
1

michel poppen

DE ZOLDERKAMER



2

© 2019 Michel Poppen

Eerste druk juli 2019
Tekst en vormgeving: Michel Poppen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd op wat voor 
wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

www.michelpoppen.nl

Poppen
Vormgeving en Communicatie



3

michel poppen

DE ZOLDERKAMER



4



5

Hoofdstuk 1

Het gekke is dat mensen denken dat ik rijk ben. Terwijl ik dit 
huis van mijn ouders heb geërfd. Het is eigenlijk te groot voor 
een man alleen, maar dat is niet de enige reden dat ik besloten 
heb om de zolderkamer te verhuren.

Ik ben, na een dienstverband van zestien jaar, op straat 
komen te staan. Voor het bedrijf waar ik werkte is faillissement 
aangevraagd. Toen we met zijn allen in de kantine zaten toen het 
slechte nieuws werd meegedeeld, drong het nog niet helemaal 
tot me door. Dat gebeurde pas toen ik mijn spullen ging 
pakken. De tranen sprongen me in de ogen. Opeens bleek mijn 
dagelijkse realiteit tot het verleden te behoren. Had ik me al die 
zestien jaar wel voldoende gerealiseerd dat ik bevoorrecht was 
geweest? In de huidige tijd is een vaste baan alleen weggelegd 
voor geluksvogels en ik ben er jarenlang eentje geweest zonder 
het voldoende te beseffen.

Heel af en toe heb ik nog wat contact met oud-collega’s, maar 
ik denk dat dit op den duur zal verwateren. Erg jammer, want 
ik kan als vrijgezel bij niemand mijn ei kwijt. Soms spreek ik 
de hele week geen mens; hooguit de kassajuffrouw of de coach 
van het arbeidsbureau. Werk draaide altijd om meer dan geld; 
het was voor mij ook een gemakkelijke manier om aan sociale 
contacten te komen. Dat alles is nu weggevallen en ik voel dat, 
als het zo doorgaat, ik zal eindigen als een eenzame oude man. 

Van de uitkering kan ik niet rondkomen. Ik moet elke 
maand spaargeld naar mijn betaalrekening overmaken, maar 
op een gegeven moment is die snoeppot leeg. Ik zal een nieuwe 
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inkomstenbron moeten vinden want als ik ook nog mijn huis 
uit zal moeten dan hoeft het om mij niet meer. God weet wat ik 
mezelf dan zal aandoen.

Gelukkig kan ik het financieel nog een half jaar uitzingen 
voordat ik in de problemen kom. Toch heb ik vandaag al een 
stap in de goede richting gezet. Ik heb een advertentie in de 
krant geplaatst waarin ik woonruimte aanbied.

Ondanks dat het een nette en verzorgde ruimte is, is mijn 
zolderkamer een vergeten kindje in huis. Ik kom er eigenlijk 
nooit. Hooguit om het dakraam open of dicht te doen. Er is 
altijd goed geventileerd, dus het ruikt er niet muf maar juist 
erg fris. Toen ik in de bibliotheek een boek zag over financiën 
bladerde ik gelijk door naar het hoofdstuk over ‘Het vergroten 
van het inkomen’. Naast een aantal zinloze tips stond er eentje 
in die me wel aansprak: een huurder in huis nemen. Zolang je 
alles netjes wettelijk afhandelt, met contract en al, is dat een 
mooie manier om extra geld binnen te halen.

Eigenlijk heb ik elke maand een ‘gat’ van 500 euro. Dus dat 
moet de huur worden. Ik weet dat het een fiks bedrag is voor 
een ruimte van slechts twintig vierkante meter, maar het is te 
proberen. 

