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Een spierziekte heeft de leefwereld 
van Gustaaf drastisch doen inkrimpen. 

Het lichaam voelt zo stram aan dat het uitvoeren van de klein-
ste handeling hem al vermoeit. ’s Middags zijn de spieren wat 
opgewarmd en is hij in staat een paar meter te lopen, maar een 
groot deel van de dag is Gustaaf gedwongen stil te zitten. Om 
beperkingen in bewegingsvrijheid op te vangen ontwikkelde 
hij rondom zijn stoel in de woonkamer een efficiënt systeem, 
waarmee hij met zo min mogelijk inspanning zijn activiteiten 
kan organiseren. Op een hoge stoel naast zijn zetel liggen alle 
benodigdheden die hem in staat stellen contact met de bui-
tenwereld te onderhouden: iPad, gsm en afstandsbediening 
van de televisie, en een speciale beker om koffie te vervoe-
ren. Gustaaf is in dertig jaar tijd met zijn woning vergroeid ge-
raakt, maar de ziekte heeft dat evenwicht verstoord. Recent 
struikelde hij op weg naar de badkamer en viel op de grond. 

Liggend probeerde hij, tevergeefs, weer rechtop te ko-
men. Na een paar minuten dacht hij er aan om het flesje  
water dat hij bij zich had over de vloer te sprenkelen. 
Dit stelde hem in staat om langzaam, stukje bij beetje, 
van de badkamer naar de slaapkamer te schuiven waar 
hij zich aan zijn bed kon optrekken. Het kostte hem 
uiteindelijk anderhalf uur om weer op te staan en om 
bij zijn bed te komen. Ondanks het accident weigert 
Gustaaf om een verhuizing naar een zorginstelling te 
overwegen. “Ik zie dat moreel niet zitten”, verklaart hij.  

1 Simone de Beauvoir, 
aangehaald in : Harry R. 
Moody, ‘The meaning 
of life and the meaning 
of old age’, in : Thomas 
R. Cole & Sally Ga-
dow  (red.) , What does 
it mean to grow old? 
Reflections from the 
humanities  (Durham en 
Londen : Duke University 
Press, 1986) , p. 21.

1. Introductie

“There is only one solution if old age is not to be an absurd parody 
of our former life, and that is to go on pursuing ends that give our 
existence a meaning.”  ¹
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17 Introductie

“Voor mij is het heel belangrijk dat ik hier zo lang mogelijk kan 
leven. Daarna zie ik het leven niet meer voor mij. Ik wil op een 
waardige manier ergens zijn en niet met een pamper rond mijn 
achterste van ’s morgens tot ’s avonds.” 

Yvette is een voorkomende en levenslustige vrouw van ze-
venenzeventig jaar. Ze omschrijft zichzelf als een moderne 
feministe, die een turbulent leven leidde met veel reizen en 
verantwoordelijke functies. Deze ochtend maakt Yvette een 
ontbijt klaar in de keuken. Ze neemt het dienblad en drapeert 
er zorgvuldig een doekje en stoffen servet over heen. De koffie 
giet ze in een porseleinen kannetje. Rond de tuit van de kof-
fiekan is een watje gebonden, zodat er geen druppels koffie 
gemorst worden. Ze smeert een boterham met kwark en con-
fituur, en wandelt daarna langzaam met het dienblad naar een 
kleine tafel bij het raam aan het terras. Yvette koestert haar 
woning en schept er genoegen in om haar huiselijke omgeving 
naar haar hand te zetten. Haar appartement is niet alleen een 
plek om te eten en te slapen, maar ook om in te reizen. Hier, bij 
het raam, aan het balkon en met uitzicht op de stad, creëert 
ze van de living een hotelkamer. Een huis om in te wonen en op 
weg te zijn. Een huis waar ze de dynamiek van haar vroegere 
leven omzet in het comfort van een eigen plek.

