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INTERVIEW 
tekst  Bart Smout  beeld  Helen Smeeman

ETEN MET EEN 
SCHULDGEVOEL
Geen werk, wel schulden. De koelkast in het huis van Ingrid Elskamp is akelig leeg. 
“Als ik eet, voel ik me schuldig. Dan denk ik: dit is voedsel dat mijn kinderen 
nodig hebben.”
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QUIET 500



Een tijdje geleden kwam haar zoon met hangende schouders uit school. Ingrid Elskamp 
(Epe, 1971) zag meteen dat er iets ergs aan de hand was. Dat het niet zomaar een sombere 
bui was die hoort bij de pubertijd. “Wat is er aan de hand?” vroeg Ingrid, nadat haar zoon 
was gekalmeerd en ze samen op de bank zaten. Al snel kwam het hoge woord eruit.
Ingrids zoon wordt gepest. Omdat hij tweedehands kleren draagt en geen spiksplinternieuwe 
merkkleding. Omdat hij geen flitsend mobieltje heeft waarmee hij indruk kan maken op zijn 
klasgenoten. Omdat hij nooit mee kan doen, want daar is geen geld voor. Ingrid: “Gelukkig 
heb ik mezelf aangeleerd om mijn jongen fatsoenlijk te knippen. Anders wordt hij daar ook 
op gepakt.”
Volgend jaar gaat Ingrids zoon van de Havo naar het 
Vmbo. Niet omdat het niveau voor hem te hoog ligt, maar 
om hem in een nieuwe omgeving te plaatsen. Zodat hij 
een nieuwe start kan maken, tussen kinderen die hem ho-
pelijk wel gewoon accepteren.

Afgebroken
“Toekijken hoe je kind wordt gepest, dat is verschrikke-
lijk,” vertelt Ingrid. “Ik heb mijn kinderen altijd geleerd 
dat ze trots moeten zijn op zichzelf. Ze mogen niet denken 
dat ze minder waard zijn, omdat ik een lege portemonnee 

heb. Als je dan ziet hoe die trots beetje bij beetje wordt 
afgebroken – ik zou willen dat geen enkele ouder zoiets 
ooit hoeft mee te maken.” 
Ingrid zit aan de eettafel in haar appartement in Til-
burg-Noord. Ze woont op de bovenste verdieping van 
een gigantische galerijflat, vlak naast de autoweg. Een 
lift brengt je in een halve minuut naar de twaalfde etage, 
waar haar appartement zich bevindt. Vanaf daar kijkt ze 
uit over Tilburg. Een mozaïek van boomtoppen, wegen, 
betegelde daken en woontorens strekt zich uit tot aan de 
horizon. Daarboven een eindeloze lucht.
De woning is klein. Misschien zelfs te klein voor een huis-
houden van drie personen: een moeder en twee puberen-
de zonen. Maar het uitzicht is onbetaalbaar.

“Om zo over de hele stad uit te kijken,” zegt Ingrid terwijl 
ze opstaat en uit het raam tuurt, “dat geeft een gevoel van 
vrijheid.” Even blijft ze staan, daarna verdwijnt ze in de keu-
ken en komt terug met twee koppen koffie. “Als een kind arm 
is, wordt dat meteen opgepikt,” herpakt Ingrid zich. “Andere 
kinderen ruiken dat, zeker op een Havo-school, waar veel ou-
ders toch redelijk verdienen. Dan ben je meteen het buiten-
beentje. Zie dat stempel maar eens kwijt te raken. Dat lukt 
je niet.”

    Zestig euro per week
Ingrid woont al vier jaar in Tilburg. Daarvoor heeft 
ze met haar kinderen op allerlei plaatsen in Ne-
derland gewoond. Werk heeft ze nooit lang vast 
kunnen houden. Soms had ze een relatie waarin 
de man meebetaalde. Dan ging het financieel even 
wat beter. 