Het is belangrijk om tijdens het eerste gesprek goed op te 
letten wat voor vlees je in de kuip hebt. Wat voor type huurder 
zoek ik eigenlijk? Want het gaat natuurlijk om meer dan alleen 
de zolderkamer. Ik moet mijn badkamer, toilet en wasmachine 
ook met de ander gaan delen. Ondanks dat je allebei recht op je 
privacy hebt, zul je elkaar toch regelmatig tegen het lijf lopen. 
Al zal de huurder waarschijnlijk overdag naar zijn of haar werk 
zijn. Dus het meeste contact zal in de avonduren zijn. En in het 
weekend. Maar dat lijkt me ook gezellig. Ook in dit geval draait 
het niet alleen om het geld, maar ook om het sociale aspect.
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Hoofdstuk 2

Het is een week geleden dat ik de advertentie heb geplaatst 
en ik heb er in totaal vijf reacties op gekregen. De meeste zijn 
van jonge mensen, op eentje na. Een nogal zonderlinge vent 
die een beetje op de Britse zanger Morrissey lijkt. Tijdens ons 
gesprek keek hij zo vaak langs me heen dat ik me ging afvragen 
of er iemand achter me stond. Op zulke momenten zegt mijn 
onderbuikgevoel dat ik zo iemand niet in mijn leven wil. Laat 
staan dat ik hem als huurder zou nemen.

Sarah en Simon zijn een leuk jong stel en we hadden meteen 
een klik. Zij is werkzaam in een callcenter en hij doet iets in de 
ICT. Allebei voorzien van een vaste baan en een vlotte babbel.  
Simon is een donkergetinte en behoorlijk lange jongen en Sarah 
heeft halflang golvend blond haar en is vrij klein. Een knap stel 
met een erg verzorgde uitstraling. Ze leken niet te schrikken 
van de huurprijs van 500 euro. 

Ze hebben drie jaar anti-kraak gewoond, maar kregen 
vorige week te horen dat ze moesten verhuizen. Het pand is 
van eigenaar veranderd en die heeft er een andere bestemming 
voor. Het is lastig om op korte termijn iets anders te vinden. Ze 
hadden geen zin om bij Sarah’s vader in te gaan wonen. Toen 
ze de krant in de bibliotheek doorbladerden kwamen ze mijn 
advertentie tegen.

Sarah is een mooie meid. Wat mij betreft is ze knap genoeg 
om fotomodel te zijn, al schijn je dan aan allerlei strenge eisen te 
moeten voldoen. Waarschijnlijk is ze met haar één meter zestig 
te klein en het zal me niet verbazen dat ze teveel rondingen 
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heeft om voor een dergelijke carrière in aanmerking te komen. 
Simons moeder heeft zijn vader tijdens een vakantie in 

Colombia ontmoet. Hun vakantieliefde groeide uit tot een 
huwelijk. Toen Simon vijf was verhuisden ze naar Nederland. 
Hij is al tien jaar werkzaam als ICT’er en wil graag nog eens 
terugkeren naar zijn moederland. Maar dat zit er financieel 
gezien voorlopig nog lang niet in.

Dat verbaast me wel een beetje. Want als tweeverdieners 
zouden ze toch eigenlijk gebeiteld moeten zitten? Al schijnt 
het dat veel jongelui tegenwoordig met enorme studieschulden 
kampen en dan zijn banken niet zo gewillig om hen een 
hypotheek te verstrekken. Op zo’n manier kun je helemaal 
niks opbouwen en sta je aan het begin van je leven gelijk al 
met één-nul achter. Dan is het begrijpelijk dat je eindigt in een 
anti-kraakwoning en dan is mijn zolderkamer zelfs een kleine 
stap vooruit.

Ik heb een huurcontract opgesteld en die komen ze 
vanavond ondertekenen. Ik ben blij dat ik zo snel huurders heb 
kunnen vinden. En ondanks dat ik er vanuit ging dat er maar 
één persoon zou gaan huren heb ik er toch een goed gevoel 
over. Ik voel aan mijn water dat er een mooie periode aan gaat 
komen. Ik heb mijn financieel ‘gat’ gedicht én het zal een stuk 
gezelliger in huis zijn.

