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Monseigneur, bêste minsken, Tige tank foar de útnoeging om hjir myn verhael te hâlden. 

Jammer genoch bin ik de twadde rykstaal net machtich, dus ik sil myn lêzing yn it Nederlânsk 

hâlde. It tema fan myn lêzing is: ‘Precariteit en presentie yn de Iepen mienskip’. Ik betankje 

de organisaasje fan Ljouwert-Fryslân, Kulturele Haadstêd fan Europa 2018 (twa tûzend 

achtjen), foar dat spannende tema ‘Iepen Mienskip’. Spannend om’t ‘iepen’ en ‘mienskip’ yn 

in soarte fan spanningsverhâlding stean, dyt net fansels fruchtber is. Kwetsberens kin 

dertroch ferlytse wurde mar ek fergrutte.2 

Ik ga het vanmorgen met u hebben over kwetsbaarheid, over verschillende gestalten van 

kwetsbaarheid, over het kwetsbaar en onzeker máken van mensen en, ten slotte, over 

verbinding, gemeenschap. Ik doe dat vanuit het perspectief van de presentietheorie. 

‘Presentie’ is – ik zeg het even heel beknopt – een werkzame manier van aanwezig zijn bij 

mensen, waarin de werker veel ‘laat’ maar ook van alles doet. Presentie is een benadering 

van mensen die deugt en deugd doet, vooral, maar niet alleen, voor de meest kwetsbare en 

gekwetste mensen. Onderdeel van de presentietheorie is een theorie over armoede en 

‘sociale overbodigheid’. Wat aan armoede het meest pijn doet, is de ervaring van: “Ik doe er 

niet toe, ik tel eigenlijk niet mee, ik had er net zo goed niet kunnen zijn” – de ervaring van 

sociale overbodigheid.3 Over kwetsbaarheid ga ik het vanmorgen dus hebben en in het 

bijzonder over kwetsbaarheid die te maken heeft met onzekerheid en met ‘ver-ont-

zekering’. Op de achtergrond van mijn verhaal staat het boekje ‘De zorgval’ uit 2013 waarin 

Andries Baart verslag doet van zijn onderzoek naar hoe er over kwetsbaarheid wordt gepraat 

en gedacht in beleidsstukken, boeken, films en documentaires.4 

 

‘Iepen Mienskip’ 

Ik bespreek kwetsbaarheid en ver-ont-zekering vanmorgen in het kader van het thema van 

Leeuwarden-Fryslân, Culturele Hoofdstad van Europa 2018, namelijk: ‘Iepen Mienskip’, 

‘open gemeenschap’. Die combinatie, van ‘open’ en ‘gemeenschap’, vind ik spannend. Een 

gemeenschap immers, bestaat juist bij de gratie van een zekere afgegrensdheid, een zekere 

geslotenheid. En dat kan gauw betekenen: uitsluiting. Terwijl ‘open’ juist betekent: 

insluiting, ieder hoort erbij, ieder mag meedoen. En als je kwetsbaar bent, kan uitsluiting òf 

insluiting een wereld van verschil maken… 
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Tegelijkertijd gaat het bij het Friese woord ‘mienskip’ om een ‘instinctief actiegerichte, van 

onderop georganiseerde vorm van solidariteit’. Ik citeer nu uit het zogenaamde bidbook 

waarmee de titel ‘Culturele Hoofdstad van Europa 2018’ werd binnengehaald.5 Een bidbook 

is overigens niet een boek waaruit men bidt, maar een soort sollicitatiebrief. Volgens het 

bidbook stamt de term ‘mienskip’ uit de tijd waarin de strijd tegen het water mensen ertoe 

bracht hun krachten te bundelen en hun talenten gezamenlijk in te zetten. Men bouwde 

terpen en dijken ten behoeve van het welzijn van allen.6 Men sloeg de handen ineen 

vanwege de kwetsbaarheid van het Friese landschap en zijn bewoners voor de kracht van 

het water. Het Fries Sociaal Planbureau heeft in 2016 aan burgerpanels gevraagd naar de 

associaties bij ‘Iepen Mienskip’.7 Enkele van die associaties luiden: 

- ‘In iepen mienskip is in mienskip dêr’t men foar inoar klear stiet as dêr ferlet fan is’ (Een 

iepen mienskip is een gemeenschap waarin men voor elkaar klaar staat als dat nodig is); 

- ‘Mei guon kin it freonskip wurde’ (Met sommigen kan het vriendschap worden). 

- ‘Dat de minsken elkoar sjen en groetsje, freegje nei sûnens en ree binne elkoar te helpen 

as dat nedich en mooglik is’ (Dat mensen elkaar zien en begroeten, naar de gezondheid 

vragen en bereid zijn elkaar te helpen waar nodig en mogelijk). 

