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H
ij zit op de stoeprand
voor zijn riante woning
in IJmuiden, apathisch.
Het is 17 februari 1994,
de kerkklok slaat half
tien en het vriest elf

graden. Vier verhuizers zetten zijn
inboedel op de stoep. Even later gaat
de hele mikmak de vuilniswagen in.
Machteloos blijft Lindeboom zitten.
Een gedachte van troost: de van zijn
vader geërfde groene leunstoel uit
1860 is gered! Die staat ter reparatie
bij interieurzaak Verspuy. Maar tege-
lijkertijd denkt hij: die stoel zal ik vast
ook nooit terugzien. Want betalen kan
hij het herstelwerk niet. Lindeboom:
“Ik was zo verdwaasd dat ik pas
later besefte dat mijn waardevolle
Friese staartklok uit 1773 in de vuil-
niswagen was vermorzeld. Emotio-
neel waardevol want het was een erf-
stuk van mijn vader. Ik had hem op
advies van een antiquair voor dertien
mille laten verzekeren.”
Luuk Lindeboom dakloos. Wie had
dat gedacht? Stellig niet de mensen
die hem kennen uit de eerste vijftig
jaar van zijn leven, dat begint op 1
november 1941 in het Groningse
Aduard. Hij heeft twee oudere zus-
sen en een jongere broer. Na de mid-
delbare school gaat hij aan de slag
bij een Rotterdamse handelsbank.
Daarmee begint een bankloopbaan
van twintig jaar. Hij werkt achter-
eenvolgens bij de NMB (opgegaan in
ING) in Hoofddorp en filialen van
de Raiffeisenbank (opgegaan in Rabo-
bank) in Santpoort en IJmuiden. Door
regelmatig van afdeling te wisselen
wordt Lindeboom all-rounder met
leidinggevende taken. Hij beheert in
1973 een Raiffeisen-kantoor, als die
bank in reizen gaat. Vanwege zijn
brede ervaring is hij de aangewezen
man om de reistak op te zetten. Ook
omdat hij als 19-jarige reisleider is
geweest in Londen en Parijs. Linde-
boom: “Op steenworp afstand waren
twee reisbureaus gevestigd, maar
desondanks behoorden we al na een
jaar tot de tien bestscorende filialen
in Nederland. Ik ben tweehonderd
keer op reis geweest om onze pro-
ducten te bekijken. Ik ben op alle
continenten geweest, heb Groenland
gezien en in de Concorde gevlogen.
Er zijn voor mij maar weinig witte
plekken op de wereldkaart.”

Het valt Lindeboom op dat het con-
currerende reisbureau Journaal zijn
openingstijden inperkt. Zou het daar
wel goed gaan? Hij laat de eigenaar
weten in de markt te zijn om Jour-
naal over te nemen. Met financiële
garantstelling door zijn familie neemt
Lindeboom de zaak over. Al na twee
jaar feliciteert de Algemene Nederland-
se Vereniging van Reisondernemingen
(ANVR) hem omdat hij op de rang-
lijst van bestverkopende reisbureaus
op de vijfde plaats is geëindigd. En
het succes houdt aan: er worden filia-
len geopend in Beverwijk (1983) en
Heemskerk (1986).

Een man in bonus. Maar het overlij-
den van zijn zus Thonny dempt de
vreugde. En dan komt die noodlot-
tige zondag: “Ik had voetbal gekeken
in de buurt. Ik sponsorde wat elftal-
len en daarmee dronk ik nog wel
eens een stevig glas. Ook die dag. Ik
kwam hongerig thuis, zette erwten-
soep op het vuur en ging tv kijken.
Ik dommelde weg. Toen ik wakker
werd, stonden er vier mensen om
mijn bed. Ik zei: Wat doet u hier, ik lag
net zo lekker te slapen! En wat doet u in
mijn slaapkamer? En toen zag ik pas
dat ik aan apparatuur en infuus lag,
ik was in het ziekenhuis. Een broe-
der vertelde dat ik uit mijn branden-
de woning was gesleept. Ik was al
naar het crematorium gebracht, waar
ze me niet wilden accepteren zonder
doktersverklaring. Gelukkig, want
de dokter zag dat ik nog leefde.”
Na twee weken lijkt Lindeboom her-
steld van een zware koolmonoxide-
vergiftiging. Zijn woning is door de
brand tijdelijk onbewoonbaar. Hij
trekt in het pand boven Reisburo
Journaal - “ja, ik koos voor nieuwe
spelling nadat ik het had gekocht”.
Na een half jaar heeft de aannemer
de woning opgeknapt. Gelukkiger

