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Van Brederode ontwaart hier een symptoom van deze tijd. “Je ziet 

het ook in de zorg en het onderwijs: alles draait om het systeem en 

het protocol, het individu verdwijnt uit zicht. Het is dus heel raar 

dat wij Nederland een geïndividualiseerde samenleving noemen – 

we weten niet eens meer wat een individu is.”

Financiële schuld is morele schuld 

Over individuen gesproken. “Een goede bekende van mij zit diep in 

de schulden, maar is mijn morele voorbeeld in het leven. Schul-

den zijn lang niet altijd het gevolg van ongebreideld consumeren of 

verkeerd gedrag, het betreft ook lieve, naïeve mensen die bepaalde 

enveloppen niet openmaken, niet helemaal weten hoe het werkt, 

geld lenen aan anderen, trappen in schimmige financiële producten 

die gouden bergen beloven ... 

Afgelopen zomer heb ik het zelf ook even meegemaakt. Een grote 

opdracht was ingetrokken, ik wachtte op subsidie van het Letteren-

fonds en op huurtoeslag en op een dag stond er nog maar 7 euro 

op mijn rekening. Dit was niet te vergelijken met serieuze financi-

ele nood hoor – ik wist dat er geld aankwam en bovendien heb ik 

een ex-man die altijd kan en wil bijspringen als ik echt omhoog 

zit – maar het was leerzaam om er weer eens aan te ruiken. Aan 

het gevoel dat je niet zomaar alles in je boodschappenkarretje kunt 

leggen, aan die staat van permanente nervositeit – wat voor dui-

zenden Nederlanders de dagelijkse realiteit is. In die dagen heb ik  

regelmatig mijn hand op de wasmachine en ijskast gelegd en  

gezegd: ‘Jongens, beloven jullie me één ding, nu niet stukgaan?’ 

Dit keer was ik al gestopt met roken, maar van eerdere slechte  

financiële periodes herinner ik me dat ik dat van de zenuwen juist 

extra veel ging doen. Terwijl ik wíst dat dit niet alleen slecht voor 

mijn gezondheid was, maar ook een enorme kostenpost. De over-

heersende gedachte was toen: neem me mijn sigaretten niet ook 

nog af. Schulden en stress doen rare dingen met je psyche.”

Schuld en schaamte “Het lijkt me verstandig als scholen 

gaan voorzien in financiële opleiding”, aldus Van Brederode. “Een 

beetje boekhouden, kinderen leren dat je niet per se een leuker 

mens wordt van dure spullen en dat je spaart voordat je iets koopt. 

Ik zie mijn moeder nog zitten met een kasboekje en een aantal  

sigarenkistjes waarover ze mijn zakgeld verdeelde. ‘Dat geld is  

bedoeld om voor iets groots te sparen en dat om cadeautjes te  

kopen voor andere mensen. En als je iets uitgeeft, vul je het daar-

na weer aan.’ Zo leerde ik met geld omgaan. Waarmee ik niet wil 

zeggen dat ik een financieel wonder ben, helemaal niet.” Met een 

beschaamd lachje: “Ik bouw niet eens pensioen op.”

Schuld gaat altijd gepaard met schaamte, 

weet ze. “De buitenwereld staat meteen klaar 

met een oordeel. Schulden zeggen dat je te 

hebberig bent geweest, niet erg goed kunt re-

kenen of plannen, geen maat kunt houden of 

geen benul hebt van financiële constructies. 

Schulden worden, kortom, gezien als brevet 

van onvermogen. Maar dit doet lang niet al-

tijd recht aan de werkelijkheid. 

Vanuit mijn werk voor Het Syrisch Comité 

(een organisatie van Syrische en Nederlandse 

vrijwilligers die de vreedzame revolutie tegen 

Assad ondersteunt, vluchtelingen helpt en 

de humanitaire ramp in Syrië onder de aan-

dacht blijft brengen, red.) heb ik veel contact 

met Syrische vluchtelingen. Ook zij schamen 

zich voor hun financiële problemen. De fami-

lie heeft vaak grote bedragen moeten lappen

om die ene neef veilig in het westen te krij-

gen. Op het moment dat hij in Nederland 

een uitkering of een baantje krijgt, gaan de 

achterblijvers om geld vragen. En de neef in 

kwestie voelt zich verplicht om daarop in te gaan. Hij durft niet te 

zeggen dat hij helemaal de middelen niet heeft. Onder vluchtelin-

gen ontstaat zo een schuldenproblematiek, dat wil je niet weten ...

’Lost boys, 5 jaar later’ vertelt het schrijnende verhaal van een 

jongeman in Rotterdam, maar in heel Nederland zitten mensen 

in dezelfde penarie. Syrische vluchtelingen, bijstandsgezinnen, 

werkende armen… Goed dat steeds meer gemeenten inzetten op 

vroegsignalering. Meer inzicht in het gedrag van mensen is daarbij 

van groot belang. Hoe vaak blijkt ‘niet willen’ in werkelijkheid een 

kwestie van ‘niet kunnen’?”   

TEKST  DORINE VAN KESTEREN  BEELD  MERLIJN DOOMERNIK

Op tafel ligt een Mount Everest aan enveloppen van deurwaarders 

en incassobureaus, grotendeels ongeopend. ‘Niet zo handig hè, je 

post dichtlaten’, zegt de hulpverlener voorzichtig. Jeansen Djaoen 

wordt boos. ‘Ik kan wel al die brieven gaan lezen, ik kan wel al die 

mensen gaan bellen om mijn situatie uit te leggen, maar er veran-

dert toch niets. Niemand wil meedenken over een oplossing. Dus  

wat schiet ik daarmee op?’

