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Het favoriete standje van  

je beste vriendin en haar 

vriend? Makkelijk: doggy-

style. Haar grootste angst? 

Een vliegtuigcrash. Beha-

maat? 80C, net als jij. Haar 

salaris? Geen flauw idee! 

Van onze beste vriendin  

weten we alles, behalve wat 

er op haar bankrekening 

staat. Hetzelfde geldt vaak 

voor je broer, zus en ouders. 

En als jullie geen gezamen-

lijke rekeningen hebben, 

misschien ook wel voor je 

lief. Hoe nieuwsgierig we 

ook zijn, vragen naar  

iemands financiën is not 

done. Nathalie van Winger-

den is medeoprichtster van  

How 2 Spend It, een online geldplatform voor 

vrouwen. “We durven nog net te zeggen dat  

we blut zijn als een vriendin ons mee uit eten 

vraagt, maar over schulden of financiële zorgen 

praten we nauwelijks. Niemand hoeft te weten 

hoeveel je verdient of dat je eigenlijk geen bal 

snapt van je hypotheek.” We kunnen dus stellen 

dat er op het onderwerp geld een groot taboe 

rust. En dat in een sociale wereld waarin we 

zo’n beetje alles met elkaar delen. Hoe komt 

dat? Volgens Van Wingerden is het vooral een 

vastgeroest, cultureel ding. In andere landen is 

het wel bespreekbaar. “Ik ontmoette ooit een 

Russische vrouw die zonder gêne aan iedereen 

vroeg wat ze verdienden. In het gebied waar zij 

vandaan kwam, was dat heel normaal.” Taboe 

of niet, geld raakt ons en dat verbergen we dan 

weer niet. Zo is geld naast sex hét onderwerp 

van ruzies binnen relaties. Volgens het Nibud 

heeft maar liefst 42 procent van de stellen regel-

matig en 15 procent vaak ruzie over geld. En uit 

een onderzoek van Philips blijkt dat zorgen over 

geld de belangrijkste reden is voor slaapproble-

men. Van Wingerden: “Zonder geld komen we 

niet vooruit. We hebben het nodig om te over-

leven. Het is een essentieel, gevoelig onderwerp 

waar iedereen mee te maken heeft. Zelfs als je 

geld onbelangrijk vindt.”

DON’T TOUCH MY MONEY 
HONEY
Iedereen heeft een andere kijk op geld, dus liggen 

irritaties en ruzies altijd op de loer. Opvoeding 

en achtergrond bepalen deels hoe wij over 

geld denken, verklaart Van Wingerden. 

“Als je ouders vroeger van het ‘geld 

moet rollen’-principe waren, zie je 

vaak dat je dit overneemt of juist  

helemaal niet. Het ligt eraan hoe 

prettig je dat als kind hebt ervaren. 

Als je ouders daardoor altijd blut 

waren, zul je het zelf waarschijnlijk 

anders aanpakken.” Hoe jij over geld 

‘Ons sexleven 
bespreken we 

tot in detail, 
maar naar 

elkaars saldo 
vragen we niet’

Tekst Marieke Ordelmans

Geld splijt vriend-
schappen, relaties 
en soms zelfs hele 

landen. We gaan er 
allemaal anders 

mee om. Waar de 
één heilig gelooft in 

‘geld moet rollen’, 
houdt de ander zijn 

centen liever veilig 
op z’n spaar-

rekening. Hoe komt 
dat toch? 
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Psyche

denkt en waaraan je het uitgeeft, heeft natuur-

lijk ook met je eigen karakter en voorkeuren te 

maken. Vandaar dat niet alle broers en zussen 

hetzelfde met geld omgaan. Van Wingerden: 

“Hoeveel waarde hecht je aan materialistische 

zaken? Ben je makkelijk te verleiden? Is het glas 

altijd halfvol? Wil je alles onder controle hebben? 

Jouw relatie met geld zegt veel over je persoon-

lijkheid. Tijdens een workshop deden we een 

spel met nepgeld. Eén van de deelneemsters 

werd emotioneel toen ze geld moest weggeven. 

