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Weer onder dak
Tichelaar aan de Toussaintkade in Den Haag herbergt een 
bijzondere populatie. Er wonen vijftig mensen die bepaald 
geen eenvoudig leven achter de rug hebben. Een ernstige 
psychische aandoening, vaak in combinatie met versla-
vingsproblematiek, heeft hen in het verleden de straat opge-
dreven. Sommigen kwamen daarna vrij snel terecht in een 
van de nachtopvangvoorzieningen van Den Haag, anderen 
leefden soms maanden of zelfs jaren op straat. Voor een 
enkeling was zwerven een vrije keuze: het leven buiten bood 
tijdelijk meer vrijheid dan het brave burgerbestaan. Maar het 
straatleven is zwaar en moeilijk vol te houden, zeker wanneer 
een psychische ziekte zich manifesteert. 

Tichelaar biedt deze mensen een veilige thuishaven waar ze 
langere tijd kunnen wonen, zonder het gevoel te hebben dat 
ze worden opgejaagd. Hier kunnen ze in hun eigen tempo 
werken aan hun herstel, hun zaken weer op orde zien te 
krijgen. 

Dat de bewoners van Tiche-
laar vaak zware geestelijke 
klappen hebben opgelopen in 
hun verleden, wil beslist niet 
zeggen dat ze niets te bieden 
hebben, of dat hun leven voor 
altijd op een zijspoor staat. 
Wie in Tichelaar rondloopt, 
ontmoet namelijk een schat 
aan levenservaring: mensen 
die veel te vertellen hebben en 
die allen op hun eigen manier een weg zoeken in de samen-
leving. Over hen en over het werk van Tichelaar gaat deze 
uitgave. Wie kan beter over dat bestaan en over het leven 
in Tichelaar vertellen dan de bewoners zelf? Enkelen van 
hen komen daarom uitgebreid aan het woord. Zij geven een 
beeld van de moeizame strijd die ze moeten voeren, maar 
ook van de trots die zij ervaren wanneer zij weer perspectief 
weten te vinden in hun leven. 

Wie in Tichelaar 
rondloopt, 
ontmoet een 
schat aan 
levenservaring
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Een eigen plek
Wim van Lierop werkt al jaren bij Tichelaar en kent alle bewo-
ners. ‘De gemiddelde leeftijd ligt vrij hoog’, zegt hij, ‘al daalt 
die de laatste jaren ook wel wat. Sommige mensen verblij-
ven hier al vele jaren, soms zelfs nog van voor de tijd dat de 
Kessler Stichting het oude pension Tichelaar overnam. Een 
deel van hen zal hier ook langdurig verblijven, voor enkele 
anderen kan het beter zijn elders een plek te vinden.’

Daarnaast kent Van Lierop ook voorbeelden van bewoners 
die het is gelukt de stap naar meer zelfstandig wonen te 
zetten, al gebeurt dat niet heel vaak. ‘Daar is de problematiek 
meestal te ernstig voor. Toch zijn er ook nu bewoners van 
wie we denken dat ze binnen afzienbare tijd gaan verhuizen 
naar een eigen huis waar ze - eventueel nog met een klein 
beetje begeleiding - zelfstandig wonen.’ 

Achter de grote voordeur van het monumentale pand aan 
de Toussaintkade gaat een forse hal schuil. Links is een 

woonkeuken voor de 
bewoners, daaraan 
grenzend bevindt zich 
een rookkamer die in-
tensief wordt gebruikt. 
De andere rookkamer 
is gelegen naast de hal. 
Vanuit de hal loopt een 
lange gang waaraan de 
kamers van de bewo-
ners zich bevinden. Ook 
op de eerste en tweede 

etage zijn kamers. De kleinste is zo’n acht vierkante meter, 
de grootste – met uitzicht op de paleistuinen – meet onge-
veer 30 vierkante meter. 

Actief blijven
Hoe ernstig de psychische aandoening van een bewoner 
ook is, het is nadrukkelijk 
niet de bedoeling dat 
hij of zij de hele dag in 
de kamer doorbrengt. 
In Tichelaar wonen veel 
mensen – de meesten zijn 
man - met een psychoti-
sche stoornis. Kenmerken 
van iemand met een vorm 
van schizofrenie zijn vaak 
een vervlakt gevoelsle-
ven, verlies van initiatief 
en slecht voor zichzelf 
kunnen zorgen. Toch zijn 
deze beperkingen geen 
reden om de bewoners 
dan maar vooral met rust 
te laten. Integendeel, apa-
thie moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Van Lierop: 
‘De begeleiders zoeken samen met de bewoners naar rede-
nen om hun bed uit te komen en naar activiteiten die aanslui-
ten bij hun vaardigheden. De Kessler Stichting blijft zoeken 
naar manieren waarop cliënten kunnen deelnemen aan het 
leven in de samenleving. Daarom stimuleren de begeleiders 
hen ook voortdurend om ook activiteiten buitenshuis te on-
dernemen. Het maakt niet uit of dat nu een zangkoor is, een 
abonnement op een sportclub of een regelmatig bezoek aan 
het theater, als mensen de blik maar naar buiten richten.’ 

