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Geachte heer/mevrouw,

Met veel genoegen bieden wij u ons kerstgeschenk
aan, een boek over de waarde van ‘thuis’.
Voor velen is kerst bij uitstek het moment om thuis
te zijn, in een besloten kring met dierbaren. Dat kan
in het ouderlijk huis zijn, of in het eigen huis, maar
ook in een studentenhuis of met medebewoners
in een aangepaste woonvorm. Maar een goed
thuis is niet iedereen gegeven. Soms is thuis een
plaats vol nare herinneringen; soms moet het
thuisgevoel vorm krijgen in het ziekenhuis of in het
verpleeghuis. En voor sommigen die door geweld
en oorlog hun thuis ontvluchtten, is een huis in een
nieuw land nog lang geen thuis.
In de wereld van zorg en hulp zijn langer thuis
wonen en eerder naar huis gaan beleidsprioriteiten.
Technologie maakt dat mogelijk, en zorg en hulp
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thuis kunnen zich in een ongekende belangstelling
verheugen. In de adviezen die de Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving (RVS) dit
jaar heeft uitgebracht, zijn deze prioriteiten wel
benoemd, maar de waarde van thuis is daarin nooit
expliciet besproken. Dat doen we nu wel! In dit boek
staat ‘thuis’ letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers,
vanuit verschillende perspectieven.
Veel dank voor uw bijdrage aan het werk van de RVS
in het afgelopen jaar, daar zijn we u zeer erkentelijk
voor. Wij wensen u mooie feestdagen
en een voorspoedig 2018.

Met vriendelijke groet,
Pauline Meurs, voorzitter RVS				
Cathalijne Dortmans, directeur RVS
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Hans Aarsman
De helft is fantasie

Ik ben heel blij met de maan. Dat-ie groter
wordt en kleiner. Dat je hem soms niet ziet,
dat-ie zoveel licht kan geven dat je geen
straatlantaarns nodig hebt. Met een hand
op mijn hart kan ik zeggen: ik ben heel
dankbaar voor de maan, de maan levert een
belangrijke bijdrage aan mijn leven. Maar ik
hoef niet op de maan, liever niet zelfs.
Hetzelfde heb ik met de natuur. Ik zou het
vreselijk vinden als er geen natuur was, als
alles stad was en verbindingswegen. Maar
ik hoef de natuur niet in. Dat er een ruimte
is waar andere regels gelden, dat is genoeg.
Waar kamerplanten zielig zijn. Waar wolven
zouden kunnen rondlopen. Geen crematoria
zijn er in de natuur, je wordt opgegeten. Een
geruststellend idee dat met een been in de
werkelijkheid staat. Met het ander been staat
het in de fantasie. Zo, dat staat. Nu verder
over de fantasie en wat je ermee kunt als het
om een huis gaat.
Want stel je voor, je moet verhuizen naar
een appartement ergens boven in een
flat. Het appartement is piepklein, maar
het heeft een wijds uitzicht. Dan kun je
met je fantasie twee kanten op. Je kunt de
tegenstelling tussen binnen en buiten je
voorstellingsvermogen zo laten prikkelen
dat het nieuwe appartement nog kleiner lijkt
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dan het al is. Dat noem ik het donkere pad.
Heel vreemd hoe breed en begaanbaar het
donkere pad er altijd bij ligt. Er is ook een
licht pad, maar je moet echt moeite doen dat
te vinden. Hoe dat evolutionair te verklaren
is moet ik eens achteraan. Doen we een
andere keer.
Wat ook kan: je telt de wijdsheid buiten je
appartement op bij de ruimte die je binnen
hebt. Dat noem ik het lichte pad. Daarmee
wordt je flatje opeens twee keer zo groot. Ja,
waarom niet? Je kunt niet pardoes je uitzicht
inlopen, bij het raam moet je stoppen, maar
die ruimte is er wel. Net als de maan, net als
de natuur.

bijgebouwd worden, op een paar meter
afstand van jouw flatgebouw. Of je nou op
het lichte pad zit of op het donkere, je zou
balen. Waarom? Vanwege de extra ruimte
die je kwijtraakt.
Dat soort dingen kun je met foto’s niet laten
zien. Foto’s laten alleen zien wat er is. Wat
die foto’s vervolgens voor je betekenen is
een kwestie van fantasie. Met foto’s kun je
alle kanten op. Het donkere en het lichte
pad. Daarom geef ik hier vast een voorzetje.

Welk van de twee paden je inloopt, kan
van alles afhangen. Kom je uit een groot
huis, dan lonkt het donkere pad verleidelijk
naar je. Stond je vorige huis in een nauw
straatje, dan lijkt het lichte pad opeens
heel begaanbaar. En verder is er nog zoiets
onbenoembaars als je levenshouding. Die
trouwens geen contante is. Van de ene dag
op de andere kan je levenshouding omslaan,
door omstandigheden of door goed
denkwerk.
Als je me niet gelooft over die extra ruimte,
stel je voor: er zou een nieuw flatgebouw
9

