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Voorwoord 

 

Deze scriptie is geschreven ter afsluiting van mijn bachelor Sociologie aan de Universiteit van 

Amsterdam. Hoewel dit schrijven direct voortkomt uit het onderzoek dat ik in het afgelopen 

halfjaar heb uitgevoerd, had deze niet tot stand kunnen komen zonder een langere 

geschiedenis. Ik zal u niet vervelen met mijn levensverhaal maar volsta ermee de mensen te 

bedanken die hebben bijgedragen aan mijn ontwikkeling en de totstandkoming van dit stuk. 

Ik had dit onderzoek niet kunnen schrijven zonder de stage die ik heb gelopen bij de stichting 

Op Eigen Kracht. Hier kwam ik tevens in contact met Hille Hoogland die ik dan ook als eerste 

wil bedanken voor alles wat ik van haar heb kunnen leren. Hille was en is voor mij een 

mentor en inspirator, binnen de stichting Op Eigen Kracht kreeg ik toegang tot en contact met 

de klanten van de voedselbank. Van hen wil ik in het bijzonder de respondenten bedanken 

die hun ervaringen met ons deelden maar ook alle andere klanten die mij hebben 

geïnspireerd tot dit onderzoek en van wie ik tegelijk veel over mijzelf heb geleerd. Ook wil ik 

de vrijwilligers van de voedselbank bedanken voor de warme ontvangst dat ik binnen de 

voedselbank kreeg maar tevens voor het bijzonder goede werk dat zij verrichten. 

Op het gebied van studie wil ik al de docenten sociologie bedanken die mij hebben geholpen 

de sociologische zienswijze en academische vaardigheden eigen te maken. Hierbij wil ik in 

het bijzonder Ineke Teijmant bedanken voor haar geduld en kunde bij het begeleiden van dit 

onderzoek. Ook wil Veronica Selleger bedanken voor de hulp met het corrigeren van de 

grammatica en spelling. 

Tot slot wil ik mijn ouders bedanken die mij het belang van studie deden inzien en mij later 

toen zij zelf inzagen dat ik wel heel lang ging studeren toch bleven steunen.  

De periode dat ik sociologie studeerde was een van de gelukkigste van mijn leven. Ik hoop dat 

de sociologische blik die ik er aan overhoud mij mijn leven lang zal inspireren. 

 

 

Jonathan Berg 

 

Amsterdam, 17 juni 2013 
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Hoofdstuk 1 

Het gevoelsleven 

Januari 2012.   

Ik stap een kerk binnen in de Baarsjes en bevind mij te midden van een reilen en zeilen van 

mensen, kratten en voedsel. Een groep vrijwilligers is bezig om de voedselpakketten te 

maken die daar wekelijks worden uitgedeeld. Ik ben er om te helpen en word met open 

armen ontvangen. Al snel realiseer ik me dat ik allerlei ideeën heb over de voedselbank die 

niet stroken met de werkelijkheid. Ik ben verwonderd en verheugd over de menselijkheid 

van de organisatie. Waar ik verwachtte een bureaucratische overheidsmachine aan te treffen 

vind ik een altruïstische vrijwilligersorganisatie. Het voelt goed er even deel van te mogen 

zijn. De klanten komen binnen en we helpen hun de voedselpakketten in te pakken. Tijdens 

het contact dat ik met de klanten heb, houdt het euforische gevoel dat de situatie, het 

weldoen, mij geeft nog even stand, maar tegelijkertijd bekruipt mij een gevoel van treurnis. 

Hoe kan ik mij goed voelen over het uitdelen van voedselpakketten aan mensen die hier uit 

nood gebruik van moeten maken? En hoe voelt het om aan de ontvangende kant van de 

uitgifte te staan? Deze vragen hebben mij vanaf dat moment steeds bezig gehouden. In de 

afgelopen anderhalf jaar kwam in contact met vele verschillende klanten van de voedselbank, 

ieder met zijn eigen verhaal en ervaring. Het viel mij op dat er onder klanten veelal sprake is 

van schaamte of ontkenning van de situatie, maar tevens groeide het besef dat de beleving 

van het gebruik van de voedselbank per klant verschilt. Dit leverde weer nieuwe vragen op en 

gaf aanleiding tot dit onderzoek, waarin ik mij verder zal verdiepen in de gevoelswereld van 

voedselbankklanten en zal aantonen dat we hen niet moeten benaderen als passieve 

ontvangers van emoties, maar als rationeel denkende en voelende personen. 

Volgens Chase & Walker, (2012, p.2)  is er vaak sprake van een discrepantie tussen hoe 

mensen in armoede leven, hoe ze zouden willen leven, of hoe ze volgens maatschappelijke 

normen zouden moeten leven. Dit heeft invloed op hoe zij zichzelf en anderen zien. Het heeft 

invloed op hun gedraging en ondermijnt de sociale solidariteit. Zowel ervaren als 

geanticipeerde schaamte vormen een bedreiging van de sociale band tussen de persoon en 

zijn sociale omgeving (ibid, p.14). De situatie waar voedselbankklanten zich in bevinden kan 

ook maken dat zij niet kunnen voldoen aan een bepaalde levensstandaard en aan bepaalde 

maatschappelijke verwachtingen. Mocht het zo zijn dat dit ertoe leidt dat zij zich schamen, 

dan kan dit verregaande sociale gevolgen hebben.  

Dit onderzoek ontleent haar wetenschappelijke relevantie aan kennisvorming over een groep 

mensen waarover nog maar weinig bekend is. Daarnaast draagt het bij de aan de 

ontwikkeling van de sociologie door verschillende sociologische inzichten te combineren tot 

een geheel dat ons kan helpen de individuele ervaring te begrijpen binnen en vanuit de 

sociale context. Binnen de wetenschap is veel geschreven over overlevingsstrategieën van 

mensen in armoede, maar de plaats van emotie blijft hierin veelal onderbelicht. 

Maatschappelijk gezien is dit onderzoek interessant voor beleidsmakers en hulpverleners, die 

naar mijn inzicht nog te vaak handelen vanuit de eigen beleving. Door meer inzicht te krijgen 

in de belevingswereld van de voedselbankklanten kan meer begrip worden gecreëerd voor 

de situaties waarin zij zich bevinden en daarbij beter aangesloten worden op de hulpvraag. 
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De voedselbank is een particulier initiatief dat als primair doel heeft direct voedselhulp te 

bieden aan mensen in armoede. In Nederland maken in totaal zo’n 70.000 mensen gebruik 

van de voedselbank. In Amsterdam zijn dit er ongeveer 4000. Dit aantal groeit met wel 5 tot 

10% per maand (http://www.amsterdam.voedselbank.org/feiten-en-cijfers/).  

De voedselbank is bij uitstek interessant omdat deze een plaats creëert waar armoede 

zichtbaar wordt. De Voedselbank Amsterdam hanteert strikte richtlijnen in de toelating van 

klanten:  

‘De criteria om voor voedselhulp in aanmerking te komen zijn in het land hetzelfde. Het 

normbedrag gaat per 1-1-2012 voor een éénpersoonshuishouden uit van maximaal           

€ 180,- vrij te besteden. Voorgezinnen wordt daar € 60,- opgeteld per volwassene en € 

50,- per kind.’(Voedselbank Amsterdam, 2013, p.15). 

 Als voorwaarde van de toelating van haar klanten wordt binnen de voedselbank dus gekeken 

naar het vrij besteedbare inkomen. Dat wil zeggen het geld dat overblijft na het betalen van 

de vaste lasten. Hierdoor wordt de definitie van armoede losgekoppeld van inkomen, immers 

iemand met een goed inkomen met te hoge lasten kan ook in armoede leven. In de definitie 

van armoede volg ik die van de Europese unie zoals genoemd op de website van de Arme 

Krant: "Armoede is een situatie waarin sprake is van onvoldoende materiële, culturele en sociale 

middelen, waardoor mensen zijn uitgesloten van een levensstandaard die in de samenleving 

waarin men woont als minimaal wordt gezien.". Het gaat mij dus om relatieve in plaats van 

absolute armoede.  

De voedselbank is een plek waar armoede zichtbaar wordt. Ik vermoed echter dat de 

problematiek van armoede vele malen groter is dan de reikwijdte van de voedselbanken. 

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (website SCP), is maar liefst 6% van de Nederlandse 

huishoudens arm. Dat zou betekenen dat rond de 48.000 Amsterdammers arm zijn. Arm 

wordt hierbij als volgt gedefinieerd: 

 ‘Een deel van deze groep heeft zelfs te weinig inkomen voor de meest noodzakelijke dingen, zoals 

voedsel en kleding. Anderen kunnen wel de basisbehoeften betalen, maar hebben geen geld om 

bijvoorbeeld lid te worden van een club of een keer erop uit te gaan. Deze mensen lopen het risico 

sociaal uitgesloten te raken.’ [http://www.scp.nl/Onderwerpen/A_t_m_I/Armoede] 

Het is opvallend dat ook hier wordt uitgegaan van een relatieve benadering van armoede, 

waar direct de link wordt gelegd met sociale uitsluiting. Een gebrek aan financiële middelen 

bemoeilijkt deelname aan het sociale leven. Daar komt bij dat het overgrote deel van de 

voedselbanklanten alleen of alleen met kind woont en dus ook in huiselijke sfeer niet 

gemakkelijk aan zijn sociale gerief kan komen. 

Binnen dit onderzoek hanteer ik een sociologische zienswijze waarin ik de individuele 

ervaring koppel aan maatschappelijke structuren. Daarbij hanteer ik een interpretatieve 

benadering, waarin ik de sociale werkelijkheid probeer te begrijpen vanuit de ervaring en 

interpretaties van de mensen die hierin bewegen en deze vormen. Daarmee kijk ik dus ook 

vanuit een constructivistisch perspectief waarin sociale structuren worden begrepen als de 

(historische) uitkomst van de interacties tussen individuen (Bryman, 2008, p.366). Hoewel 

de sociale structuren de kaders scheppen voor het menselijk handelen bestaan deze slechts 
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voor zover we deze gezamenlijk reproduceren. Daarmee hebben de sociale categorieën 

waarmee we onszelf en anderen begrijpen een performatief karakter (Butler, 1993, pp.1-27). 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verwerven in hoeverre schaamte en andere 

gevoelens inderdaad een rol spelen voor klanten van de voedselbank. Dit brengt mij tot de 

volgende vraagstelling:  

In hoeverre spelen gevoelens van schaamte een rol in het alledaagse leven van 

voedselbankklanten en hoe gaan zij hiermee om? 

Deelvragen: 

 Wat zijn de kenmerken van de voedselbankklanten? 

 Welke gevoelens noemen klanten van de voedselbank in relatie tot hun 

leefsituatie? 

 Hoe gaan zij om met deze gevoelens? 

Voor het beantwoorden van mijn onderzoeksvragen heb ik kwantitatieve data betreffende 

het profiel van de voedselbanklant geanalyseerd, literatuuronderzoek verricht en interviews 

met klanten van de voedselbank bestudeerd waarin de individuele ervaring naar voren komt. 

Ik interpreteer deze data in het kader van de figuratie- en emotiesociologie waarover later 

meer. 

In deze scriptie vindt u in hoofdstuk twee het theoretische kader van waaruit ik de 

verzamelde data interpreteer. Hierbij laat ik eerst zien hoe we de neerslag van 

maatschappelijke structuren in het individu kunnen begrijpen, gevolgd door een beschrijving 

van het model van de bewust voelende mens, om deze tot slot in het huidig maatschappelijke 

kader te plaatsen. In hoofdstuk drie leest u meer over mij methode van onderzoek. In 

hoofdstuk vier vindt u de analyse en resultaten. Eerst leest u daar de resultaten van het 

literatuuronderzoek gevolgd door een karakteristieke schets van de doelgroep. Vervolgens 

leest u meer over gevoelsleven van de voedselbankklant, waar de verschillende emoties per 

hoofdstuk zijn gepresenteerd. Tot slot wordt u een overzicht gepresenteerd van de 

verschillende bevonden manieren waarop klanten van de voedselbank aan hun emoties 

werken. In hoofdstuk vijf geef ik een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen en 

beantwoord ik de onderzoeksvraag. 
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Hoofdstuk 2 

 Schaamte en emoties door een sociologische bril 

In dit onderzoek ga ik kijken naar de rol van de emotie schaamte bij klanten van de 

voedselbank. Een startpunt hierbij is dat ik emotie beschouw als een sociologisch en niet als 

biologisch concept. Hierbij steun ik op het werk van het werk van Norbert Elias (1990) die in 

zijn historisch sociologische benadering het concept schaamte binnen bredere 

maatschappelijke veranderingen plaatst. Daarnaast leun in op het werk van de 

emotiesociologe Arlie Hochschild (2003, p.81), die laat zien hoe we gevoelens kunnen 

begrijpen vanuit een bepaalde benadering van de voelende mens in zijn sociale context. 

2.1 Schaamte en het raamwerk van Norbert Elias  

Elias stelt dat we gevoelens van schaamte alleen kunnen begrijpen in samenhang met hun 

sociogenese (1990, p. 304). Dat wil zeggen dat gevoelens van schaamte samenhang vertonen 

en hun betekenis krijgen in een bepaalde maatschappelijke figuratie. De manieren waarop 

mensen (door middel van interdependentieketens) verbonden zijn, is bepalend voor hoe 

mensen in elkaar zitten. Om een bepaalde samenlevingsvorm te laten functioneren moet 

ieder zijn impulsen op zo’n manier reguleren dat het gedrag op elkaar is afgestemd. 

Veranderingen in menselijke afhankelijkheidsrelaties brengen veranderingen in de 

waardering van bepaald gedrag met zich mee. De hieruit voorkomende norm wordt 

vastgelegd en afgedwongen door bijvoorbeeld wetten of sociale normen. Dit is het 

sociogenetisch proces, waaruit de psychogenese volgt. De dwang tot het volgen van de norm 

wordt namelijk door het individu geïnternaliseerd. Hij oefent nu zelfdwang uit om zijn 

impulsen te beheersen. Elias vervolgt:  

‘Kenmerkend voor wie zich schaamt is dat hij iets heeft gedaan of op het punt staat iets te 

doen, waardoor hij tegelijkertijd in tegenspraak komt met mensen, met wie hij op de een 

of andere wijze verbonden is of was, en met zichzelf, met de sector van zijn bewustzijn 

waarmee hij zichzelf controleert’(Ibid, p. 305).  