Dat kon ze niet, ook al was het geld niet echt. Ze 

was als alleenstaande moeder blijkbaar bang om 

te weinig te hebben, een angst die onbewust al-

tijd aanwezig was.” Achter iemands geldgedrag 

kan van alles schuilgaan wat je op het eerste  

gezicht niet ziet. “De vriendin die nooit rondjes 

geeft in de kroeg terwijl ze genoeg geld heeft, 

kan in het verleden een nare ervaring hebben 

gehad met geldtekort en daardoor nu moeite 

hebben met uitgeven.” Op How2spendit.nl kun 

je aan de hand van zeven vragen inzicht krijgen 

in je zogenaamde moneymindset. Denk aan 

vragen als: ‘Hoe ging jij als kind om met geld?’ 

‘Hoe denk je over rood staan?’ en ‘Wat heb je 

nodig om je financieel veilig te voelen?’ Van 

Wingerden: “De één ligt wakker van tien euro 

rood staan, de ander slaapt er geen nacht minder 

om als ie vierhonderd euro in de min staat.  

Iedereen beleeft geld anders en het is belangrijk 

om daar over te praten met elkaar. Alleen door 

de gedragingen en gedachtes van een ander te 

begrijpen, voorkom je irritaties.” 

WIE: Cynthia (25)

WAT: Blogger op MissLipgloss.nl

WAAR: huurt een appartement met haar vriend, maar is op zoek naar twee-onder-

een kap woonhuis in Zwolle

MAANDELIJKSE INKOMSTEN: Ongeveer € 8.500

SCHULDEN? “Ik heb mijn studieschuld meteen afbetaald toen het kon. Fiscaal niet 

zo aantrekkelijk, maar ik ben wel van dat gevoel van een schuld hebben af.”

LAATST GEKOCHT: een treinkaartje naar Amsterdam Centraal 

Wat betekent geld voor jou?

“Vrijheid en geen zorgen. Kunnen doen waar je zin in hebt, wanneer je daar zin in 

hebt. Het gaat me niet zozeer om spullen, meer om reizen en eten. Maar als mijn  

laptop vandaag stukgaat, kan ik meteen een nieuwe kopen. Dat vind ik belangrijk  

voor mijn bedrijf.”

Waar geef jij het meeste aan uit? 

“Mijn woning, de hosting van MissLipgloss.nl en eten. Ik bezuinig niet op boodschappen, 

koop zoveel mogelijk biologisch en ga regelmatig uit eten. We sparen nu voor een 

etentje bij De Librije.”

En waar geef je niks aan uit? 

“Uitgaan. Waar anderen elke vrijdag en zaterdag in de kroeg staan, zit ik liever in een 

restaurant.”

Ken jij financiële angsten? 

“Nee, al waren mijn ouders wel altijd heel zuinig. Als ik vroeger een nieuwe winterjas 

kreeg, was die twee maten te groot zodat ik er extra lang mee kon doen. Zo ben ik 

niet. Ik kan me soms wel zorgen maken over de toekomst. Ik heb een aparte baan, hoe 

zal dat over twintig jaar zijn? Maar écht piekeren doe ik niet.”

Is geld weleens onderwerp van ruzie binnen je relatie? 

“Niet echt. Ik verdien meer dan mijn vriend en ik vind het vanzelfsprekend dat ik dus 

ook meer betaal. We hebben nog geen gezamenlijke rekening, maar zodra dat wel 

het geval is, zal ik daar meer geld op storten dan hij. En als ik hem mee uit eten neem, 

dan is dat voor mijn rekening. We praten er open over, ik vind geld niet snel een issue.”

Bloggers verdienen goed geld met het posten van Instagram-foto’s. Denk je weleens: 

een fotootje en ik kan weer een nieuwe tas kopen?

“Toen ik studeerde en nog niet op mezelf woonde, werkte dat zeker zo bij mij. Als ik  

tijdens het shoppen een grote aankoop wilde doen, ging ik terugrekenen in advertorials. 