U ziet hier een grafische poster ontworpen door Sjoukje Terpstra. Dit is de Brandaris. Ze 

heeft een hele serie gemaakt van Friese vuurtorens, maar niet alleen vuurtorens.8 

Maar die Friese ‘mienskip’ heeft ook, aldus nog steeds het bidbook, een schaduwkant. 

Friesen neigen ertoe beducht te zijn voor invloed van buiten en houden graag vast aan een 

statisch beeld van hun cultuur. En, weten we sinds ‘Dokkum’, zijn bereid daarvoor in actie te 

komen. De combinatie ‘Iepen Mienskip’ wil de actiegerichte, van onderop naar boven-

mentaliteit van de Friese ‘mienskip’ behouden, en tegelijkertijd een ruimdenkende, naar 

buiten gerichte houding belichamen. Die naar buiten gericht houding is nodig om als 

gemeenschap zich verder te ontwikkelen en zich te verbinden met andere delen van 

Europa.9 

 

Kwetsbaarheid: verhalen 

Nu eerst over kwetsbaarheid. Eind september was ik in Portland, aan de westkust van de 

Verenigde Staten. Ik was daar met collega’s voor een conferentie over ‘zorgethiek en 

precariteit’.10 ‘Zorgethiek’ is een manier van kijken naar de wereld vanuit het inzicht dat die 

wereld ‘zorg’ nodig heeft om te kunnen bestaan en voortbestaan. ‘Precariteit’ is een woord 

voor de toestand waarin die wereld zich bevindt, namelijk een van hachelijkheid, 

instabiliteit, onzekerheid. Ik kom daar straks uitvoerig op terug. De stad Portland heeft 

opvallend veel openbaar kunstbezit. Als je daar in de binnenstad tussen de grote, hoge 

gebouwen langs de lange straten loopt dan kom je het ene na het andere kunstwerk tegen. 
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Dit is er een van: ‘Running Horses’ van Tom Hardy. En dit een andere: ‘City Reflections’ van 

Patti Warashina. 

En tegelijk zie je heel veel dak- en thuislozen op straat lopen, zitten, liggen. Ouderen en 

jongeren, verslaafden, mensen die psychisch ziek zijn, mentaal in de war. Echt veel… Als u 

goed kijkt ziet u op de achtergrond twee van hen liggen slapen… De conferentie werd 

geopend door de rector van de universiteit. Die vertelde dat 15% van de studenten dakloos 

is… Nogal wat studenten moeten kiezen tussen: huur ik een kamer of betaal ik collegegeld? 

Ze slapen dan maar in hun autootje… 

Wandelend door het centrum van Portland stuitten we ook op de kerk van de André 

Bessetteparochie.11 Toevallig zagen we aan de deur van de kerk de pastor, father Tom, die 

op de uitkijk leek te staan en er enigszins gespannen uitzag. Hij vertrouwde ons in het 

voorbijgaan toe dat hij ‘een probleemkind’ binnen had… Bij ons kwamen onmiddellijk allerlei 

verhalen over kindermisbruik naar boven… Of was het eerder zo dat hij zijn zorgen met 

toevallige passanten deelde omdat wij voor hem geen passanten waren maar medeburgers 

die mee het samenleven dragen…? 

Toen we er die zondag naar de mis gingen, waren er verschillende ‘mensen van de straat’. In 

het tweewekelijks informatiebulletin werden we bijgepraat over de baten en lasten van de 

afgelopen weken. Er stond een nogal hoge post op voor de pedicure… Niet zo vreemd als je 

je realiseert wat het met je voeten doet als je altijd buiten loopt en slaapt en je geen geld 

hebt voor goede schoenen… Ze runnen ook een voedselbank en zamelen spullen in voor 

mensen die het nodig hebben.12 

Tijdens de conferentie was er ook een presentatie over een verschijnsel dat we hier in 

Nederland niet kennen, namelijk ‘massa-opsluiting’ (mass-incarceration). Geen land ter 

wereld sluit meer van haar burgers op dan de Verenigde Staten. Ruim 6 van de 1000 

inwoners zit in de gevangenis. In Nederland is dat meer dan 3x lager.13 In de volgende 

grafiek ziet u hoe het aantal ingeslotenen sinds de jaren ’80 enorm is toegenomen. Dat komt 

o.a. door de ‘War on Drugs’ onder president Ronald Reagan. Toen ontstond ook de private 

gevangenisindustrie waar inmiddels veel geld in omgaat. Als je in de VS eenmaal in de 

gevangenis hebt gezeten, is de kans heel groot dat je daarin terugkomt. Ook als je in de 

gevangenis een opleiding hebt weten af te ronden. In de staat waarvan Portland de 

hoofdstad is, Oregon, is dat mogelijk – in tegenstelling tot andere staten, zoals California. 

