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Een helikoptervlucht boven de Tafelberg, een sprookjesachtige 

zonsondergang op Bali en een bijna-doodervaring boven de krater van 

een rochelende vulkaan. Toen Luuk Lindeboom nog niet dakloos was en 

nog geen Straatjournaal verkocht, had hij een avontuurlijk leven waarin hij als 

reisleider en reisagent vier van de vijf continenten bereisde. Dat leverde mooie herinneringen 

op die hem later op de been zouden houden. “Je reizen houd je altijd bij je.”

BARBADOS

S
pookjongeren worden ze genoemd: 
jongeren die soms zo ver van de 
radar zijn gelopen dat ze nergens 
meer staan ingeschreven. Ze zijn 
weggelopen van huis of aan hun lot 
overgelaten zodra ze achttien wer-

den. Waar ze uithangen, mag Joost weten.Wat ze 
doen, is onduidelijk. Ook Lorenzo schreef zich 
nergens in toen hij na doorlopende ruzies met 
zijn moeder op zijn zeventiende uit huis ging. 
Hij werd een spook in een kraakpand. Daar 
leerde een vijftien jaar oudere dakloze hem alle 
trucjes die hij kent om te overleven. Een spook 
is hij altijd gebleven, ondanks zijn vederlichte 
inschrijving in de gemeente Alkmaar onlangs. 
Daar is hij een naam in de computer, een per-
soon waar maandelijks een daklozenuitkering 
heen moet. Dat is trouwens een hele vooruit-
gang. Stelen hoeft nu niet meer. In een park in 
Heerhugowaard vertelt hij over zijn leven.
“Mijn vader heb ik nooit gekend. Ik ben in 
Amsterdam opgegroeid met een moeder die pas 
achttien was toen ze me kreeg. Zij was eerder 
een soort vriendin dan een moeder. Ze leefde 
nogal makkelijk. Ik heb een jonger broertje en 
een zusje. Als mijn moeder partypillen in huis 
liet slingeren, moest ik haar vertellen dat dat 
gevaarlijk was voor de kleintjes. Werd ik pislink 
van. Zelf had ik grote problemen met autoriteit. 
Als kind was ik niet te houden. Een ellendeling 
in de klas. Haalde steeds allerlei geintjes uit. Op 
mijn dertiende werd ik uit huis geplaatst. Mijn 
moeder trok het niet met me.”

Medicijn
Lorenzo werd ter observatie opgenomen in een 
jeugdinstelling met een psychiatrische afdeling. 
Daar verbleef hij bijna een jaar. “Ik zou ADHD 
hebben, dus moesten er pillen komen”, vertelt 
hij luid vloekend. “Er was een gezinsvoogd 
die de medicatie als voorwaarde stelde. Hele-
maal strak en slapeloos werd ik daarvan, maar 
anders mocht ik niet naar huis. Dus nam ik die 
medicatie een tijdje braaf in. Nu slik ik nooit 
meer pillen. Nog geen aspirientje kan ik heb-
ben. Ik heb op een gegeven moment geweigerd 
die troep nog langer te nemen. Ik wou weer 
normaal worden. Ondertussen zat ik op speci-
aal onderwijs. Ik had alle vrijheid. Daar kon je 
rustig de boel op stelten zetten. Ik heb nog wel 
stage kunnen lopen bij een fi etsenwinkel. Dat 
was best wel leuk.

“Toen mijn moeder zich op een gegeven moment 
als een echte moeder wilde gedragen, ging het 
echt fout. Ik wilde niet opgevoed worden. We 
woonden toen bij haar vriend in Sint Pancras. 
Een hele toff e gast, de leukste vriend die ze ooit 
heeft gehad. Maar ik ben toch weggelopen. Ik 
kwam in een kraakpand terecht. Mijn moeder 
dacht dat ik wel terug zou komen, maar dat was 
ik niet meer van plan. Ik zie haar nog wel af en 
toe, maar meer ook niet. Om te overleven ben ik 
gaan stelen. Niet van personen maar in winkels. 
Ik ben er wel voor gepakt. Dat was natuurlijk 
jammer, maar een taakstraf vond ik niet erg. In 
moest in een natuurgebied werken. Was wel 
leuk eigenlijk. Nu ik een uitkering heb, steel ik 
niet meer. Ik ben me aan het beteren. Alhoewel, 
een paar weken geleden… nou ja, dat was even 
een terugvalletje.”
Het liefst zou Lorenzo een rustig leven leiden. 
“Een eigen stuk grond met een huis en tuin, 
waar ik mijn gang kan gaan zonder dat iemand 
me vertelt wat ik moet doen.” Tot twee keer toe 
zat hij in een begeleid-wonen-project. Allebei de 
keren mislukte het. De laatste was via dnoDoen, 
de Alkmaarse daklozenopvang. “Het ging eerst 
nog wel. Maar toen kwam er een vrouw met 
kinderen bij. Dat gegil en geschreeuw de hele 
dag! Zette ik de muziek weer hard. Drama en 
herrie. Dus stond ik snel weer buiten. Ik had 
geluk. Ik kon in een dorp verderop een plezier-
bootje van iemand overnemen. Daar mag je dan 
niet offi  cieel op wonen, maar ik had wel een 
plek voor mezelf.” 

