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Bij armoede denk je al snel aan oorzaken als werkloos
heid (uit onkunde. wegens ouderdom. ziekte of onwil) of
te veel geld uitgeven (te veel bestellen bij Wehkamp, een
te hoge hypotheek). Het boek Onzeker bestoon verlost ons
van dit al te simplistische beeld. Het brengt 22 mensen in
beeld die arm zijn ondanks dat ze keihard werken. En dat
in jobs waar u en ik voor zouden bedanken. Zoals Anne
marie Hammer (pag. 97) die elke ochtend om vijf uur naar
de bloemenveiling vertrekt en nooit weet hoe lang de
werkdag zal duren. Bovendien leven deze mensen zuinig,
kopen ze alles tweedehands. nemen ze geen vakantie en
moe ten ze constant hopen dat wasmachine of ijskast het
niet begeven. Ze leven op de rand van de armoedegrens.
omdat ze aan de rafelrand van de arbeidsmarkt werken.
Het zijn zogenaamde working poor. Europees onderzoek
bracht onlangs de informatie dat in Nederland 7 procent
van de actieven op de arbeidsmarkt in armoede leeft.
Het zijn deze mensen die in Onzeker bestaon in beeld ko
men. zowel in verhalen als op foto·s . Die combinatie levert
ingrijpende portretten op. De meeste mensen zijn boven
dien niet anoniem, maar met naam, woonplaats en foto
benoemd. )e zou hen zo op straat kunnen ontmoeten.
Toch maakt het boek geen voyeurist van de lezer en hou
den de betrokkenen hun privacy.
Deels bestaan de werkende armen door ziekelijke afwij

king en op de arbeidsmarkt. Denk daarbij aan de asper
gestekerij die vorige maand in het Brabantse Someren
moest worden gesloten wegens arbeidsomstandigheden
die meer van slavernij uit vroeger tijden weghadden da n
van 21ste-eeuws Nederland. Daar ging het nog om Roe
menen. in Onzeker bestoon gaat het hoofdzakelijk om
autochtone Nederlanders, maar de geschetste situaties
zijn dikwijls niet veel beter. Het contrast met topsalaris
sen - aan de andere rafelrand van de arbeidsmarkt - is
schrijnend. V~~r een ander deel bestaan deze werkende
armen omdat de samenleving te veel is gericht op t\>vee
verdieners. Zo is er bijvoorbeeld Esther Silooy (pag. 39) die
met een baan van vier dagen in de week toch 1475 euro
per rnaand verdient. Maar houd daar maar eens als enige
kostwinner een gezin met twee opgroeiende pubers mee
uit de armoede!
Het boek doet den ken aan eerdere publica ties die kwets
baarheid in beeld brachten. zoals Carrie de Swaans Wi!?
het weet mag het zeggen, of Pijn en moeite van Lillian Ru
bin. Onzeker bestaon beperkt zich echter tot het in beeld
brengen en biedt geen analyse. De auteurs schrijven in de
inleiding dat het zoeken naar oplossingen in andere boe 
ken gebeurt. Graag_Ik reserveer er alvast leestijd voor.
Dit boek is somengesteld op verzoek van de F1Wen is
gekoppeld oon een rondreizende tentoonstelling.
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