Dat is niet altijd even gemakkelijk. De zestien begeleiders 
moeten soms al hun vindingrijkheid uit de kast halen om 
bewoners te verleiden tot activiteiten. Veel contact onder-
houden werkt. Bijvoorbeeld tijdens de dagelijkse bezigheden, 

Veilige thuishaven
‘Tichelaar’ aan de Toussaintkade in Den Haag is als locatie voor Beschermd wonen sinds 2008 een onderdeel van de Kessler Stichting. Daarvoor 
had Tichelaar jarenlang de functie van pension, vernoemd naar oprichter Piet Tichelaar. Het voormalige klooster met uitzicht op de paleistuinen 
is anno 2015 een plek voor beschermd wonen en biedt plaats aan vijftig mensen. Zij kampen met een ernstige psychische aandoening, vaak in 
combinatie met een verslaving. Veel bewoners zijn ooit via de daklozenopvang van de Kessler Stichting binnengekomen, na kortere of langere 
tijd op straat te hebben geleefd. Het zijn mensen die vanwege hun psychische problemen moeilijk voor zichzelf kunnen zorgen en die veelal 
gedoemd zijn tot een geïsoleerd bestaan wanneer ze geen professionele ondersteuning krijgen. 

‘Vaak had hij het 
idee dat er slangen 
onder zijn huid 
zaten’ 

‘Ook nu zijn er 
bewoners van wie 
we denken dat ze 
binnen afzienbare 
tijd gaan 
verhuizen naar 
een eigen huis’ 
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zoals samen de kamer schoonmaken, even een wandeling 
maken buiten, of samen ergens koffiedrinken. Daarnaast 
stimuleren begeleiders de bewoners om ook contacten bui-
tenshuis te onderhouden. De relatie met familieleden is vaak 
verstoord geraakt, maar dat wil niet zeggen dat er nooit meer 
contact kan zijn. Een zoektocht naar familieleden of oude 
vrienden, voorzichtig proberen die contacten weer aan te 
halen, het zijn activiteiten waarbij de meeste bewoners wel 
steun van de begeleiders kunnen gebruiken. Zo was er een 
bewoner die oorspronkelijk uit Colombia kwam. Hij was een-
zaam, had veel last van angsten. Vaak had hij het idee dat er 
slangen onder zijn huid zaten. Het lukte om die hallucinatie 
met behulp van medicijnen onder controle te krijgen, maar 
hij bleef eenzaam en ongelukkig. Begeleiders zijn toen met 
hem nagegaan of er toch niet ergens een familielid of vriend 
te achterhalen was. Na een lange zoektocht bleek dat in Den 
Haag nog een oude bekende van hem woonde, iemand met 
wie hij destijds vanuit Colombia naar Nederland is gereisd. 
Met hem is toen contact gezocht en zodoende hebben ze 
elkaar weer kunnen ontmoeten, wat de bewoner enorm 
goed heeft gedaan.

Actief deelnemen aan het dagelijkse leven, contacten on-
derhouden en zoeken met naasten en vrienden: het zijn de 
meest wezenlijke doelen voor de bewoners van Tichelaar. 
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‘Zo’n psychose ga ik niet nog een keer meemaken’
Jarenlang reisde Erik de Vries (45) door Europa, zijn geld verdienend als levend standbeeld. Maar op zijn 41e ging het mis: hij kreeg een psycho-
se, waarna het hem een paar jaar kostte zijn evenwicht te hervinden. 

‘Terugdenkend weet ik precies het moment te herinneren dat er kortsluiting ontstond in mijn hoofd: dinsdag 22 februari 2011 om pakweg half 
twee ‘s middags, op de Schildergasse in Keulen. Toen begreep ik nog niet precies wat er gebeurd was. Alleen bleek duidelijk dat het me ineens 
niet meer lukte mijn vak uit te oefenen, terwijl ik als straatartiest jarenlang mijn geld had kunnen verdienen. Die vrijdag daarop, overtuigd van 
het feit dat ik helemaal opnieuw moest beginnen, heb ik mijn totale show in de dichtstbijzijnde vuilcontainer gegooid. Pas drie maanden later, 
toen de politie me afleverde bij een psychiatrisch ziekenhuis voor een verplicht vrijwillige opname, werd me verteld wat er mis was.’

