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Accepteer dat mensen
als kluizenaar leven

‘Laatmemet rust,
ik leef zoals ik wil’,
krijgen buren en
hulpverleners vaak
te horen. Die wens
moetenwe
respecteren, vinden
Annemiekvan
Kessel enHenk
Plenter.

O m de dag wordt
er in Amster-
dam een overle-
den persoon ge-
vonden die al
langer dan 24
uur onopge-

merkt in een woning ligt, blijkt uit
recent onderzoek van de GGD. Toen
dit eind oktober in het nieuws
kwam, werd er nauwelijks gerea-
geerd. Shit happens, nietwaar?
Heel anders waren de reacties toen

bleek dat de Rotterdamse Bep de
Bruin al tien jaar dood in haar wo-
ning lag. Tien jaar! De ontzetting was
groot. De buurvrouw zei: “Er zitten
maar twee stenen tussen en daar la-
gen mijn kinderen al die tijd naast”.
Niemand had het overlijden van me-
vrouw De Bruin opgemerkt. Nie-
mand had haar gemist. Maar ieder-
een heeft er een mening over. Be-
schuldigingen over en weer, vooral
aan het adres van de ‘verantwoorde-
lijke instanties’. Maar ook laait ons
collectieve schuldgevoel in alle he-
vigheid op; hoe hebben wij het zo
ver kunnen laten komen?

Niemand tot last
Plotseling lijkt ook iedereen zich af
te vragen hoe je dit soort gebeurte-
nissen kunt voorkomen. Maar vraagt
iemand zich eigenlijk af of je dit
soort dingen ook te allen tijde moet
wíllen voorkomen? En, of iedereen
zich zo nodig met elkaar moet gaan
bemoeien?
Mevrouw De Bruin scheen een ge-

sloten vrouw te zijn, weten we van
haar enige kind, een 68-jarige doch-
ter met wie ze al twintig jaar geen
contact meer had. Haar moeder had
een levensgroot oorlogstrauma, waar
ze beslist niet over wilde praten. Mis-
schien koos mevrouw De Bruin met
haar volle verstand voor een terugge-
trokken bestaan. Wie zal het zeggen?
Hoewel de mens van nature een so-

ciaal wezen is, zijn er ook mensen
die kiezen voor een leven als kluize-
naar. Ze zijn niemand tot last, zolang

ze geen overlast veroorzaken. Deze
mensen hebben, net als iedereen,
het recht op respect voor hun privé-
leven, woning en correspondentie.
Zo kenden wij een alcoholist, met
een joekel van een lever die uit zijn
ochtendjas puilde. Hij zag niemand,
de fles was zijn vriend. De hulpverle-
ner die, na een tip van de buren,
kwam kijken kon hem niet overha-
len hulp te aanvaarden.
De alcoholist zei: “Ik weet dat ik te

veel drink, maar ik kies voor dit le-
ven. Dan maar eerder dood.” Twee
maanden later was hij dood. Had de
hulpverlener moeten aandringen?
Was dat zijn morele en professionele
plicht?
In de discussie rondom eenzaam-

heid is het ook nuttig om onder-
scheid te maken tussen een doelbe-
wust kluizenaarsbestaan en onvrij-

willige eenzaamheid. Het is triest als
je iemand in een woning aantreft die
door problemen in een sociaal isole-
ment is geraakt. Die zichzelf niet
meer kan verzorgen, zijn huisdieren
verwaarloost en zich schaamt voor
de buitenwereld. Aan hun bed vast-
geplakte alcoholisten, problemati-
sche verzamelaars, psychisch zieke
mensen, asocialen en geïsoleerde be-
jaarden; ze worden pas opgemerkt
als de buren hebben geklaagd over
stank en rotzooi. En vaak is het dan
al te laat. Zulke mensen zouden
hulp moeten krijgen.
Maar ook een onvrijwillig eenzame

kan hulp weigeren. Ook al weten we
dat het niet goed met hem af zal lo-
pen. “Laat me met rust, ik leef zoals
ik wil”, is de meest gehoorde opmer-
king als je omwonenden en hulpver-
leners mag geloven. Onttrekken wij

ons aan onze verantwoordelijkheid
voor elkaar als wij deze wens respec-
teren? Of heeft een mens het recht
om te sterven zoals hij wil?