Ingrid kent het klappen van de zweep, heeft zelfs op straat 
gestaan met haar kinderen. Sinds ze in Tilburg woont, gaat 
het wat beter. Dat wil zeggen: haar situatie is stabiel. Stabiel 
maar verre van rooskleurig. “Met weinig geld rondkomen, dat 
vind ik niet erg. Maar met te weinig geld moeten rondkomen, 
dat vreet je op.”
Zestig euro per week. Daar moeten Ingrid en haar twee zoons 
het van zien te redden. Haar andere drie kinderen, een meisje 
en twee jongens, wonen inmiddels op zichzelf.

Voorheen liep Ingrid nog bij de Voedselbank, wat haar iets 
meer ademruimte gaf. Een flinke teruggave van de Belasting-
dienst heeft er echter voor gezorgd dat ze van de Voedsel-
bank niet langer gebruik kan maken. Jammer genoeg mag 
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“Met weinig geld rondkomen, dat 
vind ik niet erg. Maar met te weinig geld 

moeten rondkomen, dat vreet je op.”

Ingrid dat belastinggeld met geen vinger aanraken. Omdat 
ze een huurachterstand heeft, is dat geld gereserveerd voor 
de schuldsanering. Logisch, dat begrijpt Ingrid ook wel. Ze 
wil haar appartement voor geen goud kwijtraken. “Maar het 
betekent dus wel dat ik momenteel op die zestig euro ben 
aangewezen.”

Rekensom
Het maakt iedere dag tot een ingewikkelde rekensom. Er mag 
geen euro teveel worden uitgegeven. Lukraak een supermarkt 
binnenlopen, is er niet bij. Ingrid is afhankelijk van koopjes. 
En iedere financiële tegenvaller is een ramp. Als er een paar 
tientjes moeten worden terugbetaald aan de energiemaat-
schappij is het crisis in huize Elskamp. Een waterrekening 
die ondanks het spaarzame verbruik ietsje hoger uitvalt dan 
verwacht, is genoeg voor een paar slapeloze nachten.
“Fruit en vlees zijn voor ons een luxe,” vertelt Ingrid terwijl 
ze een slok van haar koffie neemt. “Gelukkig zit er in Tilburg 
een goedkope slager waar je vijf kilo gehakt voor tien euro 
kan kopen. Daar moeten wij het van hebben. Ik kan je vertel-

len: het eten wordt erg eentonig zo.”
Zelfs een slecht betaalde baan zou een enorme verbete-
ring voor Ingrids financiële situatie betekenen. Waarom 
gaat ze niet gewoon aan de slag? Handen uit de mou-
wen en aanpakken? Die vraag krijgt Ingrid vaak te ho-
ren. Maar zo simpel ligt het niet. Drie jaar geleden is bij 
Ingrid borderline vastgesteld. “In principe komt het erop 
neer dat je emoties nooit stabiel zijn,” legt Ingrid uit. “Je 
hebt ze niet onder controle, ze schieten alle kanten op, 
waardoor je voortdurend in extremen leeft. Dat is heel 
vermoeiend.”

Alsof dat nog niet genoeg is, blijkt Ingrid ook een chroni-
sche depressie te hebben. Achteraf staat ze daar niet van 
te kijken. Dat ze anders is dan anderen had ze al vroeg 
in haar leven in de gaten. “Van kinds af aan heb ik het 
gevoel gehad: ik hoor hier niet. Ik ben niet op mijn plaats 

“Mijn wereld is niet groter dan 
de wijk waarin ik woon.”



in deze wereld. Dat zal nooit weggaan. Het is een ge-
voel waar je mee moet leren leven.” Al in haar pubertijd 
kreeg Ingrid haar eerste doodswensen. Die hebben haar 
sindsdien nooit helemaal verlaten. Natuurlijk, ook Ingrid 
heeft luchtige periodes gekend in haar leven, momenten 
waarop alles even de goede kant op leek te gaan. Maar 
ze heeft nooit kunnen ontsnappen aan de donkere draai-
kolk onder haar voeten.
“Toen ik werd gediagnosticeerd, was dat 
een opluchting. Het geeft rust. Je denkt: 
hè hè, waar ik aan lijd, heeft dus een naam. 
Al die zwaarmoedige gedachtes, die chaos 
in je kop, het wordt opeens verklaarbaar.”

