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Veel leed door
schulden als
automatisme

POLITIEK EN MAATSCHAPPIJ

Het lijden delen kan
pijn verlichten
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink

H

Marjolein Quené

Schulden zijn eigen aan de manier waarop onze maatschappij
wordt georganiseerd. Daarbij worden menselijke relaties steeds
vaker in financiële termen gedefinieerd. Dat is een bron van veel
persoonlijke ellende.

M

ensen kunnen met
schulden te maken krijgen door
gebeurtenissen in
hun leven waar ze
weinig aan kunnen doen, zoals
een ongeluk, het failliet gaan van
een werkgever of gezondheidsproblemen.
Schulden zijn daarom niet
per definitie alleen maar ‘eigen
schuld’. Mensen doen doorgaans
wel degelijk hun best om zelfredzaam te zijn.
Daar komt bij dat overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst,
enerzijds bijdragen aan de schuldenproblematiek, maar anderzijds weinig hulp kunnen bieden.

Armoedeval
In 2017 ontving meer dan de
helft van de huishoudens in
Nederland een of meer toeslagen.
In 2006 werden de toeslagen
ingevoerd. Er kwamen toeslagen
voor de kinderopvang, de huur en
de zorgverzekering.
Deze toeslagen waren bedacht
om een einde te maken aan de
zogenoemde ”armoedeval”. Deze
kon ontstaan als mensen bijvoorbeeld meer gingen verdienen,
maar hun huursubsidie dan
wegviel. Het CDA wilde een eind
maken aan deze armoedeval
door de kosten voor zorg, wonen

en kinderen per huishouden te
maximeren.
De commissie-Kerckhaert adviseerde daarom een ”vormgeving
in de fiscaliteit”. Een regeling
via de belastingaangifte zou ook
leiden tot minder bureaucratie.
De toeslagen kwamen in de plaats
van kortingen en subsidies én
hielden rekening met de leefsituatie van mensen. De toeslagen
werden inkomensafhankelijk,
zodat er als het ware glijdende
schalen konden ontstaan. Tot
zover de theorie.
Slechts voorschot
De praktijk loopt echter anders.
Door deze fiscalisering worden
toeslagen steeds vrijwel meteen
uitbetaald.
Pas één of twee jaar later, wanneer de inkomensopgave van
het desbetreffende belastingjaar
definitief is, worden de toeslagen
ook definitief vastgesteld. Tot die
tijd is er slechts sprake van een
”voorlopige toekenning”.
Door deze systematiek wordt
iedereen die een toeslag ontvangt
ook automatisch tot schuldenaar
gemaakt. De toeslag is niet meer
dan een voorschot en is ook weer
opeisbaar. De overheid wordt op
het moment dat ze een toeslag
geeft dus ook een potentiële
schuldeiser.

Sinds 2006, het jaar waarin de
toeslagen werden ingevoerd, is de
schuldenproblematiek toegenomen. Het eerste jaar waarin de
inkomens van 2006 definitief
werden vastgesteld, was 2008.
Dat viel samen met de financiële
crisis. Daarom werden schulden
daar vaak aan toegeschreven.
Sinds die tijd hebben we echter
weinig jaren meegemaakt waarin
de schuldproblematiek niet
toenam.
In de financiële redenatie die de
overheid hanteert, zijn inwoners
als het ware een onkostenpost of
een inkomensbron. Een wandelende rekening-courant waar je
geld naartoe kunt sluizen of geld
aan kunt onttrekken.
De coördinatiekosten zijn bij
de burger neergelegd: hij of zij
moet zelf bedenken of er na een
of twee jaar nog een schuld is
of niet. Dat is lastig, als je elke
maand al moeite hebt om de
eindjes aan elkaar te knopen of
als de zorgverzekeraar na een jaar
nog het eigen risico mag claimen.
Normaal
Schulden gaan vaak gepaard
met een moreel oordeel. Schulden
moeten al dan niet afbetaald worden, al dan niet vergeven worden.
Maar het hebben van een schuld
in relatie tot een ander mens is

