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Mijn geld & ik

‘IKSTREEFNIET
NAARLUXE’

Elke week bevraagt de redactie een

streekgenoot over financiële kwesties.

Vandaag Frans baron van Verschuer

(57), eigenaar van landgoed

Mariënwaerdt in Beesd. DOOR JOLENTA WEIJERS

Frans baron van Verschuer met zijn grootste uitspatting. FOTO HERMAN STÖVER

U bent van adel. Oud geld dus?
,,Zo rijk is de adel in Nederland
niet meer. Ons geld zit in grond en
gebouwen. Wat liquide middelen
betreft, is er weinig over. Dat heeft
voornamelijk met ons belastingsy-
steem te maken. Telkens als ie-
mand overlijdt, roomt de fiscus een
groot deel van ons vermogen af.”

Is het een last, zo’n landgoed in stand
houden?
,,Zeker niet. Het is als je eigen huis
onderhouden. Dat stel je ook niet
ter discussie. Ik behoor tot de ne-
gende generatie op de Heerlijkheid
Mariënwaerdt, en ik doe dit werk
vrijwillig en met plezier.”

Wat betekent geld voor u?
,,Ik ben er niet op uit mijn vermo-
gen sterk te vermeerderen. Het is
prettig om rustig te kunnen leven,
maar ik streef niet naar luxe. Niet
altijd tot genoegen van mijn gezin
houd ik van Spartaanse vakanties.
Een luxe auto of een boot: ik geef
er niet om. Hier aan de Linge wil je
natuurlijk wel het water op, maar
mijn sloepje is het krakkemikkigste
bootje in de wijde omgeving.”

U bent zuinig.
,,Ik heb geen moeite met geld uitge-
ven, maar ik ben er wel kritisch op
of je ook zonder een aanschaf zou
kunnen. Het bezit van de zaak is
vaak het einde van het vermaak.”

Spaart u?
,,Nee. Daarvoor ga ik te vaak naar
het veilinghuis.”

Vertel!
,,Mijn vrouw en ik zijn gek op twee-
dehands. Bij de boedelveiling in
Arnhem ben ik kind aan huis. Mijn
laatste aanschaf was een piano van
200 euro. Je neemt het risico dat je
kachelhout koopt, maar mijn doch-

ter heeft ter plekke een concertje
gegeven en het instrument klonk
heel redelijk.”

Wat is uw grootste uitspatting?
,,Een telescoopkijker. Een kapitaal
apparaat waarmee ik vanaf mijn
terras mijn kudde lakenvelders in
de gaten kan houden. Prachtig! Ik
zie de kalveren geboren worden.
Onder druk van mijn gezin heb ik
er een aangeschaft waar je je
iPhone op kunt aansluiten. Ik kan
er dus ook foto’s mee maken.”

Dat klinkt niet als een impulsaankoop.
,,Ik heb er twee jaar over nage-
dacht. Is het echt nodig? Hoelang
blijft het leuk? Ik kan ook naar de
kudde toe lopen, maar dan worden
de dieren onrustig. Dit jaar zijn
mijn vrouw en ik twintig jaar ge-
trouwd. Ze zei: nu moet het er
maar eens van komen.”

Wat kostte dat plezier?
,,1500 euro. Erg hè?”

Als u niet spaart, hoe zit het dan met
uw oude dag?
,,Al mijn geld zit in Mariënwaerdt.
Ik kan het wel op de bank zetten,
maar ik besteed het liever aan het
bedrijf. En later… ach. De volgende
generatie moet ons dan maar uitko-
pen of onderhouden.”

Telkens als iemand overlijdt,
roomt de fiscus een deel van
ons vermogen af

‘Ik krijg ze
niet meer uit

mijn

Gehoorbescherming is in het

uitgaansleven al lang geen taboe meer.

En ook het halve Lowlandsfestival

loopt het komende weekeinde

met zijn eigen oordoppen.

Welke zijn het fijnst?

