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huishoudboekje hilde van den heuvel

Inkomsten

Uitgaven

Hilde van denHeuvel (22),
studentNederlands

“Decemberwas een duremaand door sinter-
klaas en kerst. Cadeautjes koop ik eigenlijk
nooit – tenzij ik in een goede bui ben. Afgelo-
penmaand had ik tentamens, dus gaf ikmin-
der uit aan uitgaan en biertjes.Maarmet de
feestdagen ging de geldkraanweer open.
Vanmijn opa kreeg ik zomaar honderd euro.
Ik probeer altijd veel tewerken,maar ik hou
nooit bij wat ik uitgeef. Ik laatmijn plezier
niet door geldgebrek verstieren. Het enige
criterium dat ik heb, is niet te veel bijlenen.
In de zomermaanden heb ik achthonderd eu-
ro bijgeleend,maar toenwas ik zesweken
vrij en had ik geen geld. Financieel gezien
ging dit jaar best aardig. Ik begin een les te
leren. De twee jaren hiervoor heb ik op noe-
dels geleefd. Toenwerkte ik alleen als gids,
maar dan heb je geenwerk in dewinter.Met
oppassen erbij gaat hetwel beter, maar het
is nog steeds geen vetpot.”

GUIDOVANDIEPEN

‘Met geld ben ik be-
hoorlijkmonomaan
bezig,maar op een
anderemanier dan

veel anderen. Het gaatme er niet om
het te hebben,maar ikwil er inzicht
in krijgen, doorgrondenwaaromwe
met zijn allen in dit geldsysteemge-
vangen zitten.” Dette Glashouwer
(52)maakt theatervoorstellingen
met geld als thema.
Juist doordat geld haar vroeger niet

interesseerde, hooguit chagrijnig
maakte, werd haar nieuwsgierigheid
getriggerd. Een coach raadde haar in
2002 aan eenhuishoudboekje bij te
houden om inzicht te krijgen in hoe
elke uitgave verschillend aanvoelt.
“Gekwerd ik ervan, ikwou geld
helemaal niet voelen.”Maar in 2008
ging ze naar eenmoneyworkshop in
Oslo.
In datzelfde jaar verloor ze haar

baan en inkomendoordat er na 21
jaar een einde kwamaan SuverNu-
ver, het theatergezelschapwaarvan
zemedeoprichterwas. Dat de subsi-
diekraan voor haar clubje enkele ja-
ren eerderwerd dichtgedraaid dan
voor veel andere, ziet Glashouwer nu
als voordeel. “Het aantal collega’s
die nu in de situatie belandenwaarin
ik vier jaar geleden zat, is zo groot.
Dat lijktme een stuk lastiger.”
De tweeënhalf jaar dat Glashouwer

eenWW-uitkering ontving, gebruikte
ze onder andere om stapels boeken
te lezen over de geschiedenis van
geld. Het onderzoek bracht haar in
contactmet denkers en visionairs.
Naarmate Glashouwer zichmeer in
geld ging verdiepen, groeide haar
speciale relatiemet het fenomeen.
“Het is toch afschuwelijk datwe nu
in een systeem zitten dat nietmeer
werkt – althans niet voor iedereen.”
Tijdens een conferentie over comple-
mentair geld in Lyon leerde ze dat je

demaatschappij ook heel anders zou
kunnen inrichten. ToenGlashouwer
haar solovoorstellingenGeld voor be-
ginners enGeld en genoeg speelde op
de Parade, kondenmensenhet en-
treebewijs ookmet complementair
geld– zoals noppes – betalen. Haar
technicus, componist en regisseur
(Dirk Groeneveld) betaalt ze overi-
genswelmet euro’s.
Tijdens de lunch in Eyewaar dit in-

terviewwordt gehouden, beperkt
Glashouwer zich bescheiden tot een
bonensoepje en kraanwater.Weha-
len herinneringen op aande jaren
tachtig van de vorige eeuw, toenwe
beidenmet behoud van bijstand
voorstellingenmaakten en theater-
opleidingen volgden,met de sociale
dienst als verkapte subsidiënt.
Voor de huidige jonge theaterma-

kers onmogelijk, realiserenwe ons,
terwijl we de hardwerkende horeca-
medewerkers omons heen bezig
zien – vanwie velen een kunstoplei-
ding volgen of achter de rug heb-
ben.
InGlashouwers nieuwste produc-

tie,MoneyMoneyMoney, legt de
theatermakermet zeventiende-
eeuwse koopmanskraag en -hoed
onder andere uit hoe goed geld in
deVOC-tijdwerkte. Ze vertelt hoe zij
ruilhandel bedreef inAmerika, en
zemaakt op humoristischewijze
aanschouwelijk inwelke verhou-
ding geld en geluk tot elkaar
staan.

Ze stelt aan de orde dat geld een ta-
boe is, ook voor haarzelf. “Dat geef ik
grif toe.” Over haar inkomendoet ze
dan ook geheimzinnig. De vraag voor
hoeveel ze zich laat inhuren, beant-
woordt zemet: “Dat is afhankelijk
van doorwie, in principe is alles on-
derhandelbaar. Terwijl ik er nooit
een probleem in zie naakt op het po-
dium te staan ofmij in psychologi-
sche zin bloot te geven vertel ik noch
ophet toneel, noch aan demedia
precieswat ik verdien.”
Navraag bij vakorganisatie FNV-

Kiem leert dat Glashouwer, indien ze
als actrice bij een zich aan cao-nor-
menhoudend gezelschap zou spe-
len,minimaal voor 3340 euro bruto
op de loonlijst zou staan. (Regel 41
staffel 1). Eenwoordvoerder van de
vakbond voegt eraan toe: “Mits ze de
laatste jaren grote dragende rollen
heeft gespeeld zou ze ook in staffel 2
kunnen vallen.” Deze gaat tot regel
63, hetgeen eenmaximumvan 4754
euro bruto betekent.
Glashouwer, nu zzp’er: “Voorme-

zelf is het eigenlijk niet duidelijk
watmijn inkomen is.” Een indicatie:
“Als ik ziek zouworden betaalt het
Broodfondsme vijftienhonderd per
maand.”
Glashouwers optredens eindigen

met een cliffhanger.Wiewil weten
hoe het verder gaat, kan een aandeel
kopen, zodat ze demogelijkheid
krijgt een nieuwe voorstelling tema-
ken.

Over geld,mensen, geluk enhet taboe
Ooit was ze er niet in geïnteresseerd, toen deed ze er
eenworkshop over en nu heeft Dette Glashouwer een
theaterstuk over geld.

EDITH ANDRIESSE

nOppassen 160

nGidsen bij Yellow Bike 124

n Thuiszorg 72

nGeld van opa 100

n Zorgtoeslag 80

nHuur (inclusief) 241

n Salsacursus 90

n Kerstcadeaus 142

n Sinterklaascadeaus 8

n Boodschappen 80

n Kerstdiner 21

nUitgaan 43

nOud-en-nieuwkaartjes 30

n Sportschool 20

Totaal

536

Totaal

675

Tekort
139Eind van demaand

Kaartjes (voorwie diemet baar geldwil aanschaffen):

Theater Vrijburcht (5 en 6 januari) € 7,50
Toneelschuur Haarlem (16 en 17 januari) € 15,00
Schouwburg Amstelveen (7 februari) € 17,00
RAI tijdensWomen inc. (16/17/18 februari) € 19,50 (inclusief entree huishoudbeurs)
Bellevue (21/22/23 februari) € 15,00 (met korting € 13,50)

Dette Glashouwer als koopman inMoneyMoneyMoney.