Straatartiest
‘De zeventien jaren voor die kortsluiting 
heb ik rondgetrokken, hoofdzakelijk door 
Europa; veel in Spanje, Frankrijk, Oosten-
rijk, Duitsland. Op mijn 24e vertrok ik op 
reis zonder een duidelijk doel, met alleen 
wat kleren en een slaapzak bij me. Onder-
weg belde ik aan bij mensen met de vraag 
of ze brood hadden. Dan kreeg ik dus...
brood. Na een tijdje vroeg ik of mensen 
wat te eten hadden en toen werden mijn 
maaltijden al wat gevarieerder. 

Korte tijd verbleef ik in de Alpujarras bij Gra-
nada, waarna ik terechtkwam in Barcelona. 
Daar vond ik slechtbetaald werk als kelner. 
Zes weken na aanvang werd ik ontslagen. Na 
een paar koude maanden geld inzamelen in 
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, kocht 
ik in januari ’95 in Amsterdam een djembé. 
Vanaf toen verdiende ik mijn geld als per-
cussionist. Later maakte ik de overstap naar 
levend standbeeld en dat heb ik dertien jaar 
en tien maanden volgehouden. Ik ben zo’n elf 
keer van personage gewisseld. De jaren twintig van de vorige 
eeuw waren het thema van mijn laatste show. 

Tweemaal ben ik heel Spanje doorgetrokken. In Grenada, 
Barcelona en in Cambrils ten zuiden van Salou en Madrid 
was ik lange tijd achtereen te vinden. In ’95 en ’96 deed ik 
seizoensarbeid in de bollenstreek, lange werkdagen waren 
dat. Aan het einde van het seizoen vertrok ik weer. Eind 

‘96 maakte ik de oversteek naar 
Argentinië, een vriendin achterna. 
Maar dat werd uiteindelijk niets. Na 
vier maanden was ik weer terug in 
Barcelona.

In augustus 2006 had ik het na 
een jaar of negen wel gehad met 
Spanje. Mijn eerstvolgende lange 
stop was Marseille, waar ik meer 
dan een jaar verbleef. Marseil-

le was mooi, omdat het volgens 
mij de levendigste stad van heel 
Zuid-Frankrijk is. Ik woonde in de 
moslimbuurt in het centrum aan de 
Cours Belsunce. Als levend stand-
beeld kon ik goed in mijn onderhoud 
voorzien en ik had altijd een dak bo-
ven mijn hoofd: tweemaal korte tijd 
een flat, verder kamers in goedkope 
hotels of pensions.

Af en toe keerde ik terug naar Ne-
derland, naar mijn vader. Die is me 
trouwens ook vier keer in het bui-

tenland komen opzoeken; in Barcelona, Madrid, Marseille en 
Frankfurt. Ik ben zijn enige kind. Mijn moeder stierf toen ik 
vijftien was, een enorme klap voor mij en mijn vader.’

Psychose en herstel
‘Mijn leven als reiziger en levend standbeeld stopte eigenlijk 
op die 22e februari 2011. Op 1 maart ben ik zonder geld, 

Mijn totale show 
heb ik in de 

dichtstbijzijnde 
vuilcontainer 

gegooid’ 
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bagage of kaartje naar Zoetermeer gegaan. Daar heb ik een 
akkoord gesloten met mijn vader: vijf maanden onderdak in 
ruil voor kostgeld. Maar het was voor hem niet makkelijk om 
te leven met iemand die steeds gekker werd zonder dat ie 
het zelf doorhad. Ik hield wat ik voelde en dacht wel zoveel 
mogelijk binnen, maar toch. Zoiets kan je nooit helemaal 
verborgen houden. 

Na mijn eerste opname stopte ik met mijn medicijnen, om-
dat ik dacht die niet meer nodig te hebben. Zo probeerde ik 
mijn oude leven weer op te pakken, maar dat werd helemaal 
niets. Kon ik vanuit Düsseldorf weer terug naar Nederland en 
zo belandde ik in de Nachtopvang van de Kessler Stichting. 
Toen ik vanuit de Nachtopvang was doorgestroomd naar 
de Zamenhofstraat, kwam op een avond de politie me weer 
opzoeken. Dat werd weer een opname, weer medicatie. Na 
ontslag bij Parnassia een aantal maanden later, was ik wel 
stabiel en bleef ik ook mijn pillen innemen. Maar een bijeffect 
was vatbaarheid voor depressie, die ik dus ook kreeg. Toen 
dat was bijgesteld, wist ik zeker: dat ga ik niet nog een 
keer meemaken.