tijden lijken aan te breken, maar: “In
korte tijd gebeurden er een paar ake-
lige dingen. Pas later zou ik me reali-
seren dat het waarschijnlijk daardoor
- samen met de hersenbeschadiging
door de brand - mis is gegaan.”
Hij somt op: een conflict over een bij
Journaal geboekte reis draait uit op
een rechtzaak. De klant deinst er niet
voor terug om Lindeboom te dwin-
gen tot meineed om zoveel mogelijk
geld aan het akkefietje over te hou-
den. Lindeboom weigert, maar in de
weken erna sneuvelen de ruiten van
zijn bedrijf én zijn woning. Zijn mu-
ren worden beklad met homo-bele-
digende teksten: zijn seksuele ge-
aardheid heeft hem nimmer in de
weg gestaan, maar nu voelt hij zich
bedreigd. Een jaar later trekken ge-
maskerde mannen hem van zijn fiets
tijdens een brute overval. Veertig
meter van zijn huis.
Dan knapt er iets in hem. Linde-
boom: “Ik werd lusteloos, chagrijnig
en onverschillig. De dokter consta-
teerde een burn-out; ik moest gaan
wandelen en fietsen. Maar het werd
alleen maar erger. Ik maakte zelfs
geen brieven meer open, dus betaal-
de ook mijn rekeningen niet. Omdat
het reisbureau van eenmanszaak een
BV was geworden had ik recht op
een uitkering maar die verspeelde ik
door nergens op te reageren. Ik had
me uiteindelijk uit de BV laten uit-
kopen en leende geld van de bank.
De schulden stapelden zich op. Hulp
accepteerde ik niet, want ik ontken-
de dat ik ziek was.”

T ot 1994 zingt hij het financieel
uit. En dan volgt de uitzetting.
Het lijkt allemaal goed te ko-

men dankzij zijn zus Else. Zij betaalt
zijn overnachtingen in een simpel
hotelletje en helpt hem bij het ver-
krijgen van een WAO-uitkering. In
Spaarnwoude kan hij een kleine ver-
dieping huren. Maar Luuks lijdens-
weg is nog lang niet achter de rug: hij
krijgt een terugval. Zijn broer Wim
overlijdt. Angstgevoelens en het apa-
thische laat-maar-zitten-gevoel ste-
ken de kop weer op. De post blijft
weer ongeopend en opnieuw ver-
speelt hij zijn uitkering. De huur-
achterstand wordt zo groot dat zijn
huisbaas hem op straat zet.

“Toen ik wakker
werd, stonden er
vier mensen om
mijn bed”

Hoe vaders stoel toch
weer thuiskwam

Beproeving van een succesman

Succesvol ondernemer wordt dakloos.
Gelukkig is daarmee het leven van

Straatjournaalverkoper Luuk
Lindeboom (68) nog niet verteld. Hij
kwam er bovenop en wordt op 8 mei

geïnstalleerd als de nieuwe voorzitter
van de Landelijke Vereniging (dak-

en) Thuislozen (LVT). De lotgevallen
van een succesman én vijf vragen aan

de kersverse preses. 
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Lindeboom: “Ik belde mijn zus. Ze
verwees me naar de Slaaphoek, de
bed-, bad- en broodvoorziening van
het Leger des Heils in Haarlem. Na de
eerste nacht daar belde ik haar weer
en zei: Wie hier binnenkomt, laat alle
hoop varen. Kan ik hier ooit uitkomen
dan zal ik er alles aan doen om te voorko-
men dat anderen hier heen moeten, of het
op zijn minst beter krijgt dan wij hier. Ik
hoop aan dat voornemen te voldoen
als LVT-voorzitter (zie kader, red).”
Lindeboom zit niet bij de pakken
neer maar gaat Straatjournaal verko-
pen. Dat biedt structuur en vult de
beurs. Hij gaat weer helder denken
en durft aan de toekomst te denken.
En daarbij schiet hem iets te binnen.
Ooit was hij een paar uur per week
als vrijwilliger manusje-van-alles bij
Stichting Welzijn Velsen. Daar zei een
gemeente-ambtenaar tegen hem: “U
zorgt altijd zo goed voor ons. Als u
eens bij de gemeente aanklopt zal ik
ervoor zorgen dat u ook precies krijgt
wat u nodig heeft”. Lindeboom: “Ik
heb hem opgezocht en verteld wat ik
nodig had: een uitkering en een wo-
ning. Binnen een paar maanden was
ik weer onder de pannen.” 

Dus nu heeft hij geld en woonruim-
te, maar nog geen meubels. Zou die
oude stoel van zijn vader nog bij
interieurszaak Verspuy staan? Linde-
boom kan zijn verbazing - en geluk
- niet op als de stoel er nog blijkt te
staan. De winkelier heeft hem expres
achteraan gezet om de kans op ver-
koop te verkleinen en ‘m te bewaren
voor de man die in 1994 op straat
belandde. Die heeft nu eindelijk geld
om hem te laten repareren. De stoel
is het laatste overblijfsel uit de tijd
dat Lindeboom succesvol was. En
dakloosheid niet meer dan een
woord.