Toen ik dat tot me door liet dringen, dacht ik: als in Nederland zoveel mensen in de 

gevangenis zouden zitten, dan zouden de meesten van ons wel zo iemand kennen. En dan 

zouden we dat met z’n allen onaanvaardbaar vinden en onze politici daarop aanspreken. 

Tenzij…, tenzij het vooral zwarte mensen zijn die in de gevangenis zitten en ik, als witte man, 

in mijn kring van witte mensen, niemand zou kennen die in de gevangenis zit. Het 

onaanvaardbare van dat hoge aantal zou dan waarschijnlijk niet tot mij door dringen. En als 

bovendien mensen die in de gevangenis zitten of hebben gezeten geen stemrecht hebben, 



 

Pagina 4 van 12 

 

zoals in sommige staten van de VS het geval is, welke politicus zou zich dan over die massa-

opsluiting druk maken…? 

Een paar weken geleden stonden er bij ons berichten in de krant over de situatie van zzp’ers. 

Niet de consultants en it-deskundigen die als zzp’er veel geld verdienen, maar mensen in de 

bouw.14 Bouwvakkers die als zzp’er voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering een hoge 

premie moeten betalen. Boven de 45 kun je sowieso geen 

arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. En als je arbeidsongeschikt wordt, houdt je 

uitkering op zodra je 60 wordt. In een ingezonden brief, vertelde Christiaan Roorda, ‘lezer te 

’s-Hertogenbosch’:  

“Ik weet nog goed hoe de AAW [de Algemene Arbeidsongeschiktheidsverzekering], is 

afgeschaft. Het was 1996, de onlangs overleden Wim Kok was premier en ik werkte 

bij de Raad van State als wetgevingsadviseur. De ambtenaren van Sociale Zaken, die 

ik aan de lijn had, zagen de afschaffing als een technische vereenvoudiging, die voor 

de werkenden geen verschil maakte. Voor werknemers was er nog steeds de WAO en 

voor de andere groepen maakte men aparte wetten: de Wajong voor jong-

gehandicapten die niet of aangepast werken en de Wet 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) voor zelfstandigen. Daarmee 

was bijna iedereen die de bescherming van de AAW verloor, opgevangen, zei het 

ministerie. Mijn tegenwerping”, aldus Christiaan Roorda, “dat het afschaffen van een 

volksverzekering met solidariteit een principiële zaak was, werd weggewoven. Wel 

bleek al meteen dat de premie die zelfstandigen voor de WAZ moesten betalen een 

stuk hoger was dan die voor de oude AAW. Een paar jaar later werd die WAZ dan ook 

afgeschaft: zelfstandigen konden zich heel goed particulier verzekeren, zei men.” 

Tot zover de ingezonden brief van Christiaan Roorda.15 

Dat zelfstandigen tot de risicogroepen zijn gaan behoren, laat de armoedemonitor van Kerk 

in Actie zien. Om de 3 jaar inventariseert Kerk in Actie de hulpverlening door diaconieën, 

parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland. Daar komt 

telkens een toptien van meest genoemde groepen in financiële problemen uit naar voren. 

Zelfstandigen kwamen daarin in 2009 niet voor. In 2012 kwamen ze de toptien binnen met 

11,3% en in 2015 was dat aandeel verder gestegen tot 13,3%.16 

 

Kwetsbaarheid 

In deze korte verhalen zijn allerlei gestalten van kwetsbaarheid waar te nemen. Fysieke 

kwetsbaarheid, als de wind het water hoog opstuwt, of als je voeten kapot zijn, of als je kind 

bent. Financiële kwetsbaarheid, die er anders uitziet als je dak- en thuisloos en van een 

uitkering afhankelijk bent en je voeten verwond en gekwetst zijn, dan wanneer je student 

bent met net voldoende voor het collegegeld en een autootje, maar niet voor fatsoenlijke 
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huisvesting. Verstandelijke, mentale en psychische kwetsbaarheid: gevoelig voor verslaving, 

misbruik, psychische aandoeningen. Wettelijke kwetsbaarheid, als wetten zo veranderd 

worden dat wat eerder een gezamenlijk gedragen zekerheid was, plots een grote, nauwelijks 

in je eentje te dragen onzekerheid wordt. Of wanneer de regering bepaalt dat op straat 

leven zelf strafbaar is, zoals de regering van Hongarije onlangs deed. Maar ook economische 

en positionele kwetsbaarheid, als je contract als uitzendkracht, invalkracht of zzp-er kan 

worden opgezegd zodra het even tegen zit. Of als je als ex-gedetineerde enkel om de reden 

dat je in de gevangenis hebt gezeten, geen stemrecht hebt en niet aan het werk komt. En 

dan nog existentiële kwetsbaarheid als het bestaan zelf in het geding komt. 