Merel Bem
Over de drempel

Ook het huis van een ander kan in je
systeem gaan zitten. Dit houten huis, ik ken
het uit mijn hoofd. Ik ken de strak gelakte
planken, het felle rood van deurpost en
kozijnen, het mosgroen van de rest. Ik weet
hoe verlokkelijk de lichtjes van binnen door
de heg heen kunnen schijnen wanneer je
langsloopt en een glimp probeert op te
vangen van de warmte achter het raam,
waar mensen lezen aan een houten tafel en
ongetwijfeld woorden bezigen als ‘bedstee’
en ‘schoorsteenmantel’. En hoe het huis op
sommige dagen geen huis is, maar als een
luchtspiegeling oprijst uit het duister.
Ik weet dat, want Sunny Home, zoals het
huis heet, ligt vlak bij het huis waar ik
opgroeide. Het hoort bij de plaatjes uit mijn
jeugd, net als de school met de kerktoren
aan de overkant, 3-oktober-optochten
en stoepranden op straat. Sunny Home
betekent pinda’s pellen bij de openhaard en
’s avonds nog een blokje om. Het betekent
bijna thuis.
“Hier wonen Maarten Biesheuvel en
zijn vrouw Eva.” Geen idee wie het me
vertelde, op een dag wist ik het gewoon.
Een schrijvershuis. En ik die schrijver
wilde zijn. Zo vaak mogelijk liep ik erlangs
en reikhalsde nonchalant. Het huis van
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een ander moet altijd met omzichtigheid
benaderd worden.
Hoewel ik Sunny Home kan dromen, zag
ik het nooit van binnen. Ik las Biesheuvels
Reis door mijn kamer uit 1983, waarin de
schrijver een stukje van zijn huis ontsluit:
zijn studeerkamer van drie bij vier meter, die
hij van Eva simpelweg ‘mijn kamertje’ moet
noemen aangezien hij er nooit studeert.
Hij beschrijft zijn stoel, zijn bureaublad,
de typemachine en enkele foto’s aan de
muur, onder meer van Marilyn Monroe, op
wie hij vroeger ‘krankzinnig verliefd’ was.
“Een kamer in het donker van de nacht, een
studeerkamer waar maar één licht aan is,
een kamertje waar een man, tikkend op een
oude schrijfmachine, zijn kamer beschrijft,
dat zou de hele wereld kunnen zijn.”
De tekst, hoe gedetailleerd ook, bevredigde
mijn nieuwsgierigheid toch niet helemaal.
Bij mensen naar binnen kijken is een van
mijn favoriete bezigheden en ik gebruik
er het liefst mijn eigen ogen voor. Om
met Biesheuvel te spreken: “Ik geloof
dat iedereen graag wil weten hoe mijn
kamer eruitziet, omdat hij of zij dan het
arrangement van voorwerpen vergelijken
kan met dat in de eigen woonkamer: ‘Dus
daar heeft hij de schemerlamp staan?’”

Ik sprong dan ook een gat in de lucht toen
ik onlangs deze fotoserie van Désirée van
Hoek onder ogen kreeg. Daar was het
schrijvershuis uit mijn jeugd, inclusief het
interieur (of althans een deel daarvan),
aangenaam minutieus in beeld gebracht.
De fotograaf was, zo voelde het, speciaal
voor mij over de drempel van Sunny Home
gestapt, haar camera als alibi gebruikend.
Ze had er de houten bedstee vastgelegd,
verschillende collages van vergeelde
en omgekrulde foto’s (ik herkende een
ansichtkaart met daarop Albert Einstein en
zijn dochter; die had ik zelf ook een tijdlang
aan de muur hangen) en de knusse chaos
op de theetafel, waar ik wel drie pakjes
lucifers zag liggen en twee nagelschaartjes,
wat deden die nagelschaartjes daar? Voor
het eerst van mijn leven zag ik het licht van
buiten naar binnen schijnen, het viel door de
halfdichte groene gordijnen op de muur met
een ingelijste prent van een stadsgezicht.
Ik stond voor het raam en zwaaide tevreden
naar mijn jongere zelf, die vanachter de
struiken op de stoep stond te gluren, nog
altijd buitengesloten. Het is me gelukt,
gebaarde ik. Nog een paar jaar wachten, dan
mag je ook naar binnen.
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Désirée van Hoek
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Thuis bij Maarten en Eva Biesheuvel

Steeds meer mensen met een psychiatrische
aandoening blijven thuis wonen. Zoals
schrijver en P.C. Hooftprijswinnaar Maarten
Biesheuvel, die altijd open is geweest over
zijn ‘krankzinnigheid’. Hij woont met zijn
grote liefde Eva en zeven poezen in hun
Sunny Home in Leiden.
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Vluchthaven

In 2012 bouwden uitgeprocedeerde
asielzoekers, voornamelijk afkomstig uit
de hoorn van Afrika, een tentenkamp in
Amsterdam Osdorp. Dit was bedoeld
als protestactie tegen de situatie van
rechteloosheid waarin zij waren beland.
De vluchtelingen mogen Nederland niet
in, maar kunnen ook niet teruggestuurd
worden. Nadat het tentenkamp ontruimd
was, konden ze enige tijd verblijven in
een leegstaande kerk, omgedoopt als de
Vluchtkerk. Ook hier moesten ze na verloop
van tijd uit, waarna ze elders werden
ondergebracht. Ten slotte werd hen een
aanbod gedaan om in een leegstaande
gevangenis aan de Havenstraat in
Amsterdam te gaan wonen. Aanvankelijk
wilden de vluchtelingen dit niet, omdat
zij traumatische ervaringen hadden met
gevangenissen, zowel in hun eigen land als
in Nederland. Maar burgemeester Van der
Laan gaf hen geen andere keus.

een half jaar in de ‘gevangenis’ verblijven.
Ik maakte portretten van de vluchtelingen
in hun bescheiden onderkomen. Van de
onvriendelijke ruimten schiepen ze toch
een eigen huis, met de schamele middelen
die hen ter beschikking stonden. In hun
cellen, liever genaamd kamers, zie je kleuren
die hun Afrikaanse afkomst en cultuur
reflecteren. In hun ruimten bouwden zij een
veilige omgeving, een nieuw thuis, tijdelijk
of niet.

