meer terug en dat ze je nog even lullig behandelen. Kijk, 
mensen hebben een eigen creatief vermogen, maar die plek die 
je zou kunnen vinden, die misgunnen ze je nog. Holland is 
gewoon een fascistisch land wat dat betreft, want dat zie je 
namelijk niet als je gewoon ergens woont.  



Je loopt niet ’s avonds om kwart voor tien aan de rand van een of 
ander veld buiten de stad. Of je loopt niet ergens midden in de 
nacht over parkeerterreinen. Je ziet het niet gebeuren als 
burger.  
Als je eenmaal dakloos bent dan valt je ineens op dat niet alleen 
het leven zich in een bepaalde ritmiek afspeelt; dus om negen 
uur in de ochtend wordt het licht, alle winkels gaan open en nog 
even daarvoor dan beginnen mensen in bepaalde kuddes heen 
en weer te rennen, naar een station of een halte of iets dergelijks 
en ’s avonds de andere kant weer op. Maar het valt je ook op dat 
ineens om zes uur winkels dichtgaan, om tien uur de laatste 
supermarkt sluit, om één uur de nachtwinkel dichtgaat en dat 
dan ineens overal het licht uitgaat en dat je nergens binnen bent. 
En dat al die honderdduizenden mensen die jou op straat 
voorbij zijn gelopen en die misschien ook nog vriendelijk naar je 
gelachen hebben of waar je de deur voor open gehouden hebt, 
bij de tram, ik zeg maar wat, die verdwijnen dan ineens toch 
achter een voordeur, die zich sluit. En jij, jij zit niet achter een 
voordeur.  
 
 


