
 

 

Het kan vriezen, het kan dooien.  

 

Het is half tien in de avond als ik op het Schouwburgplein in Rotterdam een warme bioscoopzaal 

uitloop. Buiten is het guur. De winter doet eindelijk, na lang dralen, schoorvoetend zijn intrede. 

Deze maanden staan te boek als warmer dan ooit, in werkelijkheid gutste de regen onafgebroken 

door de straten.  

Nederlanders praten graag over het weer. Ik hoorde mezelf ook met regelmaat zeggen: “Dat ik 

liever de vrieskou heb, dan dat het de hele tijd maar regent”.  Het is inmiddels januari en de 

barometer kruipt ’s nachts richting het vriespunt. Weggedoken in mijn kraag loop ik de hoek om 

bij de Pauluskerk. Anders dan gewoonlijk op dit tijdstip brandt er nog licht. Binnen zit een klein 

groepje vrijwilligers te kletsen aan een tafel. Ze wachten op de nacht.  

De dominee, Dick Couvée, heeft besloten om, tegen de officiële regels van de gebruikelijke 

gemeentelijke winteropvang in, de deuren voor de nacht open te zetten. 

Want wat is koud? Wanneer is het té koud? Dusdanig koud, dat het inhumaan en gevaarlijk is om 

mensen buiten te laten slapen? De vier grote steden bepalen gezamenlijk wanneer dat is op basis 

van het vriespunt. Als het volgens de opgestelde regels het ‘te koud label’ verdient, dan mag de 

nachtopvang officieel open. En weer dicht als de (gevoels)temperatuur een graad omhoog gaat. En 

weer open als het een graad zakt.  

 

Aanklacht tegen de buitenwereld 

Ik ben een echte koukleum, in de herfst en de winter zitten mijn schouders tegen mijn oren 

aangeklemd, thuis staat de verwarming te loeien op het niveau van een bejaardentehuis en 

s’avonds kruip ik in een dikke trui en wollen sokken onder een deken op de bank.  

Winter is winter, koud is koud, veel ingewikkelder is het niet vinden ze bij de Pauluskerk en dus 

gaan deze nacht voor de tweede keer achtereen de deuren hier open om 22:30 uur ’s avonds.  

Langzaamaan vormt zich een groepje mannen voor de deur. In een ruit bij de voordeur zit een 

grote ster, die rond de kerst door een verwarde bezoeker is veroorzaakt. Een van de vrijwilligers 

heeft de barst in het raam vervolgens vrolijk tot “De kerstster” gedoopt.  

Het groepje stommelt schuchter en tegelijkertijd haastig naar binnen, hun huisraad gepakt in 

rolkoffers en blauwe Ikeatassen. Van achterin de benedenruimte, het kerkplein geheten, kijk ik 

met een gemengd gevoel van nervositeit, medelijden en schuldgevoel naar de binnenkomers. Een 

in elkaar gedoken man van rond de 30 loopt met grote stappen rechtstreeks naar een hoek van de 

ruimte, doet zijn rugzak af, zijn beduimelde lichtblauwe jas houdt hij nog even aan. Naast hem 

installeert een andere man geroutineerd zijn tablet en zit binnen de kortste keren een film te 

kijken. Een andere man kijkt zijdelings met hem mee. Een lange, magere man draagt een muts met 

daarop ‘Fuck the cold’.  

Twee Poolse jongens, kiezen de andere hoek. Uit hun tassen komen slaapzakken en ze maken 

harmonieus twee bedden naast elkaar op. “Warm in here, this is where I slept yesterday, it is 



 

 

warm. Thank you thank you”. Dankwoorden horen we van de bezoekers de hele avond veel en 

vaak terugkomen. 

 

Eén nachtje maar. 

Zes mannen zitten gemoedelijk te praten, af en toe halen ze wat koffie. In een hoek onder de trap 

ligt een dronken man met een rood aangelopen hoofd hard te schelden. Ik kan zijn Oost-Europese 

woede niet verstaan, maar ik proef teleurstelling en een aanklacht tegen de buitenwereld. Wie zal 

het zeggen. Niemand trekt zich er iets van aan en al rap is hij in een diepe slaap verzonken.  

In tegenstelling tot de onrust en chaos die ik verwachtte, heerst er rust, respect en dankbaarheid. 

En een sterke behoefte aan anonimiteit, niemand wil gefotografeerd worden en gesprekken gaan 

maar mondjesmaat over het buitenslapen.  

Ik hoor een man, laten we hem Harrie noemen, tegen een journalist van het AD praten alsof het maar voor 

een nachtje is, hij heeft morgen een huis. Van de dominee hoor ik dat hij hem al jaren kent.  