In december 2013 namen ze hun intrek
in de Vluchthaven, zoals de gevangenis
werd gedoopt. Iedere vluchteling kreeg
een cel tot zijn beschikking. Ze mochten
43
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Rob Hornstra
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Ciriaque – Ivoorkust
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Tigisti – Eritrea
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42

Arthur – Liberia
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Man Next Door

Kid was mijn buurman. Toen ik naast hem
kwam wonen, hoorde ik vaak luidruchtige
ruzies. Die verstomden nadat zijn vrouw met
hun 8-jarige zoontje was gevlucht naar een
Blijf-van-mijn-Lijfhuis. Kid bleef alleen achter.
Hij hield ervan om te helpen, bijvoorbeeld
door een oogje in het zeil te houden als ik
in het buitenland was. Kid kwam door zijn
bulderende stem en platvloerse woorden
intimiderend over op anderen. Soms was
hij een tijdje niet thuis omdat hij een straf
moest uitzitten. Omdat Kid niet goed kon
lezen, hielp ik hem met zijn post. Hij belde
regelmatig aan voor een boterham, suiker
of wat melk. Ook kwam hij dagelijks mijn
telefoon lenen, omdat hij geen beltegoed
had.

stad, bedelend om een paar centen. Op een
zomerse dag dreef zijn dode lichaam tussen
twee bootjes in de Utrechtse gracht. Hij was
toen 42 jaar oud.

Op een zondagochtend bracht de politie
hem een keer thuis. Bewoners hadden hem
enkel gekleed in ondergoed over straat
zien lopen, terwijl de temperatuur rond
het vriespunt lag. Het laatste jaar voor zijn
dood had ik minder contact met Kid. Hij zag
er slecht uit en regelmatig namen louche
types zijn huis over. Steeds vaker hing hij
met andere zwervers en junks rond in de
59
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Thuisgevoel op het platteland

Deze zomer heb ik een serie gemaakt over
plattelandsjongeren en hun geluk thuis. Met
thuis bedoel ik in dit geval ‘niet weg met
vakantie’. Het is eigenlijk een onderzoek
naar wat er nog over is gebleven van mijn
zomervakanties van toen ik jong was. Een
beetje van ‘toen was geluk heel gewoon’.
En hiep hoi, ik heb ze gevonden! Er zijn nog
steeds jongeren die niet naar Torremolinos
hoeven, maar lekker thuis blijven. Flirten op
de zomerkermis in het dorp met nog steeds
de botsauto’s, recreëren aan het water, bij
slecht weer en ’s avonds chillen in de keet.
Het is creatief en inventief omgaan met
eenvoudige ingrediënten.
Deze serie vertegenwoordigt voor mij het
thuisgevoel.

75

Koen Verheijden
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Flynn

Flynn is een meisje van 14 jaar met het
syndroom van Down. Op dinsdag 7 juni 2017
kon Flynn niet meer op haar benen staan.
Een week en twee ziekenhuizen verder is
de diagnose leukemie ALL vastgesteld. De
eerste periode moest Flynn in het ziekenhuis
blijven, maar al snel werden de opnames
niet meer dan een paar dagen. In eerste
instantie vond Flynn het ziekenhuis nog
best wel spannend en interessant, maar kort
daarna verlangde ze steeds sneller naar huis.
Als ze na een chemokuur thuiskwam, deed
ze niets liever dan op de bank zitten met
een glas karnemelk en… nootjes. Op dag 82
van de behandeling kregen we te horen dat
Flynn in de standaard risicogroep valt, de
gunstigste risicogroep. Van de kinderen met
leukemie valt 20% in deze risicogroep. Dat
betekent dat Flynn nog twee chemokuren
krijgt in het ziekenhuis en dan alleen nog
een chemodrankje thuis krijgt en af en toe
een bloedcontrole. Alles bij elkaar duurt de
behandeling van Flynn twee jaar. Na de kerst
zal Flynn weer gewoon naar school kunnen
gaan en beginnen met haar gewone leven.
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Thuis

Medische zorg roept al snel de associatie
met een ziekenhuis op, maar medische
zorg is een veel ruimer begrip en heeft vele
verschijningsvormen. Men kan verzorgd
worden in een ziekenhuis, maar het kan
ook betekenen dat men zorg krijgt in een
begeleidwonenproject. De duur van het
verblijf verschilt, maar in beide gevallen
heeft de mens de neiging en het vermogen
om zich aan de situatie aan te passen en
voor zichzelf een thuis te vormen. In dit al
dan niet tijdelijke thuis toont de inrichting
van de ruimte en de choreografie van het
lichaam de mate van het thuis zijn. In de
verschillende instellingen die ik heb bezocht,
heb ik de fotografische nadruk gelegd op
deze twee elementen. Die verraden immers
aan ons hoezeer wij ons thuis voelen.
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Oud vaderland, nieuw moederland