Uiteindelijk ben ik hier bij Tichelaar terechtgekomen. 
Aangezien ik al op veel verschillende plaatsen 
heb gewoond, was het niet moeilijk me aan 
te passen aan de omgeving hier. Ik ken het 
grootste deel van de bewoners bij naam en 
met sommige heb ik een goed contact. 
Tweemaal in de week ga ik naar de fietsen-
werkplaats hier. Dat is gaaf werk, het lukt me 
nu hele fietsen opnieuw te monteren. 

Vrienden van vroeger heb ik niet meer, 
daarvoor ben ik te lang onderweg ge-
weest. Maar mijn vader zie ik om de 
twee weken en we bellen elkaar iedere 
week. Hij is nu 82. Plannen voor de 
toekomst heb ik zeker, maar daar 
ga ik niets over vertellen, anders 
komen ze weer niet uit. Levend 
standbeeld zal ik nooit meer zijn, 
die periode ligt achter me. Voorlo-
pig voel ik me hier op mijn plek.’

‘‘Tweemaal in de 
week ga ik naar de 
fietsenwerkplaats 
hier. Dat is gaaf werk’ 
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‘Hee kanjer!’
Ron Schouten (61) neemt geen blad voor de mond als hij vertelt over zijn leven. De problemen ontstonden al vroeg in zijn jeugd en die zijn 
eigenlijk nooit meer weggegaan. Maar Ron lééft en dat wil hij weten ook. 

‘Zes jaar woon ik nu op Tichelaar. Kijk, ik zou graag meer op mezelf willen wonen, liefst met twee of drie andere mensen in een huis. Dat gaat 
een keer lukken, ook al ben ik er nu niet zo goed aan toe. Het lijkt wel alsof ik steeds zieker word door de problemen met mijn bloedvaten. Als ik 
hier alsmaar binnenzit, ga ik achteruit. Daarom ga ik iedere dag naar buiten, dat is belangrijk. Ik heb geen zin om binnen te wachten tot ik dood-
ga, dus desnoods sleep ik me op krukken naar buiten. 

In het verleden heb ik veel gedronken. 
Niet dat ik alcoholist was, maar ik was 
wel hard op weg er een te worden. De 
dokter zei dat ik niet meer moest drin-
ken, omdat ik anders snel dood zou 
zijn. Drie jaar en drie weken geleden 
ben ik gestopt. Daar ben ik best trots 
op. Er zijn niet veel mensen hier die dat 
lukt, die drinken gewoon door. Nu wil 
ik nog stoppen met roken. 

Vroeger was ik heel fit. Ik bokste en ik 
liep hard. Vrolijk was ik ook, altijd in voor 
een lolletje. Daar is nog maar weinig van 
over. Er zijn te veel slechte dingen gebeurd 
in mijn leven, die geven me nog steeds last. 
Vanochtend nog, toen ik in de tram op weg 
was naar mijn terminaal zieke zus, kreeg 
ik een zenuwaanval. Dan kan ik niets meer 
voelen. Dat komt doordat ik veel zaken 
nooit goed heb kunnen verwerken. Huilen 
kan ik niet, nooit gekund ook, maar de 
spanning in mijn lijf is soms ondraaglijk.’

Familie uit zicht
‘Het begon al toen ik een klein jochie was. Ik kom uit een 
heel groot gezin, waar veel incest is geweest. Daar heb ik 
mij een levenlang schuldig over gevoeld. Mijn vader was 
hoofddader; bij hem begon de ellende en hij heeft uiteindelijk 
twee jaar in de cel gezeten. Dat verleden kan ik niet van me 
afzetten. Immoraliteit is een zware zonde. Als ik daarover 
begon, zeiden mijn broers en zussen vroeger al: “Daar heb 
je Ronnie weer, die is gek.” Toch bleef ik proberen de familie 

bij elkaar te krijgen, negen broers en 
acht zussen. Dat lukte nooit en dan 
dacht ik erg negatief over mezelf. 
Niet voor niets ben ik een aantal keer 
opgenomen geweest in wat nu Par-
nassia heet.