Door de internalisering van de maatschappelijke verwachting en de uiting hiervan in 

zelfdwang, kan het interne conflict waaruit schaamte voorkomt aan externe conflicten 

voorafgaan en deze voorkomen. Denk hier bijvoorbeeld aan een individu met een seksuele 

voorkeur die verboden is (maatschappelijke verwachting). Deze persoon heeft altijd geleerd 

dat die bepaalde vorm van seksualiteit verkeerd is, en daarom bestraft wordt. Wanneer hij 

toch deze ‘foute’ verlangens voelt, komt hij in conflict met zichzelf. Immers zijn gevoelens zijn 

‘onnatuurlijk’, je hoort die verlangens niet te hebben. De gevoelens die hij heeft zijn beladen 

met onwenselijkheid en dus zal hij zich hiervoor schamen. Dit gevoel van schaamte vergroot 

de kans dat hij niet handelt naar zijn gevoelens en voorkomt zo dat hij daden verricht waar 

hij voor kan worden gestraft. Dit is bijvoorbeeld lange tijd het geval geweest voor 

homoseksualiteit, en in sommige delen van de wereld nog steeds het geval. Let wel, dit is 

slechts een van vele mogelijke voorbeelden. Hetzelfde mechanisme gaat op bij andere 

gevoelens of handelingen die in meer of mindere mate strijdig zijn met de sociale normen; 

plassen in het openbaar; ongepaste kleding dragen in een restaurant; geweldpleging 

tegenover mensen, dieren of milieu; te laat komen op een belangrijke afspraak; of het gebruik 

maken van voedselhulp. Hierin zit de functionele en sturende kracht van de schaamte. 
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Ik zie schaamte dan ook als een uiting van een conflictsituatie. Het is een emotie die 

voortkomt uit een situatie waarin een persoon niet voldoet of kan voldoen aan de 

verwachting van de sociale omgeving waarvan hij afhankelijk is. De uiting van het conflict 

vindt zowel plaats in de interactie met de omgeving als in de persoon zelf.  

Gebruikmakend van de theoretische inzichten van Elias hebben we een raamwerk waarmee 

we de oorsprong van de emotie schaamte kunnen plaatsen in de sociale context. Echter hoe 

het individu betekenis geeft aan, en omgaat met deze emoties blijft bij Elias onderbelicht. Een 

auteur die ons hier wel verder mee helpt is Arlie Hochschild.  

2.2 De voelende mens  

Hochschild (2003, p.76-77) onderscheidt drie visies op het zelf. De eerste is het bewuste 

cognitieve zelf, zoals gebruikt door Erving Goffman (geen rol voor emoties). De tweede is het 

onbewuste emotionele zelf, zoals gebruikt door Sigmund Freud (puur en alleen emoties) Een 

derde visie, die de tekortkomingen van de voorgaande ondervangt, is die van de ‘sentient self, 

a self that is capable of feelings and aware of being so’. In deze visie op het zelf is het individu 

zich bewust van zijn of haar emoties alsmede van de culturele context die deze vormgeven.  

Hochschild laat zien dat mensen zich bewust kunnen zijn van de gevoelens die zij ervaren, 

van manieren waarop ze zich zouden willen voelen, en van de manieren waarop ze zich 

zouden moeten voelen. Dit laatste, de maatschappelijke (vaak latente) gevoelsnormen, is wat 

Hochschild feeling rules noemt. Hochschild pleit dan ook voor een sociologisch emotioneel-

managementperspectief waarbij wij de manieren bestuderen hoe mensen zich proberen te 

voelen. Hiermee gaan we voorbij aan zowel het Goffmaniaanse perspectief, waarin slechts 

gekeken wordt naar de manieren waarop mensen proberen gevoelens te presenteren, als aan 

het Freudiaanse perspectief, dat slechts kijkt naar de manieren hoe mensen zich onbewust 

voelen. Vanuit het emotionele-managementperspectief wordt een interactieve verklaring van 

emotie gezocht op het kruispunt van bewustzijn van gevoel en bewustzijn van gevoelsregels. 

(ibid., p.94) Met inachtneming van beide vormen van bewustzijn kan het individu werken aan 

zijn emoties.  De notie van het werken aan emoties ontleen ik aan het begrip emotion work 

van Hochschild. Met het werken aan emoties doel ik op handelingen die ertoe pogen de 

intensiteit van bestaande emoties of gevoelens te beïnvloeden, of die nieuwe gevoelens tot 

stand doen komen. Hierbij sluit ik dus grotendeels aan op de definitie van Hochschild (ibid., 

pp.94-95). Hochschild onderscheidt twee typen emotion work: 

‘Evocation: in which the cognitive focus is on a desired feeling that is initially absent, and 

Suppression: in which the cognitive focus is on an undesired feeling that is initially 

present.’ 

Binnen dit onderzoek wordt vooral werken aan emotie in de vorm van suppression, i.e. het 

smoren van gevoelens, zichtbaar daar de emotie schaamte een veelal ongewenste emotie is. 

Hoewel het individu zich moet verhouden tot de kaders van de maatschappelijke 

verwachting, heeft het een bepaald repertoire waarmee het zijn situatie en gevoelens kan 

framen. Hierdoor beschikt het over verschillende manieren om zichzelf (al dan niet aan 

zichzelf) te presenteren.  

2.3 Schaamte in de maatschappelijke context van de verzorgingsstaat  

In het voorgaande heb ik al veel gesproken over maatschappelijke verwachtingen en 
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gevoelsregels. Het is nu van belang om vast te stellen wat deze eigenlijk zijn. Hoewel Elias laat 

zien dat deze verwachtingen afhankelijk zijn van de sociale omgeving, verkeer ik in de 

overtuiging dat er in iedere samenleving op een bepaald moment in de tijd een bepaalde 

dominante manieren van denken heerst 1 . In verschillende groepen mensen kunnen 

verschillende sets van framing- en gevoelsregels heersen gekoppeld aan een bepaalde 

ideologie (Hochschild, 2003, p.99). Toch zijn er ook bepaalde overkoepelende sets van regels 

die in een samenleving dominant zijn. We kunnen deze herkennen in de manier waarop 

gesproken wordt, ofwel aan het discours.  

Om het publieke discours waar te kunnen nemen, moeten we kijken naar de context waarin 

deze vorm krijgen.  Volgens Elshout et al. (2012, p.7), krijgt deze vorm in ‘een activerende 

verzorgingsstaat waarin actief burgerschap en eigen verantwoordelijkheid centraal' staan. 

Deze vorm staat hand in hand met geloof in het bestaan van de meritocratie, ofwel de 

‘gepercipieerde meritocratie’ (ibid. p.9) In deze ideaaltypische samenlevingsvorm wordt de 

maatschappelijke positie van het individu volledig bepaald door zijn eigen aanleg, inzet en 

keuzes. Hier wordt uitgegaan van een droombeeld van gelijke toegang tot onderwijs en 

andere bronnen die leiden tot maatschappelijk succes. In de sociologie wordt veelal erkend 

dat de meritocratie verre van voltooid is. Zo geeft De Vries (2005, p.16 ) het volgende 

gezondheidsadvies: ‘wie een lang en relatief ziektevrij leven wenst, doet er verstandig aan 

geboren te worden als dochter van rijke ouders’. Wanneer zelfs een basaal levenskenmerk als 

gezondheid wordt bepaald door de situatie waarin je geboren wordt, kunnen we dan 

verwachten dat zoiets complex als maatschappelijk succes puur en alleen te herleiden is tot 

het individu? Mensen worden nu eenmaal geboren in een netwerk van andere mensen. Met 

de hulp van deze andere mensen worden zij tot een ‘uniek’ individu. De maatschappelijke 

positie van individuen is dus in geen geval uitsluitend te herleiden tot het eigen handelen. 

Daarmee zijn mensen niet gelijk, maar dit hoeft nog niet te zeggen dat zij niet gelijkwaardig 

zijn (Elshout et al., 2012, p. 13). Onder de invloed van het klassiek meritocratische ideaal 

lijken wij dit heden ten dage nog wel eens te vergeten. En zoals het Thomas-Theorema stelt: 

"If men define situations as real, they are real in their consequences.". Het falen volgens de 

maatstaven van een ten dele fictieve samenlevingsvorm heeft wel degelijk reële gevolgen 

voor de visie op het zelf en de gevoelens van het individu. Binnen het kader van deze 

maatschappelijke verwachtingen ontstaan bepaalde gevoelsregels waartoe individuen zich 

moeten verhouden of waaraan zij onderhevig zijn. 

Ik verwacht dat klanten van de voedselbank te maken hebben met conflictsituaties waar 

schaamte een rol in kan spelen. Immers zij zijn maatschappelijk gezien (in economische zin) 

weinig succesvol, en hebben dat vanuit de optiek van de meritocratische waarden, aan 

zichzelf te danken. Zij kunnen niet voldoen aan de genoemde maatschappelijke verwachting 

of/en aan hun eigen verwachting. Zij kunnen hierbij slachtoffer worden van de externe 

dwang van de sociale omgeving, fysieke dwang, of stigmatisering, maar ook van interne 

dwang in de vorm van schaamte. Hoe zij echter omgaan hun gevoel en de empirie, deze 

proberen te voorkomen of te vormen, hoe ze omgaan met kwesties van afhankelijkheid, 

eigenwaarde, trots en schaamte en hoe de geleefde werkelijkheid zich verhoudt tot onze 

theoretische concepten, zal blijken.  

                                                           

1
Hierin stap ik dus af van de historisch sociologische benadering van Elias. Binnen de beperkte ruimte van 

dit onderzoek zal er een momentopname worden gemaakt. 
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Hoofdstuk 3 

 Operationalisatie en methodologische verantwoording 

3.1 Onderzoekspopulatie, onderzoekseenheid en waarnemingseenheid  

De onderzoekspopulatie waarop ik mij zal richten bestaat uit (ex-)klanten van de 

Voedselbank Amsterdam. De onderzoekseenheid van dit onderzoek betreft mensen die 

gebruik maken van voedselhulp van de voedselbank in Amsterdam, in dit onderzoek 

benoemd als ‘voedselbankklant’.  

 

Dit onderzoek vindt integraal plaats binnen een promotieonderzoek naar onder meer de 

leefwereld van voedselbankklanten in Amsterdam en evaluatie van effecten van deelname 

aan training Op Eigen Kracht2, waar ik een actieve bijdrage aan lever. Voor een eerste 

deelonderzoek zijn in 2012 reeds 48 interviews afgenomen met klanten van de voedselbank 

(n=36), waarvan een deel geen klant meer was op moment van het interview (n=10)3. Binnen 

deze interviews is de respondenten de ruimte geboden in eigen bewoording te vertellen hoe 

zij hun leefwereld ervaren en hiermee omgaan (coping). Aangezien in de interviews niet 

expliciet is gevraagd naar de gevoelens van de respondenten kwamen deze niet in alle 

gevallen naar boven. Deze interviews, waarin geen gevoelens werden verwoord, zijn dan ook 

verder buiten beschouwing gelaten. Voor mijn onderzoek maak ik gebruik van de resterende 

38 interviews waarin wel werd gesproken over gevoelens/emoties. De interviews zijn dus 

geselecteerd op basis van relevantie ten opzichte van de onderzoeksvraag, ook wel purposive 

sampling genoemd (Bryman, 2008, p.458). 

3.2 Dataverzameling 

Binnen dit onderzoek maak ik gebruik van empirische data in de vorm van interviews met 

voedselbankklanten. Tevens is een literatuuronderzoek uitgevoerd, waarbij een Canadese 

studie naar voren kwam waarvan de inzichten geschikt zijn ter vergelijking en aanvulling van 

empirische data. 

De respondenten (n=48) zijn geselecteerd door middel van een gestratificeerde willekeurige 

steekproef op basis van verschillende delen van de stad. Dit is gedaan om eventuele 

demografische verschillen te ondervangen. De respondenten zijn geworven in twee 

categorieën; voedselbankklanten die aan de training mee hebben  gedaan en klanten die er 

niet aan mee hebben gedaan. De klanten die aan de training mee hadden gedaan en de 

mensen die zich wel ooit hadden aangemeld zijn telefonisch benaderd. Binnen dit onderzoek 

laat ik de variabele van het wel/niet deel hebben genomen aan de training verder buiten 

beschouwing daar deze niet van betekenis zijn voor de beantwoording van de 

onderzoeksvraag. 

                                                           

2
‘De training Op Eigen Kracht is op maat ontwikkeld voor klanten van de voedselbank en heeft als doel het bevorderen 

van de financiële zelfredzaamheid en het vergroten van eigenwaarde van voedselbankklanten waardoor de 
maatschappelijke participatie wordt vergroot’. (www.opeigenkrachttraining.org) Deze training is ontwikkeld binnen de 
voedselbank vanuit de gedachte dat met het bieden van alleen voedsel de onderliggende problemen niet worden 
aangepakt. De training Op Eigen Kracht wordt nu georganiseerd en verder ontwikkeld door de  zelfstandige stichting Op 
Eigen Kracht. Ontwikkeling vindt plaats vanuit inzichten uit de praktijk en onderzoek. De stichting staat onder leiding 
van Drs. H. Hoogland die momenteel een promotieonderzoek uitvoert.  
 

http://www.opeigenkrachttraining.org/
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De interviews vonden plaats op een locatie naar keuze van de respondent met een voorkeur 

voor het kantoor van de stichting Op Eigen Kracht te Amsterdam. De interviews duurde een 

half tot anderhalf uur en zijn opgenomen. De interviews werden afgenomen aan de hand van 

een vragenlijst en waren semi-gestructureerd.  

Twee van de interviews nemen we niet mee in het onderzoek omdat één een test-interview 

betrof en omdat één respondent geen klant van de voedselbank bleek te zijn. Eén respondent 

bleek tijdens de dataverzameling sterke psychosociale problemen te hebben waardoor de 

open vragen niet goed beantwoord konden worden. De vragen betreffende de demografische 

gegevens waren wel goed beantwoord. Daarom is deze respondent meegenomen in de 

kwantitatieve analyse maar niet in de kwalitatieve analyse.  

Een deel van de vragen waren kwantitatief van aard en een deel betrof meer open vragen 

waar de respondent de ruimte kreeg om zijn verhaal te vertellen. Zoals genoemd was het 

spreken van respondenten over hun gevoelsleven bijvangst. Dat in 38 van de 45 bruikbare 

interviews emoties of gevoelens ter sprake kwamen geeft aan dat het wel degelijk een 

belangrijk onderwerp is in de beleving van de respondenten. De interviews zijn afgenomen 

door mijzelf (n=16) en twee andere onderzoekers. 

De kwantificeerbare data zijn ingevoerd in SPSS. Alle interviews, met uitzondering van de 

uitgesloten respondenten, zijn verbatim getranscribeerd met behulp van 

transcriptiesoftware. Het transcriberen is voor een deel uitgevoerd door de drie 

onderzoekers en een deel is uitbesteed aan vrijwilligers. Voor het transcriberen is een 

handleiding opgesteld met daarin de regels van transcriptie.  