Meer oog voor elkaar
In de hele berichtgeving rondomme-
vrouw De Bruin is er één die een re-
ele kijk op de problematiek heeft; de
voorzitter van de deelgemeente
Delfshaven, Carlos Concalves. Hij zei:
“Of je dit soort dingen kan voorko-
men, betwijfel ik. Mensen die met
rust gelaten willen worden of zich
onttrekken, daar kan dit bij gebeu-
ren. Het enige wat we kunnen blij-
ven doen is doorgaan met zorgen dat
mensen meer oog hebben voor el-
kaar.” En dat is wat ons betreft dan
meteen het hoogst haalbare. Laten
we met zijn allen niet roomser wil-
len zijn dan de paus.
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Politie en hulpverleners in een woning waar de bewoner uitgezet gaat worden. FOTO LEX VAN LIESHOUT, ANP

G elukkig gaat het eens
niet over condooms.
De nieuwe paus heeft
deze week een stuk
gepubliceerd waarin

hij terecht constateert dat de bood-
schap van de rk kerk vaak verbor-
gen blijft achter regels van onder-
geschikt belang. De media lichten
die dan uit zonder de context, het
geloof, toe te lichten, waardoor de
eigenlijke zin verloren gaat. “Het
grootste probleem ontstaat als de
boodschap die wij verkondigen
dan met deze aspecten van onder-
geschikt belang gelijk wordt ge-
steld”, schrijft paus Franciscus.
Terug naar de kern dus, en min-
der spreken over regeltjes. De
kern die de paus benoemt is de

vreugde van het evangelie. Die
vreugde die veel gelovigen erva-
ren in hun ontmoeting met God
moeten zij uitdragen. De kerk
dient dan ook de deuren open te
zetten en de mensen op te zoe-
ken. Liever een open kerk die de
straat opgaat en daar desnoods
besmeurd en verwond raakt dan
een “gesloten kerk die zich vast-
klampt aan haar zekerheden”,
schrijft de paus. Dat zijn woorden
die nieuwe moed geven. In de
kern mag er dan veel hetzelfde
blijven, de manier van communi-
ceren is zo nieuw dat dit hoopvol
stemt voor de toekomst.
Daarentegen zijn de pauselijke
opmerkingen over het kapitalis-
me te zwart-wit. Mensen worden

buitengesloten in de huidige eco-
nomie en door de crisis wordt dat
erger, merkt de paus terecht op.
In plaats van concrete hervormin-
gen voor te stellen hoe die men-
sen recht kan worden gedaan,
verliest de paus zich in ideologi-
sche mijmeringen. “De ideolo-
gieën die de autonomie van de
markten en de financiële specula-
tie dienen” deugen niet, de paus
spreekt van “fetisjisme van het
geld”.
Maar wat is daarvoor het alterna-
tief? Communisme? Terug naar
het feodalisme, naar de landheer
met zijn horige boeren?
Zinvoller is om de vrije markt als
gegeven te aanvaarden en deze
vervolgens flink te corrigeren.

Daarvoor zijn sterke vakbonden,
zelfbewuste burgers, kritische
consumenten, sociale zekerheden
en pittige politici nodig. Maar zo-
maar afschaffen kun je de vrije
markt niet, leert de geschiedenis,
tenzij je bereid bent om een tota-
litaire dictatuur en grote armoe-
de op de koop toe te nemen. De
pauselijke aanval op het kapitalis-
me als zodanig, op het moment
dat honderden miljoenen mensen
in Azië zich dankzij die vrije
markt uit de armoede bevrijden,
overtuigt dan ook niet.
De vraag die we ons steeds op-
nieuw moeten stellen, is hoe de
zwaksten geholpen worden. Met
nieuwe rechtlijnigheden schieten
zij niets op.

commentaar

Paus keert terecht terug naar de kern, maar over de markt is hij te rigide
Liever eenopen
kerkdaneen
geslotenkerkdie
zich ‘vastklampt
aanzekerheden’

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.