Iedereen die via de Belastingdienst voor de kinderopvang, de huur of de
zorgverzekering een toeslag ontvangt, wordt automatisch tot schuldenaar
van de overheid gemaakt. beeld ANP, Bart Maat

een totaal andere situatie dan een
schuld die je door de overheid als
het ware automatisch opgelegd
krijgt.
Geen wonder dat mensen ook
op andere terreinen van het leven
hun feitelijke activiteiten in
financiële transacties omzetten:
het kopen van een smartphone
met een telefoonabonnement
of het aanschaffen van een auto
mét de bijgeleverde financiering.
Een krediet en dus een schuld is
kennelijk de normale gang van
zaken.
Schuldhulpverleners zijn geen

maatschappelijk werkers. Het zijn
professionals die ook de belangen van de schuldeisers moeten
beschermen. Zij beschermen dan
bedrijven en overheidsorganisaties. Het belang van mensen, of
zij nu schuldenaar of schuldeiser
zijn, verschuift naar de achtergrond.
De realiteit van de schuldenproblematiek is dus dat mensen door
een geautomatiseerd systeem tot
schuldenaar worden gemaakt.
De schulden zijn eigen aan de manier van organiseren die in onze
maatschappij gangbaar is. Daarbij

huis van God gekregen hebben.
Jeugdigen die dat beseffen, zijn er
gelukkig echt wel.
Laten we ons blijven verdiepen in onze geschiedenis en in
de band God-Nederland-Oranje,
zodat ons nageslacht de geventileerde mening niet als ”onder ons
gangbaar” gaat overnemen.

Ook voor Engels worden er zo’n
tweehonderd docenten gezocht.
Graag zou ik daarom het RD-onderzoek breder uitgevoerd willen
zien. Hoe is de stand van zaken
voor de moderne vreemde talen?
Hoe staat het in Vlaanderen met
de belangstelling voor het vak
Nederlands en voor de vreemde
talen? Hoe is de verhouding
mannen-vrouwen?
Waar liggen oorzaken? Haast
vanzelfsprekend kan er gewezen
worden op de sociale media en
het internetgebruik. Ikzelf denk
dat de overheid taalvaardigheid in
het onderwijs te zwaar heeft aangezet ten koste van onderwijs in
literatuur, een typisch voorbeeld
van nutdenken. Belangstelling
voor Nederlands bereik je echter
zelden met spelling- en grammaticaonderwijs en ook niet met
technisch schrijven of begrijpend
lezen. Literatuurgeschiedenis

worden menselijke relaties steeds
vaker in financiële termen gedefinieerd.
Verlichting bieden
Moeten we dan niets doen? Is
schuldhulpverlening dweilen met
de kraan open? Integendeel, we
moeten alles doen om mensen
met een schuldenproblematiek te
ondersteunen. Want de stress en
het verdriet, het verloren levensgeluk én de hindernissen in het
leven (vooral voor kinderen) als
gevolg van schulden moeten waar
mogelijk verlicht worden. Elk

luisterend oor kan daarbij helpen.
Maar ondertussen moeten
we ook over de fundamentele
oorzaken nadenken. Het ”financialiseren” van de relaties tussen
mensen en tussen overheid en
burger is een bron van veel ellende in onze samenleving.
Dit artikel vloeit voort uit het door de
auteur geschreven boek ”Voorbij de
managementmaatschappij. De invloed
van management op werk, democratie
en vrijheid”. Lemniscaat 2018.
Een uitgebreidere versie van dit artikel
staat op socialevraagstukken.nl

OPGEMERKT

Jeremia
Boeiend is het interview met
Henk de Waard over zijn promotieonderzoek naar Jeremia 52 (RD
25-4). Persoonlijk houd ik vast
aan de Hebreeuwse tekst die ten
grondslag ligt aan de Statenvertaling. De Septuaginta is slechts
een Griekse vertaling van de
Hebreeuwse tekst.
Zo is de Griekse tekst van
Jeremia ongeveer 2700 woorden
korter dan de Hebreeuwse tekst.
Dat de Septuaginta zou teruggaan op een Hebreeuwse tekst die

origineler is (bijvoorbeeld de oerrol) dan de Masoretische Tekst,
vind ik een hachelijke aanname.
Wel is de Septuaginta van groot
belang geweest voor de verbreiding van het geloof in de God van
Israël onder de volken.
Het boek Jeremia is vol oordeel
omdat Jeremia vlak voor de ballingschap leefde. Gods besluit tot
die ballingschap werd steeds vaster. Toch sprak Jeremia ook over
het goede nieuws. Zo voorzegde
hij in hoofdstuk 22 het oordeel
over het huis van David. Dat
maakte hem niet populair. Maar
in hoofdstuk 23 stelt hij dat er uit
het huis van David een rechtvaardige Spruit zal komen. Davids
huis zal weer opbloeien.
Het slot van Jeremia 52, waar
koning Jojachin (volgens de Septuaginta Jojakim) weer mag eten
aan de tafel van de koning van
Babel, is een voorzichtige opmaat