3.3 Data-analyse  

Om meer inzicht te verschaffen in het profiel van de respondenten heb ik de kwantificeerbare 

data onderworpen aan een discriptieve analyse. De uitkomsten hiervan leest u in het 

hoofdstuk 4.2. Om mijn onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden heb ik vooral 

gebruikgemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Daartoe heb ik de hiervoor 

genoemde interviewtranscripten geanalyseerd. Ik bezie de data vanuit een constructivistisch 

perspectief. Ik erken dat de mensen die ik onderzoek in hun spreken een selectie maken uit 

verschillende mogelijk inzetbare discours en daarmee een bepaalde verbeelding van de 

realiteit schetsen (Bryman, 2008, p. 499). Dit spreken stel ik gelijk aan handelen. Door taal 

leren wij de sociale betekenis van ons lichaam, onze plek in de wereld. Taal, talige structuren 

en categorieën bepalen ons bestaan (Butler, 1997, p.5). In het vertellen van hun 

levensverhalen laten deze mensen zien wie ze zijn en ook wie ze niet zijn. Hierin 

reconstrueren zij hun zelfbeeld. Toch zijn er grenzen aan welke taal mensen in kunnen zetten 

om de situaties waarin zij zitten en de manieren waarop zij zich voelen te beschrijven en dus 

te begrijpen, denk weer aan de feeling rules  en framing rules van Hochschild. In dit onderzoek 

kijk ik naar hoe mensen gebruikmaken van deze ‘regels’ om hun gevoelens te vormen en van 

betekenis te voorzien. 

In de eerste ronde van de analyse van de interviewtranscripten heb ik gebruikgemaakt van 

de analysemethode: structural coding (Saldaña 2009). In eerste instantie zijn zo alle 

tekstfragmenten gecodeerd die zich verhielden tot de genoemde onderzoeksvragen. Dit 

leverde 162 codes in twee categorieën op; emoties & omgang. In een tweede coderingsronde 

zijn deze fragmenten opnieuw geanalyseerd en gecombineerd om zo tot betekenisvolle 
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categorieën te komen (ze zijn dus axiaal gecodeerd). Deze categorieën worden gepresenteerd 

in hoofdstuk 4.3.  

3.4 Kwaliteit van onderzoek 

In de beoordeling van dit onderzoek verhoud ik mij tot de kwaliteitscriteria voor kwalitatief 

onderzoek zoals omschreven door Guba en Lincoln in Bryman (2008, pp.377-278). De 

credibility van dit onderzoek is redelijk doordat alle mogelijke bronnen van infomatie zijn 

aangeboord om tot een zo volledig mogelijk beeld sociale werkelijkheid van de 

onderzoeksgroep te komen. Wegens beperkte tijd was het niet mogelijk de credibility te 

vergroten door een validatie van de respondenten. Aan het criterium van transferability is 

voldaan dankzij een uitgebreide beschrijving van de gedeelde karakteristieken van de 

respondenten. Daarbij leidt een klein aantal respondenten en codes per categorie tot een lage 

generaliseerbaarheid van de bevindingen. Deze lage generaliseerbaarheid wordt wel 

enigszins ondervangen door het gebruik van verschillende bronnen. De dependability van dit 

onderzoek is laag doordat alle informatie uit de interviews over emoties bijvangst was. Wel 

toont het veelvuldig spreken van de respondenten over emoties het belang van het 

onderwerp. Alle stappen in het analyseproces zijn gedocumenteerd hetgeen de dependability 

ten goede komt. Aan het criterium confirmability is redelijk voldaan. Daar ik mij betrokken 

voel bij het lot van de voedselbankklanten kan ik niet garanderen dat ik in het geheel 

objectief ben (hoewel ik van mening ben dat geen enkele onderzoek objectief is). Dit is ten 

dele ondervangen door het hanteren van een inductieve werkwijze, waarbij de gevonden 

categorieën uit de data voortkwamen en pas daarna werden verbonden aan de theoretische 

noties. 

Hoofdstuk 4 

Kenmerken, emoties en omgangsvormen van voedselbankklanten 

 
In dit hoofdstuk leest u de resultaten van het literatuuronderzoek, vindt u een schets van de 

kenmerken van de voedselbankklanten, meer informatie over de kenmerken van de 

respondenten en tot slot een overzicht van de verschillende emoties, gevoelens en manieren 

van omgang zoals die zijn uitgesproken door de respondenten. In dit laatste stuk wordt 

tevens een koppeling gemaakt naar theoretisch kader zoals omschreven in hoofdstuk 2. 

4.1 Het gevoelsleven van mensen in voedselonzekerheid, inzichten uit de 

literatuur 

Hoewel de voedselbank een in de media veelbesproken fenomeen is, is er binnen de 

wetenschappelijke wereld nog maar weinig onderzoek naar gedaan.  

Een directe beschrijving van het gevoelsleven van voedselbankklanten heb ik zowel in de 

Nederlandse als Engelstalige literatuur niet gevonden. Wel zijn er enkele artikelen 

geschreven over mensen in voedselonzekerheid, tevens de doelgroep van de voedselbank. 

Een groot deel hiervan gaat over de manieren hoe mensen in voedselonzekerheid praktisch 

gezien omgaan met hun situatie, ofwel van welke overlevingsstrategieën zij gebruik maken. 

Daar ik mij in dit onderzoek specifiek richt op het gevoelsleven van kanten van de 
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voedselbank laat ik deze literatuur verder buiten beschouwing. Wilt u hierover meer weten 

lees dan: Kempson et al., 2003.; Hadley & Crooks, 2012. & Loopstra & Tarasuk, 2012. 

Een studie van Hamelin et al (2002) is voor dit onderzoek meer interessant daar deze zich 

richt op de ervaring en gevoelens van mensen in voedselonzekerheid in de context van een 

verzorgingsstaat vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Uit een analyse van 98 groeps- en 

persoonlijke interviews met huishoudens met een laag inkomen in de omgeving van Québec, 

Canada komen enkele interessante inzichten naar voren. 

Volgens Hamelin et al. is het leven in voedselonzekerheid onder andere gekarakteriseerd 

door ‘alienation’, ofwel vervreemding (ibid., p.123) hetgeen wordt omschreven als een staat 

van frustratie die voortkomt uit het ontberen van de toegang tot voedsel en het onvermogen 

deze condities te veranderen. Hiermee gepaard gaan gevoelens van: ‘(…) powerlessness, guilt, 

embarrassment and shame, inequity and frustration’ en het gevoel buiten de maatschappij te 

staan (idid., p.124). Daarnaast geeft een groot aantal respondenten (n=20) aan leed te 

ondervinden als gevolg van het moeten handelen in strijd met gevestigde normen en 

waarden (ibid., p.127). Een overzicht van de karakteristieken van huishoudens in 

voedselonzekerheid volgens Hamelin et al. vindt u in tabel 1.  

Opvallend is dat in een vergelijkbare studie naar de ervaring van mensen in 

voedselonzekerheid in niet-westerse context overlappende conclusies naar voren komen. Uit 

een thematische analyse van 33 interviews met mensen in voedselonzekerheid in Burkina 

Faso presenteren Nanama & Frongillo (2012, po. 449-450) drie sets van sociale en psychische 

gevolgen: 

‘First, concerns, worries, and anxiety about not having food for consumption or other 

social and religious needs and about determinants of food availability (…)’ 

‘Second, implementation of socially unacceptable ways of coping with food insecurity 

(borrowing or asking for foods) generates shame which contributes to and is a sign of 

alienation. Failure by the head of the household to fulfil his primary responsibility of 

providing food leads to feeling guilt and deprivation’ 

‘Third, food insecurity alters intra-household cohesion through irritability and 

aggressiveness that it causes in adults (…) 

Interessant is dat vergelijking van deze studies aantoont dat mensen in voedselonzekerheid 

in verschillende culturen te kampen hebben met vergelijkbare gevoelens als gevolg van het 

afwijken van geldende normen. We vinden een rode lijn van schaamte en vervreemding. 

 
Tabel 1. karakteristieken van huishoudens in voedselonzekerheid (Hamelin et al., 2002. p. 123) 
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4.2 Wie is de voedselbankklant? 

In dit hoofdstuk treft u de bevindingen over de karakteristieken van de klanten van de 

voedselbank en de bevindingen wat betreft de verschillende genoemde emoties waaronder 

schaamte en manieren van omgang met emoties. Voor een korte karakterschets van de meest 

geciteerde respondenten vindt u in de bijlage. De namen van de respondenten zijn gefingeerd. 

Daarbij is consequent gebruik gemaakt van één naam per respondent. 

4.2.1 Demografische kenmerken van de voedselbankklanten  

Uit administratieve documenten van de Voedselbank Amsterdam4 blijkt dat zij in april 2013 

vanuit in totaal 12 uitgiftepunten 1649 huishoudens voedselhulp bood. De 

gezinssamenstelling van de huishoudens bestaat uit 41% alleenstaanden en 39% 

alleenstaande ouders. De overige 20% bestaat uit gezinshuishoudens en stellen zonder 

kinderen. In totaal bestaan deze huishoudens uit 4119 personen onder wie 1683 kinderen 

onder de 18 jaar en 451 kinderen boven de 18 jaar. Een onlangs gepresenteerd boek van en 

over de Voedselbank Amsterdam geeft een indruk van de groei van de omvang van het 

klantenbestand (tabel 1). Daarnaast geeft het een overzicht van de kenmerken van de 

klanten. 

 

Uit een klantenanalyse van voedselbankklanten in heel Nederland dat door Regioplan is 

uitgevoerd in 2006 komen nagenoeg dezelfde cijfers naar voren voor wat betreft 

woonsituatie, leeftijd en geslacht. Daarnaast wordt in dit rapport notie gemaakt van de 

etniciteit en het opleidingsniveau. De grootste groep, 50% van het totaal heeft de 

Nederlandse etniciteit, gevolgd door 25% van Antilliaanse/Arubaanse of Surinaamse afkomst 

en tot slot 10% met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. Tevens wordt het vermoeden 

uitgesproken dat een klein deel van de voedselbankklanten illegaal in Nederland is. Dit wordt 

door de respondenten slechts in enkele gevallen uitgesproken (Regioplan, 2006, pp. 27-28). 

                                                           

4
 Te vinden op http://www.amsterdam.voedselbank.org/feiten-en-cijfers/ 
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Vanuit mijn eigen ervaring van bij de voedselbank kan ik dit vermoeden bevestigen. Klanten 

van de voedselbank zijn doorgaans lager opgeleid dan de gemiddelde Nederlander. 

In het rapport van Regioplan (ibid., p.28) wordt geconcludeerd: 

‘Klanten van de voedselbank hebben een zelfstandig huishouden, die in problemen met 

een structureel karakter zijn geraakt(sic). Men heeft grote schulden, en er is sprake van 

een meervoudige problematiek. De klanten zijn kwetsbaar in de zin van risicofactoren: 

het betreft disproportioneel veel eenoudergezinnen, laagopgeleiden en mensen met een 

niet-Nederlandse etniciteit. 

Daarnaast worden enkele kenmerken van de leefsituatie genoemd zoals: ‘te hoge woonlasten 

en lasten voor levensonderhoud’; ‘structurele onbalans tussen inkomsten en uitgaven’; 

‘werkloosheid’; ‘lang moeten wachten om aanvraag voor een uitkering’; ‘plotselinge 

veranderingen in leefsituatie [scheiding of ontslag] leiden tot financiële problemen’.  Klanten 

van de voedselbank hebben vaak ‘meervoudige en complexe problematiek’ en ‘maken gebruik 

van meerdere vormen van hulpverlening’ (ibid.). 

4.2.2 Demografische kenmerken van de respondenten5  

Van de klanten van de voedselbank die hebben meegewerkt aan ons onderzoek (n=46) is 

43,5% man en 56,5% vrouw. De leeftijd varieert van 25 tot 77 jaar met een gemiddelde van 

50 jaar en een standaardafwijking van 12 jaar6. Van de respondenten is 39% in Nederland 

geboren, de overige 61% is vrij gelijk verdeeld over maar liefst 18 verschillende landen. 

Opvallend is ook dat het niveau van het hoogst voltooide onderwijs van de respondenten 

sterk uiteenloopt en het gemiddelde opleidingsniveau vrij hoog is. Zie onderstaande figuur 

voor een percentuele specificatie van het opleidingsniveau van de respondenten.  

 

 

                                                           

5
 De percentages die in deze paragraaf worden genoemd betreffen de valide percentages. In enkele 

gevallen waren er missing cases. Op aanvraag kan de uitdraai waar deze paragraaf op is gebaseerd 
openbaar worden gemaakt. 
6
 De gemiddelde leeftijd en standaardafwijking zijn afgerond op hele jaren. 
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Van de ondervraagden leeft 63% alleen en 17,4% alleen met kinderen. De overige 

categorieën; ‘met partner’, ‘met partner en kinderen’ en ‘met andere volwassenen’ omvat 

samen 20%. Dit is dus gelijk aan de gezinssamenstelling volgens de gegevens van de 

Voedselbank Amsterdam. Hieronder ziet u een grafische weergave van de 

gezinssamenstelling van de respondenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22% van de respondenten heeft thuiswonende kinderen van onder de 18 jaar en 11,1% heeft 

thuiswonende kinderen van boven de 18 jaar. Van de respondenten met thuiswonende 

kinderen betrof het in de meeste gevallen 1 kind (n=6), of 2 kinderen (n=7), een enkele 

respondent had 5 thuiswonende kinderen.  

Los van de demografische gegevens van de respondenten is hen gevraagd naar de 

dagbesteding. Opvallend is dat een groot percentage (totaal 43,2%) werkzaam is; 11,4 % 

heeft een betaalde baan, 4,5% verricht zwart werk en 27,3% doet vrijwilligerswerk. 4,5% 

volgt een vorm van scholing (inclusief inburgeringscursussen). Van de respondenten verricht 

18,2% zorgtaken waaronder zorg voor kinderen en mantelzorg. Hoewel uit het voorgaande 

een grote bedrijvigheid blijkt, kunnen we er niet aan voorbij gaan dan maar liefst 25% van de 

ondervraagden geen vaste dagbesteding heeft. 

Qua inkomen in het opvallend dat de meeste respondenten leven van een bijstandsuitkering 

(35%). Voor een verder specificatie van de bronnen van inkomen zie onderstaande figuur.  

 

  

 

 

 

 

11% 

35% 

11% 
7% 

7% 

5% 

24% 

Broninkomen 
loon wwb-uitkering wao aow ww pensioen anders



 20 

4.2.3 Welke problemen ervaren de voedselbankklanten? 

Opvallend is dat wel 80% van de respondenten op het moment kampt met schulden. Dit 

tegenover 11% die op het moment geen schulden heeft maar deze in het verleden wel had en 

9% die geen schulden heeft en nooit had. Het wekt dan ook geen verbazing dat 46% van de 

respondenten hun geld niet in eigen beheer hebben (doordat ze bijvoorbeeld in een 

schuldhulpverleningstraject zitten). De hoogte van de schulden variëren van €200,- tot 

€200.000,- met een gemiddelde van €18.730,-. Daarbij moet worden vermeld dat in 35 van 

de 36 gevallen waarvan de hoogte van de schulden bekend was de schulden gelijk of lager 

waren dan €50.000,-. Van 10 gevallen is de hoogte van de schulden niet bekend, bijvoorbeeld 

doordat respondenten niet wisten hoe hoog hun schulden waren.  