Jacqueline doet boodschappen in een lokale supermarkt. 
Met de wandelstok en het boodschappenlijstje geklemd in de 
winkelwagen navigeert ze door de winkel. In een oogwenk en 
met een korte instructie weet ze het bedienend personeel be-
reid te vinden om haar te helpen met het pakken van spullen 
en het verpakken van het vlees. Jacqueline behoudt graag 
controle over haar dagelijkse gang en wandel maar sinds ze 
een paar keer is gevallen, heeft ze moeite zich fysiek te ver-
plaatsen. Het reizen met de tram of metro blijkt ineens een 
weg vol obstakels, variërend van steile trappen tot kapotte 
liften en te hoge instaptrapjes van de tram. In de auto, die ze 
voor de boodschappen gebruikt, weet ze echter een gevoel 
van bewegingsvrijheid te behouden. “Ik wil geen oud iemand 
zijn die stil zit in de stoel”, zegt ze. “Oud worden is evident 
maar je moet proberen jong van geest te blijven.” Als het niet 
meer gaat zal ze, met een vrolijk gemoed, naar een rusthuis 
gaan, maar de keuze voor een verhuizing stelt ze uit. Mocht 
ze besluiten naar een woonzorgcentrum of serviceflat te gaan, 
dan moeten haar meubels en spulletjes mee. De schilderijen 
aan de muur, de maskers en de beeldhouwwerkjes die haar 
herinneren aan de vele verre reizen; het zijn objecten die be- 
tekenisvolle periodes in het leven markeren. “Ik heb in mijn leven  
hard gewerkt”, zegt Jacqueline. “De spullen die hier staan, heb  
ik zelf verdiend.”
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De woning is onlosmakelijk verbonden met het dagelijkse leven.  
Er wordt gewerkt en ontspannen. Het is een plek waar we 
ons voeden, wassen en verzorgen, waar we ons omringen met 
intimi en anderen op afstand houden, waar herinneringen en 
geschiedenissen zijn opgeslagen. De woning is, in de beste ge-
vallen, de plek waar we thuis zijn. Het begrip thuis wordt vaak 
geassocieerd met een domein dat vertrouwd, herkenbaar en 
nabij is. Het is de ruimte van comfort, reflectie en contempla-
tie, waar we ons kunnen afsluiten van de buitenwereld en een 
persoonlijke identiteit tot uitdrukking brengen. Het is ook een 
handelingsruimte, een territorium van ingesleten patronen van 
gebruik en betekenisgeving. Hoe gewoon en alledaags ook, het 
gevoel ergens thuis te zijn of te horen is niet vanzelfsprekend. 
De vraag wat een huis tot thuis maakt, wordt vooral pertinent 
wanneer zich ingrijpende veranderingen voordoen in de per-
soonlijke leefwereld van mensen. Het verlies van een dierbare 
huisgenoot bijvoorbeeld kan drastisch ingrijpen op de beleving 
en het gebruik van een huiselijk territorium. De woning kan ook 
transformeren van een comfortabele in een unheimische plek, 
bijvoorbeeld wanneer een ongewenste vreemde binnen dringt 
of wanneer zich er een traumatisch voorval voordoet. En wat 
betekent thuis wanneer mensen noodgedwongen, door ziekte 
of ouderdom, moeten verhuizen naar een andere woning in 
een andere wijk? 

Vragen over het gebruik en de betekenis van de woning en 
woonomgeving worden vooral evident onder ouderen die van-
wege fysieke of psychische beperkingen hun leefwereld zien 
veranderen. De betekenis van de woning wordt groter naar-

mate mensen ouder worden. De woning is een plek 
waar ouderen, meer dan andere leeftijdsgroepen, veel 
tijd doorbrengen  (gemiddeld tachtig procent van de 
dag)  en een sterke binding mee ontwikkelen. Mensen 
die op latere leeftijd in de eigen woning kunnen blijven 
wonen, zeggen dan ook een hogere kwaliteit van leven 
te ervaren.2 Het wonen in een eigen en vertrouwde 
omgeving biedt veel ouderen, zoals Gustaaf, Yvette en 
Jacqueline, de mogelijkheid om een gevoel van auto-
nomie en waardigheid te behouden in de organisatie 
van hun dagelijkse leven. Het voorstel om de eigen 
woning te verruilen voor een kleiner, praktischer en 
toegankelijker appartement of kamer in een rust- of 
verzorgingstehuis roept daarom vaak heftige en nega-
tieve reacties op.3 Ouderen blijken niet gemakkelijk te 
verhuizen en blijven, ook bij veranderde leefomstan-
digheden, het liefst in de eigen buurt wonen. Statis-
tieken in Europa en de Verenigde Staten wijzen uit dat 