Als we het dus over kwetsbaarheid hebben, moeten we ons realiseren dat kwetsbaarheid 

vele gestalten kent. We zien dat mooi in een schilderij van Kurt Welther uit 1990 in de 

Barmhartigheidskapel van de Sint Vincentiuskerk in Graz, Oostenrijk.17 We zien hierop 

Vincentius aan tafel met twaalf op verschillende manieren kwetsbare en gekwetste mensen. 

Tegen de klok in noem ik er een paar: direct naast Vincentius een zwerver in vuile kleren en 

zwarte handen en hoofd. Twee plaatsen verderop een asielzoekster. Weer twee plaatsen 

verderop een jonge, alleenstaande moeder met kind en een oudere vrouw met kind. 

Vervolgens twee mensen ‘zonder gezicht’. In de presentietheorie spreken we hier van 

‘sociale overbodigheid’, of, beter gezegd, van mensen die zichzelf als sociaal overbodig 

ervaren: “Ik had er net zo goed niet kunnen zijn!”. Naast deze twee een inwoonster van Graz 

die alcoholverslaafd is. Dan een ex-gedetineerde en vervolgens een bedelaar, mogelijk een 

Roma. En ten slotte een vrouw, mogelijk een prostituee, die door Vincentius niet op afstand 

wordt gehouden maar dichterbij wordt gehaald… We zouden er vandaag ook de overbelaste 

echtgenoot, zus, buurvrouw of zoon van een ernstig zieke of dementerende of verstandelijke 

beperkte mens aan toevoegen. ‘Mantelzorgers’ worden ze door het beleid en veel 

zorgverleners genoemd. Al deze verschillende mensen aan tafel vormen voor even één 

groep – maar niet door hun kwetsbaarheid. Door gezamenlijk dezelfde soep te eten is er, in 

ieder geval voor dat moment, even gemeenschap, communio. Een communio die een 

diepere betekenis krijgt door het gelaat van Christus in het tafellaken. 

Ik haal Vincentius erbij, omdat hij een voor de presentiebenadering belangrijk inzicht naar 

voren brengt: het is onze eigen kwetsbaarheid en verwondbaarheid die ons in verbinding 

kan brengen met het actuele, acute gekwetst- en verwond-zijn van concrete medemensen. 

Kwetsbaarheid is niet enkel een onwaarde die bestreden, uitgebannen, opgelost moet 

worden. Kwetsbaarheid en verwondbaarheid horen bij het menselijk bestaan. Dat beseffen 

kan ons gevoelig maken voor de concrete noden en de actuele gekwetst- en verwondheid 

van mensen om ons heen…18 Kwetsbaar-zijn kan gepaard gaan met een bijzondere 

sensitiviteit voor hoe anderen eraan toe zijn… Een geduldige, aandachtige en welwillende 

omgang met bijzonder kwetsbare mensen – wat, toegegeven, ook veel 

incasseringsvermogen vraagt – kan bijzonder verrijkende betekenissen opleveren… Zelf de 

ervaring van gekwetst- en verwond-zijn kennen, kan enorm helpen anderen tot steun te zijn. 
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Daarvan getuigen de, inmiddels best vele boeken van dokters die zelf patiënt werden en 

sindsdien betere dokters zijn. 

In onze samenleving echter, in beleidsdocumenten, in wat zorginstellingen als hun opdracht 

zien, wordt kwetsbaarheid overwegend gezien als onwaarde. Kwetsbaarheid mag er eigenlijk 

niet zijn. Niet voor niets wordt er zoveel gepraat over zelfredzaamheid, eigen kracht, 

zelfmanagement, empowerment, herstel, autonomie, eigen regie, participatie, burgerschap, 

meedoen. Op zich nastrevenswaardige waarden, bij bepaalde mensen en in bepaalde 

situaties, maar gezamenlijk lijken ze er in het publieke debat vooral toe te dienen 

kwetsbaarheid te verdringen. En daarbij wordt kwetsbaarheid opgevat als een eigenschap 

van bepaalde groepen mensen, de zogenaamde ‘kwetsbare groepen’. Hún kwetsbaarheid 

moet bestreden worden en bij wie dat niet lukt, of niet goed lukt, of niet blijvend lukt, die 

krijgt gemakkelijk het verwijt mee dat het aan hem of haar zelf ligt. Dan worden 

alcoholverslaafden uit een afkickkliniek gezet omdat ze toch, tegen de afspraak in, 

sterkedrank drinken. En worden moeilijk hanteerbare jongeren weer terug naar de gesloten 

instelling gestuurd omdat ze toch, tegen de afspraak in, moeilijk hanteerbaar gedrag 

vertonen. De zogenaamde ‘entry/exit-paradox’: uit de voorziening omdat je gedrag vertoont 

dat juist de reden was waarom je er überhaupt in was gekomen…19 Zo worden mensen die 

hulp nodig hebben aangesproken op een zelfredzaamheid die ze nu juist níet hebben.20 