Mensen vragen wel eens waarom ik geen kat neem. Maar ik 
ben allergisch voor kattenharen. En een kat kan nooit tegelijk 
gezelligheid én een financiële injectie geven. 
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Hoofdstuk 3

Vannacht ging ik toch twijfelen of ik niet te snel had toegehapt. 
Ik realiseerde me opeens dat ze per maand een stuk meer 
moeten betalen dan in zo’n anti-kraak woning. Als ze het nu 
al financieel niet zo gemakkelijk hebben, hoe moet dat dan op 
langere termijn? Ik kan me wel voor mijn kop slaan dat ik daar 
niet eerder aan gedacht heb. Had ik niet beter die Morrissey-
figuur kunnen nemen, die misschien wel meer te besteden heeft 
en voor langere tijd wil huren? 

Wat als Simon en Sarah het al na een paar maanden voor 
gezien houden en ik weer terug bij af ben? Het zou eigenlijk 
mooi zijn als ik nog iemand achter de hand zou hebben, 
mochten zij het financieel niet meer kunnen opbrengen om te 
blijven huren. Want ik ben niet van plan om ze gratis kost en 
inwoning te geven. 

Terwijl ze hun spullen komen brengen en de zolderkamer 
beginnen in te richten, maak ik mijn zorgen toch even kenbaar.

“Daar hoef je je niet druk om te maken hoor,” zegt Simon, “wij 
verdienen allebei goed en hebben door die drie jaar antikraak 
te wonen toch een beetje geld kunnen sparen. Misschien niet 
genoeg voor een verre vakantie, maar wel genoeg voor als er 
een keertje tegenslag is.”

“Okay, want ik hoop eigenlijk dat het, als het jullie zal 
bevallen natuurlijk, niet voor een paar maanden is?”

Simon schudt zijn hoofd. “Wij hopen dat we hier een hele 
tijd kunnen blijven wonen. Ik weet haast wel zeker dat het 
prima zal bevallen. Al zal het vooral voor jou een groot verschil 



10

zijn, want je woont toch altijd al alleen? Voor ons is het risico 
natuurlijk net zo groot, want jij kunt op een gegeven moment 
ook besluiten om ermee te stoppen.”

Tja, daar heeft ie een punt. Het is voor ons alledrie een 
spannende situatie en misschien moet ik me er ook maar bij 
neerleggen dat het allemaal een kwestie van afwachten is. En 
natuurlijk zullen ze uiteindelijk een keer weggaan. Het is een 
jong stel en ooit zullen ze ook een eigen huis willen en kunnen 
betalen. Ik moet erop vertrouwen dat ik dan weer een nieuwe 
huurder zal vinden. Het is misschien ook logisch dat ik een 
beetje nerveus ben. Er vinden opeens zulke grote veranderingen 
plaats in zo’n korte tijd. Een maand of twee geleden ging ik nog 
dagelijks naar mijn werk en was er niets aan de hand. En nu ben 
ik hele dagen thuis en moet ik mezelf weer opnieuw uitvinden. 
Kans op vast werk is er nog steeds niet. Daarom ben ik maar 
weer gaan schrijven, dan raakt mijn hoofd tenminste een stukje 
leger.

“Jochem, vind je het goed dat we een gordijn voor de CV-
ketel hangen? Dan is dat ding een beetje uit het zicht en hopelijk 
dempt dat het geluid ook een beetje.”

Het ding schakelt regelmatig in om het tapwater te 
verwarmen. Ik kan me voorstellen dat dat even moet wennen. 

“Prima hoor. Als jullie verder nog ergens hulp bij nodig zijn 
dan geef maar een gil.”

Terwijl zij boven aan het rommelen zijn, start ik mijn 
computer op en open ik internetbankieren. Bah, nog maar 200 
euro op mijn betaalrekening. De uitkering zou vandaag toch 
binnenkomen? 

Ik sluit weer af en ga naar beneden om aan het eten te 
beginnen. Ik hoop dat ik genoeg in huis gehaald heb want ik 
heb nog nooit voor drie mensen gekookt.