‘Oh, dat is nog niet eens één advertorial, boeiend!’ Nu denk ik niet meer zo, want ik 

heb geen garantie dat er elke maand geld binnenkomt. Of ik iets koop, hangt nu  

gewoon af van hoe graag ik het wil hebben.”

case

1
‘ Vroeger droeg ik een te grote jas, 
zodat ie twee winters mee kon’
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GELD IS EMOTIE
De één is niet beter of slechter dan de ander; 

volgens Van Wingerden bestaat er geen ideaal 

geldtype. “Je kunt er alleen van uitgaan dat alle 

extremen ongezond zijn.” Wat we ook niet moeten 

vergeten, zijn de psychologische principes die 

bepalen of we bijvoorbeeld iets duur vinden of 

niet. Psycholoog Anna Dijkman schreef hier-

over samen met econoom Chris Zadeh het boek 

‘Psycholo-Geld’. Het staat vol met herkenbare 

situaties, zoals: stel je gaat naar een concert 

waarvoor je al een kaartje van twintig euro hebt 

gekocht. Onderweg raak je het kaartje kwijt. 

Koop je dan een nieuwe van twintig euro? De 

meeste mensen zeggen ‘nee.̓ Maar als je zonder 

kaartje en met veertig euro op zak richting het 

concert gaat en onderweg twintig euro verliest? 

Dan kopen de meeste mensen nog wel een 

kaartje. In beide gevallen ben je veertig euro 

kwijt zijn, maar toch ervaren we dat blijkbaar 

anders. Gek. Dijkman: “Dit voorbeeld is in strijd 

met de traditionele economische opvatting dat 

geld inwisselbaar en vervangbaar is. Of het nu 

een biljet van twintig euro is of een concert-

kaartje van twintig euro, twintig euro salaris of 

twintig gevonden euro’s op straat. Zoals uit dit 

voorbeeld blijkt, heeft de context 

grote invloed op ons 

waarde oordeel over geld 

en op de beslissingen 

die we nemen. Geld 

is emotie. Daarom 

staan we vaak  

liever rood dan dat 

we ons spaargeld 

gebruiken om  

het tekort op te  

vullen.”

WIE: Karlijn (27)

WAT: een fulltime baan bij Grolsch als accountmanager support 

WAAR: twee-onder-een kap koopwoning in Haaksbergen, samen gekocht met haar 

vriend 

MAANDELIJKSE INKOMSTEN: ongeveer € 2.750 

SCHULDEN? Hypotheek

LAATST GEKOCHT: split-ijsje. 

Wat betekent geld voor jou?

“Geld is voor mij zekerheid. Ik vind het fijn dat ik een vast contract heb met een vast 

salaris. Vlak nadat wij ons huis kochten, ging het bedrijf waarvoor ik werkte failliet. Ik 

heb niet echt genoten van mijn ‘vrije tijd’ en uitkering, maar ben gelijk bij Grolsch aan 

de slag gegaan. Ik was bang dat ik op den duur de vaste lasten niet meer zou kunnen 

betalen, ook al weet ik best dat mijn vriend prima verdient. Ik ben een controlfreak.”

Waar geef jij het meeste geld aan uit?

“Ons huis. En we gaan elke maand uitgebreid uit eten. Mijn guilty pleasure. Laatst 

hebben we voor het eerst gegeten bij een restaurant met een Michelinster.”

Waar bespaar je op?

“Shampoos, schoonmaakspullen, wasmiddel: dat koop ik altijd in de aanbieding. Laatst 

was mijn vaste wasmiddel van Ariël nergens afgeprijsd, dan koop ik ’t echt met pijn in 

mijn hart voor de reguliere prijs. Acht euro voor zo’n stomme fles, zonde geld!”

Ben jij een goede spaarder of moet geld rollen?

“Als iets minder dan honderd euro kost, doe ik niet moeilijk. Kleding, schoenen, leuke 

spullen voor in huis: dat koop ik veel. Over alles wat duurder is, denk ik goed na. Ik 

probeer altijd een vast bedrag op mijn spaarrekening te hebben staan van minstens 

vijf getallen. Ik kan het niet uitstaan als ik daar onder moet voor een onverwachte  

uitgave. Gelukkig gebeurt het zelden, dus ja, ik ben wel een goede spaarder. ”

Ken je financiële zorgen?