“De schulden
stapelden zich op
maar ik wilde
geen hulp”

1. Wie is uw achterban?
“De LVT vertegenwoordigt álle
Nederlandse dak- en thuislozen;
dan hebben we het over ruim 45
duizend mensen. Mensen die op
het verkeerde moment op de ver-
keerde plek niet de juiste mensen
om zich heen hadden. Mensen
zoals u en ik, want vergeet niet: het
kan iedereen overeenkomen. Dat
wil ik hier graag gezegd hebben.
Ruim tachtig procent is man, en de
overgrote meerderheid is uiteinde-
lijk op straat beland door wat ik de
vijf D’s noem: Drank, Drugs, Dol-
lars (gokschulden, red.), Depressie,

Detentie. De directe aanleiding
voor een huisuitzetting is meestal
een kwestie van financiële aard, die
wordt veroorzaakt door één van de
vijf D’s of een combinatie ervan.”   

2. Is de situatie voor daklozen
in Nederland de afgelopen
jaren veranderd?
“Die is absoluut verbeterd. Begin
jaren negentig ontkenden de mees-
te gemeenten het bestaan van dak-
loosheid. Daklozen? Nee hoor, niet
hier. Daar kwam eind jaren negen-
tig verandering in. Het belangrijk-

ste keerpunt was de invoering van
de Welzijnswet - die nu is opgegaan
in de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo). Er kwam eindelijk
subsidie los om de broodnodige
dag- en nachtopvang voor daklo-
zen te organiseren en er kwamen
allerlei activeringsprojecten op
gang. Het aantal daklozen is het
afgelopen decennium om die rede-
nen flink afgenomen. Het aantal
thuislozen neemt echter in evenre-
dig aantal toe. Het is als een water-
bed; de groep dak- en thuislozen
verplaatst zich heen en weer bin-
nen het opvangcircuit.”

3. Wat moet het nieuwe
kabinet doen om het daklo-
zenprobleem op te lossen?
“U bedoelt: wat ze niét moeten
doen! De recente bezuinigings-
voorstellen van een groepje top-
ambtenaren om het eigen risico in
de zorg te verhogen naar ruim ze-

venhonderd euro is er zo een. Voor
diegenen die op het randje bunge-
len is het wellicht het laatste duw-
tje richting de straat. Kijk, de LVT
snapt ook wel dat er bezuinigd
moet worden, maar dit is een
schoolvoorbeeld van hoe het niét
moet. Wat ik het nieuwe kabinet
wél zou willen aanraden: schaf het
systeem van daklozenuitkeringen
af. Daklozen worden in veel ge-
meenten flink gekort op hun bij-
standsuitkering omdat ze geen
vaste woonlasten zouden hebben.
Dat is natuurlijk grote onzin; een
bed in de nachtopvang van het
Legers des Heils in Haarlem kost bij-
voorbeeld 5,75 euro per nacht.”

4. Wat wordt úw eerste
wapenfeit als kersverse
voorzitter?
“Mijn eerste en voornaamste taak
voor dit jaar is er één van de lange
adem, namelijk, meer leden wer-
ven. De subsidie aan de LVT wordt
sinds kort namelijk deels gekop-
peld aan het aantal betalende
leden. Dus: hoe meer leden, hoe
meer financiele middelen, hoe slag-
vaardiger we kunnen zijn. Dat
heeft in ons geval iets pijnlijks,
want als er één groep in Neder-
land is die eigenlijk geen geld kan
missen, dan zijn het de dak- en
thuislozen wel. Wij vragen slechts
7,50 euro per lid per jaar, maar dat
is voor sommigen al te veel.” 

5. Wat is tenslotte uw advies
aan alle dak- en thuislozen?

“Probeer het heft weer in eigen
handen te nemen. Stel een plan
voor jezelf op: wat kun je en wat
heb je daarbij nodig? Zelf ben ik er
middels de verkoop van Straatjour-
naal weer bovenop gekomen. Het
was niet gemakkelijk en het heeft
me jaren aan straatventen gekost
om al mijn schulden af te betalen,
maar inmiddels woon ik in een
leuke seniorenwoning met voor-
en achtertuintje en word ik deze
maand geïnstalleerd als voorzitter
van de LVT. Zeg nooit nooit.”

Vijf vragen 
AAN DE KERSVERSE VOORZITTER VAN DE LANDELIJKE 

VERENIGING (DAK- EN) THUISLOZEN (LVT)

Luuk Lindeboom voor de woning waar
hij op 17 februari 1994 werd uitgezet.
“Ik ontkende dat ik ziek was.”