DOOR MATTHIJS MEEUWSEN

ONSPANEL

DAVID KUIPER (32)
Communicatiemede-
werker en voormalig
lichtman van Ba-
roeg. Draagt al drie
jaar op maat ge-
maakte oordoppen.

NOES ORSEL (34)
Verpleegkundige
met een voorliefde
voor harde muziek.
Draagt ze alleen als
ze bij het podium
staat.

RALF KRIJGER (23)
Communicatiestu-
dent, altijd voorin
de zaal te vinden.
Maar wel met oor-
doppen.

PUSHPA TOEKOEN
(22)
Drumt in een band
en zweert zodoende
al langer bij haar
eigen setje oordop-
pen.

E
en beetje consumenten-
test is niets zonder een
passende proefomge-
ving. Kleefpasta valt nu
eenmaal moeilijk te tes-

ten in een kleuterklas. Sneeuwket-
tingen beproef je niet in de
Sahara. En voor een oordoppen-
test trek je dus evenmin naar een
concert van Corry Konings of K3.
Waarheen dan wel? Naar een op-
treden van Cannibal Corpse in de
Rotterdamse Baroeg bijvoorbeeld.
De Amerikaanse deathmetal-
legendes – bekend van vrolijke
meezingers als Dead Human Col-
lection, Nothing Left To Mutilate,
Butchered At Birth en het gevoe-
lige As Deep As The Knife Will Go
– hebben van Buffalo tot Zierikzee
een reputatie om de bierglazen te
doen rinkelen. Resultaat: het al-
ternatieve poppodium van de
Maasstad is deze maandagavond
stijf uitverkocht.
Goed, de zee van T-shirts (zwart),

bermuda’s (zwart) en legerlaarzen
(zwart) had zich ook prima ge-
leend voor het testen van Zwarte
Reus, Fleuril Zwart & Donker, Ro-
bijn Black Velvet en andere was-
middelen voor de donkere was.
Maar zelfs de duisterste decibel-
lenfan toont tegenwoordig zorg
voor zijn trommelvliezen. ,,Als je
vijftien jaar geleden naar oordop-
pen informeerde op een metalfo-
rum, kreeg je de wind van voren,’’
herinnert Baroegmedewerker

oren’

Bewustwordingscampagnes
met hippe dj’s enmuzikanten
lijken hun werk te doen
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Er staat een gedeelde winnaar op het podium. Alpine en
Pluggerz gooien hoge ogen, zowel op pasvorm als geluids-
beleving. Alpine gaat voor vanwege de lagere prijs.

Alpine Partyplug
(€12,95)
Zitten comfortabel en strijken
de scherpste tonen moeiteloos
glad. ,,Dit is geniaal geluid!”

8,1

Pluggerz Music
(€14,95)
Mooi diep geluid, maar zon-
der pijnlijke tonen. Prima
pasvorm ook. ,,Dit is prettig
dempen.”

8,1

Thunderplugs
(€9,95)
Blijven moeizaam zitten en
kampen met geluidslek-
kage. ,,En als ze wel inblij-
ven, klinkt het superdof.”

5,9

3M ClearEar (€10,95)
Waardeloze demping en nog
slechtere pasvorm. De filters
ontbreken bovendien. ,,Ik
schrik me rot. Ik krijg ze niet
meer uit mijn oren.”

3,3

Noizezz Orange Strong
(€24,95)
Vier verschillende maten, met
één paar filters die je zelf in el-
kaar moet priegelen. ,,Dit is al-
leen handig als je ene oor veel
groter is dan het andere.”

2,9

1300

KLEINGELD

euro geven Neder-
landse huishoudens
gemiddeld per jaar uit in
de horeca. (bron CBS)

Het old boys network en
de nouveau riche waren er
vroeger ook al. De ten-
toonstelling Oud Geld, te
zien in het Fries Museum,
laat de Gouden Eeuw tot
leven komen. De bezoeker
ontmoet vijf beslissers uit
die tijd met hun kostbaar-
heden en geheimen (tot 13
september).

