De hel van een pauper….
Door Nanne van Poll, secretaris CRR, 16 juni 2018
Een fantastisch en tegelijkertijd ontluisterend boek, is ‘Het Pauperparadijs’ van
Suzanna Jansen. Het is een waargebeurd (familie-) relaas over mensen die
geen schuld hadden aan hun armoede en werkloosheid, maar die daarom wel
werden opgesloten. Arme mensen, paupers1 dus, werden eind 19de eeuw
massaal naar Drenthe gebracht. Door arme mensen ‘beschaving’ bij te brengen,
dacht men dat deze mensen niet arm zouden blijven. Een klein onderzoek naar
mijn verleden leverde mij een interessante ontdekking op: de familienaam van
mijn moeder komt op maar liefst zes pagina’s voor!2
In plaats van de oorzaak aan te pakken, werd destijds het gevolg aangepakt. Een eeuw
geleden tierde de armoede weelderig in dit land. Diverse oorlogen had Nederland aan de
afgrond gebracht. Hoewel er de laatste jaren in het land zelf geen oorlogen meer zijn,
heeft Nederland wel aan diverse oorlogen deelgenomen: Irak, Afghanistan. Dat kost de
belastingbetaler een flinke duit, geld dat maar één keer uitgegeven kan worden. De
belastingdruk voor de burgers is sinds 40 jaar enorm toegenomen, terwijl de gemiddelde
lonen en uitkeringen niet of nauwelijks stijgen: zo ontstaan vanzelf paupers.
Daar waar je zou denken dat de sterkste schouders de sterkte lasten zouden moeten én
kunnen dragen, zorgen diverse kabinetten met een religieus-rechtse signatuur ervoor dat
de rijken worden ontzien. Recent heeft Rutte en de zijnen de multinationals en rijke
buitenlandse aandeelhouders een jaarlijks cadeautje van de Nederlandse
belastingbetalers van € 1,4 miljard op een gouden dienblad gepresenteerd – ook de
moderne paupers draaien hiervoor op! Zoals ze ook opdraaiden voor de bankencrisis.
Winsten worden geprivatiseerd, verliezen gesocialiseerd.

Een pauper is iemand die door de maatschappelijke omstandigheden niet in staat is zich enige welstand te
verwerven.
2
Wilt u ook weten of uw voorouders vanwege armoede werden opgesloten? Doe de check dan op
www.allekolonisten.nl. Aangezien de familienaam van mijn moeder veel voorkomt in het noorden van het land
durf ik niet met zekerheid te stellen dat het daadwerkelijk om voorvaderen gaat.
1

Sinds de tijd van het ‘Pauperparadijs’ is er niet veel veranderd in de Nederlandse
samenleving. Ook net als toen worden er stigma’s op arme, werkloze mensen geplakt.
Men zou lui zijn, men wil niet werken, men geeft te veel geld uit, men profiteert, men ligt
op de bank en wat dies meer zij. Werkloosheid is een kwestie van eigen schuld, te weinig
geld is een kwestie van eigen schuld – en eigen schuld moet net als andere verwijtbare
gedragingen afgestraft worden. Toen werd men in een heropvoedingsinstituut gestopt en
werd men aan het werk gezet, nu mag men (met een klein beetje geluk) in de eigen
woning blijven, maar men wordt wel (weer) aan het werk gezet. De verplichte
tegenprestatie is hiervan een prangend voorbeeld.3
Tucht, regelmaat, werk worden als mantra’s gezien in deze handelseconomie, waar alles
te koop lijkt. Dus ook geluk en succes. Iemand die door werkloosheid of armoede niet
kan meedoen met de maatschappij wordt als outcast gezien, als een besmettelijke
patiënt die gemeden moet worden.
Gelukkig komen er steeds meer feiten, vaak in de vorm van wetenschappelijke
onderzoeken, naar buiten die aantonen dat geluk en succes geen kwestie zijn van
falende persoonlijke inzet, maar van toeval en gunfactoren.
In de 19de eeuw was het armoedebeleid een hobby van de rijken en liefdadigheid van de
kerken. Getuige de voortdurende afbraak van de na de Tweede Wereldoorlog zorgvuldig
opgebouwde socialezekerheidsstelsel gaan we wéér terug naar die 19de eeuw.
De publieke schofferingen van de bijstandsgerechtigden door diverse politici - die wel de
rijken en multinationals allerlei douceurtjes geven en hen met alle egards behandelen zijn in ieder geval niets nieuws onder de zon. Zeer verontrustend, maar het gebeurt al
langer. De ‘hel van de paupers’ bestaat uit onheuse bejegening en dito beeldvorming.
Stigmatisering is pijnlijk, discriminatie op grond van maatschappelijke status is zelfs
verboden. De vraag is hoelang de paupers dit nog accepteren? Hoelang burgers, die
leiden onder dit voorkeursbeleid, dit nog pikken? Chronisch geldgebrek en voortdurende
angst voor de sociale dienst eisen hun tol – op termijn zeker.
In feite ben ik, getuige de definitie van pauper, er ook eentje. Herhaalt de geschiedenis
herhaalt zich dan toch…? Of brengen toeval en de gunfactor er – spoedig - verandering
in?

Die tegenprestatie verschijnt in allerlei vormen, zoals vrijwilligerswerk, re-integratietraject,
werknemersvaardigheden opdoen, social return, sociale vaardigheden opdoen, sociale activering, et cetera. De
uitstroom in betaalde, duurzame banen is nihil, en de meeste mensen ervaren het onbetaald schoffelen,
vouwen van washandjes, onkruid verbranden, productiewerkzaamheden e.d. niet alleen als vernederend, maar
het verdringt mensen die dat werk doen, vooral in de sociale werkvoorzieningen, van hun betaalde werk.
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