Brand
Een paar dagen voor het interview was Lorenzo 
fl ink over de rooie. Zijn bootje was net uitge-
brand. Brandstichting? Een ongeluk? Niemand 

weet het. Hij had de ligplaats net op zijn naam 
gekregen. “Ik wil een interview op NH nieuws!”, 
brulde hij door de telefoon. “Iemand moet me 
een nieuwe boot geven.” Breed grijnzend in het 
park vertelt hij nog geen week later: “Een mens 
heeft altijd net zoveel geluk als ongeluk. Mensen 
uit Vinkeveen zagen het interview en gaan mij 
nu hun oude boot geven. Het is een betere dan ik 
had. Ik kan hem morgen ophalen.” 

Lorenzo heeft dus weer een plek waar hij met 
een zonnepaneel en houtkacheltje illegaal kan 
leven. Douchen is wel een puntje van aandacht. 
Een strenge sollicitatieplicht heeft hij mede 
daardoor niet. “Ik was me met vaartwater. Dat 
gaat niet samen met werken, toch? Maar kijk, ik 
zie mezelf echt niet ergens in een appartementje 
zitten. Ik ga alleen nederig op mijn knieën als 
mijn vriendin zwanger van mij zou worden of 
iets dergelijks. Ik wil graag een kind. Echt heel 
graag. Maar mijn vriendin wil eerst een goed 
huis. Dat ik buiten de maatschappij val, vind ik 
niet erg. Wel merk ik dat ik de laatste tijd snel 
kwaad word over dingen. Daar ga ik wel hulp 
bij zoeken bij een psycholoog of zoiets. Maar 
verder gaat het prima. Ik heb weer een boot. 
Perfect toch?” ■

Een naam in een computer

Hij heeft een postadres bij een daklozenopvang, 

een bankrekening en een identiteitsbewijs. 

Verder is Lorenzo (25) zo wild als een coyote 

en schijnbaar ongrijpbaar. Hij heeft al acht jaar 

geen huis meer. Al zijn schepen had hij achter 

zich verbrand. Onlangs vloog zijn bootje ook 

letterlijk in de fi k.  

Tekst en foto: Eveline AltenaOpgetekend | VERHALEN VAN DE STRAAT: LORENZO

Als mijn moeder partypillen 
in huis liet slingeren, moest 
ik daar wat van zeggen

Nu hij een daklozenuitkering heeft, hoeft Lorenzo niet meer te stelen.
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vlot van lege tonnen. Daar kon je op zonnen, spe-
len, spetteren met water, je kent dat wel. Bij het 
ravotten is een van onze reizigers uitgegleden 
en met zijn hoofd tegen een rotsblok gevallen. 
Daarna was hij zoek. Er werd alarm geslagen, er 
verschenen hulpdiensten met grote zoeklichten 
en een duikteam zocht de bodem af. De jongen 
werd onder het vlot gevonden. Te laat. Verschrik-
kelijk. Je weet niet wat je overkomt en ook niet 
wat er op je afkomt. Alleen al het regelen van een 
diepvrieskluis voor het lichaam. De groep was 
helemaal lamgeslagen en er werd weinig vakan-
tie meer gevierd. We zaten daar nu eenmaal. Het 
was midden jaren zestig en eventjes snel terug 
met een vliegtuig zat er toen nog niet in.”