 

Precariteit 

Kwetsbaarheid is dus niet altijd alleen maar een onwaarde, waar we vanaf moeten. Als we 

het over kwetsbaarheid hebben, moeten we ook niet alleen denken aan arme, zwakke en 

zieke mensen. Een goed betaalde, sterke en gezonde bouwvakker kan van de steiger vallen, 

geen uitkering krijgen en ziek worden. Zijn leven wordt van de ene op de andere dag tot een 

hachelijk, onzeker bestaan. En dat is niet alleen omdat het menselijk lijf er niet zo goed 

tegen kan van een steiger te vallen. Dat is ook omdat er, sinds de afschaffing van de AAW, 

geen goede voorziening meer is. En dat is juist weer een probleem omdat de betreffende 

bouwvakker sinds de laatste economische crisis geen werknemer meer is, maar een 

zelfstandige. Hier zien we een verknoping van kwetsbaarheden: fysieke kwetsbaarheid, 

wettelijke kwetsbaarheid, economische kwetsbaarheid en uiteindelijk existentiële 

kwetsbaarheid. Het is die verknoping van verschillende vormen van kwetsbaarheid die 

‘precariteit’ wordt genoemd, van ‘precair’: onzeker, hachelijk, instabiel, voorbijgaand. 

In 2014 kwam het Sociaal en Cultureel Planbureau met het rapport ‘Verschil in Nederland’.21 

In dat rapport constateerde het Planbureau in Nederland een zesdeling. Ze hadden daarvoor 

niet alleen gekeken naar inkomen en vermogen, maar ook naar opleiding, netwerk en 

levensstijl, naar leeftijd en etniciteit, naar fitheid en uiterlijk. Ze gebruikten daarvoor het 

begrip ‘kapitaal’: economisch kapitaal, sociaal kapitaal, cultureel kapitaal en 

persoonskapitaal.22 Het Planbureau constateerde zes groepen in de Nederlandse 
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samenleving: de gevestigde bovenlaag (15%), de jongere kansrijken (13%), de werkende 

middengroep (27%), de comfortabel gepensioneerden (17%), de onzeker werkenden (14%) 

en ‘het precariaat’ (15%). Hier ziet u de zes groepen onder elkaar in de volgorde van hun 

totaalkapitaal – de totale hoeveelheid hulpbronnen die ze ter beschikking hebben (p. 297). U 

ziet dat de laatste twee groepen een beduidend zwakkere maatschappelijke positie hebben 

dan de andere vier. Hier ziet u de zes groepen beschreven met eronder de verschillende 

kapitaalsvormen (p. 314-315; zie bijlage). Het voert nu te ver dat helemaal met u door te 

nemen. Ik heb overigens het Fries Sociaal Planbureau gevraagd of het de cijfers voor 

Friesland heeft, maar dat is niet het geval. Op 4 april 2019 organiseert het Fries Sociaal 

Planbureau een bijeenkomst onder de titel ‘Een levenslang kwetsbaar’. 

Ik kijk nog even naar die onderste twee groepen. Wat het Sociaal en Cultureel Planbureau 

het ‘precariaat’ noemt, ongeveer 15% van de volwassen Nederlandse bevolking, bestaat 

voor de helft uit ouderen, veelal alleenstaand. Dit is de groep die het meest de ervaring van 

sociale overbodigheid opdoet. Het is ook de groep die het meest frequent naar kerk, moskee 

of ander gebedshuis gaat. De ‘onzeker werkenden’ hebben volgens het Planbureau last van 

een onzekere arbeidsmarkt én weinig zelfvertrouwen. Zij vormen 14% van de volwassen 

bevolking. In deze groep bevinden zich de meeste werkzoekenden. Deze groep kent ook het 

hoogste aandeel vrouwen. Samen vormen deze twee groepen dus bijna 30% van de 

volwassen Nederlandse bevolking. Deze mensen verkeren in een permanente situatie van 

onzekerheid, waarin onzekerheid qua werk en inkomen vergezeld gaat van existentiële 

onzekerheid. 

 

Ver-ont-zekering 

Ik kom nu terug op de positie van zelfstandigen en de ingezonden brief van Christiaan 