TENTOONSTELLING

‘Oud geld’
leert ons les

De gratis app Numerous
verzamelt voor jou per-
soonlijk belangrijke getal-
len en presenteert die
vervolgens keurig, strak en
up to date. Van de omvang
van jouw spaarvarken tot
het aantal gezette stappen
of aantal volgers op
Twitter: in een oogopslag
ben je weer helemaal bij
(voor iOS en Android).

Alle cijfers
op een rijtje

Veel vrouwen geven
liever geld uit aan
een verfraaiing van
hun uiterlijk dan aan
hun kroost of een
bruiloft. 44 procent
stelde er zelfs grote
levensbeslissingen
zoals moeder wor-
den voor uit, zo blijkt
uit een enquête van
de website RealSelf.

Verfraaiing
hoog op
wensenlijst

Extra geld verdienen kun
je doen met een eigen
YouTube-kanaal. Maak
filmpjes over onderwerpen
waar je verstand van hebt
en waarover je vol vuur
kunt vertellen. Hou vol
want het kan wel even
duren voordat het geld
binnenrolt.

GELDTIP

Deel je passie
op YouTube

David zich. ,,Dat was toen alleen
voor de nerds. Ik had er veel eer-
der mee moeten beginnen. Het is
nu doodnormaal. Je ziet hier meer
en meer gasten met gehoorbe-
scherming lopen.”

Siliconen
En ze zijn zeker niet de enigen. In
een tijd waarin een op de vijf jon-
geren kampt met gehoorschade,
zien Nederlandse doppenboeren
als Thunderplugs, Alpine en Plug-
gerz hun verkoopcijfers ineens ex-
plosief stijgen.
Bewustwordingscampagnes met
hippe dj’s en muzikanten lijken
hun werk te doen. Voor de betere
bescherming zijn de oordoppen op
sommige festivals en dancefeesten
zelfs te koop naast de condooms
uit een kauwgomballenautomaat.
En dan niet van die schuimrubbe-
ren ondingen die om de haverklap
uit je schelpen vallen of waxbolle-
tjes die je bijkans uit je buis van
Eustachius moet peuteren (denk:
snurkende partners, interconti-
nentale vluchten, stevige snoei-
klussen). Nee, comfortabel
siliconenwerk met akoestische fil-
terbuisjes om de muziek hoorbaar
te houden, maar de hoogste –
schadelijkste – tonen vakkundig te
elimineren.

Bouwpakket
Dat is de belofte tenminste. Maar
als het testpanel zich heen en
weer wurmt tussen de muur aan
geluidsgeweld (lees: de concert-
zaal) en het enige vertrek waar
converseren enigszins mogelijk is
(lees: het kantoortje boven in de
Baroeg) blijkt de praktijk al gauw
weerbarstiger. Sommige setjes lij-

Eén doosje met slechts
één paar filters, die je ook
nog eens zelf in de doppen
moet zien te priegelen

VOORU
GETEST

И

ken al kansloos voor de eindzege
voordat het panel ook maar de
trap is afgedaald. De oordoppen
van Noizezz bijvoorbeeld: een
doosje met vier verschillende
maten, slechts één paar filters, die
je ook nog eens zelf in de doppen
moet zien te priegelen. In opper-
ste concentratie probeert het
panel beide onderdelen in elkaar
te friemelen of überhaupt de on-
mogelijk kleine maataanduiding
af te lezen van het transparante
kunststof. Wat een waardeloos
bouwpakket, oordeelt Noes. ,,Moet
je dit eens proberen met een paar
biertjes achter de kiezen in een
donkere concertzaal,’’ schampert
David.
Gelukkig zijn er ook merken die
beter bevallen en zowel qua pas-
vorm als geluidsbeleving naar
wens functioneren. Pushpa besluit
zelfs ter plekke om haar oude ver-
trouwde setje te vervangen. ,,Deze
houd ik,’’ glimlacht de drumster.
En weg is ze. Opgeslokt door de
apocalyps beneden.

Met dank aan oordopjes-kopen.nl
voor het testmateriaal