Het is een scène uit de documentaire ‘Lost boys, 5 jaar later’, die 

begin deze maand in première ging. De film is het vervolg op ‘Lost 

boys’, waarvoor regisseur Margit Balogh in 2011 een Rotterdamse 

jeugdbende volgde. Ex-bendelid Jeansen, artiestennaam Demo, 

heeft de criminaliteit inmiddels achter zich gelaten en zijn straf 

uitgezeten, maar zit nu in een nieuwe gevangenis: die van de schul-

den. Het ene na het andere financiële lijk valt uit de kast, er wordt 

voortdurend beslag gelegd op zijn loon en vanwege zijn strafblad 

lijkt Demo niet in aanmerking te komen voor reguliere schuldhulp 

of wettelijke schuldsanering. Filosoof Désanne van Brederode vond 

genoeg stof tot nadenken in de documentaire. 

Zijn mensen met schulden daders of slachtoffers? Van Brederode 

wikt en weegt. “Aan de ene kant denk ik: wat hebben ze allemaal 

wel niet gekocht? Toch die flatscreen, dat vliegticket en die snea-

kers, terwijl het geld er niet is? Aan de andere kant, als je kijkt 

naar Demo: die jongen is in armoede opgegroeid, zonder ouders, 

op straat, met verkeerde vrienden. Dan is het heel moeilijk om ver-

standige beslissingen te nemen. Daarbij komt dat het kinderlijk 

eenvoudig is om kredieten aan te gaan, een paar muisclicks en het 

is geregeld. Zie daar maar eens weerstand aan te bieden.” 

Ze vervolgt: “Het is terecht dat Demo na zijn misdrijf is gestraft 

door de maatschappij. Of dat in de gevangenis moet, is weer een 

andere discussie. Maar nu met die schulden denk ik: kan het niet 

wat milder? Kan nou niemand binnen de grenzen van het redelijke 

een oplossing voor die jongen bedenken? Een deel kwijtschelden, 

een deel niet?”

 

Vergeef ons onze schuld “Schuld en vergeving is een cen-

traal thema in het katholicisme. Kijk naar het katholieke zuiden 

van Europa, dat flamboyant geld uitgeeft en gemakkelijk schulden 

aangaat, tegenover het spaarzame, sobere protestante noorden. Het 

zou interessant zijn om te onderzoeken hoe verschillende landen 

omgaan met schuldenaren. Mijn veronderstelling is dat de omge-

ving behulpzamer en guller is in landen met een wat lossere finan-

ciële moraal. Hier kijken we toch met een bepaalde kilheid naar 

mensen met schulden: je hebt de problemen zelf op je nek geladen, 

dus moet je ze ook zelf oplossen.” 

In het Nederlands gebruiken we het woord ‘schuld’ zowel voor  

financiële als morele schuld. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 

het Engels, dat hiervoor de begrippen debt en guilt kent. “Als een  

Nederlander zegt ‘Ik heb schulden’, is het bijna alsof hij zegt: ik ben 

schuldig als mens. Maar dat is toch echt iets anders.” 

Van Brederode pleit voor een minder meedogenloze schuldencul-

tuur. “De balans is zoek. Natuurlijk moet je je niet laten misleiden 

door zielige verhalen en warrige excuses. Maar we moeten wel ver-

der durven kijken dan de regels en de euro’s. Daar zit een unieke 

mens achter, met een eigen geschiedenis. De hulpverlener in de do-

cumentaire, Hidde Kielen, begrijpt dat. De toewijding waarmee hij 

zijn werk doet en de manier waarop hij met Demo omgaat: grandi-

oos. Dat zijn toch de engelen van onze samenleving? Laten we deze 

beroepen dus weer aantrekkelijk en eervol maken.”

Schuld en boete De schuld van Demo, na zijn detentie 35.000 

euro, is uitgegroeid tot een bedrag van 60.000 euro. Met dank aan 

de rente en executiekosten die bij de hoofdsom van alle schulden 

werden opgeteld. In de film geeft hij het voorbeeld van een schuld 

die begon met 980 euro en nu ruim 2.400 euro bedraagt. ‘Ik heb nu 

al 1.300 euro betaald voor iets wat 980 euro kostte en ik moet nog 

1.100 euro.’

Zulke boetes staan niet meer in verhouding tot het oorspronkelijke 

bedrag van de schuld, vindt Van Brederode. De documentaire, of 

beter gezegd de situatie waarin Demo verkeert, heeft allerlei vra-

gen bij haar opgeroepen. “Naar wie gaat al dat geld? Verdienen aan 

de nood van een ander, dat is toch niet ethisch? Hoe kunnen de 

mensen in de incasso-industrie ’s avonds lekker gaan slapen? De 

rechtlijnigheid van de beroepsgroep verbaast mij; aan hun werk 

komt geen enkele creativiteit of originaliteit te pas. Ze hebben ook 

nul interesse in de mens achter de schuldenaar. Waarom hebben 

de organisaties die jagen op wanbetalers niet iemand in dienst die 

eens langsgaat bij deze mensen, om zich ervan te vergewissen wat 

er nog meer speelt in die levens? 

Ze wijst ook op het totale gebrek aan overzicht van schuldeisers, 

deurwaarders en incassobureaus. “Iedereen wil tegelijk zijn geld en 

heeft niet het minste besef van de activiteiten van de anderen. Het 

gevolg is dat het voor die jongen alleen maar erger wordt – en uit-

eindelijk lost het voor de schuldeisers ook niets op, want die krijgen 

hun geld niet.” 
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