2 Bronwyn Tanner, 
Cheryl Tilse & Desleigh 
de Jonge, ‘Restoring 
and sustaining home : 
the impact of home 
modifications on the 
meaning of home for 
older people’, Journal of 
housing for the elderly, 
22 (3) , 2008, p. 198.
3 Zie : Olivia Vanme-
chelen et al., Zorgnoden- 
en behoeften, de kijk 
van de Brusselaar. 
Analyse van sterktes, 
zwaktes, kansen en be-
dreigingen van de Brus-
selse woonzorg  (Brus-
sel : Kenniscentrum 
Woonzorg Brussel, 
2012) ; en Isabelle Makay 
& Luc Lampaert, Wonen 
zonder zorg (en) . 10 
woonvormen om over 
na te denken  (Brussel : 
Kenniscentrum Woon-
zorg Brussel, 2012) .
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het aantal mensen dat ondanks fysieke of mentale gezond-
heidsproblemen op hoge leeftijd thuis blijft wonen, toeneemt.4 
Zelfs al kunnen zij de trappen van hun woning nauwelijks meer 
beklimmen of moeilijk in bad of bed geraken, zelfs al staan 
kamers leeg of worden ze niet meer gebruikt, toch doen veel 
ouderen er veel aan om hun directe woonomgeving tot een 
leefbare ruimte te behouden of om te vormen. De intentie om 
in de eigen woning te blijven en verhuizing naar een zorginstel-
ling te voorkomen, blijkt een van de belangrijkste bezorgdhe-
den onder ouderen en hun families te zijn.5 Hoewel de laatste 
decennia talrijke initiatieven zijn ontplooid om het zelfstandig 
wonen van ouderen en personen met een handicap te stimu-
leren, is onze kennis over de woning als alledaagse leefruimte  
voor ouderen nog beperkt. Er bestaat tot op heden weinig 
onderzoek naar de impact van fysieke, visuele en geestelijke 
beperkingen op de perceptie en het gebruik van ruimte en hoe 
kennis hierover geïncorporeerd kan worden in het ontwerp en 
de ontwikkeling van de gebouwde omgeving. 

Dit boek is een visueel antropologische studie van de woon-
praktijken van elf zelfstandig wonende ouderen in Brussel. Met 
fotoreportages onderzoeken wij hoe ouderen hun alledaagse 
leefwereld structureren en vormgeven, en daarmee inspelen 
op lichamelijke en geestelijke beperkingen en obstakels in de 
woning en de publieke ruimtes van de stad. Welke coping- 
strategieën hanteren ouderen om hun woonomgeving leef-
baar en werkbaar te maken? Welke betekenissen kennen ou-
dere mensen toe aan hun woning en woonomgeving? En hoe 
werkt de aanwezigheid van instituties en zorgverleners door 
in het organiseren van hun dagelijkse leven? Het gebruik van 
de woning en woonomgeving is, zoals we hieronder zien, ver-
bonden met manieren van denken en doen. In dit boek linken 

we de abstracte ‘materie’ van thuis met de praktische 
alledaagse wereld. Het onderzoek gaat over concre-
te praktijken van toe-eigening waarmee ouderen hun 
woonomgeving inrichten en tot thuis maken. Hoe zij 
hun boodschappen doen, waar en hoe zij eten, hoe 
zij met fysieke obstakels omgaan, hoe zij sociale net-
werken vormen en hoe hun alledaagse leefwereld zich 
verhoudt tot die van instituties en professionele hulp-
verleners. Dit beeldboek wil een fijnmaziger inzicht in 
de zintuiglijke leefwereld van ouderen verwerven door 
de alledaagse woonomgeving vanuit hun perspectief 
te bekijken, door met hen om de tafel te zitten en op 
pad te gaan.

4 Koen Coomans, 
Henk de Smet & Ann 
Heylighen, ‘In search  
of a future for lar-
ge-scale care homes 
in Flanders’, Journal of 
housing for the elderly, 
25, 2011, pp. 329-351.
5 Susanne Iwarsson  
et al., ‘Importance of  
the home environment 
for healthy aging :  
conceptual and metho- 
dological background  
of the European  
ENABLE-AGE project’, 
The gerontologist,  
47 (1) , 2007, pp. 78 – 84.
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