naar het herstel van het davidische huis. Maar de grote sprong is
er pas door de geboorte van Jezus,
de Zoon van David (Mattheüs 1:1).
In Zijn geslachtsregister duikt de
naam van Jojachin (Jechonias in
de vergriekste vorm) weer op.
Hans Reinders
Waarde
Koningshuis
Een van de jeugdigen die in
Puntuit hun mening gaven
over het koningshuis (RD 27-4)
betoogde dat wij wel zonder ons
koningshuis zouden kunnen; het
heeft niet zoveel invloed en kost
(onnodig) veel geld. Een horizontale en seculiere gedachte.
Wellicht was dit een mooie
gelegenheid geweest om een artikel van een jeugdige te plaatsen
waarin de gedachte tot uitdrukking komt dat wij ons Oranje-

W. van den Brink
Lunteren
Leraar Nederlands
Het aantal eerstejaarsstudenten
Nederlands daalde dramatisch,
met zo’n 60 procent ten opzichte
van 2010 (RD 27-4). De VU sluit
zelfs de afdeling neerlandistiek.
Wie op de site van Meesterbaan
het aantal vacatures natrekt,
vindt nu meer dan tweehonderd
vacatures Nederlands. Dat is
geen rooskleurig beeld. Nederlands staat trouwens niet alleen.

roept evenmin liefde op. Wel heb
ik altijd gemerkt dat verhalen
op waardering kunnen rekenen.
Wat verteld of goed voorgelezen wordt, boeit en vormt. Dit
geldt voor alle leeftijden en alle
niveaus!
Leo Kosten (docent Nederlands)
Kapelle
Goede Vrijdag (III)
Ds. D. Heemskerk en ds. C. J.
Meeuse gaven hun mening over
het aantal diensten op Goede
Vrijdag (RD 18-4).
Als het aantal kerkdiensten
evenredig moet zijn met de
waarde van wat herdacht wordt,
is voor elk heilsfeit duizend
kerkdiensten nog te weinig. Dat
lijkt mij onbetwistbaar. Maar als
we toch over verhoudingen willen
spreken, dan geldt dat aan Kerst
vier adventsweken voorafgaan.

In deze weken wordt toch ook
gepreekt over de stof die aan de
orde is. Voorafgaand aan Goede
Vrijdag zijn er zelfs zeven lijdensweken. Voorts heeft zowel Pasen
als Pinksteren drie kerkdiensten.
Met recht stelde wijlen ds. P.
J. Dorsman dan ook dat Hemelvaartsdag het stief kind is onder
de gedenkdagen. Hij zei in een
preek: „Wanneer Hij deze wereld
verlaat en heengaat naar Zijn
Vader, ja, dan praat niemand over
een tweede Hemelvaartsdag en
dan is één dienst voor velen al te
veel. (...) Wanneer Christus Zijn
troon gaat beklimmen, dan komt
openbaar dat we geen onderdanen zijn van die Koning. We hebben die Koning uiteindelijk niet
nodig. We behoeven Hem niet”
(uit: ”Zalig op rechtsgronden”).
A. den Ouden
Staphorst

et gebruik van zware pijnstillers
nam in Nederland sterk toe, bleek
afgelopen maand uit nieuwe cijfers die het ministerie van Volksgezondheid naar buiten heeft gebracht.
Het gebruik van het middel Oxycodon nam
zelfs toe met 21 procent. Niet alleen werden zware pijnstillers vaker gebruikt, ook
werd de gebruiksperiode langer.
Afgelopen jaar slikten 744.000 mensen
om medische redenen sterke pijnstillers,
zoals morfine en fentanyl, tegen 654.000 in
2016. Ruim 218.000 Nederlanders namen
langer dan drie maanden pijnstillers als
Tramadol, dat iets lichter is dan morfine,
en Fentanyl, dat veel sterker is dan morfine. Die pillen zijn volgens deskundigen
juist niet bedoeld voor langdurig gebruik.
Alleen voor terminale kankerpatiënten kan
het zinvol zijn ze langer dan drie maanden
te gebruiken.
Van de medicijngebruikers is 60 procent vrouw en 40 procent man. Ouderen
gebruiken de zware pijnstillers vaker dan
jongeren. In de meeste gevallen is het de
huisarts die het middel voorschrijft.
In Nederland is Oxycodon het meest
ingenomen middel (490.000 gebruikers in
2017, 405.000 in 2016). Het medicijn – vergelijkbaar met morfine – wordt regelmatig
voorgeschreven bij hevige pijn na operaties
en verwondingen en bij kanker. Vanuit
Amerika klonken afgelopen maanden
alarmerende berichten over de sterk verslavende werking van Oxycodon en andere
zware pijnstillers. Het woord ”crisis”
werd gebruikt. Oxycodon, door meerdere
fabrikanten in diverse toedieningsvormen
op de markt gebracht, is vooral risicovol bij
langdurig gebruik door patiënten die toch
al verslavingsgevoelig zijn. Mensen die
proberen te stoppen, krijgen vaak ernstige
ontwenningsverschijnselen, zoals diarree
en slapeloosheid.
Kort geleden heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap in ons land de aanbevelingen voor behandeling met zware
pijnstillers aangescherpt, om te helpen
voorkomen dat patiënten door gewenning en afhankelijkheid overmatig gaan
gebruiken.
Grote vraag is wat de oorzaak kan zijn
voor de toename van dit medicijngebruik.
Gerben Klein Nulent, voorzitter van apothekersorganisatie KNMP, gaf kort geleden
enkele mogelijke verklaringen. Volgens