Een enkele broer en zus zie ik wel, 
maar veel contact heb ik niet met 
mijn familie. Dan zeggen ze dat ze 
komen, maar ze komen niet. Op die 

foto’s zie je mijn twee kinderen, die 
zie ik nooit. Ze willen geen contact en 
ik denk dat mijn ex daar achter zit. We 
hadden nooit ruzie, maar ineens wilde 
ze van me af. Dat is al lang geleden, 
maar ik heb het nooit begrepen. Ik denk 
ook nog vaak aan onze twee doodge-
boren kindjes. 

Op Tichelaar red ik me wel. Het eten is 
niet geweldig, maar de begeleiders zijn 
heel aardig, staan altijd voor ons klaar. 

“Hee kanjer”, zegt mijn begeleider Hindrik altijd als hij me 
ziet. Ik wil actief blijven, anders zak ik weg. Mijn hele leven 
was ik bezig. Zo werkte werkte ik onder andere in een café, 
in een ijzerhandel, een stomerij, een kledinggroothandel en in 
de Rotterdamse haven. Nu ga ik veel naar buiten. Daarnaast 
help ik hier met het afruimen van de tafels en op zondag ga 
ik altijd stofzuigen. Zolang ik maar bezig blijf, ga ik niet te veel 
in mijn hoofd zitten. Dan red ik me wel.’

‘Op die foto’s zie je 
mijn twee kinderen, 

die zie ik nooit’ 
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‘Huilen kan ik niet, 
nooit gekund ook, 
maar de spanning 
in mijn lijf is soms 
ondraaglijk’ 
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Intussen heeft Marieke Wessels de 
koffiefilters gevonden. Zij coördineert 
de fietsenwerkplaats van Tichelaar, 
een van de projecten waaraan de 
bewoners kunnen deelnemen. Twee 
ochtenden per week is de werkplaats 
open, op maandag en woensdag. 
Het is de bedoeling dat de werkplaats 
vaker opengaat, maar het is nog even 
zoeken naar een vrijwilliger die daarbij 
ondersteuning kan bieden. Even later 
is ze terug op de werkplaats, een laag 
gebouwtje in de grote achtertuin van 
Tichelaar. Erik zit daar ingespannen een 
oud verroest spatbord glad te schuren, 
terwijl Jeremy de laatste hand legt aan 
een opgeknapte fiets, daarbij geholpen 
door zijn vriendin Kim. Erik en Jeremy 
wonen in Tichelaar, Kim verblijft op een 
andere locatie van de Kessler Stichting. 
Binnenkort zal ze verhuizen naar een 
begeleid wonen-project van een andere 
instelling in Nootdorp. Maar ze is vast van plan het fietsen-
project te blijven bezoeken. 

De fiets waar Jeremy aan bezig is ziet er pico bello uit, mooi 
gespoten in de kleuren van de Kessler Stichting: oranje en 
zwart. ‘Alle fietsen die we hier onderhanden nemen, zijn 
bestemd voor bewoners, cliënten en medewerkers van de 
Kessler Stichting’, zegt Marieke. Er zijn nu zo’n zes bewo-
ners die vaak te vinden zijn in de fietsenwerkplaats. Ook van 
een andere locatie, Viljoen, komt iemand regelmatig mee-
helpen. Andere bewoners komen af en toe eens kijken en 
werken dan incidenteel even mee. Als de werkplaats in 2015 
vaker opengaat, is de verwachting dat ook meer bewoners 
hier aan de slag gaan. 

Jeremy is bijna klaar. Je kan zien dat hij gewend is fietsen te 
repareren. ‘Dat heb ik van mijn vader geleerd. Vroeger ging 

Dagelijks leven 
Maandagochtend in Tichelaar. Het grote pand aan de Toussaintkade straalt rust uit. In de twee rookkamers die Tichelaar rijk is, zitten enkele 
bewoners te roken. In de keuken heerst stilte; een man zit op de bank wat voor zich uit te kijken. De koffiefilters zijn op, weet hij. Die moeten 
nog worden bijgevuld. Ja, hij woont hier ook. ‘Al tien jaar.’ Hij zit vaak hier op de bank, vertelt hij. ‘Te wachten.’ Op wie dan? ‘Dat weet ik niet.’ 
Hij kan er zelf om lachen. 

ik samen met hem fietsen opknap-
pen en zodoende heeft hij me alles 
geleerd over de verschillende onder-
delen.’