Tevens is de respondenten gevraagd welke problemen zij in het dagelijkse leven ervaren. Het 

zal de lezer niet verbazen dat 38% van de respondenten aangeeft financiële problemen te 

ervaren. Opvallender is dat maar liefst 36% aangeeft problemen te ervaren met de 

lichamelijke gezondheid, en 18% met de geestelijke gezondheid. Problemen door verslaving 

of een strafblad werden beide door 4% van de respondenten genoemd. Wanneer gevraagd 

werd naar problemen in het verleden bleven de percentages redelijk gelijk. Problemen met 

de geestelijke gezondheid en verslaving werden in het verleden door meer respondenten als 

een probleem ervaren. 

Tot slot is het opvallend dat wel 89% van de respondenten gebruik maakt van hulpverlening, 

11% op het moment geen gebruik maakt van hulpverlening en geen enkele respondent niet 

in aanraking is of is geweest met hulpverlening. 

We zien dat klanten van de voedselbank veelal schulden hebben en het financieel overzicht 

kwijt zijn. Dit veroorzaakt stress wat resulteert in gezondheidsproblemen.   

4.2.4 In het kort 

In deze paragraaf geef ik nog een korte beschrijving van de omvang en kenmerken van 

voedselbankklanten op basis van de verschillende genoemde bronnen. Ik verwacht dat deze 

uitspraken van toepassing zijn op de respondenten, en vrij goed generaliseerbaar zijn naar 

klanten van de Voedselbank Amsterdam en voedelbankklanten buiten Amsterdam. 

In Amsterdam zijn rond de 1600 huishoudens klant van de voedselbank, een groep die 

jaarlijks groeit. Klanten van de voedselbank bestaan voornamelijk uit alleenstaanden of 

alleenstaande ouders. De grootse groep (54%) is tussen de 30 en 50 jaar oud. Het merendeel 

van de klanten is vrouw en de duur van het gebruik van het voedselpakket varieert, hoewel 

60% van de klanten een jaar of minder gebruik maken van het pakket. Volgens Regioplan 

(2006) zijn klanten van de voedselbank zijn doorgaans lager opgeleid dan de gemiddelde 

Nederlander maar tegelijkertijd vinden we onder de respondenten een zeer uiteenlopend 

opleidingsniveau. Een groot deel (43%) van de voedselbankklanten verricht werk (in 

loondienst, zwart of vrijwillig), of zorgtaken (18%) maar een kwart van de ondervraagden 

had geen enkele vaste dagbesteding. Bijna alle klanten van de voedselbank hebben schulden 

en bijna de helft heeft het geld niet in eigen beheer. Veel klanten van de voedselbank ervaren 

financiële problemen, en/of problemen met de geestelijke en lichamelijke gezondheid.  
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4.3 Het gevoelsleven van klanten van de Voedselbank Amsterdam   

In dit hoofdstuk laat ik zien hoe klanten van de voedselbank over hun gevoelens praten. Om 

de citaten in de individuele context te kunnen plaatsen is tevens een korte karakterschets van 

de meest geciteerde respondenten opgesteld. Deze vindt u in de bijlage. 

4.3.1 Verantwoordelijkheid en eigenwaarde; in conflict met de norm 

Een rode lijn in de maatschappelijke normen die ten grondslag liggen aan veel gevoelens, 

waaronder schaamte, is gelegen in het discours van eigen verantwoordelijkheid en 

zelfredzaamheid. Het ontvangen van hulp is daarmee een lastige kwestie voor de 

respondenten. Zo vertelt Edith dat het moeilijk is te accepteren wanneer je het niet meer 

alleen kunt redden: 

Edith, (40)    

‘(…)mijn oplossing voor mijn probleem is gewoon m'n bankpas afgeven. Maar dat heeft 

me ook moeite gekost want kennelijk ben ik nogal een trots persoon die alles graag in 

d'r eentje oplost. En, maar ja, he, niemand redt het altijd alleen, en ook al heb je heel 

veel alleen en in je eentje kunnen redden. Toch zul je op gegeven moment het onderspit 

moeten delven.’ 

Door hulp te moeten vragen delft Edith het onderspit, hiermee kan zij niet langer voldoen 

aan het ideaal van de zelfredzaamheid en doet daarmee af aan haar trots. Ook Regilio wil 

het liever zelf doen; op de vraag hoe het hem lukt om te leven van een klein budget 

antwoord hij:   

Regilio, (63)  

‘Nou, kort uitgedrukt hangen en wurgen. Maar ik ben tevreden(…)ik eh maak er liever 

geen gebruik van. (…)Maar omdat ik eh financiële eh niet op eigen kracht kan doen, ben ik 

blij dat die hulp bestaat. Ik ben niet ontevreden, ik heb geen commentaar er over. Ik zeg 

alleen: ik had er liever geen gebruik van gemaakt, dat ik op eigen kracht [had] kunnen 

doorstoven. (...)’ 

Voor Regilio is het kunnen leven van een inkomen verkregen uit arbeid een bron van trots. 

Hij sluit daarbij aan op het maatschappelijke ideaal van actief burgerschap zoals genoemd 

door Elshout et al. (2012). Hoewel ik veel spreek over maatschappelijke invloeden kunnen 

we  er niet aan voorbij gaan dat een groot deel van de socialisatie van het individu plaats 

vindt binnen de ouder-kind relatie. Regilio laat zien hoe maatschappelijke normen die zijn 

geïnternaliseerd door de ene generatie worden doorgegeven aan de andere: 

‘Maar mijn zoon kan zelf zijn boterhammetje en zijn zakgeld verdienen. Daar ben ik heel 

trots en blij mee. En dat vind ik ook duidelijk. En hij weet het, hij voelt het. Maar hij heeft 

er ook begrip voor dat het noodzakelijk is. En dat eh daar ben ik heel blij dat het in de 

opvoeding doorgedrongen is tot onze kinderen dat ze weten wat jullie hebben niet hoeft te 

stelen, je kunt werken om het te eh kunnen krijgen.’ 

Naast het ideaal van de zelfredzaamheid en van het verrichten van betaalde arbeid 

verhouden respondenten zich tot een neo-liberaal discours waarin maatschappelijk succes 

wordt gekoppeld aan materieel bezit. Het niet aan dit materialistische ideaal kunnen 

voldoen heeft in de belevingswereld van Rabin grote gevolgen. Hij blikt met smart terug 
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op betere tijden: 

Rabin, (50)    

‘Ik had voor mezelf had ik 3 auto's. Ik heb een ehm, 3 abonnementen. Dit is een kneusje 

wat ik hier heb. Dat is niks ik had een hele dure televisie had ik gekocht voor 2500 

euro. Deze apparatuur die zijn gewoon maar 15 euro, 10 euro gekocht. Wat ik hier had 

staan dat is eh, laat ik maar zeggen, was een kapitaal. Dat heb ik niet meer. De auto 

wat ik reed waren mooie auto's,  waren dure auto's. Een dure grap. Ik reed ermee op 

straat en ik eh, had zo'n bekijk. Ik ging met vakantie, ik kon eh, ik kon genoeg mooie 

vrouwen vinden. Ja. Dan had je ook vrienden en vriendinnen. En nu heb je het niet 

meer. En dan heb je gewoon NIKS, t'is afgelopen.’ 

In de beleving van Rabin had het niet langer kunnen voldoen aan het maatschappelijke 

ideaal van materieel succes verregaande sociale gevolgen. Maar niet alleen het verkrijgen 

van luxegoederen is een probleem. Klanten van de voedselbank moeten allen leven van 

een zeer klein budget. Hierdoor wordt het moeilijk om de gebruiksvoorwerpen aan te 

schaffen die noodzakelijk zijn om mee te komen in het alledaagse sociale verkeer. Het 

ontberen van deze voorwerpen kan leiden tot conflicten met maatschappelijke normen, 

bijvoorbeeld op het gebied van presentatie en modebeeld. In de beleving van Hassan is het 

niet via de gangbare weg kunnen verkrijgen van deze gebruiksvoorwerpen een groot 

obstakel. Tijdens het interview laat hij mij zien dat er gaten in zijn schoenen zitten en 

vertelt: 

Hassan, (41)  

‘Ik moet heel erg kijk, als je gaat naar broek kijken en zegt ja ik wil ook een broek en 

schoenen. Kijk naar schoenen zoals nu een paleis. Ter vergelijking met vroeger 

(onverstaanbaar kon?) ik naar schoenen en hoeveel is dit? Oké die zijn in de aanbieding 3, 

nee twee betalen of 120, 150. Oké, is klaar bye bye. Dan heb ik mooie schoenen. Vier, vijf, 

zes, tien schoenen thuis. Nu heb ik helemaal geen helft van schoenen. Als ik loop met een 

eh, in de winkel kijk ik naar vitrine. Dan wil ik een zes, zie ik de schoenen zoals een paleis, 

zoals een huis. Moet ik een huis kopen niet een schoenen, echt zo.’ (…) 

‘Weet je hoe duur, alles is duur. Alles wordt echt duur. Ik wil gewoon geloof mij dit heb ik 

van de straat gepakt echt. Dit heb ik van de straat gepakt. Waarom.’  

Interviewer: ‘U heeft uw schoenen van de straat.’ 

 ‘Ja echt.’  

In de verhalen van de respondenten komt naar voren dat zij moeite hebben met het niet 

kunnen voldoen aan allerlei maatschappelijke idealen. In veel gevallen zijn zij zich er ook 

wel degelijk van bewust dat zij zich hieraan moeten voldoen en dat dit invloed heeft op 

manieren waarop ze zich voelen. De respondenten nemen zelf ook waar dat deze 

maatschappelijke idealen neerslag vinden in henzelf. Toch zijn zij hierbij niet machteloos. 

Door een rationele benadering van maatschappelijke idealen kan Edith haar eigen wensen 

en gevoelens in perspectief plaatsen: 

Edith  

‘Nou, ja wat voor de 1 niet essentieel is, is voor de ander wel essentieel. Als ik die hele 
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maatschappij waarbij schoonheid nogal hoog opgedreven wordt, het schoonheidsideaal 

en van alles wat je zou moeten hebben, en daarmee is deze algehele maatschappij denk 

ook wel in de problemen gekomen. Ja. En steeds maar willen voldoen aan allerlei idealen 

die voor jou helemaal niet noodzakelijk hoeven te zijn. Dus. Ten eerste ik zal nooit korten 

op mijn make-up, ik zal wel goedkope make-up kopen maar ik zal altijd make-up blijven 

dragen.’ 

‘En het is niet om een schoonheidsideaal te doen maar omdat ik het zelf prettig vind. Ja, zo 

heb je natuurlijk heel veel dingen; nieuwe kleren, schoenen, etc. allerlei spullen en zaken; 

hobby's, vakanties, ja dat soort dingen kan je gewoon allemaal niet.’ 

Edith laat zien zich bewust te zijn van de sturende kracht van de maatschappelijke idealen 

en bekritiseerd deze. Toch geeft zij ook aan een specifiek maatschappelijk ideaal wel te 

willen voldoen, niet omdat het een maatschappelijk ideaal is maar omdat zij het zelf wilt. 

Het waarnemen van maatschappelijke normen en gevoelsregels stelt het individu in staat 

zich er op een bepaalde manier toe te verhouden.  Door rationalisatie ontstaat zo een 

breuk tussen het individu en de sociale omgeving. Hierdoor is het mogelijk creatief om te 

gaan met de verschillende persoonlijke en maatschappelijke normen. Hierover meer in het 

hoofdstuk over de omgang met emoties (4.4.2). 

4.3.2 Schaamte  

Door acht van de achtendertig respondenten die over emoties spraken wordt de emotie 

schaamte expliciet onder woorden gebracht. Bij de overige respondenten wordt dit niet in 

directe zin uitgesproken. Dat wil echter niet zeggen dat zij geen gevoelens van schaamte 

ervaren. Bij een deel van de respondenten valt dit namelijk ook tussen de regels door te lezen. 

Zo zien we bijvoorbeeld dat voor veel respondenten de weg naar de voedselbank letterlijk 

een vervelende ervaring is. Dit wordt uitgesproken door Vera: ‘Het is niet leuk om, om, [het] 

staat mij ook tegen daar naartoe te fietsen en je tassen op te halen.’  

Binnen de ervaring van het gebruikmaken van de voedselbank heeft zichtbaarheid, zien en 

gezien worden een belangrijke plek. Daarmee kunnen de uitgiftepunten van de voedselbank 

voor de klanten een plek worden waar zij zich schamen, het is immers de plek waar voor de 

buitenwereld zichtbaar wordt dat ze dingen doen die niet stroken met de norm. Bij enkele 

uitgiftepunten in Amsterdam heeft de voedselbank dusdanig beperkte ruimte dat de klanten 

buiten in de rij moeten staan. Tijdens het veldwerk dat ik voorafgaand aan dit onderzoek heb 

verricht viel het mij dan ook op dat veel klanten van de voedselbank een schuchtere houding 

aannemen. Het is moeilijk om de klanten te benaderen en in het contact reageren ze vaak 

kortaf.  Sommige voedselbankklanten proberen dan ook voor zover mogelijk te verbergen dat 

zij naar de voedselbank gaan. Jessica geeft aan dat zij zich er voor schaamt om aan de wereld 

te laten zien dat zij het moeilijk heeft echter doordat zij het voedselpakket moet ophalen kan 

zij hier niet aan ontkomen: 

Jessica, (41)  

‘(…) ze niet met andere mensen ehm, eh, beschaamd willen worden als iemand eh ja, ze 

willen gewoon niet aan de wereld laten zien van ik heb het moeilijk. En ja, dat vind ik, dat 

had ik eerst ook van dat ik stond bij de voedselbank en schuilen achter elke auto(…)’ 

Niet alleen in de presentatie naar de sociale omgeving speelt schaamte een rol. Het aanwezig 

zijn in de voedselbank zelf vormt voor veel klanten een situatie waarin zij in conflict komen 
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met hun gevoelens. Zo vertelt Hassan dat zijn schaamte ertoe leidt dat hij zo snel mogelijk 

weer weg wil uit het uitgiftepunt. 

 

Hassan 

‘(…) als ik daar toe ga dan schaam ik gewoon echt. Ik word gewoon absoluut eh 

[grinnikt]…. Ja, echt moeilijk gewoon. Gevoel, mijn gevoel binnen. Ik wil gewoon snel 

van daar weg. Als ik binnen ben daar dan wil ik echt zo snel weg. Ik wil niemand dat 

mij zien. En als ik ook zie dat eh ja, je moet gewoon iets nemen die willen niet. Zoals 

bijvoorbeeld ja wat ga je daar nemen. Je neemt brood oké, dat is prima. En dan maar 

ja. Eh ik vind gewoon een beetje ik weet niet.’ 

Ik sprak Hassan aan in de voedselbank om hem een training aan te bieden. Hij meldde zich 

aan maar kwam niet naar de training. Later bleek dat hij geen idee had wat ik hem 

eigenlijk had aangeboden en alleen maar had toegezegd om zo snel mogelijk weer uit te 

voedselbank te kunnen vertrekken: 

‘Dus ik wou gewoon, toen was ik met jou daar en ja jij vertelt mij maar ik wil gewoon 

snel weg van daar want ik schaam me daar.’ 