5 mei
Een gezin opbreken was niet mogelijk. Niet
voor mij. Zoals er eigenlijk meer niet mogelijk
is, voor mij. Ik houd er strenge regels op na.
Ik geloof in noeste arbeid, in pieken en dalen,
in geduld en relativeringsvermogen. Het is
mijn overlevingsmechanisme.
Ik ben ouderwets. Ik voed graag mijn
kinderen zelf op en heb ze het liefst dicht
bij me. Die twee dagen dat ze weggaan;
dinsdag en zaterdag ervaar ik als een straf.
Ik heb geen kinderen gekregen om ze een
aantal dagen in de week niet te hebben. Ik
dacht dat het zou wennen. Geloof me, het
went niet.
Vrienden zeggen dat het beter is zo, dat je
niet bij elkaar moet blijven voor de kinderen.
Ik begrijp een heleboel mensen niet meer. Ik
begrijp mijn generatie niet meer.
25 november
Gisteren sprak ik een man die ik al jaren
ken en weet dat wij uit elkaar zijn. Hij vroeg
door naar allerlei dingen en nam echt de
tijd. Aan het eind van het gesprek heb ik mij

omgedraaid en, zonder dat iemand het kon
zien, gehuild, om wat ik zolang gemist had;
oprechte interesse.
Stel je voor dat ik ooit echt iemand tegen
kom, die wel, op die manier een gesprek
met me aangaat, een beetje zoals ik dat van
thuis uit ken, volgens mij ga ik dan pas huilen
omdat ik iets vind wat ik kwijt ben en graag
wil vinden.
14 februari
Je oogst wat je zaait weet ik. Wij gaan
oogsten wat wij samen gezaaid hebben.
Ik ben bang.
Ik wilde kinderen op de wereld zetten met
oersterke wortels, met een haarfijn gevoel
voor goed en kwaad en met vertrouwen in
hun eigen kunnen.
2 maart
Ik ben verhuisd. Een oud huis, met veel
gangen en deuren. Mijn kinderen vinden het
leuk.
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4 mei
In een omgeving vol rammelende hoekstenen
ben ik de eerste die mijn kinderen alleen
opvoed. Ik heb niet meegekregen hoe je dat
doet. Nooit gedacht dat ik dat mogelijk zou
moeten gaan doen.

Albertine van Diepen, Liesbeth
Noordegraaf-Eelens, Pieter Hilhorst

Alles is thuis

16 mei
Mijn overlevingsmechanisme overleeft niet.
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De belofte van thuis
Reclamemakers weten er wel raad mee, met ‘thuis’.
Zij gebruiken het warme gevoel dat het idee van thuis
oproept om hun producten en diensten te verkopen,
bijvoorbeeld door de geur van koffie te verbinden met
de warmte van het eigen nest: “Je bent pas thuis…”.
We horen ‘thuis’ ook terug in hits als Thuis van Marco
Borsato (“Wat is het fijn om weer thuis te zijn”), Thuis
ben van Hans de Booij (“Dan weet ik dat ik thuis ben”)
en Sweet Home Chicago van The Blues Brothers. Deze
en vele andere artiesten, nationaal en internationaal,
hebben dat thuisgevoel bezongen.
Maar thuis is meer dan reclames, hitlijsten en zoete
gevoelens. Thuis staat immers ook voor grondrechten,
zoals het recht om niet gestoord te worden en het
recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Thuis is ook een ideaal. Het is een plek waar je kunt
doen en laten wat je wilt, onbespied en zonder
inmenging van overheden of medeburgers. Thuis als
ideaal vormt de plek voor opvoeding, ontspanning,
liefde en ontplooiing. In je eigen huis heb je het zelf
voor het zeggen. Thuis duikt ook in beleid en politiek
veelvuldig op. Zo wil de regering graag dat ouderen zo
lang mogelijk thuis blijven wonen, onder de aanname
dat mensen liever niet in een instelling willen wonen.
In het recente regeerakkoord krijgt thuis zelfs een
prominente plaats. Bij uiteenlopende onderwerpen,
variërend van goede zorg tot energievoorziening
en van onderwijs tot opvang van vluchtelingen,
wordt ‘thuis’ in totaal veertien keer opgevoerd als
oplossing voor de problemen van de moderne tijd
(Regeerakkoord 2017).
De foto’s in deze bundel vertellen verschillende
verhalen over thuis. Soms gaat thuisgevoel over
onbekommerd kunnen spelen en rondhangen. Dat
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toont de fotoserie over jongeren die thuis op het
platteland vakantie vieren. Thuis blijkt niet altijd of niet
zonder meer een plek waar het goed toeven is, waar je
niet op je hoede hoeft te zijn en waar je gewoon kunt
zijn. Soms moeten mensen een thuis veroveren op een
plek die zich daar op het eerste gezicht niet eenvoudig
voor leent, zoals te zien is op de foto’s in deze bundel
van vluchtelingen die hun land ontvluchten en
vervolgens opgevangen worden in een gevangenis.
Andere fotoseries laten het thuis zien van mensen die
te maken krijgen met ziekte of andere problemen.
Thuis kan vanzelfsprekend lijken, maar dat is het
lang niet altijd. Aan de hand van een variëteit aan
thuissituaties verkennen we in dit essay wat thuis kan
betekenen.