Erik zwoegt intussen verder op zijn 
spatbord. Het schuren wisselt hij af 
met het spuiten van een frame dat 
buiten staat in een creatief in elkaar 
geknutseld spuithokje: een linnenkar 
omwikkeld met stevig doek van een 
afgedankt zonnescherm. ‘Toen ik hier 

begon, kon ik niks’, zegt hij. ‘Ik had nog 
nooit een fiets uit elkaar gehaald. Door 
goed te kijken, te luisteren en uit te 
proberen, heb ik veel geleerd. Nu haal 
ik wielassen en trapassen uit elkaar, om 
die dan te smeren en daarna weer in 
elkaar te zetten.’ Tevreden bekijkt hij het 
zojuist gespoten frame. Marieke wijst 
hem op een paar plekjes die nog niet 
goed zijn gedekt met verf. ‘Ok, dat had 

je daarnet ook al kunnen zeggen dus’, grinnikt Erik, om even 
later opgewekt een en ander nog even bij te werken. 

Geld en eten
Binnen is ondertussen wat meer leven in de brouwerij geko-
men. Het middaguur nadert, mannen en een enkele vrouw 
drentelen wat heen en weer in afwachting van de lunch. 
Enkele bewoners zorgen ervoor dat de tafels zijn gedekt en 
dat het eten op tafel staat. Op verschillende plaatsen in huis 
zijn mensen in de weer met borden, bestek en beleg. Tijdens 
het eten wordt weinig gesproken, iedereen concentreert zich 
op de boterham. De rust die vandaag in Tichelaar heerst, is 
er niet altijd, verzekert een van de bewoners. ‘Gisteren nog 
zijn er twee tv’s gesneuveld, omdat iemand even ontzettend 
boos werd. Dat gebeurt weleens he. Hij zal die tv’s zelf terug 
moeten betalen. En nu maar hopen dat hij niet weer net zo 

‘Het is nu al de zesde 
keer vandaag dat je 

om geld komt vragen.’ 
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boos wordt als gisteren wanneer hij het hoort van dat terug-
betalen. Tja, als er moeilijkheden zijn, gaat het hier meestal 
om het eten, om geld of om gedoe met de begeleiding.’

Geld is inderdaad een terugkerend thema. In de hal loopt een 
wat oudere heer onrustig heen en weer en gaat dan plotse-
ling het kantoor van de medewerkers binnen. ‘Heb je iemand 
nodig?’, vraagt een medewerkster vriendelijk. De man maakt 
een hoofdbeweging naar Wim van Lierop en maakt met zijn 
vingers het aloude geldgebaar. ‘Maar je hebt je zakgeld pas 
nog gehad’, zegt de medewerkster. ‘Het is nu al de zesde 
keer vandaag dat je om geld komt vragen.’

‘Deze meneer is door langdurig alcoholgebruik zijn korteter-
mijngeheugen kwijtgeraakt’, zegt Van Lierop even later. ‘Bin-
nenkort vertrekt hij naar een locatie waar met name  
Korsakovpatiënten wonen die continu begeleiding nodig 
hebben. Voor hem is het toch lastig op Tichelaar te blijven, 
want enige zelfstandigheid is wel nodig om hier te kunnen 
wonen.’

Kapel vol boeken
De renovatie van de oude kloosterkapel is bijna klaar. Hij ziet 
er prachtig uit, enkele oude muurschilderingen zijn gerestau-

reerd, daarnaast zijn ook nieuwe afbeeldingen te zien. Langs 
de hoge muren staan boekenkasten, in verschillende etages. 
Ook hier wordt een project voor bewoners gerealiseerd: een 
biblotheek waar cliënten van de Kessler Stichting boeken 
kunnen lenen. Het bijhouden, sorteren en uitlenen van de 
boeken zal door de bewoners zelf worden gedaan, althans 
dat is het streven. 

Zorgen dat de bewoners actief blijven, is een van de doelen 
binnen Tichelaar. Naast de fietsenwerkplaats en de boe-
kenkapel, kunnen ze aan de slag in de tuin of koken voor 
medebewoners. Enkele bewoners koken regelmatig zelf. In 
dat geval doen ze ook de boodschappen. Er zijn altijd me-
debewoners te vinden die meehelpen met het bereiden van 
het eten en vooral ook meehelpen met het nuttigen van het 
maal. Zij zien dat als een welkome afwisseling van de dage-
lijkse kost die wordt geleverd door een cateraar. 

De begeleiders blijven voortdurend in contact met de bewo-
ners. koude temperaturen beletten een persoonlijk begelei-
der niet om in de tuin even met een bewoner de zaken door 
te nemen, omdat die nu eenmaal graag buiten zijn sigaretje 
rookt. Het is het ritme van Tichelaar, waarin bewoners en be-
geleiders samen optrekken in een zoektocht naar een actief 
en menswaardig bestaan.  