“Nee, maar ik wil wel heel goed op een rijtje hebben wat er inkomt en 

uitgaat. Daarvoor heb ik een uitgebreide Excel-sheet aangemaakt 

met drie tabbladen. Mijn zus – zo’n easy spender – lacht me wel 

eens uit, maar stiekem wil zij ook zo’n mooi financieel overzicht.”

 Heb jij vaak ruzie over geld?

“Gelukkig niet. Mijn vriend is al net zo’n goede spaarder als ik. Zijn 

moeder noemde hem vroeger Dagobert Duck. Qua geld lenen 

aan vriendinnen ben ik makkelijk, en als ik twintig euro meer  

uitgeef aan drankjes, hoor je mij ook niet. Zolang het maar niet 

steeds dezelfde is die daarvan profiteert. Daar heb ik een hekel aan.”

‘We staan  
liever rood dan 

dat we ons 
spaargeld 
gebruiken’

case

2
‘ Als het minder dan 100 euro 
kost doe ik niet moeilijk’
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Man vs vrouw

WIE: Stéphanie (27)

WAT: blogger op BudgetBucketlist.com en vrijwilliger in het buitenland via Work-

Away.info

WAAR: een bamboehutje op een vlonder op het Panamese eiland Isla San Cristóbal 

MAANDELIJKSE INKOMSTEN: geen 

SCHULDEN? “Het monetaire stelsel is toch gebaseerd op schuld?”

LAATST GEKOCHT: paracetamol 

Wat betekent geld voor jou? 

“Mijn kijk op geld is nogal afwijkend en negatief. Ik zie geld als een medium dat macht 

op inadequate wijze verdeelt. Eén procent van de wereldbevolking bezit veertig procent 

van de rijkdom. Dat zorgt voor een maatschappij waarin armoede, honger en dakloos-

heid normaal is. Om nog maar te zwijgen over de effecten van winstbejag op het  

milieu.”

Je hebt geen inkomsten, maar kunt wel reizen. Vertel! 

“Het is een misvatting dat je bakken met geld nodig hebt om de wereld rond te kunnen 

reizen. Hoe vaak ik niet gehoord heb: ‘Als ik het geld had…’ Deze mensen hebben dan 

wel een koophuis, auto, laptop, iPhone et cetera. Dan heb je dus wel geld, maar je  

besteedt het aan andere dingen. Nadat ik mijn universitaire master had afgerond, 

heb ik drie jaar fulltime gewerkt dus een bescheiden buffer heb ik zeker. Ik zou mezelf 

nooit toestaan blut te zijn. Mijn reizende vrienden schatten destijds dat ik het hiermee 

een klein jaartje zou kunnen uitzingen. We zijn nu zo ver en ik heb nog niet eens een 

kwart van dat geld uitgegeven.”

Waar geef jij het meeste geld aan uit? 

“Laat ‘het meeste’ maar weg, ik geef amper geld uit. Ik betaal voornamelijk entree-

prijzen als ik ga hiken in nationale parken en als ik een museum of theater bezoek. In 

ruil voor mijn vrijwilligerswerk krijg ik voedsel en accommodatie. Als ik niet werkzaam 

ben voor een WorkAway-project, dan verblijf ik voor een prikkie in 5 tot 10-persoons-

kamers in hostels of gratis bij locals via het Couchsurfing-netwerk. In Nederland heb 

ik zelf ook de hele wereld over de vloer gehad.”

Ken jij financiële angsten? 

“Totaal niet. Niet omdat ik bulk van het geld, maar mijn geluk is niet afhankelijk van 

mijn bankrekening. Ik las laatst een treffende quote: ‘Some people are so poor, all they 

have is money.’ Dát zou pas een reden tot zorg zijn.”

Is geld weleens onderwerp van ruzie binnen vriendschappen? 

“Ik accepteer of leen geen geld van vrienden of andersom, dat werkt alleen maar 

spanningen in de hand als het niet op tijd terugbetaald wordt. Ook het gevoel om bij 

iemand in het krijt te staan, zorgt voor nare machtsverhoudingen.”

case

3

Mannen  
kunnen er ook 
wat van
Nederlandse mannen geven 

maandelijks gemiddeld meer 

geld uit aan kleding en uiterlijke 

verzorging dan vrouwen. Dat 

blijkt uit onderzoek van  

Kortingscode.nl waaraan 1056 

Nederlanders meewerkten.  