Doordat hij zich schaamde faalde onze interactie compleet. Voor Hassan is er binnen de 

voedselbank maar weinig ruimte voor het accepteren van hulp. Later, toen ik bij hem 

langsging voor het afnemen van het interview en achteraf vertelde over de training, bleek 

Hassan enthousiast om aan de training mee te doen. Ik gaf hem alle gegevens over de training 

maar heb zijn aanmelding nooit ontvangen. Blijkbaar was de drempel nog te hoog. 

Dat de weg naar de voedselbank een beschamende ervaring is wordt door de respondenten 

gekoppeld aan bepaalde maatschappelijke verwachtingen. Zo brengt Jessica onder woorden 

hoe haar vrienden zich afkeurend opstellen ten opzichte van het gebruik maken van de 

voedselbank: 

Jessica 

‘(…)[vrienden van mij] weten dat ik daar naartoe ga maar voor hun is het een heel, ja nee 

dat ga je niet zelf doen [alsof R voor vrienden spreekt] maar dus je moet best wel over, 

tenminste als je gewoon studeert en altijd gewerkt hebt, moet je best wel over een 

drempel heen, dus toen mijn ouders het voorstelde was ik ook eerst heel boos omdat het 

dan toch een stempel heeft van mensen, ja, dan gaat het echt wel heel slecht met je he, als 

je naar de voedselbank moet. En dat ging het ook, financieel, dus ik moest ook wel. Dus het 

helpt ook wel een beetje. Maar ehm. Ja, dus, dus, door hun toen ben ik meer gaan, toen 

dacht ik misschien is het ook wel inderdaad gewoon het beste nu. Dus de eerste keer 

kwam ik daar echt heel erg met mijn hoofd naar beneden bijna schamend.’ 

We zien hierin weer terug dat de voedselbankklanten zich wel degelijk bewust zijn van de 

maatschappelijke normen waartoe ze zich moeten verhouden: ‘dan gaat het wel heel slecht 

met je, als je naar de voedselbank gaat’. En ‘als je gewoon studeert en altijd gewerkt hebt [dan] 

moet je best wel over een drempel heen’ Jessica trekt dan ook zelf de conclusie dat de schaamte 

die zij de eerste keer voelde bij het bezoeken van de voedselbank voortkwam uit het niet 

kunnen voldoen aan de  maatschappelijke norm: ‘(…)dat  ga je niet zelf doen (…) [maar] ik 

moest wel (…) dus de eerste keer kwam ik daar (…) bijna schamend.’ 
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We zien dat wanneer de respondenten aangeven kennis te hebben van de maatschappelijke 

normen, ze deze vaak vertalen naar verwachtingen van bepaalde personen of groepen 

personen. Binnen de verschillende mensen die de sociale omgeving vormen kunnen er tevens 

nuances zijn in welke normen van toepassing zijn. Tegelijk laten de respondenten weten zich 

te moeten verhouden tot allerlei verschillende normen. 

Regilio  

‘Ik schaam me niet voor de voedselbank, wat de buren denken heb ik schijt aan. Ik val ze 

niet lastig om een bordje eten. (…) Ik wil niet, mensen hoeven niet voor mij te denken, ik 

doe het zelf. Het zijn dingetjes die ik, als een nuchter persoon bekijk. Vroeger had ik 

problemen met de voedselbank. Ik zeg: wat is dit voor een onzin?’ 

‘Ik kan met een opgeheven hoofd door de straat lopen. Ik schaam me niet voor dat ik bij de 

voedselbank loop. Ik ben niet in de boeien geslagen bij Albert Heijn omdat ik een eh 

broodje gestolen heb.’ 

‘Ik heb vroeger schaamte gevoeld maar die heb ik eh ter zijde gelegd. Ik wil niet dat ik eh 

me eigen schaam want net wat ik aangaf, ik hoef het niet bij Albert Heijn te stelen.’ 

Hoewel Regilio aangeeft zich niet te schamen en zich niets aan te trekken van wat zijn buren 

van hem denken, voelt hij de noodzaak dit tot wel negen keer te benadrukken. Daarmee geeft 

hij aan dat hij zich wel degelijk bewust is van de norm en deze voor zichzelf een plek moet 

geven. Verder komt in zijn spreken naar voren dat hij zich moet verhouden tot twee 

verschillende normen. Hij spreekt namelijk over het gebruik maken van de voedselbank als 

een alternatief voor stelen. Gebruik maken van de voedselbank is beschamend, maar te 

moeten stelen is nog veel erger: 

Regilio 

[Gebruik maken van de voedselbank] ‘verlicht (…) een zware last (…) op een heel zachte 

manier, zonder dat je hoeft te zeggen ja maar ik schaam me er voor of ik durf het niet. 

Nee, het is heel mild. In het begin had ik er moeite mee. Ik dacht van m'n kameraden, die 

kennen die mensen niet. Maar de mensen die me kennen zeggen ook: jij bij de 

voedselbank? Ik zeg: wat moet ik dan, stelen? Oja, gelijk heb je. Dat is een hele zwarte 

vorm van het leed.’ 

Het gebruikmaken van de voedselbank leidt tot een milde vorm van lijden, maar deze is 

acceptabel wanneer het alternatief het overtreden is van de wet. Deze overtreding draagt 

namelijk een zwaardere sanctie: 

‘Ik schaamde me er ook voor.  Maar eh nu ik weet dat ik niet hoef te stelen bij Albert Heijn 

of Dirk van de Broek of eh bij Comar of C1000 heb ik rust in mijn leven in mijn gezin en in 

mijn hart. Ik denk van nou FUCK YOU. Ik ga naar de voedselbank. Klaar is kees. Ik hoef jou 

niet lastig te vallen. Dat is voor mij een HELE verlichting. Ik ben van dat gezeik en dat 

gezeur en gebedel af. En gesteel.’ 

‘Ook mijn buurt zegt: zoiets is voor een heleboel mensen een schaamte. Maar als je in de 

boeien afgevoerd wordt en de hele buurt kent jou en ze zien het en je tasje van de Albert 

Heijn wordt een busje in gegooid, dan heb je een slechte naam en een slecht voorbeeld. En 

de mensen denken van moet jij wat zeggen dief.’ 
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‘…als je in nood bent, dan een heleboel mensen die raken in paniek. Ik kan ook de 

tippelzone op. Maar die mensen die willen een oplossing vinden en het wordt van kwaad 

tot erger. En door het kwaad en erger is het helemaal los. Daar verlies je alles. [kucht] Je 

aanzien, je kinderen, je familie. Mensen gaan zich voor je schamen. En nou schaam ik me 

voor niemand. Ik hoef niemand lastig te vallen.’ 

Waar Jessica en Regilio nog spreken van een normering door hun directe sociale omgeving, in 

de vorm van buren en vrienden, laat Jurenne zien hoe zij culturele verwachtingen heeft 

geïnternaliseerd, die zo haar gevoelsleven en handelen structureren: 

Jurenne, (54)  

‘(…)Ik ben heel ik ben Nederland HEEL dankbaar dat er deze bronnen zijn. Ik ben eigenlijk 

was ik beledigd dat ik gebruik moest maken van voedselbank, maar dat is meer cultuur 

iets. Ik kom van de Antillen. En als mensen weten dat ik DAAR gebruik nou dan is het een 

schande. Mijn moeder zou wakker liggen. Ik kom uit het gezin waar we kennen geen 

armoede. En mensen zouden dat hoe Curaçao in mekaar zit, niet begrijpen. Snap je? Dus 

het moment dat ik die hulp kreeg, liep ik naar de voedselbank en ik huilde alleen maar 

met mijn karretje. Ik schaamde me kapot. (…)’ 

Jurenne laat zien dat een bepaalde maatschappelijke norm zo wijdverbreid kan zijn dat deze 

als een cultureel gegeven beschouwd kan worden. In de Antilliaanse cultuur is gebruik van de 

voedselbank ‘een schande’. Hoewel Jurenne in Nederland woont en de mensen die haar 

zouden beoordelen dus niet aanwezig zijn, verhoudt ze zich nog steeds tot hun 

verwachtingen. Hieraan zien we dat zij deze normering heeft geïnternaliseerd. Bij het 

overschrijden van deze norm, door hulp te krijgen, komt zij hiermee in conflict: ‘Ik huilde 

alleen maar(…) Ik schaamde me kapot(…)’   

In hun spreken leren de respondenten ons dat we in het bestuderen van schaamte rekening 

moeten houden met verschillende normen, op verschillende niveaus, waaraan een individu 

onderhevig kan zijn. 

4.3.3 Vervreemding 

Een veelgenoemd probleem (n=11) waar de respondenten mee kampen betreft de sociale 

beperkingen die in relatie staan met hun financiële situatie. Dit uit zich onder andere in zeer 

praktische problemen als een beperking van bewegingsvrijheid, maar ook het verlies van 

vrienden en onbegrip vanuit de sociale omgeving hetgeen leidt tot een gevoel van 

vervreemding. Dit komt overeen met de bevindingen van Hamelin et al. zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.1. In de beleving van enkele respondenten heeft de verandering in de sociale 

structuur verregaande gevolgen. Zo voelt Hassan zich afgesloten van de wereld die eens voor 

hem openstond: 

Hassan 

‘Ik zit nu in de gevangenis. Je vraagt van mij net, 2 minuten later heb je een strafblad, bij 

de politie ofzo wat je net heb gezegd. Ik wou bijna tegen jou zeggen, ja. Ik heb een, ik zit 

nu in de gevangenis. In mijn eigen huis... Maar ja niet van de, ga je niet zeggen, van de 

politie. Want dat is niet zelfde. Ik heb zelf, ik ben echt in de gevangenis. Ik kan echt niet 

bewegen. (…)Heb helemaal geen rust(…) De andere deur van de andere wereld is dicht 

van jou. Dan heb je andere wereld. Mijn wereld nu is gewoon is einde wereld.’ 
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Door een gebrek aan financiële middelen zijn veel klanten van de voedselbank beperkt in hun 

bewegingsvrijheid. Doordat zij geen geld hebben voor een auto, het openbaar vervoer en een 

fiets, kunnen zij zich slechts bewegen binnen een beperkt geografisch gebied. Hierdoor is 

contact met mensen hierbuiten moeilijk. De respondenten geven aan hier moeite mee te 

hebben. Daarnaast zijn aan bepaalde sociale settingen rituelen verbonden die geld kosten 

zoals het geven van cadeaus. Philippe leeft van 40 euro in de week. Hij vertelt tijdens het 

interview dat hij in zijn bewegingsvrijheid beperkt is doordat hij de bus niet kan betalen. 

Daarnaast maakt zijn beperkte budget het contact met zijn naasten moeilijker: 

Philippe, (51)   

‘Ik heb ook kinderen soms wil ik ook naar mijn kinderen gaan en ook kleinkinderen. Kan 

ik niet. Ik kan geen cadeautje. Niks kan ik kopen. Ik kan niks erbij. Ik kan niks, niks, niks. 

En die veertig euro het is alleen hier in de buurt zo dus eh. (…) Ben nu in de put zo, laten 

we zo zeggen.’ 

Los van deze praktische problemen hebben meerdere respondenten moeite met het 

wegvallen van vriendschappen en steun uit hun sociale omgeving. We kunnen dit 

interpreteren als een sanctie voor het overschrijden van een in een bepaalde setting 

belangrijke norm. Zo laten respondenten zien dat vooral mensen die het goed hebben en 

daarmee aan de maatschappelijke normen kunnen voldoen daaraan vasthouden. Wanneer 

iemand in hun sociale omgeving hier niet meer aan kan voldoen, wordt deze uitgesloten. Voor 

Clara is het inzicht in dit proces een bron van verdriet: 

Clara, (54)  

‘sociaal vond ik het heel moeilijk. (…)in de jaren,  heb ik toch heel wat mensen verloren. En 

dat zie je wel duidelijk als je alles om je heen hebt en je hebt het leuk en je heb een goeie 

baan, dan zie je heel veel mensen om je heen hangen en zoemen. En zodra dat dan niet 

meer is of je problemen hebt, zijn ze allemaal niet thuis. He op een paar na, en dat vond ik 

heel erg verdrietig bovenop de problemen. Want dat vind ik confronterend, dat vind ik 

echt wel een eyeopener. He je kent het cliché he, dat hoor je overal maar het is zo waar… 

Vind ik wel heel naar dus het sociale aspect veranderd ook he. Als je weinig geld hebt hoor 

je der eigenlijk niet zo bij.’  

Financiële problemen kunnen dus leiden tot het wegvallen van vriendschappen. Het gevolg is 

dat je moet wennen aan een andere intensiteit van sociaal contact. Voor Vera is dat  niet 

gemakkelijk: 

Vera, (53)  

 ‘(…) voor mij was het een hele grote slag om echt alleen te zitten en de hele tijd bij mezelf 

te zijn.’(…) En ja, ik voel me op dit moment heel erg aan de kant staan. En eh ik kan me 

HELEMAAL niet meer voorstellen dat dat anders zal zijn. En dat vind ik, dat werkt niet 

echt mee als je het hebt over een lekkere gemoedstoestand.’ 

Met het verlies van vriendschappen en sociale structuur lopen de klanten van de voedselbank 

het risico om in een sociaal isolement te geraken. We zien dit terug in de beeldspraak die de 

respondenten gebruiken om de situatie te omschrijven: ‘je zit in de gevangenis’, ‘je zit in de 

put’, ‘je hoort er niet bij’, ‘aan de kant staan’. Al deze metaforen verwijzen naar het afgesloten 

of vervreemd van de omgeving zijn. Mensen worden gevormd door hun sociale omgeving en 

wanneer deze sociale omgeving verandert, kan dit ook verandering in henzelf 
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teweegbrengen. Onder de respondenten leidt dit tot onrust, verdriet en verwarring. Een 

welhaast sociologische observatie hierover wordt gedaan door Kirsten: 

Kirsten, (53)  

‘Ik heb buiten mijn werk en voordat ik ooit ging studeren altijd ook vrijwilligerswerk 

gedaan. Ik ben heel sociaal met buurt bezig geweest. En dat was er allemaal niet meer. 

Dus ik was ook helemaal mezelf kwijt.’ 

Met het verlies van sociale structuren en het onvermogen te spiegelen aan voormalig 

vertrouwde normatieve kaders raakt Kirsten niet alleen vervreemd van haar omgeving maar 

ook van zichzelf. 