‘Alle fietsen die we 
hier onderhanden 
nemen, zijn bestemd 
voor bewoners, 
cliënten en 
medewerkers van 
Kessler’ 
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Lonely planet
‘Die eerste keer was zwaar, ik had 
geen idee waar ik heen moest, wat 
ik moest doen. Een voordeel van 
anorexia was overigens wel dat ik 
niet voortdurend op zoek moest naar 
eten, ha ha. Na een paar weken 
kwam ik via de politie bij het Leger 
des Heils. Daar heb ik een tijdje 
gezeten, waarna ik in een woning 
terecht kon met drie anderen. Dat hield 
ik niet vol; het was er zo vies, ik was de 
hele dag bezig met schoonmaken. Dus 
besloot ik de straat weer op te gaan, dit 
keer vrijwillig. Ik had wat geld gespaard 
en besloot eerst een week naar Napels 
te gaan, met een busreis mee. Fantas-
tisch vond ik het daar. Na terugkomst in 
Den Haag leefde ik een maand of acht 
op straat, terwijl ik af en toe bij het Le-
ger, af en toe bij de nachtopvang van de 
Kessler Stichting sliep. Aan eten valt altijd 
te komen. Den Haag kent een soort Lo-
nely Planet voor daklozen (Straatwijzer), 
samengesteld door de Achterban van het Straatconsulaat. 
Daar kan je alles in terugvinden: waar je gratis kunt eten, 
slaapadressen, noem maar op. 

Bij mooi weer sliep ik op het Malieveld, of op een goeie plek 
in de Binckhorst. De politie liet me ongemoeid, kwam zelfs 
waarschuwen toen ‘mijn’ plekje bij de oude Fokkerterminal 
ging verdwijnen. Geen kwaad woord over de politie hoor, die 

‘Ik heb hier de vrijheid om dingen uit te proberen’
Wilbert Nagtzaam (49) kent het Haagse straatleven als geen ander: hij wist er lange tijd te overleven. Nu woont hij sinds anderhalf jaar in Tiche-
laar en hij is van plan over een tijdje zelfstandig te gaan wonen: ‘Liefst in het centrum van Den Haag, daar waar het leven is.’

‘Als je hier komt wonen en je neemt je voor dat dit een tijdelijk adres is, moet je toch oppassen dat je niet hospitaliseert. Zelf ben ik bijna zover 
dat ik weer op mezelf kan gaan wonen, al beangstigt dat idee me soms ook wel. Door mijn anorexia is mijn leven vroeger helemaal misgelopen. 
Destijds was ik zo verzwakt dat ik niet eens meer de deur uit kon om mijn giro-enveloppen op de bus te doen. Ik woog nog 47 kilo bij een lengte 
van 1,87m. Tja, als de rekeningen dan blijven liggen, sta je na verloop van tijd vanzelf een keer op straat.’

heeft me altijd heel respectvol behan-
deld.’

‘Kijk pap, een zwerver’
‘Uiteindelijk belandde ik anderhalf jaar 
geleden op de kleinste kamer van 
Tichelaar, inmiddels woon ik in een 
van de grootste kamers. De eerste 
twee weken sliep ik op de grond, een 
bed was nog niet aan me besteed. Ik 

kwam in behandeling bij het Top-team 
van Parnassia. Daar trof ik een behande-
laar aan wie ik veel heb. Nog altijd zie ik 
haar eens in de week. Ook de persoon-
lijk begeleidster van Tichelaar spreek ik 
wekelijks. Ik vind het prettig dat zij me 
grotendeels mijn gang laat gaan, dat ik 
de vrijheid heb om dingen uit te proberen. 
Het geeft ook enorm veel voldoening als 
dat ook lukt. Tegelijkertijd weet ik dat er 
mensen achter me staan op wie ik kan 
terugvallen als dat nodig is. 

Nog altijd ben ik vaak buiten te vinden, 
heerlijk vind ik dat. Ook binnenshuis heb ik zo mijn activi-
teiten. Iedere week kook ik bijvoorbeeld voor een groep 
bewoners, meestal een stuk of acht. Voordat het mis ging 
met mij heb ik jarenlang in een restaurant in Scheveningen 
gewerkt. Zestig uur per week werkte ik daar. Mijn vrouw zag 
ik amper, we schreven vooral veel praktische briefjes over 
onze dochter. Uiteindelijk zijn we gescheiden. Gelukkig heb 
ik altijd contact kunnen houden met mijn dochter, ook toen 

‘Ik ben bijna zover 
dat ik weer op 

mezelf ga wonen, al 
beangstigt dat idee 
me soms ook wel’ 



Kessler Stichting 15

ik op straat leefde. Ik zorgde er altijd voor dat ik me iedere 
dag kon wassen, dat ik er schoon uitzag. Mijn dochter en 
ik liepen in die periode een keer in het centrum waar Chuck 
Deeley gitaar zat te spelen. Zegt mijn dochter: “Kijk pap, een 
zwerver.” Kijk eens wie er naast je loopt, dacht ik. Dan kon ik 
wel janken. Maar ja, ik zag er ook toen vrij netjes uit. Met mijn 
dochter gaat het goed. Ze volgt een hbo-opleiding en ik zie 
haar nog geregeld. 