Mannen geven volgens het on-

derzoek gemiddeld 73 euro uit 

aan kleding en vrouwen 66 euro.

‘ Hoe vaak ik niet gehoord 
heb: ‘Als ik het geld had…’’

  VROUWEN 

-  plannen hun uitgaven

- letten op aanbiedingen; 

-  vinden het moeilijk om grote 

uitgaven te doen 

-  gaan na of grote aankopen in 

het budget passen voordat zij 

tot aankoop overgaan.  

  MANNEN

-  hebben weinig moeite met 

geldzaken 

-  zeggen niet zo met geld bezig 

te zijn 

-  zijn op de korte termijn gericht; 

-  vinden luxe belangrijk 

-  komen weinig in de verleiding 

om producten te kopen
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KEEP IT IN THE POCKET

Nog zo’n interessante kwestie: je nicht verdient 

drie keer zo weinig als jij, maar komt altijd prima 

rond. Jij daarentegen hebt aan het einde van je 

geld altijd een stukje maand over. Al jaren vraag 

je jezelf af of ze soms bij een geheime super-

markt winkelt die jij niet kent waar alles minder 

dan een euro kost of dat ze ergens een oliebron 

heeft ontdekt waar ze gratis benzine tapt. Hoe is 

het anders mogelijk? “Grip op geld is hét sleutel-

woord,” aldus Annemarie Koops van het Nibud. 

“Als je niet goed met geld om kunt gaan, maakt 

het niet uit of je honderd of tienduizend euro  

op je rekening hebt staan. Met meer geld is het 

probleem niet opgelost, ook al voelt het vaak 

wel zo.” De truc is om precies te weten wat er 

inkomt en uitgaat. Iets waar mensen met een 

laag inkomen – vaak noodgedwongen – beter 

zicht op hebben. Koops: “Als je niet precies weet 

hoeveel je te besteden hebt, weet je ook niet 

waar je grens ligt. Ook als je elke maand veel 

geld overhoudt om vrij te besteden, is het  

belangrijk om bij te houden waaraan je dit uit-

geeft. Zo weet je waar je aan toe bent en kun je 

betere keuzes maken en voel je je ook vrijer om 

grote bestedingen te doen. Uit onderzoek is niet 

voor niets gebleken dat mensen met grip op  

hun geld het meest gelukkig zijn, ongeacht hun 

inkomen.” Hoe belangrijk grip op geld is – en de 

(mentale) registratie van alle uitgaven – blijkt 

wel uit de ‘lattefactor’, naar een berekening van 

financieel adviseur David Bach. In een vrij  

extreem rekenvoorbeeld rekende Bach een 

cursiste voor, die klaagde dat ze geen geld 

overhield om te sparen, dat vijf dollar 

per dag besparen op drank en voe-

ding (zoals een cappuccino bij de 

kiosk onderweg naar je werk) op 

je vijfenzestigste tot een kapi-

taal van 1,2 miljoen dollar kan 

zijn gegroeid.  

Morgenochtend misschien toch 

maar je eigen thermoskan koffie 

meenemen in de trein?

‘Achter iemands 
geldgedrag 

schuilt van alles 
wat je op het 
eerste gezicht 

niet ziet’

Kopen uit verveling
geneigd geld uit te geven 

aan eten, puur omdat je je 

verveelt. Spreek dan met  

jezelf af: ‘Als ik vertraging 

heb, mag ik alleen iets  

kopen als ik écht honger 

heb en hieraan mag ik niet 

meer uitgeven dan twee 

euro.’ Op het moment dat je 

nu aan deze verleiding 

wordt bloot gesteld, heb je 

al een duidelijk plan voor  

jezelf klaarliggen. Zonder 

plan loop je het gevaar dat 

je toch weer voor zes euro 

een broodje koopt bij  

Starbucks.”

Uit onderzoek blijkt dat 

mensen zichzelf positiever 

inschatten dan dat ze 

daadwerkelijk zijn (morgen 

doen we het beter dan  

vandaag). Ook als het om 

geld gaat. We zeggen niet 

meer te gaan lenen dan  

nodig is om het vervolgens 

toch te doen. Dit irrationele 

gedrag veranderen, is  

moeilijk en daarom tipt het 

Nibud een andere tactiek: 

als/dan-plannen maken. 

