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Première
De documentaire De rekening van Catelijne gaat zondag 29 april om 18.30 uur

in première in het EYE filmmuseum. Na afloop is een vraaggesprek met
Catelijne en de makers, geleid door Chris Keulemans (oud-directeur van
de Balie). De rekening van Catelijne is een film van Ester Gould (links op

de foto), Sarah Sylbing (rechts, zij deden regie en productie) en
Frithjof Kalf (camera en montage). De premièrevoorstelling

is uitverkocht, maar de Volkskrant mag nog twee kaartjes weggeven.
Belangstelling? Mail naar: v@volkskrant.nl.

man Chris, zoon Giovanni en dochter Romy.

jouw schuld is, ga je dat geloven.
Hulp zoeken durfde ik niet.’

Spiegel
In die periode is de eerste documen-
taire 50 Cent gefilmd. Catelijne heeft
de film pas twee keer gezien, zo vre-
selijk is ze er de eerste keer van ge-
schrokken. ‘Die film werkte als een
grote spiegel, echt verschrikkelijk
confronterend vond ik het, om me-
zelf zo te zien. Ik zei tegen mezelf:
Cat, je zit diep in de ellende. Wat heb
ik mijn kinderen toen in een rotsitu-
atie geduwd. Kinderen hebben recht
op rust, daar heb je helemaal geen
geld voor nodig, om dat voor elkaar
te krijgen. Als ik zie hoe Giovanni op
straat zwierf en tot laat in de nacht

geweldspelletjes speelde op een ma-
tras in de woonkamer, dan breekt
mijn hart in tienduizend stukjes. Ik
doe nu zo mijn best het anders te
doen. Met mijn kleintjes ga ik naar
het park, ik lees ze voor. We eten hier
altijd netjes aan tafel. Ik weet zeker
dat dat in 80 procent van de gezin-
nen in de Vogelbuurt nooit gebeurt.’

Wethouder Freek Ossel (onder meer
verantwoordelijk voor Wonen en
Wijken en Armoede) is zeer geïnte-
resseerd in het bataljon instanties
dat Catelijne bijstaat.

Ossel maakt aantekeningen ter-
wijl zij opsomt: een bewindvoerder
voor de schuldsanering, een voogd
van Bureau Jeugdzorg, een gezins-
coach van de opvoedpoli, een psy-
choloog. Ossel heeft de eerste docu-
mentaire ook gezien. Over De reke-
ning van Catelijne zegt hij na afloop
tegen haar: ‘Je bent nu veel meer in
charge. Dat vind ik een groot verschil
met de vorige film. Van sommige za-
ken word ik triest. Maar hoe jij met je
kinderen omgaat op de goede mo-
menten, dat is mooi om te zien.’

Ossel heeft ook een kritische vraag.
‘Ik bedoel het niet beschuldigend’,
zegt hij, ‘maar de vraag kwam in
mijn hoofd op en ik zou het niet eer-
lijk vinden hem niet te stellen. Je ex-
man Chris is heel belangrijk, hij
helpt je, maar het kan nog beter. Als
ik jou zo hopeloos bij de pinauto-
maat zie staan, denk ik: Chris, ga
naar de Albert Heijn om vakken te
vullen, dáár help je je gezin mee.
Waarom werkt hij niet?’

‘Hij heeft nog een duwtje in de rug
nodig’, zegt Catelijne. ‘Er is nu zo veel
onrust in huis, er is zo veel gedoe
rond Giovanni, er is steeds iets dat
hem tegenhoudt om werk te gaan
zoeken.’ Zelf staat ze soms ’s och-
tends vroeg op de pont, tussen men-

sen met ‘slaperige hoofden en nette
kleren aan’ op weg naar hun werk.
Dan denkt ze: ‘Nog heel even en dan
hoor ik daar ook bij.’

Catelijne wil graag werken, als de
omstandigheden dat weer toelaten.
Haar droom: een huisje in een rustig
dorp als Landsmeer met een moestuin,
eneeneigencateringbedrijfjewaarGio-
vanni laterookzalkunnenwerken.

Maar eerst maar eens naar de pre-
mière van haar eigen film, zondag.
Catelijne vindt het spannend. ‘Het
ergste zou ik het vinden als mensen
mij zouden afschilderen als slechte
moeder, die niet goed is voor haar
kinderen. Maar iedereen die zo nega-
tief oordeelt, nodig ik uit een dagje
met me te ruilen.’

‘Met mijn kleintjes ga ik
naar het park, ik lees ze
voor. We eten hier altijd

netjes aan tafel’