Ingrids doodswensen namen altijd toe als ze 
werk had. “Dan stond ik bijvoorbeeld het vlees te snijden 
in een slagerij en dacht ik alleen maar: ik wil dood, ik wil 
dood, ik wil dood. Als een mantra bleef dat door mijn kop 
jagen.” Door haar borderline is één verkeerde opmerking 
van een collega of baas al voldoende om Ingrid compleet 
van slag te brengen. “En met van slag bedoel ik niet dat je 
even over de zeik bent,” legt ze uit. “Dan bedoel ik dat je 
meteen een week of langer helemaal in de kreukels ligt.”

Werken is simpelweg te stressvol voor Ingrid. “Ik heb 
het echt geprobeerd,” zegt ze. “Ik heb meer baantjes 

gehad dan je op twee handen kan tellen. Maar nooit 
hield ik het lang vol. In no time was ik opgebrand en de-
pressief.” Dus bestaat haar leven uit korte periodes van 
werk gevolgd door lange periodes van herstel. Ze kent 
de bank in haar woonkamer van binnen en van buiten, 
vertelt ze met zelfspot. “Veel mensen denken toch dat je 
lui bent. Als iemand in het gips zit, dan heeft iedereen 
er begrip voor dat je niet kan werken. Maar als je psy-
chisch iets mankeert ben je al snel een aansteller.”

Enorme drempel
Inmiddels is Ingrid in therapie en merkt dat het langzaam 
beter met haar gaat. “Ik reageer niet langer op elke emotie 
die in me opborrelt. Ik heb mijn gevoelens beter in de hand.” 
Misschien had ze eerder naar de GGZ moeten gaan. Maar dat 
is lastig als je bent opgegroeid in een gezin waarin je, zoals 
Ingrid het heeft ervaren, “nooit zwaktes mocht tonen.” 
Haar ouders waren strenge mensen die niet praatten over 

gevoelens. De emotionele problemen van Ingrid werden weg-
gewuifd. Gewoon normaal doen, was het devies. “Als je zo 
bent opgevoed, moet je een enorme drempel over om hulp 
te zoeken. Dat voelt als falen: je geeft toe dat je niet normaal 
bent. Achteraf gezien ben ik blij dat ik het heb gedaan, maar 
toen ik voor het eerst de GGZ belde, stond ik te trillen op mijn 
benen.”
Omdat Ingrid vastberaden is niet dezelfde fout als haar ou-
ders te maken, is geen enkel gespreksonderwerp taboe in 
huize Elskamp. Ze heeft haar zoons geleerd om vrijuit te pra-
ten en zich niet te schamen voor wie ze zijn. Bij Ingrid thuis 
kan iedereen zichzelf zijn, ook de vriendjes en vriendinnetjes 
van haar zoons, die regelmatig over de vloer komen. Van flau-
we poep en plashumor tot de meest diepe gesprekken, alles 
passeert de revue. 
“Laatst zei een vriendinnetje van mijn zoon dat ze hier graag 
komt. Dat ze het zo fijn vindt dat ik echt luister en probeer te 
begrijpen wat er in pubers omgaat. Een prachtig compliment, 
daar word ik echt blij van.”
 
Op straat gezet
Ook al mag Ingrid zichzelf tegen wil en dank ervaringsdes-
kundige in de armoede noemen, wennen doet het nooit. Er 
gaat geen dag voorbij zonder speldenprikjes die Ingrid aan 
haar situatie herinneren. Zo gaat eten bij haar steevast ge-
paard met een groot schuldgevoel. Bij elke hap die Ingrid tot 
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“Totdat je hoort hoe weer een bankier 
bijna een miljoen aan bonussen heeft 

opgestreken en vrolijk op vakantie gaat.”

“Geld dat je zelf niet op krijgt, 
is overbodig.”

Mensen mogen me zien. 
Ik ben wie ik ben. 