De muren
Mevrouw Van der Vaart is 92, verkeert
in goede gezondheid en woont nog
zelfstandig. Wie wil dat niet? Mevrouw
Van der Vaart heeft heel weinig aanloop
of aanspraak. Wanneer ze voor de
camera wordt geïnterviewd, zegt ze dat
ze altijd even op gang moet komen. Ze
heeft namelijk de hele week nog niet
gesproken, haar stembanden moeten
even opwarmen voor ze gewoon kan
praten.
(Bron: Hilhorst en Van der Lans 2013)

Mevrouw Van der Vaart is niet de enige in
Nederland die een teruggetrokken leven leidt.

Van de ouderen in Amsterdam die zich aansluiten
bij een seniorenalarmering, kon een kwart geen
contactpersoon noemen die in geval van nood kon
worden gebeld. Dat schept een ander beeld van
een thuis dan als een vertrouwde plek waar familie
en vrienden worden ontvangen. Muren van het huis
kunnen verworden tot muren van afzondering. De
geslotenheid van thuis en het verborgen zijn voor
de buitenwereld kan pijnlijk zijn. Het is ook niet
gemakkelijk om te weten wanneer mensen zich thuis
niet meer thuis voelen of wanneer zij niet meer alleen
thuis kunnen zijn.

De dood van de 63-jarige David
Gebhard was geen nieuws. Hij haalde
pas de krant door wat er na zijn dood
gebeurde. Of beter, wat er niet gebeurde.
Hij werd namelijk pas twee jaar na zijn
overlijden gevonden in zijn woning in de
Saffierstraat in Amsterdam. Gebhard was
kok geweest op de grote vaart en was
met pensioen. Hij had eerder voor nogal
wat overlast gezorgd.
(Bron: Hilhorst en Van der Lans 2013)

De muren worden ook poreuzer. Met de vele
modaliteiten en toepassingen van internet komt de
wereld het huis binnen en kunnen contacten worden
gelegd en onderhouden zonder een stap te hoeven
verzetten. Verschillende instanties doen pogingen om
contact met bewoners te maken bij vermoedens van
onveiligheid of verwaarlozing. Diverse gemeenten
kennen een ‘achter de voordeur’-beleid, vooral als
er kinderen in het geding zijn. De veiligheid van een
kind prevaleert dan boven de heiligheid van het
huis. Het huis biedt dan immers niet de gewenste

bescherming, er is meer aan de hand. Bij meldpunten
en beroepskrachten kwamen in 2010 118.000
meldingen binnen. Dit betreft 3% van de kinderen in
Nederland (Alink et al. 2011). De meeste meldingen
gingen over fysieke of emotionele verwaarlozing. Het
Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 onder
jongeren op middelbare scholen laat zien dat een
kwart van de leerlingen zegt ooit slachtoffer te zijn
geweest van kindermishandeling (Schellingerhout en
Ramakers 2017). Thuis als de privéplek van mensen
waar ze zich thuis kunnen voelen, afgeschermd
van de buitenwereld, kan dan op gespannen voet
staan met een aanpak van onveiligheid, schulden en
eenzaamheid. De veiligheid van thuis afgewogen tegen
de heiligheid van de voordeur.

De keukentafel (en de vla)
Mensen zijn niet gauw geneigd om te verhuizen. Ze
blijven graag zelfstandig wonen in hun vertrouwde
buurt. Overheidsbeleid ondersteunt mensen om
zo lang mogelijk thuis te wonen. Niet alleen met
aanpassingen aan het huis om er te kunnen blijven
wonen, zoals trapliften en medische apparaten,
maar ook met vaker ambulante hulp van buiten in
huis. Die hulp en ondersteuning gaan gepaard met
regels. Dat stelt het thuisgevoel ter discussie, dat
juist gebaseerd is op het idee dat je in je eigen huis je
eigen regels maakt. Neem het voorbeeld van iemand
die een 24-uursindicatie voor zorg krijgt. Terwijl de
partner medicijnen kan verstoppen in de vla, mogen
professionals medicijnen alleen toedienen op de
voorgeschreven manier. In de afstemming tussen
partner en professional ligt dan de sleutel om met de
specifieke situatie om te gaan, en hier hangt het vanaf
of het voor de patiënt prettig of gemakkelijk wordt
om medicijnen te nemen. Of neem de grootouders
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die voor hun kleinkinderen zorgen en in aanmerking
willen komen voor een gastoudervergoeding van
overheidswege. Dan moet hun huis voldoen aan
veiligheidsvoorschriften. Als de buitenwereld meekijkt
vanwege een beroep op collectieve financiering, gaat
dat altijd gepaard met een appel op verantwoording.
Wat zegt dat over het idee van thuis, waar je je juist
niet zou moeten hoeven verantwoorden?
De (on)gevraagde hulp van buiten schudt de
verhoudingen thuis op met vragen over wie eigenlijk
de besluiten neemt en verantwoordelijk is voor de
hulp die thuis wordt verleend. Dit doet zich ook voor
bij het keukentafelgesprek. De decentralisatie van de
maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg en de
ondersteuning van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt heeft op veel plekken in het land een
transformatie in de hulpverlening in het sociaal domein
op gang gebracht. In veel gemeenten zijn sociale
wijkteams opgericht die zich richten op problemen
op alle levensdomeinen. Het keukentafelgesprek,
waarvoor een consulent/hulpverlener op huisbezoek
komt, neemt daarbij een belangrijke plek in. Volgens
filosoof René ten Bos (2016) is dit familiaire beeld
van de hulpvrager en de hulpverlener die samen
aan de keukentafel zitten, misleidend. Er is namelijk
geen sprake van gelijkwaardigheid tussen de
twee gesprekspartners. De één bepaalt op welke
ondersteuning van de overheid de ander aanspraak kan
maken. Ten Bos stelt dat het keukentafelgesprek nog
wel eens de trekken krijgt van een keukentafelpreek,
waarin de hulpverlener voorschrijft wat de ander moet
doen. Die wordt dan in eigen huis de les gelezen. Het
huisbezoek kan ook een controlefunctie hebben: is de
boel wel op orde? Is het huis niet vervuild? Dan is het
geen vanzelfsprekendheid meer dat mensen zich thuis
thuis voelen.
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Aan de ene kant dreigt verwaarlozing als er bij
instanties en omstanders terughoudendheid bestaat
om zich te mengen in het reilen en zeilen bij iemand
thuis. Aan de andere kant dreigt bemoeienis van
buitenaf gepaard te gaan met bedilzucht en met regels
en voorschriften waar iemand niet om heeft gevraagd.
Ben je nog thuis als je de zeggenschap (gedeeltelijk)
opgeeft? Het leidt tot de paradoxale situatie dat
mensen die thuis blijven wonen en hun thuis willen
behouden, niet meer de enigen zijn die zeggenschap
hebben over de regels die in huis gelden. Ze moeten
zich rekenschap geven van en onderwerpen aan de
regels van anderen.