4.3.4 Stress, angst, paniek en depressie 

Los van de hiervoor beschreven gevoelens van schaamte en vervreemding in relatie tot de 

maatschappelijk normen, spelen ook andere gevoelens een rol. Voor een groot aantal 

respondenten (n=14) geeft de leefsituatie aanleiding tot gevoelens van neerslachtigheid, 

angst, stress of slapeloosheid. Opvallend is ook dat respondenten aangeven totaal 

neergeslagen te zijn door hun leefsituatie. Voor velen is de emmer vol. Zo vertelt Gaby: 

Gaby, (38)   
‘Ja het is moeilijk gewoon het is ja, ja, goed, ja, ja want ik krijg ook geen alimentatie, niks, 
gewoon niks. Ik moet het in mijn eentje doen en ja, ja voor die kinderen in het ook niet 
leuk want ik word heel snel boos nu gewoon ze hoeven maar even iets te zeggen, dan vlieg 
ik ze aan en zo en want ja ik ben met andere dingen bezig van oh hoe gaan we morgen dit 
doen of ik moet overblijfgeld betalen want ik moet werken want ik kan ze niet van school 
halen, al die dingen gewoon maar ja ze zijn nog klein, ze begrijpen het niet, dus dan is het 
van ja mama dit, ja mama dat. Dus ik, ja, ik heb zoiets van ik moet gewoon een klacht 
indienen tegen ze, gewoon mentaal psychisch gewoon wat ik [emotioneel] ja ik bedoel wat 
ik allemaal moet meemaken alleen god mag het weten, maar het kan gewoon niet, ik vind 
het gewoon onmenselijk (…)[Je bent gewoon aan het] overleven, je bent aan het denken 
van oh wat ga ik volgende week doen ok dan ga ik dinsdag of woensdag ok ik werk 
maandag dinsdag ok de woensdag ga ik daar kunnen gaan ok weet je dat soort dingen en 
eh ja dus ik heb geen nee ik heb geen tijd voor anderen of geen tijd ja het wordt teveel 
voor mij.  

 
Onder de stress die de leefsituatie hen oplevert zijn sommige voedselbankklanten extreem 

prikkelbaar. Zo kunnen kleine incidenten in hun beleving grote obstakels opleveren. Dit kan 

leiden tot een staat van paniek. Iedere nieuwe prikkel is er al snel een te veel. Een voorbeeld 

hiervan wordt gegeven door Adriaan wanneer hij vertelt over het moment dat hij diep in de 

financiële problemen zat en een brief ontving die hij als zzp’er moest invullen: 

Adriaan, (57)  

‘Ik had wel ook dat soort reacties, eh, van eh, ik kon het niet meer allemaal aan, niet meer 

allemaal tegelijkertijd teveel. (…)En dat ging, weken heb ik, dat heb ik nog weken gekost 

om me te realiseren dat ik het helemaal niet moest invullen maar alleen ondertekenen. 

Want dan denk je, o ik vul hier netjes eh, dit en dat in, en ik weet niet eens meer precies 

wat ik  heb ingevuld en dan word je helemaal panisch(…)’ 
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Voor veel respondenten leidt de huidige leefsituatie tot confrontaties waaraan ze niet gewend 

zijn. Dit kan emotionele gevolgen hebben. Zo vertelt Clara dat het ontvangen van een 

aanmaning als een donderslag bij heldere hemel kwam: 

Clara 

‘Eh ik zag die brieven ooit bij me partner en ik raakte helemaal in paniek. Ja heel erg, 

omdat ik het niet gewend bent. Ik heb me hele leven lang voor mezelf gezorgd, vanaf 

jongsafaan. Vandaar dat ik heel goed met geld om kan gaan. En eum ik heb nog NOOIT 

financiële problemen gekend in mijn leven. En geloof me, ik heb altijd weinig verdiend. 

Maar daar gaat het niet om. Ik ben met heel weinig altijd heel gelukkig geweest. Maar ik 

had nooit geldzorgen. Dat is heel, dat is heel iets anders. En zo'n brief raakte ik ECHT 

totaal in paniek. Ik vond het ZO eng, ik vond het ZO vreselijk confronterend. Ik vond het 

afschuwelijk, ik raakte echt in paniek.’ 

Voor enkele respondenten is de leefsituatie aanleiding tot zelfreflectie:  

Vera, (53)  

‘Er was natuurlijk ook een psychische component en die komt natuurlijk nu ook vol op me 

af. Omdat ik hem niet kan betalen denk ik van hoe ben ik hier ooit in terechtgekomen? En 

in feite ga je graven en dus persoonlijk graven. Nou dan kom ik er wel heel veel dingen 

tegen die verder gaan dan alleen maar denken van: oké dat kan ik wel afbetalen want ik 

verdien toch genoeg. Het is echt wel een enorme schuld en ehm nou ja goed daar ben ik 

natuurlijk ook mee bezig. Het psychologische stuk zit daar ook aan vast. (…)ik heb wel, 

wel een rooie draad van depressie en ik merk dat ik daar nu ook in verval dus dat ik heel 

veel energie kwijt ben aan dat stuk.’ 

Vera laat ons zien dat het hebben van schulden een plaats krijgt in de psyche, je 

omstandigheden worden deel van wie je bent. Daaraan verbindt Vera een rode draad van 

depressie. Dit is een gevoelsstatus waar meer voedselbankklanten last van zeggen te hebben. 

Zo zien we dit weer terug bij Manuela: 

Manuela, (64)  

‘En, ik word heel depressief door die vele schulden. Briefjes. Mensen bellen. Mijn familie 

helpen vaak. Kort tijd niet veel tijd. Niet altijd. Ook hun eigen schulden eigen, ja daarom.’ 

‘Maar soms dan dan huilen zo en als gaat slapen lekker slapen morgen zo doen he veel 

positief en zal doen zo en zo en zo. Nee hoor. [onverstaanbaar] Huilen. Denken. Waarom? 

Er is niemand dood.’ 

Manuela heeft naar de maatstaven van de Nederlandse samenleving een kwalitatief 

minderwaardig leven. Manuela heeft te kampen met zowel lichamelijke als geestelijke ziekte, 

leeft van te weinig geld om haar vaste lasten te betalen maar snapt niet waarom zij zo 

verdrietig is. In deze situatie zou het goed kunnen dat Manuela’s maatschappelijke positie 

aanleiding zou zijn tot gevoelens van neerslachtigheid echter in haar spreken draait ze de 

situatie om en stelt haar depressie centraal.  

Een ander probleem voor veel klanten van de voedselbank is dat zij geen uitweg zien uit hun 

financiële problemen en daarbij komende beperkingen en maar weinig vertrouwen hebben in 

een betere toekomst. Een van vele voorbeelden hiervan is Gaby die met hoop op een beter 
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leven uit Ghana vertrok en naar Nederland kwam. Door een gebrek aan maatschappelijk 

perspectief is zij compleet gedemotiveerd en gelooft zij niet langer dat haar handelen effect 

kan hebben op haar situatie: 

Gaby, (38)  

 ‘Ja. Ik heb eh ja ik had eh heel veel toekomst voorzien. Maar nu in deze moment ik ben 

vanaf veertien jaar ben ik hier gekomen. Dus nu ben ik bijna tien jaar. Dus tot nu toe ik 

had eh normaal ik heb niet mijn school afgemaakt wat ik wilde door mijn probleem. Dus 

eh mijn eh mijn toekomst is eh helemaal eh voorbij. Dus ik weet het niet nu heb ik 

helemaal geen hoop meer. …Maar mijn droom is helemaal echt voorbij nu heb ik helemaal 

geen die individu zelf ook doen dat opleiding moet ik afmaken en dan ga ik ook door en 

tussendoor mag ik ook eh modeshow lopen en zo. Nu door mijn leven heb ik alles nu 

verpest. Heb ik al mijn kinderen en dit dus kan ik dat opleiding niet meer doen. Dus nu heb 

ik helemaal geen hoop meer. Ik weet ook niet wat ik ga doen. Dus ik zit ja. Ik weet het niet. 

Ik weet het helemaal niet.’ 

Het is opvallend dat uit het spreken van de respondenten naar voren komt dat hun 

leefsituaties aanleiding zijn voor uiteenlopende ongewenste emotionele reacties. De 

respondenten drukken dit uit in de termen: paniek, druk, energie of het ziektebeeld 

depressie. Een aansluitend  probleem is dat voedselbankklanten niet langer de middelen 

hebben om hun dromen te verwezenlijken en zich machteloos voelen iets aan hun situatie te 

veranderen. In dit laatste kunnen we de theorie van Elias bevestigd zien. De respondenten 

hebben bepaalde maatschappelijke verwachtingen maar zijn niet in staat hieraan te voldoen. 

Dit kan leiden tot een intern conflict tussen de persoon, zijn leefsituatie en de 

maatschappelijke normen waartoe hij zich moet verhouden en die deel van hem zijn. Dit 

conflict uit zich weer in emoties. In het volgende hoofdstuk kijken we verder naar de 

manieren waarop de respondenten met deze situaties en aanverwante emoties omgaan. 

4.4 Werken aan emotie 

Klanten van de voedselbank hebben te kampen met een scala aan ongewenste emoties. Toch 

staan zij hier niet machteloos tegenover. Er zijn verschillende omgangsstijlen te 

onderscheiden waar de respondenten zich van bedienen. De belangrijkste betreffen 

presentatie (waaronder verbergen en (ver)delen), relativeren en een groep van stijlen die 

zich richt op onderdrukking en vermijding. 

4.4.1 Presentatie naar de buitenwereld  

Twee manieren van omgang met emoties hebben als gemene deler dat zij zich verhouden tot 

de presentatie. Eén betreft het verbergen en strategieën van presentatie. De ander betreft het 

delen met anderen om het te verlichten. 

Verbergen 

Onder de respondenten komt naar voren dat zij zich vereenzelvigen met een bepaalde 

culturele achtergrond. Deze culturele achtergrond (en bijhorende normen) zijn bepalend 

voor de manieren waarop de respondenten hun problemen en emoties presenteren. Zo laat 

Ton zien hoe zijn sociale omgeving hem heeft geleerd zijn gevoelens niet te tonen: 

Ton, (53) 
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Interviewer: ‘Ja, zou je kunnen zeggen dat je in het verleden problemen hebt gehad met je 
geestelijke gezondheid? Als gevolg van eh’ 
 
Ton: ‘Ja nou zeker weten. Luister ik heb een heel heftig leven achter de rug. Echt heel erg 

heftig. Eh, ik ben half opgegroeid in de rooie buurt. Ik deed als jongentje van 8, 9 jaar 

boodschappen voor de hoeren daaro, en ik heb daar later zelf mijn vriendinnen gehad en 

ik heb er, na ja, een heel heftig leven laat ik het zo zeggen, laat ik niet in details treden. En 

dat doet, dat is niet dat dat niets met je doet maar dat is wel een, ik kom dus uit een 

cultuur zeg maar waar mensen niet gauw toe zullen geven dat ze geestelijke problemen 

hebben. Maar het zijn bijna allemaal een zooitje psychopaten bij mekaar dus wat dat 

betreft ja.’ 

Ton komt uit een cultuur waarin mensen niet snel zullen toegeven dat zij problemen hebben. 

Het naar de buitenwereld toe ontkennen van problemen en emoties zal wellicht een sociale 

functie hebben, maar doet er niet aan af dat het individu problemen heeft. Ton praat ook over 

zichzelf wanneer hij zegt: ‘maar het zijn allemaal een zooitje psychopaten’. 

Vergelijkbaar is de situatie van Jurenne die de eerste drie maanden dat zij gebruik maakte 

van de voedselbank dit geheim hield voor haar omgeving: 

Jurenne 

‘Weet u wat mijn ervaring is? Mensen laten ze je zich vaak, als je, laat me het zo stellen. 

Allochtonen, ik houd niet van dat woord, maar ik noem het nu even, ik ben ik kom uit 

Curaçao en ik weet dat Surinamers met name en wij ook, wij houden dat voor de 

buitenwereld schijn. Dus ik kan met mijn leuke jurk van Zeeman en mijn mooie bloesje en 

dan ga ik me toch op zo'n manier kleden. Kijk als iemand me nu op straat ziet met mijn 

zonnebril van vier euro van V&D dan zie ik er toch hartstikke mooi uit? Niemand zou 

denken ze loopt bij de voedselbank [R lacht] Snapt u? Het, we hebben een soort, ja, ik wil 

niet zeggen gezichtsverlies, want het is heel erg cultuur. En ik denk dat DAT maakt dat 

veel mensen in de shit zijn en niet gaan kloppen.  (…) Met name donkere mensen hebben 

dat heel erg.’ 

Jurenne geeft, net als Edith aan dat eerder deed, aan dat het voor klanten van de voedselbank 

een probleem is te voldoen aan bepaalde schoonheidsidealen. Hierbinnen rust een culturele 

veronderstelling dat je wanneer je weinig geld hebt, je niet goed kunt kleden. Jurenne maakt 

hiervan gebruik door het om te draaien. Zij zet de norm naar haar eigen hand. Ondanks dat zij 

weinig geld heeft, kan ze zich goed te kleden en weet daarmee voor de buitenwereld 

verborgen te houden dat ze weinig geld heeft. Hierin komt naar voren hoe belangrijk het voor 

haar is zich goed te presenteren. Hierin falen kan leiden tot ‘gezichtsverlies’.  

We zien dus dat klanten van de voedselbank naar hun sociale omgeving zo min mogelijk 

signalen afgeven die in strijd kunnen zijn met de geldende normen. Hierbij kunnen ze tevens 

de maatschappelijke idealen zoals het schoonheidsideaal gebruiken om hun financiële 

problemen te verbergen, en daarmee confrontaties met de sociale omgeving voorkomen. Dit 

is een praktische methode om bijvoorbeeld geanticipeerde schaamte te voorkomen.  

Op een ander niveau houden klanten van de voedselbank zich bezig met de presentatie van 

hun emoties. Wanneer de leefsituatie aanleiding geeft tot ongewenste emoties worden die in 

lang niet in alle gevallen met de sociale omgeving gedeeld. Dit kan zijn doordat het tonen van 
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de emotie op zichzelf een overtreding is van het normatieve kader. Bijvoorbeeld door het 

tonen van emoties in de openbare ruimte. Maar dit kan ook zijn doordat de manier waarop 

iemand zich voelt niet overeenkomt met het gewenste gevoel of de gevoelsregels van de 

situatie. We zien dit bijvoorbeeld terug in het speken van Manuela. Zij voelt zich niet goed, 

maar wil voor haar familie verbergen dat dit het geval is. Ze probeert haar ware gevoelens te 

verbergen door een ‘masker’ te dragen maar haar zuster kent haar te goed en doorziet de 

situatie: 

Manuela 

‘Veel. Veel. Veel huilen. Maar ja ik was eh vertellen, ik probeer waarom huilen? Eh. Doet de 

eh niets helpen. Maar kan niet als de mensen praten ik voel allemaal altijd ,als mijn 

familie komt ik wil altijd zo goed, zo ja, maar mijn zuster, herkent mij mijn kind. Zei kan 

niet kan niet klagen huil huil kan niet lag in haar tuin. Ja. Met masker probeer ik jongetje 

altijd ik ga praten met Cherin. Huilen huilen. Cherin. Sorry maar ik kan niets niets aan 

doen. Nee, ik wordt heel depressief.’ 

We vinden hier een situatie waarin de werking van Hochschild’s feeling rules goed zichtbaar 

wordt. De situatie van het familiebezoek zou voor Manuela goed moeten voelen, echter haar 

gevoelens komen niet overeen met de vereisten van de situatie. Wanneer ook voor anderen 

merkbaar wordt dat dit het geval is, is dat aanleiding voor weer nieuw verdriet. 