Ik mag er zijn.



zich neemt, beticht ze zichzelf van egoïsme. “Want wat 
ik opeet kunnen mijn kinderen niet opeten. Zeker nu we 
niet meer naar de Voedselbank mogen, hebben we het 
erg karig. Toch zorg ik dat mijn kinderen ‘s avonds in 
ieder geval nog wat vlees en groenten hebben. En dan 
eet ik wel een broodje. Nee, zo krijg ik niet ge-
noeg voedingsstoffen binnen. Maar goed, mijn 
jongens die nog thuis wonen zitten in de puber-
tijd. Die zitten in de groei. Zij hebben het harder 
nodig dan ik.”
Een normaal leven: Ingrid zou het graag aan 
haar kinderen geven.

“Er is geen geld om leuke dingen te doen. Naar de bio-
scoop gaan of zo zit er niet in. Of ergens naartoe gaan: 
ik kan het openbaar vervoer niet betalen. Een reisje met 
de trein voor drie personen, dan ben je al snel minimaal 
dertig euro kwijt. Dat is de helft 
van wat ik wekelijks te besteden 
heb. Dus je zit vast. Je bent ge-
bonden aan je wijk en dan houdt 
het op. Mijn wereld is niet groter 
dan de wijk waarin ik woon.”
 
Toch is Ingrid allang blij dat ze 
haar kinderen een dak boven 
het hoofd kan bieden. Vier jaar 
geleden stond ze met haar twee 
zoons en dochter, die toen nog 
thuis woonde, op straat. Ze kon 
de huur niet meer betalen. Haar 
dochter had een vriend waarbij 
ze kon intrekken; haar twee zoons 
moest Ingrid bij een pleeggezin 
onderbrengen. 

Eindpunt
“Dat is de donkerste periode uit 
mijn leven,” zegt Ingrid beslist. 
“Iedere moeder wil voor haar kin-
deren zorgen. Als dat niet lukt, ja, 
dan raakt dat je diep in het hart.” 

Het was in die periode dat Ingrid besloot om zichzelf te mel-
den bij de GGZ, om te kijken wat er met haar aan de hand 
was. Dankzij bemiddeling kreeg ze uiteindelijk haar flatje in 
Tilburg-Noord. En kon ze haar kinderen weer terug in huis 
nemen. Wat dat betreft gaat het leven nu stukken beter. 

Ingrid hoopt dat de stijgende lijn wordt voortgezet, vooral 
voor haar kinderen. Voor hen moet het hebben van een eigen 
huis later vanzelfsprekend zijn. Niet het eindpunt, maar het 
beginpunt van een lange reis.
“Weet je wat misschien wel mijn grootste angst is? Dat mijn 

kinderen het niet beter krijgen dan ik. 
Ze zijn bij mij geboren. Ik sta op de on-
derste ladder van de maatschappij. De 
kans dat zij omhoog klimmen, is vol-
gens mij niet groot. Het is niet zo dat 
je als je maar wilt alles kan bereiken 
in dit leven. Mensen die daarvan over-
tuigd zijn, vind ik heel naïef.”
Ze wrijft over haar ellebogen, een klei-
ne glimlach omringt haar mond. “Mijn 
kinderen betekenen zoveel voor me. 
Voor hen kom ik iedere dag uit bed. Zij 
geven me de kracht om door te gaan.”

Voor een dag 
minister-president
Op de achtergrond klinkt het geluid 
van de radio. Het is een mooie zo-
merdag. Langzaam schuift de zon een 
warmgeel kleed over de eettafel heen. 
Terwijl Ingrid naar de keuken loopt om 
een verse pot koffie te zetten, neemt 
een nieuwslezer kort de belangrijkste 
gebeurtenissen van de dag door. 
“Weet je wat het is?” vraagt Ingrid als 
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“Weet je wat misschien wel mijn 
grootste angst is? Dat mijn kinderen 
het niet beter krijgen dan ik.”

ze terugkomt uit de keuken. Ze wijst naar de radio. “Al die ellende, ik 
kan het best verdragen. Totdat je hoort hoe weer een bankier bijna 
een miljoen aan bonussen heeft opgestreken en vrolijk op vakantie 
gaat. Dan voel je hoe hard en oneerlijk de wereld is. Dan voel je je 
heel alleen.” 
Op de vraag wat Ingrid zou veranderen als ze één dag minister-pre-
sident mocht zijn, hoeft ze niet lang na te denken. “Het geld zou be-
ter verdeeld worden. Mensen moeten niet langer te veel verdienen. 
Geld dat je zelf niet op krijgt, is overbodig. Waarom zou je miljoenen 
moeten verdienen als je toevallig goed kan zingen? Zoals het nu 
gaat, is het niet eerlijk. Als je de mazzel hebt dat je wordt geboren 
met een hoog IQ of een talent, word je beloond met veel geld. Maar 
ik kan er toch niks aan doen dat ik niet zo geboren ben?”

