
 “De dag dat ik mijn huis 
uit moest, was de 
ergste van heel mijn 

leven. De kinderen waren op 
school en Ron was niet thuis. 
Ik was zo trots op mijn huis, ik 
vond het zo erg eruit te moeten, 
maar er was geen uitstel meer 
mogelijk. We moesten eruit, ik 
moest de sleutel inleveren en 
ze maakten een nieuw slot op 
de deur. Ik weet zeker dat als 
we nog een week langer tijd 
hadden gekregen, het niet zover 
zou zijn gekomen. De week dat 
onze woning ontruimd werd, 
vonden Ron en ik namelijk 
allebei weer werk. Bizar is dat 
he? Ron kon als schilder via een 
uitzendbureau beginnen en ik 
kon aan de slag in de thuiszorg. 
Maar terug naar huis kon niet 
meer, we waren aangewezen op 
de goedheid van mijn ouders. 
Achteraf gezien had ik eerder 
aan de bel moeten trekken en 
hulp moeten zoeken. Maar ik 
was trots, ik wilde zelf onze  
geldproblemen oplossen. Ik 
wilde er niemand anders mee 
lastigvallen en zeker Ron niet. 
Hij wist helemaal niet dat er 
zoveel schulden waren, hij wist 
ook niets van de dreigende 
ontruiming vanwege onze 
huurschuld, die inmiddels was 
opgelopen tot € 12.000,-. Terwijl 
de ontruimploeg bezig was onze 
spullen in dozen te pakken en 
de auto aan het inladen was, 

maar weer door. Door de 
achterstallige betalingen krijg 
je enorme boetes. Soms zijn 
de bijkomende kosten door 
aanmaningen hoger dan dat de 
rekening zelf was. Toen mijn 
schoonmoeder hulp nodig 
had en bij ons introk, werd ze 
aangemerkt als inwoner met 
inkomen, ze had een AOW’tje 
en daardoor kwam onze 
huurtoeslag te vervallen. We 
moesten met terugwerkende 
kracht terugbetalen. Ik begon 
beloftes te maken die ik niet 
waar kon maken en verzon 
allerlei smoesjes om later 
te mogen betalen. Ik werd 
bang voor post en kreeg 
angstgevoelens als er een man 
met een papier voor de deur 
stond. Meestal deed ik net alsof 
ik niet thuis was, maar daar 
gingen de problemen niet mee 
weg natuurlijk. Boodschappen 
doen was elke dag weer een 
puzzel. Een heel enkele keer 
kon ik geen warm eten op tafel 
zetten, maar dan had ik altijd 
nog wel brood met ei, dat is 
ook lekker. Op de dag van de 
huisuitzetting kon ik gelukkig 
direct terecht bij mijn ouders. 
Zij hebben ons altijd geholpen, 
terwijl het voor hen ook niet 

makkelijk was. Zo groot wonen 
ze niet en mijn zus woont ook 
al met haar dochter bij hen in. 
Plotseling kwamen er nog vijf 
mensen bij en een heleboel 
spullen. De dozen stonden 
torenhoog in de woonkamer 
opgestapeld. Maar Ron en ik, 
mijn schoonmoeder en onze 
twee kinderen waren welkom 
en dat vind ik geweldig. Het is 
niet altijd makkelijk om met 
zoveel mensen bij elkaar te 
wonen, maar we respecteren 
elkaar en proberen alles te 
accepteren. Dankzij mijn 
ouders hebben we een dak 
boven ons hoofd. Gelukkig 
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heeft mijn schoonmoeder 
inmiddels een eigen woning 
gekregen. Maar ze is nog steeds 
dichtbij hoor, ze woont maar 
vijf minuten bij ons vandaan.”