Intussen heb ik ook weer een relatie, met een mooie dame 
uit Delft. We zoeken elkaar vaak op, maar samenwonen 
hoeft van ons allebei niet. We hebben nu een goed even-
wicht zo.’

‘Gelukkig heb ik altijd 
contact gehouden met 
mijn dochter, ook toen ik 
op straat leefde’ 
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Ketenpartners
Voor vrijwel alle bewoners van Vil-
joen en Tichelaar geldt dat ze een 
ernstige psychische aandoening 
hebben, vaak in combinatie met 
een verslaving. Het gaat om kwets-
bare mensen die het in hun eentje 
niet redden in deze maatschappij. 
De Kessler Stichting biedt hen een 
beschermende woonomgeving met 
deskundige begeleiding. Daarnaast 
zijn de meeste bewoners ook in be-
handeling voor hun psychische aan-
doening of verslaving. Om die reden 
onderhoudt de Kessler Stichting 
nauwe contacten met instellingen 
als Parnassia en Brijder Verslavings-
zorg. Andere vaste partners met 
wie wordt samengewerkt zijn onder 
andere woningcorporatie HaagWo-
nen en Reclassering Nederland. 

Competenties
Via professionele ondersteuning en begeleiding werken 
de medewerkers van de Kessler Stichting samen met de 
bewoners aan een zelfstandiger bestaan. Dit gebeurt door 
veel aandacht te besteden aan het ontwikkelen van vaar-
digheden die nodig zijn om zelfstandiger door het leven te 
kunnen. Sinds enkele jaren hanteert de Kessler Stichting 
daarvoor de methodiek van Competentiegericht begeleiden. 
Daarbij gaan de begeleiders uit van de vaardigheden die een 
bewoner heeft. Gezamenlijk onderzoeken zij hoe die vaar-
digheden zijn uit te breiden. 

Het gaat om activiteiten die nodig zijn 
voor het functioneren in het dagelijks le-
ven. Te denken valt aan relatief eenvou-
dige vaardigheden zoals boodschappen 
doen en koken, maar ook het bijhouden 
van een eigen administratie kan daar-
onder vallen, of het zelfstandig beheren 
van een eigen budget.

Familie 
Bij competenties valt ook te denken 
aan de vaardigheden die nodig zijn om 
een sociaal netwerk op te bouwen, of 
om weer contact te gaan onderhouden 
met familieleden. Medewerkers van de 
Kessler Stichting besteden hier veel 
aandacht aan. Bewoners die het lukt 
weer contacten buitenshuis op te bou-
wen, zitten vaker beter in hun vel en dat 
is weer een voorwaarde om zelfstandig 
stappen te kunnen ondernemen. 

Bezoek van familie wordt altijd zeer op prijs gesteld. Hoe 
meer contacten er zijn tussen bewoners en hun familie of 
andere contacten van buiten, hoe beter dat is. 

Praktisch
Als sinds 1912 zorgt de Kessler Stichting voor de opvang en begeleiding van daklozen. Eerst gebeurde dat alleen in de vorm van kortdurende 
opvang, later zijn daar ook mogelijkheden als Beschermd en Begeleid wonen bijgekomen. Twee locaties van de Kessler Stichting, Viljoen en 
Tichelaar, bieden Beschermd wonen. Hier kunnen mensen voor langere tijd terecht, wanneer duidelijk is dat zelfstandig wonen voor hen (nog) 
een stap te ver is. 

In Viljoen wonen vijfentwintig mensen, in Tichelaar zijn dat er vijftig. 

‘de begeleiders gaan uit 
van de vaardigheden die 

een bewoner heeft’ 
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Contact
Beschermd wonen Tichelaar

Toussaintkade 43  
2513 CL Den Haag 
070 - 3461928

Kessler Stichting 
 
De la Reyweg 530 
2571 GN Den Haag 
070 - 8 500 500 

www.kesslerstichting.nl 
info@kesslerstichting.nl 
@kessler530
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