Roorda. Onder het mom van een technische maatregel en met het wegwuiven van het 

belang van solidariteit, is in de jaren ’90 de positie van zelfstandigen onzekerder, precairder 

gemaakt. En hetzelfde is gebeurd en gebeurt nog steeds met de positie van werkenden, zij 

die geen baan hebben en gepensioneerden, met de positie van zieken en ouderen, met de 

positie van immigranten en asielzoekenden, met de positie van gevangenen en ex-

gedetineerden. Het is ‘een grootscheeps politiek programma van ‘ver-ont-zekering’’.23 Op de 

gebieden van sociale woningbouw, arbeidsmarkt, gezondheidszorg en onderwijs worden 

welbewust zekerheden afgebroken om degenen die daarvan afhankelijk zijn, te prikkelen 

meer voor zichzelf te zorgen en minder op de overheid te rekenen.24 

Op het eerste gezicht lijkt het misschien vergezocht om te concluderen dat deze steeds 

grotere onzekerheid door politiek en overheid wordt beóógd. De AAW is immers niet 

afgeschaft met het doel de onzekerheid voor zelfstandigen te vergroten. Men beoogde een 

technische vereenvoudiging van het stelsel. Overigens wel in het kader van het beheersbaar 

maken van de overheidsuitgaven. Maar op het moment dat die toegenomen onzekerheid 
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niet wordt gecorrigeerd, moet worden geconcludeerd dat de politiek en de overheid die 

onzekerheid daadwerkelijk beogen. De Franse socioloog Loïc Wacquant spreekt daarom over 

een ‘beleid van sociale onzekerheid’.25 Dat beleid is, volgens Wacquant, gericht op het 

controleren en regeren van wat het Sociaal en Cultureel Planbureau ‘het precariaat’ en ‘de 

onzeker werkenden’ noemt – let wel, bijna 30% van de volwassen Nederlandse bevolking. 

Daartoe beschikt dat beleid over een linker- en een rechterhand. De linkerhand betreft de 

arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Bijvoorbeeld door de aanspraak op een 

werkloosheidsuitkering te binden aan bepaalde voorwaarden, zoals dat men aantoonbaar 

actief zoekt naar werk, deelneemt aan bijscholing en bereid is werk beneden het eigen 

niveau te accepteren. De rechterhand betreft het justitieel systeem en het 

gevangeniswezen. Bijvoorbeeld ook door de toegang tot allerlei bezigheden, betaald en 

vrijwillig, te binden aan een Verklaring omtrent Gedrag. Eenmaal in de fout, altijd iemand die 

zo weer de fout in kan gaan. 

De Duitse sociologe Isabell Lorey laat vervolgens zien dat dat beleid van onzekerheid ons 

allen treft.26 Of beter gezegd: we zijn in de laat-moderniteit allemaal in een situatie van 

onzekerheid terecht gekomen. Een onzekerheid die door het overheidsbeleid tegelijkertijd 

wordt bestreden én in stand gehouden, ja zelfs opgevoerd: “De zorg dreigt onbetaalbaar te 

worden!”. Weg zekerheid dat je de zorg zult krijgen die je straks wellicht nodig hebt. 

“Ziekenhuizen moeten gewoon failliet kunnen gaan!” Weg zekerheid van een baan in de 

zorg. Alleen als er opstand dreigt uit te breken, grijpt de overheid in. We hebben het de 

afgelopen weken zien gebeuren… 

 

Opnieuw ‘Iepen Mienskip’ 

In 2017, met Pinksteren, was er een Europese bijeenkomst van priesterarbeiders. Daar 

waren mannen en vrouwen, katholieken en protestanten bijeen die ervoor hebben gekozen 

leven en werk te delen met arbeiders, ongeschoolde werknemers, schoonmaakpersoneel. 

Op die bijeenkomst schreven ze een open brief aan alle mensen van goede wil. Met die brief 

wil ik eindigen.27 De brief begint aldus: 

“Verwijzend naar de veelvuldige oproep van Paus Franciscus om ‘te luisteren naar de 

schreeuw van de aarde en de vertwijfelden’ en in het gedeelde geloof in Jezus Christus 

de Bevrijder, die geleefd heeft, gestorven is en verrezen voor het heil van heel de 

mensheid, willen wij ons in woord en daad aansluiten bij al die geëngageerde 

vrouwen en mannen van goede wil, die in onze wereld wegen van waarheid, van 

solidariteit, van delen en van gerechtigheid gaan: de algemene weg van vrede en 

liefde!” 

Dan volgt de zorg van waaruit zij hun brief schrijven: 
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“Hoe kunnen wij de toenemende onzekerheid van zoveel mensen in Europa onder 

ogen zien en daarmee omgaan?” 

Vervolgens worden verschillende van die onzekerheden benoemd. De priesterarbeiders uit 

heel Europa vragen Europa haar verleden niet te vergeten en dringen aan op een Europa 

met open grenzen. Dan schrijven ze: 

“Daarom wensen wij een levend Europa: democratisch op politiek niveau – 

economisch rechtvaardig – solidair op sociaal vlak – cultureel pluralistisch – regionaal 

verschillend – ecologisch duurzaam – oecumenisch en interreligieus.” 

Een ware ‘Iepen Mienskip’ zou ik zeggen. 