De gordijntjes
Ondanks persoonlijke wensen, hulp van formele
en informele zorgverleners en overheidsbeleid is
zelfstandig thuis in de eigen buurt wonen niet altijd
meer een optie. Kun je je thuis voelen als niet de regels
van je eigen thuis gelden, maar die van de instelling
waar je verblijft? Afhankelijk van hun behoefte aan zorg
en ondersteuning bestaat voor mensen die niet (meer)
zelfstandig thuis kunnen zijn een rijke schakering aan
voorzieningen. Dat kan een verpleeghuis zijn voor zeer
intensieve zorg en met relatief weinig ruimte voor een
eigen plek. Het kan ook een beschermde woonvorm
voor ggz-patiënten zijn, of een vorm van kleinschalig
wonen met begeleiding voor mensen met een
verstandelijke beperking, waar in de regel veel ruimte
is voor de inrichting en vormgeving van de eigen
leefomgeving. Het werpt de vraag op hoe maakbaar
zich thuis voelen dan is.
Op verschillende manieren zijn mensen bezig om van
hun nieuwe verblijfplaats hun thuis te maken. Mensen
creëren er een vertrouwde, persoonlijke omgeving

door eigen spullen in de buurt te hebben waaraan ze
gehecht zijn en die een emotionele waarde hebben.
Op hun kamer of appartement hebben ze hun eigen
bezigheden. Het is home making in een omgeving die
zich daar niet per se vanzelfsprekend voor leent. En
mensen kunnen niet alles meenemen van hun oude
thuis. Dat geldt voor de hoeveelheid spullen die zij in
hun nieuwe kamer of appartement een plek kunnen
geven, en ook voor hun leefstijl waarvan het de vraag
is of die in de gemeenschappelijke huishouding van de
instelling kan worden ingebed.
Verblijf ‘zo veel mogelijk als thuis’ kan dan vorm krijgen
doordat zorgprofessionals samen met bewoners
zoeken naar de persoonlijke behoeften en wensen.
Soms kan de begeleider of het verpleeghuis daarin
tegemoetkomen, soms ook niet. En soms ontstaat er
frictie. Een voorbeeld daarvan is het al dan niet kunnen
meenemen van het eigen dekbedovertrek van thuis.
Terwijl voor veel mensen een eigen dekbedovertrek
bijdraagt aan herkenning en het gevoel van thuis zijn,
is het voor de zorginstelling efficiënter met de was als
elke bewoner een wit dekbedovertrek heeft. In zulke
situaties is uitwisseling en overleg nodig. Bijvoorbeeld
tussen bewoners en medewerkers. Het gaat er dan om
dat wensen of belangen van een bewoner naast die van
andere bewoners of van de zorginstelling als geheel
worden gezet en afgewogen. Soms overstijgt dat het
individuele niveau en is overleg tussen cliëntenraad en
bestuurder vereist.

Een vrouw van 96 woonde twee jaar
in een verpleeghuis. Ze voelde zich
beknot omdat ze niet zelf naar buiten
kon en ze zou graag handwerken. Met
een rolstoel was het probleem van het
niet alleen naar buiten gaan opgelost.