Iedereen gelijk
Er moet een maximuminkomen en een minimuminkomen worden 
ingesteld, daar is Ingrid van overtuigd. “Dat minimuminkomen 
moet op een menselijk niveau liggen. Het geld dat dan nog over-
blijft, moet op een verantwoorde manier worden besteed. Ik zou bij-
voorbeeld de zorgverzekering goedkoper maken, of gratis zelfs, als 
dat zou kunnen. En ik zou mooie, moderne schooluniformen invoe-
ren. Zodat op school iedereen gelijk is en je niet gepest kan worden 
omdat je niet de hipste kleding draagt.”
Of dat ooit gaat gebeuren, betwijfelt Ingrid. Neemt niet weg dat ze 
de laatste tijd wat optimistischer is ingesteld. Sinds ze zich heeft 
aangemeld bij de GGD voelt ze zich sterker. Zelfverzekerder. Ze be-
gint zelfs het vertrouwen te krijgen dat ze ooit zelfstandig kan zijn 
en niet langer haar hand op hoeft te houden, iets wat ze liever wil 
dan wat dan ook. 
“Vroeger kwam ik niet graag buiten. En als het dan toch moest, 
smeerde ik een berg make-up op mijn gezicht om mezelf te verstop-
pen.” Dat is nu afgelopen. De make-up wordt niet langer in dikke 
lagen aangebracht. Het uitzicht vanuit haar appartement wordt wat 
vaker verruild voor het uitzicht vanaf de straat. “Mensen mogen me 
zien. Ik ben wie ik ben. Ik mag er zijn.” 
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6
Linda Jacobs

inkomen
¤ 1.100,- (excl. toeslagen)

 Leeftijd: 30+
 Burgerlijke staat: 
 alleenstaand, 2 kinderen
 Woonsituatie: 
 huurmaisonnette
 Categorie: 
 loon + bijstand, schuldsanering

“Voor de scheiding hadden we al finan-
ciële problemen. We kochten een duur 
huis. De bank had zoiets van: kom maar, 
en verschafte ons een tophypotheek. Toen 
waren we blij. Achteraf gezien hadden ze 
ons wel mogen waarschuwen, had het al-
lemaal wat minder simpel mogen zijn. Na 
de scheiding moesten we het huis verko-
pen voor de helft van de prijs. Dan zit je 
met een flinke schuld. 
Nu is er een bewindvoerder. Al mijn in-
komsten gaan direct naar hem. Hij betaalt 
er eerst de vaste lasten van. Nog meer 
schulden maken zou achterlijk zijn. Met 
wat er overblijft lost hij de schulden ver-
der af. Mijn weekbudget is ¤ 60. Ik heb 
drie katten. Die zijn intussen al zo oud, die 
doe ik niet weg. En ons Priscilla heeft een 
rat. Als een van die beesten zou sterven, 
komt er niets voor in de plaats, hoor. Ze 
kosten per week een tientje. Ik rook. Ik 
schakel tegen het eind van de week wel 
over van sigaretten op sjekkies. Dan nog 
voor drie dagen eten kopen. De rest komt 
van de Voedselbank. 
Ik doe mijn best om de armoe onzichtbaar 
te houden voor Pris’ vriendjes. Als ze hier 
komen, is er altijd iets te peuzelen. De kin-
derbijslag gaat ook naar de bewindvoer-
der. Als Pris kleren nodig heeft, troggel ik 
extra geld van hem af. Hij is coulant. Er 
goed uitzien voor zo weinig mogelijk geld 
is een sport. Donderdag krijg ik weekgeld, 
op vrijdag ga ik naar de Voedselbank – dus 
vrijdag is het hier feest!”