De priesterarbeiders besluiten hun brief als volgt: 

“Daarom hopen wij: dat een elan van grootmoedigheid en gratuïteit ontstaat in onze 

landen, zodat er een echte Europese solidariteit ontstaat die voorrang geeft aan 

mensen en een zuster- en broederlijke ontmoeting en dialoog bevordert tussen allen: 

“Want zie, het rijk Gods is midden onder u” (Evangelie volgens Lucas 17,21).” 

Het is volgens mij heel betekenisvol dat de open brief van de priesterarbeiders over ‘ver-ont-

zekering’ eindigt met “Zie, het rijk Gods is midden onder u”. Alsof deze mannen en vrouwen 

die zo radicaal kiezen voor het delen van leven en werk met mensen die meer dan de 

meeste anderen in onzekerheid leven, willen zeggen: dat is alle zekerheid die we nodig 

hebben. Het paradoxale van de tijd waarin we leven is dat het najagen van zekerheid 

onzekerheid oplevert, het najagen van veiligheid onveiligheid, het najagen van maximaal 

plezier stress. Wat we nodig hebben is vertrouwen, en wel vertrouwen in verbinding tussen 

mensen hier en nu, juist ook in tijden van onzekerheid en kwetsbaarheid en een politiek die 

dat met opzet teweegbrengt. Als mensen van goede wil moeten we globaal denken, lokaal 

handelen en bovenlokaal verbinden. 

 

Tige tank foar jo oandacht 

Bedankt voor uw aandacht! 

1 Guus Timmerman studeerde natuurkunde en theologie. Hij werkte 12,5 jaar in het parochiepastoraat als 

pastoraal werker. In 2011 promoveerde hij op een moraaltheologisch, empirisch onderzoek naar autonomie en 

authenticiteit in het pastoraat. Sinds 2014 is hij wetenschappelijk medewerker van de Stichting Presentie (zie 

www.presentie.nl) en doet hij onderzoek naar zorgpraktijken. Hij schrijft regelmatig voor het kwartaaltijdschrift 

Diakonie & Parochie. 

2 Met dank aan Ytzen Tamminga, Amersfoort. 

3 Andries Baart, Armoede en sociale overbodigheid, in: idem, Een theorie van de presentie (pp. 285-323). 

Utrecht: LEMMA 2001. 

4 Judith Leest (red.), Andries Baart en Christa Carbo: De zorgval. Amsterdam: Thoeris 2014. 

5 Naar je toe te halen via: https://www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad/over/bidbook. 
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6 ‘Enter Mienskip. A Frisian word for a process that has been around for generations, it is synonymous locally 

with an instinctive action-driven, bottom-up organised form of solidarity. Core values – among them mutual 

respect, equality and responsibility – flourish whenever Mienskip is embraced. Arguably, the process can be 

found almost everywhere, yet in Fryslân it has been given a name, and its presence is felt by people as a part of 

their culture. The term Mienskip is derived from times when the struggle against water led people to join forces, 

sharing talents with the goal of building terps and dykes for the common good’ (Bidbook, p. 1). 

7 Zie: https://www.friessociaalplanbureau.nl/publicatie/burgerpanels-fries-sociaal-planbureau-en-gemeente-

leeuwarden-over-‘iepen-mienskip’. In 2018 wordt dit onderzoek herhaald. De vragenlijsten zijn begin 

november verstuurd. 

8 Op haar Facebookpagina zijn meer posters te zien, ook in het kader van vakantiefoto’s. 

9 ‘There is a dark side to Mienskip. Frisians are prone to being wary of external input, clinging to a static 

definition of their culture and land scape. This is why, in the 21st century, we want to transform Mienskip into 

an open Mienskip. It retains the action-oriented, bottom-up spirit, but incorporates the open-minded, outward 

looking attitude that is needed if our society is to evolve and connect with Europe’ (Bidbook, p. 2). 

10 Een impressie van die conferentie is (in het Engels) te lezen via: https://ethicsofcare.org/care-ethics-and-

precarity-a-precarious-notion/. 

11 Van de Congregatie van het Heilig Kruis (CSC), zie: http://saintandrechurch.org/about-us-2/. 

12 Het parochiegebed begint als volgt: ‘O God of our longing, we stand at your door yearning to be received as 

we are. We are people searching for a home and recovery from our addictions. We are people suffering from 

illnesses of mind and body. We are rich and poor and always in need of one another. Open your generous love 

to all who ache for your grace and companionship’. 
13 Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Incarceration_in_the_United_States. In 2016 waren in de VS per 100.000 

inwoners 655 mensen opgesloten; in Nederland 208 mensen. Het land met het op één na hoogste percentage 

mensen in de gevangenis was in 2016 Turkmenistan. 

14 Jeannine Julen, Oudere zzp’er in de bouw vaak onverzekerd, Trouw, 23 oktober 2018: 

https://www.trouw.nl/home/hoge-premies-en-weigerachtige-verzekeraars-oudere-bouwvakkers-vaak-

onverzekerd~ab739e9c/.  