In gesprek met de vrouw bleek zij
haakpatronen niet goed te kunnen lezen
en ze had geen garen. Als oplossing
daarvoor vergrootte de medewerker het
handwerkpatroon op het kopieerapparaat
en zorgde voor garen. Toen de vrouw
gordijntjes had gemaakt en deze wilde
ophangen, achtte de brandweer dat
niet brandveilig genoeg. De bestuurder
van het verpleeghuis maakte echter zelf
een afweging voor deze situatie tussen
algemene brandveiligheidsnormen en
het welbevinden van deze cliënt. Hij zag
in dat het ophangen van gordijntjes of
het dragen van bepaalde kleding niet
hetzelfde is als een blokkering van de
nooduitgang. De vrouw is op verzoek van
andere bewoners ook voor hen gordijnen
gaan maken.
(Bron: RVS 2017)

In de verpleeghuizen verblijven mensen die zeer
kwetsbaar en hulpbehoevend zijn. Zij kampen vaak
met chronische en meerdere aandoeningen en hebben
daarvoor intensieve zorg en ondersteuning nodig.
Betekenisvolle zorg is minder vaak medisch van aard
of gericht op genezen. Van veel groter belang voor hun
kwaliteit van leven is de individuele zorg die mensen
kunnen verlenen met oog voor de situatie.
Vaak wordt in de verschillende zorginstellingen met
bewoners gezocht naar een goede balans tussen
de regels van het huis en de eigen leefregels van de
mensen. Dat is in de ene situatie gemakkelijker dan in
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de andere. Kleinschalig wonen met begeleiding vraagt
om zo veel mogelijk ruimte voor de individuele wensen
van de bewoners. Dat is juist een belangrijk onderdeel
van de bijdrage die de begeleiders kunnen bieden:
zo veel mogelijk als thuis om mensen bij te staan in
hun vermogen om te zijn wie ze willen en kunnen
zijn. Begeleid wonen biedt betrokkenen een plek
waar kan worden geëxperimenteerd en waar grenzen
worden verkend, maar waar ook bescherming wordt
geboden als de buitenwereld even te ingewikkeld is.
Een terugkerende vraag is: hoe ver kun je daarin gaan?
Welk risico is aanvaardbaar en voor wie? Veiligheid
conform de institutionele kaders (wet- en regelgeving,
normen voor goede zorg) of veiligheid conform de
wensen van de bewoner en/of diens familie? Soms
loopt dit parallel, soms ook niet.

Thuis in de buurt
Thuis zijn en zich thuis voelen krijgt niet alleen
vorm binnen de muren van het huis, maar krijgt ook
betekenis in het ruimere verband van straat, buurt en
dorp of stad. Naast de faciliterende rol die de buurt
idealiter in het dagelijks leven heeft, zodat mensen
er fysiek goed uit de voeten kunnen, gaat het om
vertrouwdheid en herkenning van de buurt. Het
toepassen van het beeld van thuis op de publieke
ruimte is echter niet zonder problemen.
Thuis zijn en je thuis voelen in de straat en de buurt
hangt in de eerste plaats samen met de vraag of de
buurt ondersteunend is om het dagelijks leven goed
te kunnen leiden, bijvoorbeeld om boodschappen te
doen en sociale contacten te hebben. Met name voor
minder zelfredzame mensen zijn toegankelijke en met
rollater begaanbare trottoirs en looproutes van belang,
evenals rustplekken in de openbare ruimte. Die dragen
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eraan bij dat mensen zelfstandig hun leven leiden en
thuis in de buurt kunnen blijven wonen. In Groningen
worden daartoe in woonwijken zogenaamde MichiNoeki’s gerealiseerd, halteplaatsen als ongedwongen
rustplekken en ontmoetingsruimten (WhoCares 2017).
In de tweede plaats heeft je thuis voelen in de buurt te
maken met vertrouwdheid en herkenbaarheid met wat
er op straat gebeurt. Talja Blokland (2003) noemde
het belang van ‘publieke familiariteit’. Het gaat er niet
per se om dat mensen in de buurt en op straat elkaar
persoonlijk kennen, maar wel is belangrijk dat zij een
zekere herkenning en vertrouwdheid hebben met
anderen in de buurt en met het reilen en zeilen.
Zowel de faciliterende rol van een buurt in het dagelijks
leven als een zekere vertrouwdheid met elkaar kan
het zich thuis voelen van mensen in hun eigen huis
versterken doordat een ondersteunende, veilige en
vertrouwde buurt een voorportaal wordt van thuis.
Maar er is een keerzijde. Problematisch aan zich een
thuis maken in het publieke domein zijn verschillen in
wat mensen als huiselijk beleven. Zijn buurtbarbecues
feestjes of bronnen van geluidsoverlast?
Er kan wrijving ontstaan als mensen zich in het
publieke gedragen ‘zoals thuis’. Het publieke domein is
daarvoor niet geschikt en al helemaal niet bedoeld: de
ruimte voor de één beperkt er al snel die van de ander.
Enige onbevangenheid in het gedrag nodigt misschien
nog uit om rekening te houden met elkaar of ruimte
te geven aan elkaar, maar dat kan haast geruisloos
omslaan in uitsluiting van anderen. In een enkel
geval draait het erop uit dat mensen zeggenschap
opeisen in het bepalen van de toegang van anderen
tot ‘hun’ buurt (zie ook Duyvendak 2017). Wanneer
de bevolkingssamenstelling in de buurt te veel of te
snel verandert, of zelfs maar dreigt te veranderen,
komt verdraagzaamheid op scherp te staan, zo laat

het voorbeeld van Duindorp zien (zie de beschrijving
hierna). Het thuisgevoel kan zo gemakkelijk een
eufemisme worden voor het weren van nieuwe
buurtbewoners (WRR 2007).