Hoopvolle toekomst
“Ron en ik zijn keihard bezig 
onze schulden af te lossen. 
We werken allebei zoveel 
mogelijk. We hebben berekend 
dat als alles goed gaat, we over 
anderhalf jaar schuldenvrij 
kunnen zijn. Een staatslot 
kopen doe ik niet meer, maar 
stel dat ik een hoofdprijs zou 
winnen dan zou ik gelijk alles 
af te betalen zodat we opnieuw 

belde ik met kloppend hart 
Ron. Ik was op van de zenuwen. 
Ik vond het vreselijk om het 
hem te moeten zeggen, maar ik 
moest wel. Gelukkig reageerde 
hij heel begripvol. Hij vond 
wel dat ik het tegen hem had 
moeten zeggen, dan had hij 
kunnen helpen en hadden we 
het samen kunnen oplossen, 
maar het heeft ons niet onze 
relatie gekost. We zijn gelukkig 
nog steeds samen. We hebben 
elkaar, we redden het wel.”

Bang voor post
“De schulden liepen op toen 
mijn Ron zijn baan verloor 
en ook ik geen werk had. 
Plotseling was er geen inkomen 
meer en langzaamaan stapelden 
de schulden zich op. Eerst 
schaamde ik me voor al die 
onbetaalde rekeningen, maar 
inmiddels doe ik dat allang 
niet meer. Ik weet dat half 
Nederland het moeilijk heeft 
en in de schulden zit. Mensen 
die zeggen dat er in Nederland 
geen armoede is, kijken niet 
goed of hebben geen contact 
met mensen die het financieel 
moeilijk hebben. Natuurlijk is 
er geld in Nederland, maar niet 
bij iedereen. De verschillen 
zijn heel groot. Want als je 
geen spaarpotje hebt, er niets 
binnenkomt en je de de ene na 
de andere tegenslag krijgt, kan 
het heel snel gaan. Je probeert 
te overleven en gaat het ene 
gat met het andere dichten, 
je vraagt uitstel of je denkt: 
dat betaal ik volgende maand 
wel, maar de maand erop is de 
situatie nog steeds even slecht 
en dan schuif je de rekeningen 

Geen geld, geen steun 
en geen werk, maar wel 
torenhoge schulden. 
En toen stond de 
verhuisploeg voor de 
deur om haar woning 
leeg te halen. Het 
overkwam Ramona 
(34), moeder van twee 
kinderen en partner van 
Ron. Nu wonen ze met 
z’n vijven in bij haar 
ouders, waar ook al  
haar zus en haar  
dochter onderdak  
hebben gevonden.
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Schuldig geeft mensen een stem en gezicht
Veel mensen kunnen – zelfs  in ons land – de eindjes 
niet meer aan elkaar knopen. Zij zitten financieel 
compleet aan de grond. Een uitweg lijkt er niet te 
zijn en hulp is soms heel ver weg.
De documentaire serie Schuldig, wie betaalt 
de rekening? geeft een indringend, eerlijk en 
persoonlijk beeld van mensen die elke dag te 
maken hebben met de gevolgen van schulden. In 
de serie ontmoeten we niet alleen mensen die zelf 
schulden hebben, zoals Ramona, maar ook mensen 
die beroepsmatig met hen te maken krijgen. Zo zien 
we de medewerkers van de Voedselbank (richtlijn 
voor het ontvangen van een voedselpakket is een 

besteedbaar inkomen van € 180,- per maand of 
minder) aan het werk en maken we kennis met 
hulpverleners en woningbouwverenigingen. Maar 
we zien ook deurwaarder Ed aan het werk. Hij is de 
brenger van slecht nieuws en soms degene die 
de mensen daadwerkelijk op straat moet zetten. 
Allemaal mensen die dagelijks te maken hebben 
met schulden en er op hun eigen manier het beste 
van proberen te maken. 

‘Schuldig’ is vanaf 14 november zes weken lang  
te zien bij Human op NPO 1 om 22.10 uur.  Zie ook 
www.schuldig.nl

MIJN GEZIN 
WAS DAKLOOS’