(Ver)delen 

Een tegengestelde manier om met emoties om te gaan is door deze juist te delen met de 

sociale omgeving. Zoals we al hebben gezien is het niet altijd gemakkelijk dit te doen binnen 

de directe sociale omgeving, daar dit het risico van het verlies van de sociale contacten met 

zich meebrengt. Toch zijn er verschillende plekken waar respondenten wel begrip vinden. 

Clara vertelt dat, toen zij in de problemen terecht kwam, zij hiervoor weinig begrip vond in 

haar vriendenkring maar des te meer aansluiting vond bij lotgenoten: 

Clara 

(…)’in het dagelijks leven, iedereen heeft het druk, iedereen heeft zijn eigen sores en 

dingen. En dit staat soms zo ver van DE normaal werkende mens af. Zonder schulden of eh 

intense problemen. Dat daar vind je niet eh eh eum, ik vind daar geen aansluiting in. Zij 

gaan gewoon verder met hun leven en goed recht. Maar daardoor eum vind ik het prettig 

om bij mensen die het wel begrijpen. En die het zelf ervaren, die aansluiting is heel 

belangrijk op zo'n moment in je leven. Zeg maar lotgenoten’ (…) 

Clara geeft aan dat het wanneer ze zich in een moeilijke situatie bevindt prettig kan zijn 

contact te hebben met mensen die begrijpen hoe ze zich voelt. Zo kunnen de angsten en 

spanningen ietwat worden afgevlakt. Ook Kirsten vindt verlichting in het delen van haar 

emoties maar dan bij de hulpverlening. Ze geeft aan in gesprek met de hulpverlening haar 

emotie te kunnen ontladen. Zo kan ze zich beter richten op de handelingen die nodig zijn om 

in leven te blijven: 

Kirsten, (53)  

‘Een van de problemen uit die tijd was mijn ontzettend grote angst. En die had ook een 

lichamelijke uitwerking. Hartkloppingen en zweten en veel slapen en niet van de bank af 

te krijgen van vermoeidheid. En eh daarvoor heb ik dus buiten, dus bij Doras, bij iemand 
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gelopen die mijn schuldhulp deed, ook bij maatschappelijk werk gelopen om eh die 

energie te kunnen ontladen, kunnen weghalen zodat ik tenminste iets kracht overhield 

om mezelf in leven te houden(…)’ 

Een vergelijkebare steun vindt Ray in een groep mensen met een gedeelde culturele 

achtergrond. Ray voelt zich machteloos en down omdat hij zijn familie in Congo niet kan 

helpen. Het heeft een negatieve invloed op zijn functioneren en studie. Om te ontspannen 

sport hij en vertelt verder hoe het delen van zijn ervaringen hem er beter afbrengt dan 

mensen die dit niet (kunnen) doen. Ray geeft aan dat wanneer hij zijn ervaringen deelt met 

anderen, zijn zorgen minder worden. Op deze wijze worden de zorgen als ware verdeelt over 

de groep: 

Ray 

‘Daarnaast natuurlijk zoek je landgenoten, je deelt die ervaringen en eh elkaar eh een 

beetje aansterken. Ja. Zodoende had ik zeg maar vergeleken met de anderen 

waarschijnlijk eh ja een lagere eh eh dosis van zorg zeg maar als je dat zo zou kunnen 

bestaan per maand.’ 

Verschillende respondenten geven aan hun emoties te beïnvloeden door deze te delen met 

anderen. Zij zijn zich er van bewust met wie ze emoties en leefsituatie wel of niet kunnen 

delen en welk een effect dit op hun gemoedstoestand heeft. Toch moeten zij ook schipperen 

in welke situatie het delen gepast is. Vera vertelt: 

Vera 

‘Ik heb af en toe gesprekken met een mevrouw van maatschappelijk werk. Eigenlijk voor 

mij om niet de hele tijd tegen mijn vrienden en familie aan te hoeven praten over dit 

onderwerp en het ook bij een ander te doen want ja ik heb daar een hekel aan om maar 

steeds over je probleem. Ik wil het ook wel eens gewoon hebben over een film of wat dan 

ook weet je wel. Nou ja goed en die vrouw die doet dat. En die zegt ook: misschien kun je 

eens daar naartoe gaan. Het helpt heel erg om eh mijn blik te verbreden.’   

Ook hierin kunnen we een feeling rule waarnemen. Net als Manuela is Vera zich ervan bewust 

dat de omgang met familie en vrienden meestal een blijde gebeurtenis moet zijn. Beide 

partijen zitten niet te wachten om iedere keer beladen gesprekken over problemen te voeren. 

Om toch aan haar emoties te kunnen werken door middel van het delen met anderen, kiest 

Vera ervoor om met een hulpverlener te praten over haar problemen. In het gegeven dat de 

respondenten bezig zijn met de presentatie van hun emoties en de effecten die dit heeft, zien 

we het interactieperspectief bevestigd. De respondenten weten hoe zij zich voelen en kunnen 

ook de oorzaak, de gevoelsregels verbonden aan bepaalde situaties, aanwijzen. Met deze 

kennis kunnen zij werken aan hun emoties. 

4.4.2 Relativeren 

Een andere veel gevonden manier van werken aan emotie die zich voornamelijk richt op 

schaamte, is gelegen in het relativeren van de persoonlijke situatie of het beschouwen van 

maatschappelijke normen in relatie tot andere normen.  

Het relativeren van de situatie vindt veelal plaats onder het mom, het kan altijd erger: 
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Jurenne 

‘Dus, ja. Nee, ik ben een optimist. Ik heb eh ik bedoel ik heb wel mijn depressieve 

momenten maar ik denk als ik naar het nieuws kijk dat het allemaal veel erger kan.’ 

Interessanter is de situatie waarin respondenten zich tot verschillende normen verhouden, 

waarbij de schaamte die het afwijken van de ene norm oplevert, vermindert of verdwijnt bij 

het in de context plaatsen van een andere (meer dwingende) norm. Regilio laat zien deze 

tactiek te gebruiken. In het interview komt dit verschillende keren naar voren: 

Regilio 

‘Ik schaamde me er ook voor.  Maar eh nu ik weet dat ik niet hoef te stelen bij Albert Heijn 

of Dirk van de Broek of eh bij Comar of C1000 heb ik rust in mijn leven in mijn gezin en in 

mijn hart. Ik denk van nou FUCK YOU. Ik ga naar de voedselbank. Klaar is kees. Ik hoef jou 

niet lastig te vallen. Dat is voor mij een HELE verlichting. Ik ben van dat gezeik en dat 

gezeur en gebedel af. En gesteel. Het is een heel compleet pakket die door jullie en weet ik 

veel die instanties die ons bijspringen ontnomen hebben. En daar ben ik blij mee. Ik heb er 

vrede mee. En ik raad de andere mensen die het niet durven zo'n interview af te staan, 

doen het, schaam je nergens voor, je hoef niemand lastig te vallen. Niet stelen, dat de 

mensen zeggen van jij bent een dief.’ 

Regilio schaamde zich voor het gebruik van de voedselbank. Echter, hij realiseert zich ook dat 

hij dankzij het gebruik van de voedselbank zijn eten niet hoeft te stelen. Eerder heb ik al een 

keer naar voren gebracht hoe Regilio zich verhoudt tot de maatschappelijke norm van 

zelfstandigheid. Er ontstaat hier een haast paradoxale situatie waar Regilio voldoet aan de 

verinnerlijkte norm van zelfstandigheid door middel van het gebruik maken van de 

voedselbank. Een andere manier om de situatie onder woorden te brengen is dat Regilio de 

ene set gevoelsregels boven de andere legt waardoor de effecten van de eerste teniet worden 

gedaan. Een vergelijkbare uitspraak wordt gedaan door Jurenne: 

‘(…), liep ik naar de voedselbank en ik huilde alleen maar met mijn karretje. Ik schaamde 

me kapot. En toen in eens, toen ik dit al drie maanden deed. Ik hield het ook geheim voor 

iedereen. Op een gegeven ogenblik dacht ik, wacht eens even, waarom moet je je 

schamen? Je hebt niemand dood gemaakt. Je bent even in de shit maar je gaat niet altijd in 

de shit blijven. Wees blij en dankbaar dat dit er is en laat die schaamte los. (…)R: Dat heb 

ik met die oorlog heb ik met mezelf gevoerd. En toen gleed dat van me af. En nu zing ik 

naar de voedselbank en ik probeer het gewoon te zien als een gunst die er tijdelijk is.‘ 

Ook Jurenne plaatst haar schaamte in relatie tot andere normen. Als je iemand dood hebt 

gemaakt, dan moet je je echt schamen. Daarmee vergeleken is het gebruik maken van de 

voedselbank eigenlijk helemaal niet zo erg. Tevens geeft Jurenne aan dat het werken aan 

emoties veel inzet vereist. Zij geeft aan een oorlog met zichzelf te hebben gevoerd. Jurenne 

bevindt zich in strijd met een verinnerlijkte norm. Zij benadert haar emoties op een rationele 

wijze en weet deze zo te veranderen. 

Anders dan Jurenne, cijfert Jessica haar schaamte niet weg maar geeft het een plek. Door de 

rationalisatie van de gevoelssituatie wordt de schaamte afgevlakt. Hierin zien we hoe het 

individu zich afzet tegen de maatschappelijk norm. Door rationalisatie kan het Jessica haar 

individuele belang (van het gebruik van de VB) het belang van de maatschappelijke norm 

doen overschrijden: 
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‘(…)ik stond bij de voedselbank en schuilen achter elke auto want eh op een gegeven 

moment dan leer je daar mee leven. Je geeft je geeft het een plekje als je daar naartoe 

moet. Dan geef je het een plekje in je lichaam en dan heb je zoiets van ik doe het zeg maar 

voor je kinderen of je doet het voor eh weet ik veel wat. Je doet het voor je voor voor zeg 

maar voor je eigen.’ 

Tot slot vinden we nog een andere veel gehoorde vorm van relativering, waar 

voedselbankklanten zich op een afstand plaatsen van de voedselbank en andere 

voedselbankklanten. Zo bijvoorbeeld Gabra die vindt dat ze niet in de voedselbank 

thuishoort: 

Gabra,  (25)   

‘Ik hoor helemaal niet daar. Dus iedereen heeft er meer schuld misschien heeft met andere 

die andere heeft zijn verslaafd, die andere heeft dit heeft gewoon in andere reden maar 

iedereen heeft eigen huis eigen dingen en heeft wel problemen. Maar ik heb ook 

problemen maar het is niet zoals een andere. Kijk zijn iedereen zijn zelfde maar ze hebben 

problemen gewoon waarom ze zijn bij die voedselbank terechtgekomen.’ 

Het blijkt dat klanten van de voedselbank op creatieve wijze met de verschillende 

maatschappelijke normen omgaan en zo hun gevoelsleven beïnvloeden. We zien het werken 

aan emoties terug  in de innerlijke activiteiten, zoals oorlog voeren met jezelf of het een plek 

geven. Een andere manier waarop respondenten aan hun emoties werken is door zich te  

onttrekken aan een norm door deze te relativeren aan een meer belangrijke norm (je hoeft 

niet te stelen), of zich onttrekken aan de norm door te stellen dat deze niet op hen van 

toepassing is(ik ben niet zoals zij). 

4.4.3 Verdoven, voorkomen en vermijden 

Een minder gecompliceerde vorm van omgang met emoties en gevoelens richt zich op 

verdoving. Zo heeft Clara om niet wakker te liggen van de zorgen om het geld: ‘(…)een jaar 

lang elke avond een joint gerookt om rust in me, eh van binnen te ervaren.’  

Ook Arcelina, die te kampen heeft met liefdesverdriet, richt er zich in eerste instantie op haar 

gevoelens te verdoven: 

Arcelina 

‘Ik ging uit elkaar, mijn vriendin na 13 jaar. Ik dronk zo'n beetje en toen begon ik heftig te 

drinken en alles te doen wat verboden was. Want ik dacht het kan me niks meer schelen. 

Was echt op een gegeven moment dat ik op het gevaar dat ik hier uitgezet werd. En uit 

het huis. En ik was van plan echt ergens naartoe te gaan … Zoiets van ja ik heb geen zin 

meer in het leven. Ik ben niet suïcidaal maar eigenlijk was ik bezig om langzaam 

zelfmoord te plegen zeg maar. Dat ik geen interesse meer heb, interesseert niks. (…)’ 

Voor Arceline waren de situatie en haar gevoelens aanleiding tot een poging deze te verdoven 

en te verdringen. Tegen het einde van het citaat geeft zij aan als het ware uit het leven te 

stappen. Daarmee doelt zij niet op zelfdoding maar het afstand nemen van het 
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maatschappelijke leven en bijhorende idealen, normen en waarden. ‘(…) geen interesse meer, 

(…) interesseert niks.’ Ik interpreteer dit als het aannemen van een apathische houding7.  

Ook kunnen gevoelens van schaamte, stress of teleurstelling worden voorkomen door de 

situaties waarin deze gevormd worden te vermijden of je te onttrekken aan de 

maatschappelijke verwachtingspatronen. We zien dit bijvoorbeeld terug bij Jamila die een 

zeer onconventioneel leven leidt waarin drugsgebruik een grote rol speelt. 

Jamila 

‘Ik zit een beetje in het park met het mooie weer en probeer wel een beetje na te denken 

niet te veel want anders denk je dan je je weer vast de hele tijd. Heeft ook geen zin en een 

oplossing is er niet, niet op de lange duur niet op de korte duur dus ik, ik laat de. Ik heb 

alles losgelaten en dan komt het een beetje op me af. En meestal ging het altijd een beetje 

zo, zo en dan komen der wel goeie dingen uit. Dus ik denk van nou eh we zien het wel 

want iedere keer als ik plannen maak of als ik een doel stel van ja daar wil ik naar toe, ja 

dat ga ik doen dan gebeurt er van alles ik ben er moe van joh. Ik ben er echt moe van.’ 

‘Ja dat ik ben echter. Ik kom in peace en dan is het zo lastig als je constant van allerlei 
kwaaie dingen verweten wordt en de schuld krijgt. Ik weet het ook niet. Ik weet het nu wel 
dus ik ben gestopt om er tegen in te gaan en dat scheelt me gewoon zo ontzettend bijna, 
bijna de helft. Aan energie. (…) Ja ik heb het gewoon laten, late crashen. Ja vliegtuig stort 
neer wat ga je doen? Weet je wel, parachuutje springen? Of en ja blijf maar zitten de kans 
dat je het overleefd in beide gevallen is eh ongeveer tegelijk een aantal procent zoiets 
ofzo. Denk denken van dus wat heb ik toen gedaan. Ja toen wou ik springen maar toen 
dacht ik oh jee straks blijf ik aan de zijkant van een vliegtuig hangen zoiets. Nou ik weet 
het ook niet hoor.‘ 

 

Daar waar Jamila zich volledig onttrekt aan het maatschappelijk leven is zij een extreem 

geval. Voor de meeste respondenten die aangaven situaties te vermijden om zo aan de 

geanticipeerde ongewenste emoties te ontkomen, gaat dit om praktische zaken als het 

openen van post of het opnemen van de telefoon. 