Na de herstructurering van de Haagse
buurt Duindorp kregen de inwoners die
tijdelijk verbleven in een woning buiten
hun wijk, voorrang als ze weer terug
wilden keren naar Duindorp. Dat betrof
vooral Duindorpers. Toen na verloop
van tijd iedere woningzoekende er weer
evenveel kans kon maken op een woning,
kwam het de Duindorpers voor dat
mensen met een migratieachtergrond
op de lokale woningmarkt werden
voorgetrokken. Dat leidde in 2014 tot
onlusten in de wijk.

allemaal zien dat we het zich thuis voelen en het thuis
zijn niet zonder anderen kunnen realiseren. Chez moi
staat dan ook niet los van anderen, maar in relatie tot
anderen.
Met kerst vieren we onze relatie tot die anderen. Het
kerstfeest vertegenwoordigt veel aspecten van het
ideaal van thuis: gezamenlijk en in harmonie zijn met
je naasten en het leven vieren, of vieren dat het weer
langer licht wordt, of de geboorte van Jezus gedenken,
of gewoon een ode brengen aan de gezelligheid.
Het is daarom gepast om juist nu even stil te staan
bij al die situaties waarin thuis voor mensen niet iets
vanzelfsprekends is. Met deze fotoverhalen en dit essay
reiken wij u daartoe andere perspectieven aan. Zodat u
de volgende keer als u Hans de Booij “Dan weet ik dat
ik thuis ben” of Marco Borsato “Wat is het fijn om weer
thuis te zijn” hoort zingen, denkt: ja, dat mensen zich
thuis kunnen voelen is niet alleen een individuele, maar
ook een maatschappelijke opgave.

(Bron: Sharifi, NRC 25 april 2014)

Kerst chez moi?
In zijn verzameling verhalen Thuis ben je (2017)
refereert Arnon Grunberg naar je thuis voelen als de
ervaring in verbinding te staan met jezelf. En dat kan
in wezen overal zijn. Of zoals de Fransen zeggen: “Je
suis chez moi” (ik ben bij mezelf), als zij het hebben
over dat thuisgevoel. Die opvatting van thuis zijn en
zich thuis voelen komt in alle hiervoor beschreven
thuissituaties eigenlijk steeds terug. Of mensen in een
instelling verblijven of zelfstandig thuis, of mensen
in verbinding staan met de omgeving of een wat
teruggetrokkener bestaan leiden: van belang is dat ze
zich bij zichzelf thuis voelen. De voorbeelden laten ook
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Koen Verheijden (Maasbommel, 1977) is sinds 1999
fotograaf. In 2000 werd hij winnaar van de Canon
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zijn topografische interesse een plek te geven. Zo
combineert hij in zijn project In the neighbourhood
over de wijk Tuindorp Oostzaan in Amsterdam-Noord,
dat loopt sinds 1998, zijn eigen foto’s met historische
documenten, amateurfotografie en interviews. Hij
heeft verschillende boeken gepubliceerd. In zijn
meest recente publicatie Ext.-Int. (2015) belicht hij
de Nederlandse filmindustrie. Hij geeft les op de
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den
Haag.
Mariska van Zutven (Uden, 1969) is fotograaf en tutor
fotografie aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten
in Tilburg. In haar fotografie onderzoekt zij de status
en beeldvorming rondom alleenstaanden en singles in
onze veranderende maatschappij. Fotografieprojecten
rondom alleenstaanden zijn Oud vaderland, nieuw
moederland, De opruimer en Laten we voorop stellen
dat je sowieso bent geboren voor het geluk (2014).
Voor dit laatste ontving zij een werkbudget van het
voormalige Fonds BKVB.
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De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
is een onafhankelijk strategisch adviesorgaan. De RVS
heeft tot taak de regering en de Eerste en Tweede
Kamer van de Staten-Generaal te adviseren over
hoofdlijnen van beide beleidsterreinen.

Niets in deze uitgave mag worden openbaar gemaakt
of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend
systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook
zonder toestemming van de RVS.
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Geachte heer/mevrouw,

Met veel genoegen bieden wij u ons kerstgeschenk
aan, een boek over de waarde van ‘thuis’.
Voor velen is kerst bij uitstek het moment om thuis
te zijn, in een besloten kring met dierbaren. Dat kan
in het ouderlijk huis zijn, of in het eigen huis, maar
ook in een studentenhuis of met medebewoners
in een aangepaste woonvorm. Maar een goed
thuis is niet iedereen gegeven. Soms is thuis een
plaats vol nare herinneringen; soms moet het
thuisgevoel vorm krijgen in het ziekenhuis of in het
verpleeghuis. En voor sommigen die door geweld
en oorlog hun thuis ontvluchtten, is een huis in een
nieuw land nog lang geen thuis.
In de wereld van zorg en hulp zijn langer thuis
wonen en eerder naar huis gaan beleidsprioriteiten.
Technologie maakt dat mogelijk, en zorg en hulp
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thuis kunnen zich in een ongekende belangstelling
verheugen. In de adviezen die de Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving (RVS) dit
jaar heeft uitgebracht, zijn deze prioriteiten wel
benoemd, maar de waarde van thuis is daarin nooit
expliciet besproken. Dat doen we nu wel! In dit boek
staat ‘thuis’ letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers,
vanuit verschillende perspectieven.
Veel dank voor uw bijdrage aan het werk van de RVS
in het afgelopen jaar, daar zijn we u zeer erkentelijk
voor. Wij wensen u mooie feestdagen
en een voorspoedig 2018.

Met vriendelijke groet,
Pauline Meurs, voorzitter RVS				
Cathalijne Dortmans, directeur RVS

