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Rob: ,,Tot twee jaar geleden
leefden we er behoorlijk op
los.”
Janneke: ,,We maakten
reizen naar Thailand,
Cambodja, Nepal, India,
Cuba en New York. We
gingen drie keer per
week uit eten en we
kochten dure spullen,
zoals een beamer voor
onze thuisbioscoop.”
Rob: ,,En een flipper-
kast van 2000 euro.
Onwijs veel lol mee
gehad.”
Janneke: ,,In 2011
maakte ik mijn eerste
cabaretprogramma. Het
ging over het leven van
mijn oma, die toen net was
overleden. De optredens gaven
waanzinnig veel energie. Ik zag
dat mensen erdoor geraakt
waren. Daarna is het balle-
tje gaan rollen. In 2013
zegde ik mijn vaste baan op
en stortte ik me helemaal
op cabaret.”
Rob: ,,Dat betekent even de
hand op de knip. Die luxe was
leuk zolang het duurde. We heb-
ben het nog steeds goed.”
Janneke: ,,Alleen jouw oldtimer
de deur uitdoen deed pijn.”
Rob: ,,Ik had een donkergroene
Cadillac uit 1946. Prachtig, maar
hij kostte klauwen met geld. Nu
rijden we in een oude Dodge Ram
Van vol roest en deuken.”
Janneke: ,,Wat ik verdien, inves-
teer ik, zoals in een piano, pr-
materiaal en reiskosten. We leven
nu voornamelijk van Robs inkom-
sten. Daar had ik in het begin wel
moeite mee. ‘Zorg ervoor dat je
jezelf kunt onderhouden,’ zei mijn
moeder altijd. Zo dacht ik er ook
lang over. Ik was geneigd te kie-

zen voor veilig. Rob stimuleerde
me om mijn hart te volgen.”
Rob: ,,Ik zie het als een team
effort. We jagen samen haar
droom na. Daarvoor moet je risi-
co’s nemen. Dat heb ik ook ge-
daan. Meteen na mijn studie
begon ik een eigen bedrijf. Ik had
alleen een oude eend en een ge-
reedschapskoffertje. Iedereen ver-
klaarde me voor gek. Waarom
geen goed salaris en een auto van
de zaak? Ik koos voor vrijheid.
Al snel kreeg ik meer werk dan
ik aankon.”
Janneke: ,,Ik moet nog leuren
met mezelf, maar dat heeft de

gewenste uitwerking. Ik
treed zo’n twee keer per
week op, won de Pu-
blieksprijs van het
Utrechts Cabaretfesti-
val en speel voor
steeds grotere zalen.”
Rob: ,,Als ik in mijn
werkruimte ben,
hoor ik haar boven
oefenen. Dat is leuk.
Soms word ik op de
hak genomen. Dat
hoort erbij. Niemand
in haar omgeving is
veilig.”
Janneke: ,,Ik heb er
nog geen ruzie over
gekregen.”
Rob: ,,Waar we slecht op

kunnen bezuinigen is eten.
In de binnenstad wonen is

gevaarlijk; we belanden gere-
geld spontaan in een restaurant.

Als we ineens allebei vrij zijn,
vinden we een dagje Amsterdam
of een paar dagen Waddeneilan-
den ook heerlijk. We hebben geen
kinderen die de agenda bepalen.
Een bewuste keuze.”
Janneke: ,,Heel fijn om alleen
rekening met onszelf te hoeven
houden.”
Rob: ,,Aan een huishoudboekje
hebben we nooit gedaan en daar
gaan we ook niet mee beginnen.
Ik heb geen benul van wat we
uitgeven.”
Janneke: ,,We sparen niet en we
bouwen geen pensioen op. Mis-
schien is dat onverantwoordelijk,
maar ik zie ons koophuis als
spaarpotje voor later. Ik leef lie-
ver nu voluit, dan mijn hele leven
50 procent. Hoe vaak ik wel niet
hoor: ‘Wat jij doet, klinkt zo gaaf.
Dat zou ik ook wel willen.’ Doe
het dan, volg je hart! Voor je het
weet is het te laat.” ■
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GROOTSTEMISKOOP
Janneke: een keukenmachine
van 600 euro – je kunt er zelfs
deegmee kneden, maar dat

doen we dus nooit
Rob: te excentrieke schoenen
met bloemen – nooit gedragen
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Janneke en Robwonen
in een jaren-’50-koophuis
in het centrum van Utrecht.

‘We sparen
niet enwe
bouwen geen
pensioen op’

Kiezenvoorvrijheid

GELD&GELUK

MOOISTEDROOM
Rob: een nieuwe oldtimer
Janneke: Steinway-vleugel
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