Een voorbeeld hiervan is Harry die merkt dat hij naar de fles grijpt wanneer de stress hem te 

veel wordt. Om niet in de drank te vervallen moet hij stressvolle situaties vermijden en dus 

laat hij de post nu maar opstapelen: 

Harry, (43)   

‘Ja in een tasje. Of hier in de la of het raakte kwijt. Ik wou er niets mee te maken hebben. 

Word er helemaal overspannen van. Ga ik alleen maar een nog grotere fles wodka kopen.’ 

                                                           

7 Hierbij sluit ik mij aan bij de definitie zoals omschreven in de encyclopedie van de filosofie (1977) waar apathie 

verwijst naar: “het vrij-zijn van ‘passies’ en de ongevoeligheid voor de gewone menselijke aandoeningen.’ Een 
kanttekening bij deze definitie is dat gewone menselijke aandoeningen hun betekenis krijgen binnen een sociaal 
cultureel kader. In het geval van dit onderzoek betreft dit dus de emoties die voortkomen uit het spanningsveld tussen 
het individuele functioneren en maatschappelijke normen en gevoelsregels.  
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Voor Harry is vermijding een betere optie dan verdoving. Dit werkt de indruk dat de 

respondenten zeer wel in staat zijn een afweging te maken tussen verschillende 

omgangsstijlen. Ook voor Gaby biedt vermijding een oplossing: 

Gaby 

‘In het begin had ik dan wel als ik brieven kreeg ik was zo echt ik was zo depressief 

gewoon dat ik als ik brieven kreeg nou ja dan deed ik maakte ik ze niet open want ik 

dacht ja ik heb toch niks, ik heb nog geen geld en dus dat’ (…) 

We zien dus dat de respondenten op verschillende niveaus aan hun emoties werken. Dit reikt 

van het vermijden van concrete situaties en bijkomende emoties tot het algeheel verwerpen 

van maatschappelijke normen en waarden of zelfs een staat van apathie. 

 

Hoofdstuk 5 

 Conclusie 

Wat zijn de kenmerken van de voedselbankklant? 

Laat ons nu terugkeren naar de deelvragen die het samen mogelijk maken de hoofdvraag te 

beantwoorden. In het begin stelde ik de vraag wat de kenmerken van de voedselbankklant 

zijn. Het is van belang is  te weten wie “de voedselbankklant” is en een indruk te krijgen van 

de leefwereld van de voedselbankklant omdat dit de context voor de beschreven emoties 

vormt. Hoewel het duidelijk wordt dat mensen in bepaalde maatschappelijke posities zoals 

alleenstaanden oververtegenwoordigd zijn bij de voedselbank, denk ik dat we voorzichtig 

moeten zijn met het aanwijzen van kenmerken van voedselbankklanten. In dit onderzoek is 

naar voren gekomen dat de groep van voedselbankklanten verre van homogeen is. 

Kenmerkend voor de voedselbankklant is dan ook niet de persoon, zijn cultuur of 

geschiedenis maar slechts de situatie waarin deze zich bevindt. We kunnen wel iets zeggen 

over de problematiek waar de voedselbankklant mee te maken heeft. Deze vormt de context 

van, en is soms aanleiding tot, de bestudeerde emoties. Zo blijk dat een zeer groot deel van de 

voedselbankklanten schulden heeft en hun financiële situatie als een probleem ervaart. 

Daarnaast kampen veel klanten van de voedselbank met meervoudige problematiek zoals op 

gebied van de mentale en fysieke gezondheid.  

Welke gevoelens benoemen klanten van de voedselbank in relatie tot hun leefsituatie? 

Ondanks de diversiteit onder voedselbankklanten zien we overeenkomsten in de gevoelens 

die zij noemen in relatie tot de leefsituatie. Zo blijkt dat klanten van de voedselbank er moeite 

mee hebben niet te kunnen voldoen aan bepaalde maatschappelijke normen en idealen. 

Daarbij speelt het huidige maatschappelijke ideaal van eigen verantwoordelijkheid, 

zelfredzaamheid en zelfstandigheid een rol. We zien dat terug in het spreken van de klanten 

van de voedselbank en vinden daar een spanning tussen deze norm, het gebruikmaken van de 

voedselbank in het bijzonder en het moeten accepteren van hulp in het algemeen. Dit uit zich 

in sanctionering door de sociale omgeving maar ook in zelfdwang binnen het individu dat de 

norm overtreedt. Dit spanningsveld geeft dan ook aanleiding tot in ieder geval twee groepen 

emoties. Ten eerste gevoelens van schaamte die een verregaande invloed kunnen hebben op 
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de gedraging van degene die deze ondervindt. Dit we kunnen interpreteren als een 

zelfdwangmechanisme. Ten tweede gevoelens van vervreemding, die deels een directe vorm 

van sanctionering door de sociale omgeving is en deels voortkomt uit een onmogelijkheid te 

voldoen aan maatschappelijke idealen en uit de onmogelijkheid deze condities te veranderen. 

In de literatuur vinden we bovengenoemde groepen emoties terug. Tot slot geeft de 

leefsituatie van voedselbankklanten aanleiding tot stress, angst,  paniek en gevoelens van 

neerslachtigheid. 

Hoe gaan ze om met deze gevoelens? 

In dit onderzoek is naar voren gekomen dat de respondenten zich zeer bewust zijn van de 

emoties die zij hebben en van de momenten van normoverschrijding waaruit deze 

voortkomen. Daarnaast zijn sommigen zich bewust van de gevoelsregels en werken velen 

eraan hun gevoelens te veranderen. Daarin zien we Hochschild’s theoretische notie van de 

scentient self bevestigd en hieruit blijkt de bruikbaarheid  en waarde van het emotionele 

managementperspectief waarbij een verklaring voor emoties wordt gezocht op het kruispunt 

van bewustzijn van gevoel en bewustzijn van gevoelsregels. Zoals verwacht richten de 

respondenten zich bij het werken aan hun emoties vooral op de aanwezige ongewenste 

gevoelens. Binnen de manieren waarop voedselbankklanten met emoties omgaan kunnen we 

zes verschillende technieken onderscheiden die complementair kunnen worden ingezet. De 

eerste drie zal ik uitgebreid beschrijven, de laatste drie beknopter daar deze door de 

respondenten minder genoemd zijn en er derhalve een minder rijk beeld is ontstaan.  

De eerste twee technieken betreffende de presentatie van problemen en emoties. Zo komt ten 

eerste naar voren dat de respondenten hun emoties en problemen proberen te verbergen 

om zo te voorkomen dat zij in conflict komen door de overtreding van geldende normen. Zo 

weten zij de sanctie van de sociale omgeving die het resultaat kan zijn van de 

normovertreding te ontduiken. 

Een meer duurzame manier van omgang is het delen van problemen en emoties. Juist door 

het delen en bespreken van problemen en emoties in een omgeving waar de respondenten 

vrij zijn van de dreiging van sancties, kan de intensiteit van de ongewenste emoties worden 

verzacht. Dit kan doordat er vanuit die specifieke sociale omgeving begrip is voor de situatie. 

Een derde techniek van werken aan emoties richt zich op het relativeren van situaties en 

normen. Wij vonden 3 vormen van relativering. In de eerste vorm van relativering plaatsen 

respondenten wanneer zij niet kunnen voldoen aan bepaalde maatschappelijke normen dit in 

perspectief van andere normen. Hierdoor wordt het emotionele effect dat het resultaat is van 

de overtreding van de eerste tenietgedaan. Je moet je niet schamen voor het gebruikmaken 

van de voedselbank maar juist trots zijn, want hierdoor ‘hoef je niet te stelen’. De tweede 

vorm van relativering richt zich op de verhouding tussen het individuele belang en de 

maatschappelijke norm. Door een rationele benadering van een situatie kan het individu zich 

onttrekken aan de norm, of, meer concreet: aan de schaamte voorbij gaan. Deze vorm van 

relativering kan er ook toe leiden dat mensen bepaalde emoties accepteren. Je wilt je liever 

niet schamen maar wanneer je jezelf ervan kan overtuigen dat het doorstaan van de emotie 

een noodzakelijkheid is ter voorkoming van erger lijden wordt de situatie al meer draagbaar. 

De derde en laatste vorm van relativering richt zich op het afstand nemen van een situatie die 

niet strookt met maatschappelijke en persoonlijke normen. In het geval van de 
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voedselbankklant vindt dit bijvoorbeeld plaats door het afzetten tegen andere 

voedselbankklanten. Veel klanten van de voedselbank vinden dat zij een uitzondering zijn en 

weigeren zich te vereenzelvigen met de voedselbank en andere voedselbankklanten. 

Wanneer de voedselbankklant zichzelf kan overtuigen dat hij geen echte voedselbankklant is 

betekent dit ook dat hij zich niet hoeft te verhouden tot de bijhorende norm en eventuele 

sancties. Op deze manier kan echter voornamelijk voorbij worden gegaan aan het 

zelfdwangmechanisme en daaruit voortkomende emoties. Het verandert namelijk weinig aan 

het gegeven dat de persoon gebruikt maakt van de voedselbank. Interessant is in ieder geval 

wel dat we hier zien hoe mensen zich aan sociale categorieën proberen te onttrekken of 

proberen te vormen. 

De vierde techniek richt zich op verdoving van emotionele kwetsuur door drank of drugs. De 

uitwerking van deze techniek is vanzelfsprekend van zeer tijdelijke aard en wordt dan ook 

veelal als aanvulling op andere technieken toegepast. 

In samenhang met deze methode troffen we de vijfde techniek van het voorkomen van 

interne en externe conflicten door het aannemen van apathische houding. Hierbij probeert 

het individu zich volledig te onttrekken aan de maatschappelijke normen en gevoelsregels om 

emotioneel lijden te voorkomen.  

Tot slot is de zesde gevonden techniek vermijding, waarbij de persoon situaties die 

ongewenste emoties teweeg brengen uit de weg gaat. Een voorbeeld hiervan is het niet 

openen van post. 

In hoeverre spelen gevoelens van schaamte een rol in het alledaagse leven van 

voedselbankklanten en hoe gaan zij hiermee om? 

De diverse groep van klanten van de voedselbank leven in een maatschappij waarin normen 

heersen die niet stroken met gebruikmaken van de voedselbank. Doordat deze normen door 

de voedselbankklanten zijn geïnternaliseerd spelen gevoelens van schaamte samen met 

andere gevoelens waaronder vervreemding in het alledaagse leven een vrij grote rol. Acht 

van de 38 respondenten gaven expliciet aan te kampen met gevoelens van schaamte ondanks 

dat hier niet naar gevraagd is. Dat wil echter niet zeggen dat zij zich continu schamen. Klanten 

van de voedselbank hanteren namelijk verschillende technieken om het gevoel schaamte om 

te gaan. Zij kunnen ernaar handelen om situaties te vormen, voorkomen of vermijden maar 

ook werken aan hun emoties door rationele en creatieve benadering van verscheidene 

maatschappelijke normen. 
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Bijlage karakterschetsen 
(In alfabetische volgorde) 

Clara (54) kwam in de schulden doordat haar 

partner zijn werk verloor en de hypotheek niet 

meer kon betalen. Clara ziet de toekomst beter 

in maar de geldzorgen rusten zwaar op haar. 

Edith (40) ondervindt problemen aan trauma’s 

uit haar jeugd en slaapt momenteel maar 3 á 4 

uur per nacht. Edith heeft moeite om rond te 

komen met een bijstandsuitkering en door een 

verkeerd berekende huursubsidie heeft zij een 

schuld opgebouwd. Leeft met 2 katten. 

Hassan (41) is alleenstaande ouder. Werkte in 

een duur hotel in Amsterdam maar werd 

ontslagen. Het aanvechten van zijn ontslag 

kostte hem meer dan het hem opleverde. 

Sindsdien kan hij zijn vaste lasten niet meer 

betalen. Hassan heeft nu een alcoholprobleem 

en weet niet goed wat hij met zijn tijd aan moet. 

Daarnaast kamp hij met zijn gezondheid en 

heeft, na het doorlopen van 

schuldhulpverleningstraject, nog een schuld van 

5.000 euro. Hij leeft nu van een WAO uitkering. 

Jurenne (54) kreeg voor een verhuizing een 

lening van 2000 euro van de gemeente Almere, 

er volgde een periode waarin de nutskosten van 

beide woningen voor haar rekening kwamen. 

Met haar uitkering lukt het niet deze schulden 

af te lossen. Het leven met een klein budget 

heeft haar geleerd heel bewust met geld om te 

gaan. Jurenne staat ondanks een moeilijke jeugd 

positief in het leven. 

Jessica (41) en haar man hadden beiden een gat 

in hun hand en vinden het moeilijk hun twee 

kinderen dingen te ontzeggen. Door meer uit te 

geven dan zij te besteden hadden,  en een boete 

voor een wietplantage op zolder, hebben zij een 

schuld van 30.000 euro opgebouwd.  Jessica zit in 

een schuldhulpverleningstraject en het gezin leeft 

van 90 euro per week. 

Kirsten (53) had een goed leven met haar man 

in een groot grachtenpand in het centrum. 

Nadat haar partner overleed nam ze een 

onderhuurder in huis, die zij op het 

huurcontract zette. Dit ging een paar jaar goed 

maar toen een relatie van de onderhuurder 

stukliep, verviel hij in problematisch 

drugsgebruik. Om de onderhuurder uit het huis 

te zetten sloot Kirsten een kredietlening af om 

de advocaat te betalen. Vervolgens verloor ze 

haar baan en kon de aflossing in combinatie met 

haar vaste lasten niet meer betalen. Kirsten zit 

in de schuldsanering om haar schuld bij de 

Kredietbank Amsterdam van 18.000 euro af te 

lossen en leeft van 30 euro per week. Toch ziet 

ze momenteel af van het gebruik van een 

voedselpakket vanwege de slechte kwaliteit. 

Regilio (63) leeft van een WAO uitkering. En 

zijn partner hadden ieder hun eigen huis. Op het 

moment dat de partner haar rekeningen niet 

meer kon betalen sprong Regilio bij. Daarmee 

pleegde hij onbewust fraude. Door het terug 

moeten betalen van toeslagen bleven zijn eigen 

rekeningen liggen en werd hij uiteindelijk 

ontruimd. Daarnaast had Regilio een zware 

alcoholverslaving. Dat is nu niet meer het geval 

maar Regilio drinkt nog elke dag een paar 

biertjes. 

Ton (53) Is een geboren en getogen 

Amsterdammer en zegt te zijn opgegroeid in de 

rosse buurt. Heeft een bewogen verleden als lid 

van brommerclubs en motorbendes. Ton heeft 

weinig geld maar voelt zich niet arm. Hoewel 

Ton kamp met zijn gezondheid droomt hij ervan 

om met een huifkar door Europa te reizen. 

Vera (53) verloor haar baan en kan wegens 

haar leeftijd moeilijk een nieuwe baan vinden. 

Door de verandering in haar inkomenssituatie 

kan ze haar vaste lasten in combinatie met wat 

schulden niet betalen. Vera maakt gebruik van 

de schuldhulpverlening.

 