15 Christiaan Roorda, Terug naar betaalbare volksverzekering (ingezonden brief), Trouw, 25 oktober 2018: 

https://www.trouw.nl/opinie/terug-naar-een-betaalbare-volksverzekering-voor-

arbeidsongeschiktheid~aa2f71e3/.  

16  

Top 10 meest genoemde groepen in financiële problemen 2015 2012 2009 

Mensen zonder betaald werk 58,1% 56,4% 48,0% 

Alleenstaande ouders met kinderen 48,3 48,4 51,6 

Asielzoekers en vluchtelingen 43,4 30,7 34,8 

Mensen met psychische problemen 36,7 35,0 31,8 

Ouderen (65-plussers) 35,9 30,4 35,6 

Mensen met een chronische ziekte of beperking 33,1 24,1 25,8 

Mensen die te maken hebben met een restschuld (hypotheek) 24,1 18,7 n.v.t. 

Gezinnen waarin slechts 1 persoon betaald werkt 22,9 13,7 17,6 

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) / kleine ondernemers / 

faillissementen 
13,3 11,3 1,0 

Mensen met een onvolledige AOW 10,7 9,8 ? 

Mensen met een parttime baan ? 10,0 7,8 
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Uit: Armoede in Nederland 2016, p. 18, en Armoede in Nederland 2013, p. 19. Zie: 

https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/armoede-in-nederland.  

17 Kurt Welthers drieluik beschrijf ik uitvoeriger in: Guus Timmerman, Maaltijd der armen: Kurt Welthers 

drieluik in Graz, Oostenrijk, in: Gerard Rouwhorst & Louis van Tongeren (red.), Vieren en delen: De verhouding 

tussen liturgie en diaconie, Heeswijk: Berne Media (nog te verschijnen). 

18 Dorothy Day gebruikte het begrip ‘precariteit’ al in 1952 in een artikel in The Catholic Worker. Ze pleit daarin 

voor méér precariteit. Mensen die het goed hebben, zouden minder zekerheid moeten najagen en meer 

moeten doen voor mensen die geen enkele zekerheid hebben. Zie: http://wp.lasalle.edu/cel/wp-

content/uploads/sites/6/2015/05/Poverty-and-Precarity.pdf. 

19 De term ‘entry/exit-paradox’ is van bestuurskundige Albert Jan Kruiter, zie bijv.: 

https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/5066-brainwash-zomerradio-albert-jan-kruiter.  

20 Zie bijv.: Piet-Hein Peeters & Cindy Cloïn, Onder het mom van zelfredzaamheid: Een journalistieke analyse 

van de nieuwe mantra in zorg en welzijn, Eindhoven: Pepijn 2012. 

21 Zie: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/Verschil_in_Nederland. 

22 Zo is er ook ‘moreel kapitaal’, zie: Guus Timmerman, Vrijwilligerswerk als moreel kapitaal (gebaseerd op een 

lezing voor het gezamenlijk MA-werk d.d. 7 december 2016), Diakonie & Parochie, 2017, 30(3), 28-31. 

23 Zo omschrijft Thomas Spijkerboer dat in: It’s neoliberalism, stupid!, Groene Amsterdammer, 12 april 2017. 

Spijkerboer ontleent deze uitdrukking aan: Oliver Marchart, Die Prekarisierungsgesellschaft: Prekäre Proteste, 

Politik und Ökonomie im Zeichen der Prekarisierung. Bielefeld: Transcript Verlag 2013 (vrij te downloaden via: 

http://www.oapen.org/search?identifier=579941). 

24 Zie: Guus Timmerman, Meer zelfredzaamheid, minder overheid? Neoliberalisme in zorg en welzijn, 

Waardenwerk, 2018, nr. 73, 44-56. Andries Baart legt een verband tussen deze precarisering en de opkomst 

van populisme, zie: Andries Baart, Trouw zijn aan sociaal overbodigen, Zorg + Welzijn, 2017, 23(9), 32-34. 

25 Loïc Wacquant, Straf de armen: Het nieuwe beleid van de sociale onzekerheid [vertaling van Punir les pauvres, 

2004]. Berchem: Epo 2006. 

26 Isabell Lorey, Het regeren van precairen: De staat van onzekerheid [vertaling van Die Regierung des Prekären, 

2012]. Amsterdam: Octavo 2015. 

27 De hele brief en een bespreking ervan is te vinden in: Anne-Marieke Koot & Guus Timmerman, Geloven in 

verbinding in tijden van onzekerheid: Open brief van priesterarbeiders en keuzeverwanten, Diakonie & 

Parochie, 2018, 31(1), 22-25. Dit artikel is ook te vinden op de website van Steunfonds DISK: 

https://steunfondsdisk.nl/geloven-in-verbinding-in-tijden-van-onzekerheid/. 