Annemarie Koops: “Stel je 

reist vaak met de trein en 

bent bij vertraging altijd 
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WIE: Judith (35)

WAT: vrijwilliger bij een kringloopwinkel

WAAR: alleen in een huurflat in Tilburg met één slaapkamer

MAANDELIJKSE INKOMSTEN: Wajong-uitkering á € 960 (netto)

SCHULDEN? Studieschuld bij DUO: 15.000 euro. “Ik heb vier jaar gestudeerd, maar 

mijn studie nooit afgemaakt. Daarom is mijn schuld vrij hoog. Maar omdat ik een 

laag inkomen heb, hoef ik maandelijks weinig af te lossen.”

LAATST GEKOCHT: twee plantjes voor op het dakterras

Je leeft van een uitkering. Is dat moeilijk rondkomen?

“Soms moet ik puzzelen, maar over het algemeen is het te doen. Ik reserveer overal 

apart geld voor. Een vast bedrag per week voor boodschappen en maximaal zoveel 

per maand voor sigaretten. Daar moet ik me dan aan houden en dat lukt me vrij  

aardig. Na een burn-out, ben ik gedeeltelijk afgekeurd; ik heb lang de tijd nodig om  

te herstellen, ben snel moe. Graag zou ik weer werken – ik krijg nu hulp van een  

re-integratiebureau om een baan te vinden. Aangezien fulltime werken er niet in zit, 

zal ik er financieel niet zoveel op vooruitgaan.”

Waar geef jij het meeste geld aan uit? 

“Woonlasten en ziektekosten. Ook koop ik graag kleding, schoenen en spullen voor in 

mijn huis. En ik rook, dus daar gaat stiekem ook veel aan op.”

En waar bespaar je op?

“Ik heb geen auto, dus dat scheelt een hoop. Mijn sigaretten draai ik zelf met een  

machientje. Een collega die in België tankt, neemt altijd grote emmers shag en filters 

voor me mee. Daar is het goedkoper. Verder ga ik niet elk jaar op vakantie, en als ik 

wel ga, dan nooit in het hoogseizoen. Wel logeer ik vaak bij vriendinnen die in een  

andere stad wonen, dat voelt ook als een weekendje weg. Veel kleding koop ik in de 

kringloopwinkel waar ik werk. De rest koop ik meestal in de uitverkoop. Het interieur 

van mijn woonkamer heb ik als complete set voor 500 euro via Marktplaats gekocht  

en boodschappen doe ik bij de Lidl en Action, of in de aanbieding bij andere super-

markten.”

Heb je een gat in je hand of denk je lang na voordat je iets uitgeeft?

“Soms denk ik lang na voordat ik iets koop en dan ga ik helemaal los zodra het sale is. 

Als de nieuwe collecties in de winkels hangen, zoek ik bijvoorbeeld een mooie jas uit in 

de hoop dat ie er in de uitverkoop nog hangt. Zo niet, dan geen nood. Ik heb namelijk 

van alles in mijn kast hangen; mijn maat is al jaren hetzelfde. Ik zie het als een leuk spel 

om zo goedkoop mogelijk ergens iets te scoren.”

Heb je een buffer op je 

spaarrekening of zie je wel 

hoe het uitkomt? 

“Ik heb zeker een buffer. Ik zou 

er niet tegen kunnen dat als 

mijn koelkast of wasmachine 

het begeeV, ik geen nieuwe 

kan aanschaffen.”

Ken jij financiële zorgen?

“Ja, daarom spaar ik ook.  

Anders voel ik me niet zeker. 

Toen ik nog studeerde,  

hebben ze mijn studiebeurs 

ooit even stopgezet omdat ze 

de inkomensgegevens van 

mijn ouders nog niet hadden 

ontvangen. Toen kreeg ik het 

even heel benauwd, omdat ik 

natuurlijk wel al mijn vaste  

lasten moest betalen en ik op 

dat moment nog geen spaar-

geld had.”

case

4
‘ Een collega die in België tankt, neemt altijd 
emmers shag en filters voor me mee’