Een ongeluk op Sumatra loopt beter af. “Daar 
stond ik aan de rand van een grote vulkaan. Ter-
wijl ik naar de gids luisterde, zette ik mijn gewicht 
van het ene op het andere been. Onder mijn voet 
brokkelde het gesteente af en ik gleed al kukelend 
zestig meter de helling af. Ik werd tegengehouden 
door een rotsuitsteeksel. Mijn been lag van boven 
tot onder helemaal open en ik kon beneden me 
duidelijk vuur en stoom zien. Als dat uitsteeksel 
er niet was geweest… Opstaan kon ik vergeten. En 
nogmaals had ik geluk, want mannen uit de plaat-
selijke omgeving kwamen naar beneden met een 
zelfgemaakt brancard van lianen en bananenbla-
deren om me naar boven te tillen. En mijn geluk 
was nog niet op, want in het gezelschap zat een 
verpleegkundige die elke dag mijn been schoon-
maakte, verzorgde en afdekte met schoon gaas.”

Tijdens het delven in zijn reisgeschiedenis zegt 
Luuk opeens: “Ik ben dankbaar dat ik veel van de 

wereld heb gezien.” Zijn vader moet hier zeker 
in genoemd worden. Deze predikant en mede-
oprichter van Nederlandse Christelijke Reisver-
eniging (sinds 1922) neemt Luuk tussen zijn elfde 
en zestiende jaar twaalf keer mee naar Parijs. En 
dat vindt de kleine Luuk maar wat leuk. Ander 
eten, andere taal, andere straten, andere geluiden, 
andere kleding, alles anders: hij kijkt zijn ogen uit. 

Luuk gaat in de jaren zestig het bankwezen in, 
maar het loskomen van de reiswereld blijkt een 
schijnbeweging. Eerst is daar de Rotterdamse reis-
ondernemer Snel, die bij toeval hoort dat bank-
medewerker Lindeboom veel van Parijs weet en 
ondanks zijn leeftijd al aardig wat ervaring heeft 
als reisleider. In weekenden gaat Luuk bijklus-
sen door groepsreizen naar de Lichtstad te leiden. 
Mede daardoor is het voor de bank een logische zet 
om deze ervaren medewerker in te zetten zodra 
het bankbedrijf zich op de reismarkt begeeft.

Trotse eigenaar
Het pakket dat de bank aanbiedt is smal en 
beperkt zich tot Europa. Voor de ambitieuze 
Luuk is de wereld nauwelijks genoeg. Korte tijd 
na een verhuizing van Rotterdam naar IJmuiden 
helpt het lot een handje. Dagelijks passeert Luuk 
reisbureau Journaal, zo genoemd door eigenaar 
Korver die tevens een huis-aan-huis-blad runde. 
Het valt hem op dat de openingstijden in behoor-
lijk tempo worden teruggebracht. Zouden de 
zaken wel goed gaan? Luuk wil er het zijne van 
weten en zich ook laten zien als mogelijk geïnte-
resseerde voor een overname. Hij stapt naar bin-
nen en gaat met Korver in gesprek. Minder dan 
een jaar later is Luuk, mede dankzij de bankga-

rantie van zijn familie, trotse eigenaar van reis-
bureau Journaal. Het is dan 1981.

Zuid-Afrika is een van de eerste bestemmingen 
van een studiereis. “We landden voor een rond-
reis door Kaapstad op het vliegveld. Daar stond 
een helikopter. Ik heb uitgezocht of een piloot 
ons met dat toestel over de Tafelberg wilde vlie-
gen. Dat kon wel. De vlucht blijft me altijd bij, we 
gingen zo laag dat je de ogen van de hagedissen 
op de grond kon waarnemen. En zulke te gekke, 
spontane dingen overkwamen me wel vaker. In 
Boston moesten we een keer vijf uur wachten op 
een vlucht. Zijn we met een stel op zoek gegaan 
naar het café waar tv-serie Cheers is opgenomen. 
Ik genóót met volle teugen van dat soort toestan-
den en ik kan er nu nog erg van nagenieten.”