‘WE STONDEN OP STRAAT.
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kunnen beginnen. Mijn liefste 
wens is weer een plekje voor 
onszelf. Ik vergeet nooit hoe 
ik met de spullen op straat 
stond, dat wil ik nooit meer 
meemaken. Voor de kinderen 
was het ook moeilijk om 
plotseling bij opa en oma in 
te wonen en geen eigen plek 
meer te hebben, maar ze doen 
het goed en ik ben heel trots op 
hen. Onze oudste zoon is nu elf 
en we hebben nog een dochter 
van acht. Ik realiseer me dat 

ze aangesproken kunnen 
worden als ze op tv komen en 
dat weten ze zelf ook, maar ze 
vinden het niet erg. Op school 
kent iedereen hun situatie en 
als ze vervelende opmerkingen 
krijgen op straat zullen ze dat 
zeker thuis vertellen. Ik hoop 
dat we een betere toekomst 
krijgen en dat moeten we zelf 
doen. Ik wil niet onder bewind 
gesteld worden, dan krijg je 
tachtig euro per week en verder 
niets. Ik regel het liever zelf. Ik 

heb ervaren dat niemand van 
de instanties je echt helpt als 
het nodig is. Op de dag van de 
ontruiming hielp de filmploeg 
ons met vervoer en mijn 
ouders boden ons onderdak 
maar voor de rest stonden we 
er helemaal alleen voor. Soms 
heb ik het idee dat instellingen 
zoals de woningbouw en de 
sociale dienst niet weten wat 
alles kost. Doen die mensen 
nooit boodschappen, vraag ik 
me weleens af. Binnenkort is 
het kerst er daar zie ik niet 
tegen op, ik vind het juist 
gezellig. Samen zijn we toch 
altijd met de feestdagen en dat 
zal dit jaar ook zo zijn. Alleen 
gaan we nu niet weg ’s avonds, 
we blijven thuis.” L

Meepraten of je ervaringen met schulden hebben delen? Ga naar www.mijngeheim.nl

‘Schamen doe ik me niet meer, 
half Nederland zit in de schulden’

De makers Sarah en Ester
Ester Gould en Sarah Sylbing regisseerden Schuldig. 
Omdat ze al eerder documentaires hadden 
gemaakt in de Amsterdamse wijk de Vogelbuurt 
in Noord wisten ze hoeveel verschillende mensen 
hier woonden. De Vogelbuurt is net een klein dorp 
waar iedereen elkaar kent en waar ook bijna 
iedereen schulden heeft: dit was de juiste locatie 
voor Schuldig. “De serie speelt zich voornamelijk af in 

de Vogelbuurt, maar het had 

ook ergens anders kunnen 
zijn. Armoedeproblemen zijn 

universeel, zeker in de grote steden. We hebben 
er voor gekozen niet alleen heel verschillende 
bewoners te laten zien met hun eigen problemen, 
maar ook de hulpverleners, woningbouwvereniging 
en deurwaarder. Ook die krijgen elke dag te maken 
met schulden, al is het bij hen beroepsmatig. Al 
nemen ze de problemen misschien niet mee naar 
huis, het doet wat met mensen om zoveel armoede 
te zien. Soms lijkt het hopeloos, een andere keer is er 
een uitweg, maar soms moet het beleid uitgevoerd 

worden en is er geen andere mogelijkheid meer. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor het werk van deurwaarder 
Ed. Ed is al ruim twintig jaar deurwaarder, maar 
een uitzetting laat ook hem niet koud. Niemand zet 
een ander mens voor de lol op straat. Hulpverlener 
Paul is een verhaal apart. Hij is onvermoeibaar en 
zal er alles aan doen om mensen te helpen: ‘Wie 
vandaag honger heeft, moet vanavond eten’ is zijn 
motto en daar zorgt hij voor. Linksom of rechtsom. 

Het probleem armoede is groot en altijd weer loop 
je tegen dezelfde vraag aan: raken mensen in de 
schulden door gedrag of door gebrek? Wij durven 
te beweren dat het altijd om een combinatie van 
die twee zaken gaat. Er is geen makkelijke oplossing, 
mensen zullen zelf uit de problemen moeten komen. 
Deze serie laat zien wat het betekent als je leven in 
het teken staat van schulden. Het is mooi, ontroerend 
en meeslepend geworden, we zijn er blij mee. De 
documentaire toont mensen met grote problemen, 
maar ook met humor, veerkracht en hoop. Want al is 
er soms geen cent, er is altijd nog hoop.”

 ‘Armoede is een combinatie van gedrag en gebrek’
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