hem lijken patiënten tegenwoordig minder
pijn te willen accepteren. Daarnaast lijkt
het alsof er sneller een zwaar middel wordt
voorgeschreven. Ook het beoordelen van
ziekenhuizen aan de hand van een zogenoemde pijnscore speelt volgens de KNMPvoorzitter mogelijk een rol. De kwaliteit
van zorg in een ziekenhuis wordt onder
meer gemeten aan de hand van de pijn die
een patiënt heeft. Een ziekenhuis kan het
doel hebben een patiënt pijnvrij te laten
zijn. De pijnscore wordt herhaaldelijk afgenomen bij patiënten. Een ziekenhuis komt
in de cijfers slecht naar voren als patiënten
hoge pijnscores doorgeven.
De genoemde cijfers en berichten verwarren me. Geven deze cijfers reden tot zorg
of zijn ze een zegen? Ik wil niet lichtvaardig over pijn denken of schrijven. Het moet
afschuwelijk zijn om te lijden aan zware
en langdurige pijn. Het beïnvloedt of je
goed kunt slapen en hoe je overdag in je
vel zit. Wat een zegen als de pijnbestrijding
in Nederland zo goed is. Maar wat moeten
we met het signaal van de verminderde acceptatie van pijn?
Voor een goede pijnbestrijding is het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor

Soms is alle veerkracht om pijn op te
vangen verdwenen
de oorzaken van pijn en de manier waarop
mensen pijn beleven. Laatst sprak ik een
arts die vertelde hoe ze door de jaren heen
steeds meer aandacht heeft gegeven aan
de betekenis van pijn en lijden voor haar
patiënten. Verdriet, zorg en angst kunnen
door mensen ook uitgedrukt worden in
pijn. Soms hebben mensen zo veel meegemaakt, dat alle veerkracht om tegenslag
en pijn op te vangen is verdwenen. Bij
ziekte is de focus vaak eerst gericht op de
diagnose, de aard van de aandoening, de
medische behandeling en de bestrijding ervan. Wat de ziekte voor iemand betekent,
psychisch, sociaal of geestelijk, is meestal
niet direct aan de orde.
Volgens de arts die ik sprak, zou je de
volgorde beter kunnen omdraaien. Het lijden delen kan pijn, eenzaamheid en angst
verlichten.
Reageren? rubriekforum@refdag.nl

over forum
De aanbevolen lengte van een bijdrage voor
Forum bedraagt 750 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen
(zonder overleg) te redigeren en/of in te korten,
of zonder opgave van reden te weigeren.
Coördinatie:
Wim Lemstra en Hans-Willem Westerbeke
E-mailadres: forum@refdag.nl
E-mailadres: hoofdredactie@rd.nl
In de rubriek Opgemerkt kunnen abonnees
reageren op de redactionele inhoud van het
RD. Uitzonderingen zijn: andere brieven in Opgemerkt, de rubriek “Kerkelijke pers/ZoGezegd/

Menens”, meditatieve bijdragen en recensies.
Inzendingen (maximaal 250 woorden) moeten
zijn voorzien van naam en adres van de schrijver. De redactie behoudt zich het recht van
bekorting of weigering voor.
Plaatsing van bijdragen voor Forum of ingezonden brieven betekent niet dat de redactie
met de inhoud ervan instemt.
Door het inzenden van een brief of opiniebijdrage verleent de schrijver aan Erdee Media
Groep een niet-exclusieve licentie om het
werk vast te leggen, te verveelvoudigen en
te verspreiden in gedrukte, elektronische of
andere vorm, zoals cd-rom, databank, internet
of geluidsdragers.