Plots stapt er een ielige man binnen samen met twee verlegen pubers. Ze vallen op tussen de 

mannen uit Midden- en Oost-Europa. Niet alleen door hun frêle verschijningen, maar kinderen 

komen hier niet zo vaak, en zeker niet in de nacht. De jongen en het meisje zitten muisstil naast 

hun vader, die het hoogste woord voert, maar moeilijk te verstaan is. Ik kan ontcijferen dat ze net 

van Schiphol komen, vanuit Marokko. De vader laat me 3 Nederlandse paspoorten zien. De jongen 

van 14 zit weggedoken in een hoodie en zwijgt. Het meisje draagt mooi gelakte nagels, een lange, 

beige winterjas en spreekt naast Marokkaans en Arabisch een beetje Engels, Nederlands en Frans. 

De vader blijft aan het woord in gebrekkig Nederlands, zijn 17-jarige dochter kijkt af en toe gelaten 

naar de man. In andere omstandigheden zouden het de rollende ogen van een normale puber zijn, 

nu vermoed ik dat het niet de eerste keer is dat ze op sleeptouw zijn genomen zonder een 

duidelijke slaap- of verblijfplaats.  

 

Wat is ‘een plek’?  

Een vriend van mij doet al jaren onderzoek over de hele wereld naar wat ‘a place or a space’ nou 

eigenlijk betekent. De behoefte van de mens om iets af te bakenen voor zichzelf lijkt cruciaal. Op 

nachtelijke tochten door de woestijn trekken mensen strepen in het zand om hun slaapplek te 

bepalen, in een klaslokaal kiezen studenten steeds dezelfde plek uit waar ze gaan zitten en 

vakantiegangers gaan extra vroeg uit de veren om hun handdoek op het ligbed bij het zwembad te 

leggen. Hier woon ik. Hier slaap ik. Hier ben ik, hier besta ik. 

Het wordt laat en iedereen maakt zich klaar voor de nacht. Sommigen hebben al nachten niet 

geslapen en zijn oververmoeid. Een enkeling ligt voorovergebogen, leunend op tafel, een ander 

opgekruld op een paar aan elkaar geschoven stoelen met niets anders dan de jas die ze dragen 

over zich heen gedrapeerd. De meesten maken het zich zo aangenaam mogelijk met een eigen 

slaapzak of deken en verdwijnen in die afgebakende twee vierkante meter die vanavond hun huis 

is. 



 

 

In de weken daarna raast er een storm over Nederland. De wind krijgt voor het eerst een naam: 

Ciara. Door die naam wint de aandacht voor de storm aan kracht. Vergeleken met de naamloze 

stormen van voorheen nemen mensen de waarschuwingen meer serieus, ze blijven zoveel 

mogelijk binnen en gaan niet de weg op. De stormschade blijft beperkt.  

Het zijn barre omstandigheden buiten, terwijl de temperatuur aangeeft dat het officieel toch echt 

niet te koud is. Regen en wind, zonder verwarming om de boel te laten drogen. Dat ellendige 

gevoel als niets meer droog wordt, alles klam en vochtig blijft of zelfs doorweekt. De kou die in je 

botten trekt alsof het je nooit meer wil verlaten. Ziek worden is dan zo gebeurd. Alcohol drinken 

om warm te blijven is levensgevaarlijk.  

Ik huiver als ik de wind om mijn huis hoor razen en de regen tegen de ramen zie slaan. Op het 

allerlaatste moment hoor ik dat de gemeente alsnog de winteropvang voor een nachtje open doet 

op dringend verzoek van de Pauluskerk. Voor heel even zijn de buitenslapers weer binnenslapers 

en kunnen ze even op adem komen, opdrogen en de natte kou verjagen. Een dag later gaat de 

opvang weer dicht.  

 

“Zonder regen, kwam ik jou toch tegen.” 

Niemand kiest ervoor om op straat te belanden. De laatste 10 jaar is het aantal daklozen 

verdubbeld, van 18.000 naar 40.000. Door de groeiende armoede belanden mensen vaker en 

sneller tussen wal en schip. Er zijn te weinig betaalbare woningen en de opvang voor mensen die 

uit de geestelijke gezondheidszorg komen is niet goed geregeld. Midden- en Oost Europeanen 

worden hier naartoe gehaald om voor een habbekrats te komen werken, maar worden verder aan 

hun lot overgelaten. Alleen als het op de app van de ambtenaar onder nul graden is gaat de deur 

voor deze mensen op een kier. Een goede nachtopvang voor iedereen, ook als het niet vriest is 

een bittere noodzaak en een de eerste stap op weg naar een beter bestaan. Rotterdam is een 

wereldstad, er zullen altijd mensen zijn die struikelen en onverhoopt op straat terecht komen. Dat 

wil niet zeggen dat we ze moeten laten liggen of over ze heen mogen stappen. 

Ineens schiet me een dichtregel van bezoeker Harrie te binnen: “Zonder regen, kwam ik jou toch 

tegen.” 

Marlyn van Erp  

 