Luuk belooft een volgende keer te vertellen hoe 
hij op bestelling 650 zaalvoetballers vervoerde 
naar Lloret de Mar en het stadsbestuur zo ver 
kreeg de sporthal gratis ter beschikking te stellen 
en de wethouder de prijsuitreiking te laten doen. 
Hij zal dan ook verklappen hoe hij een stel dat bin-
nenkwam voor vijf dagen Londen de zaak verliet 
met drie weken Bahama’s. En o ja, of we dan ook 
willen horen hoe omkoping van de Sri Lankaanse 
politie afl iep? (Met een sisser. De agent wilde die 
honderd euro niet en hielp Luuk kosteloos aan een 
uitreisvisum na zoekraken van zijn paspoort.)
Luuk: “Toen ik pas dakloos was geworden, 
droomde ik enorm vaak weg in mijn reisbeleve-
nissen. Ze gaven me troost en kracht. Alle mate-
riële bezittingen was ik kwijt, maar de geestelijke 
rijkdom van al die herinneringen kon niemand 
me afnemen. Tot op de dag van vandaag.” ■L

uuk Lindeboom (76) kijkt over de dui-
nen en de zee in zijn woonplaats IJmui-
den. Over de gehele wereld heeft hij net 
zo getuurd naar de verte waar zee en 
lucht elkaar raken. Hij praat honderduit. 
Deze keer niet over de manier waarop 

hij dakloos werd en hoe hij zijn leven weer op wist 
te pakken. Nu neemt de voormalige verkoper en 
huidige ambassadeur van Straatjournaal ons mee 
naar zijn verleden, waarin hij goed boerde als 
reisleider en als eigenaar van een reisbureau.
Of we eigenlijk wel weten hoe fantastisch Bali is? 
Luuk: “Je komt meestal op dat eiland terecht tij-
dens een rondreis langs Indonesische eilanden. 
Ik was daar op uitnodiging van de Nederlandse 
Reisvereniging om te zien of dit een bestemming 
voor mijn klanten kon zijn. Ik deed er een onverge-
telijke ervaring op: ik zat daar samen met duizen-
den mensen naar een zonsondergang te kijken. Dat 
massale was om stil van te worden en de schitte-

rend rode kleur van de zon leek niet echt, zo mooi, 
zo sprookjesachtig. Ik zal dat nooit vergeten.”

Als eigenaar van een reisbureau rijgt Luuk Linde-
boom de ene na de andere studiereis aan elkaar 
en pakt hij voor deze door de brancheorganisa-
ties georganiseerde trips het ene na het andere 
vliegtuig. “Het gebeurde wel dat ik ’s avonds 
laat vanaf Schiphol met de taxi thuiskwam en dat 
mijn huishoudelijke hulp al een koff er had klaar-
staan waarmee ik de volgende ochtend vroeg 
weer terug naar het vliegveld ging.

“De uitnodigingen kwamen altijd kort voor de 
reis. Ook toen ik meekon naar Barbados. Toeval-
lig had ik net een reis verkocht aan een jong stel 
uit Velsen-Noord, dat daar op huwelijksreis ging. 
En laten zij nu uitgerekend in het hotel zitten 
waar ons studiegezelschap sliep. Dus heb ik hen 
als verrassing opgezocht. Ze lagen op het strand 
te zonnen, toen ze opkeken omdat de zon achter 
een wolk leek te verdwijnen. Maar die schaduw 
kwam door het grote badlaken waarachter ik me 
verstopte. Ze wisten niet wat hen overkwam toen 

ik achter het laken vandaan sprong. Wat doe jij 
nou hier?!!”
Nu we toch op Barbados zijn: het is een favoriet 
eiland van Luuk. Niet te stil, wel levendig en min-
der druk dan Lloret de Mar of Benidorm. Heel 
karakteristiek met palmbomen midden op het 
strand en zo nu en dan stukjes wit bounty-strand. 
Nóg geliefder bij Luuk is Malta, vanwege de mix 
van invloeden die het eiland dankt aan Cartha-
gers, Romeinen, Turken, Fransen en Engelsen die 
om beurten als bezetters hun sporen achterlieten 
in de cultuur van het eiland, van bouwkunst tot 
het dagelijks eten. Dezelfde enorme variatie zit 
ook in het natuurlandschap.

Diepvrieskluis
De zonnige reisherinneringen worden soms over-
schaduwd door terugdenken aan heftige voor-
vallen. Zoals een fataal ongeluk bij het Meer van 
Lugano. “Ik leidde een jongerenreis met verblijf 
in een hostel aan de Italiaanse kant van het meer. 
Zelf was ik pas 23 jaar. Het was bloedheet, tegen 
de veertig graden, dus al gelijk na aankomst ging 
iedereen het water in. In het meer lag een soort 

Het was midden jaren zestig 

en eventjes snel terug met een 

vliegtuig zat er nog niet in.

Alle materiële bezittingen was ik kwijt, 

maar de geestelijke rijkdom van al die 

herinneringen kon niemand me afnemen.
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