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Mijn geld & ik

‘MODEISMIJN
UITSPATTING’

Elke week vraagt de redactie een

bekende streekgenoot het hemd van het

lijf over financiële kwesties. Vandaag

Gonca Karasu (31), die speelt in de

nieuwe voorstelling van theater

Oostpool uit Arnhem. DOOR JOLENTA WEIJERS

Gonca Karasu wordt blij van mooie
kleren voor weinig geld. FOTO MARC PLUIM

Fresh young gods gaat over geld en
macht.
,,Klopt. Het toneelstuk laat zien hoe
groot de macht is van een oliecon-
cern als Shell, en wat voor invloed
dat heeft op het milieu en op de sa-
menleving. Ook financieel.”

Heeft het jouw kijk op de wereld ver-
anderd?
,,Toen ik van de week een smoothie
kocht bij een benzinestation, dacht
ik inderdaad even: tja. Als ik veel
geld zou hebben, zou ik alleen bio-
logisch voedsel kopen.”

Maar je bent een arme acteur.
,,Dat valt wel mee, er komt gewoon
geld binnen. Ik moet wel oppassen,
want als zelfstandig ondernemer
moet je iets opzijzetten voor de be-
lasting. Maar het is al veel beter
dan vroeger.”

Oh?
,,In mijn studententijd heb ik wel-
eens wakker gelegen van de geld-
zorgen. Ik moest mijn ouders
bellen omdat ik 1.000 euro rood
stond en geld nodig had. Intussen
ben ik volwassener geworden in
mijn omgang met geld.”

Ben je prijsbewust?
,,Als ik boodschappen doe, let ik op
de prijs. Ik ga naar Lidl en naar
de markt. Maar ik vind goed eten
erg belangrijk. Dus voor iets dat
mijn maaltijd echt lekkerder
maakt, bijvoorbeeld een goede bal-
samico-azijn, geef ik graag wat
meer uit.”

Dat was ‘ja’. En ‘nee’?
,,Ik word er kriebelig van als men-
sen op een cent kijken. Dat je met
z’n allen uitgaat en dat precies
moet worden gekeken of de een
niet een drankje meer heeft gehad
dan de ander. Deel die rekening
toch gewoon.”

Dat klinkt alof je je ook wel een schul-
dig kunt maken aan impulsaankopen.
,,Laatst nog. Ik kocht een paar
schoenen online. Ik vond ze zo
apart en geweldig! Maar ze passen
niet goed. Voortaan koop ik maar
weer schoenen in de winkel.”

Wat kostte die miskoop?
,,100 euro. In de uitverkoop.”

Geef je veel uit aan mode?
,,Ja, dat is mijn grootste uitspat-
ting. Ik ben geboren en getogen in
Istanboel en werd daar altijd als
een poppetje aangekleed door mijn
tante, die modeontwerpster is. Ik
besteed 200 euro per maand aan
kleding, schoenen en accessoires.”

Ben je een koopjesjager?
,,O ja. Ik word er blij van als ik
mooie kleding vind voor weinig
geld. Dat is echt tof.”

Wat heb je nu in je portemonnee?
,,22 euro en 15 cent. Meestal heb ik
wat cash bij me om op de markt te
kunnen betalen. Verder pin ik
alles.”

Houd je dan wel overzicht?
,,Als het om geld gaat, ben ik geen
planner. Ik heb geen idee wat ik
uitgeef aan voedsel. Dat verschilt
trouwens ook erg. Als ik ’s avonds
thuis ben, kook ik. Maar moet ik
optreden of repeteren, dan ga ik uit
eten en ben ik 30 tot 40 euro kwijt.
Ik drink niet veel; twee wijntjes.
Maar ik ben wel gek op toetjes.”

Plan je ook niet voor later?
,,Nu ik de 30 ben gepasseerd, moet
ik dat doen. Ik bouw geen pensioen
op en ben niet verzekerd tegen ar-
beidsongeschiktheid. Dat is heel
eng. Ik ga er mee aan de slag. An-
ders wordt het later geen vetpot.”

Deze week zijn de try-outs van Fresh
young gods. De première is zaterdag.

Ik word kriebelig als
mensen op een cent kijken. Deel
die rekening toch gewoon

Op brood, tussen twee koekjes of gewoon

rechtstreeks uit de pot: pindakaas blijft

ongekend populair. Welk smeersel smaakt

het smeuïgst?

TEKST MATTHIJS MEEUWSEN | FOTO’S KOEN VERHEIJDEN

ONSPANEL

IRIS LAGERWEY
(15)
Het pindakaas-
monster van
de familie. Bakt
zelfs pinda-
kaastaarten en
-koekjes.

SUSAN
LAGERWEY (13)
Heeft haar
pindakaascon-
sumptie tijdelijk
terugge-
schroefd, maar
is nooit vies van
een goede test.

MONIQUE
LAGERWEY
(46)
Financieel
administratief
medewerker en
lid van de Ne-
derlandse een-
mansfanclub
van M&M’s met
pindakaas.

ROMY VAN
DER HORST (13)
Vriendin van
de familie. Zit
momenteel
meer in een
chocopasta-
periode. ‘Maar
die is bijna op.’

W
ie tijdens de
vaste ronde door
de supermarkt
geroutineerd zijn
favoriete bood-

schappen in de kar schuift, kan het
zomaar zijn ontgaan: als er één
schap de laatste jaren sluipsgewijs
is uitgedijd, dan is het wel dat van
de pindakaas.
In één enkel filiaal telt uw keur-
meester de varianten met nootjes,
light, creamy, crunchy (niet te ver-
warren met de nootjesoptie), biolo-
gisch, fairtrade, pittig, honing
crunch, cashewnoot (mag dat über-
haupt nog pindakaas worden ge-
noemd?), amandel (idem),
gemengde noten (idem), American
style en Surinaams. En de gewone
versie natuurlijk, die voor het
gemak het uitgangspunt vormt van
deze test – om geen appels met
peren te hoeven vergelijken.
Het gelegenheidspanel: moeder en
dochters Lagerwey, met versterking
van huisvriendinnetje Romy, uit de
Arnhemse wijk Rijkerswoerd. Een

gezin dat zo verslingerd is aan het
smeuïge smeersel, dat er jaarlijks
een bedevaart wordt gemaakt naar
de Verenigde Staten (sinds een pin-
daoverschot in 1893 al de bakermat
van de pindakaas) voor een reuzen-
pot American style peanut butter
(‘gelig van kleur, maar heerlijk
zout’).
Om bij thuiskomst meteen ook
maar het Nederlandse hoofdkan-
toor van M&M’s aan de jas te trek-
ken waarom die overzeese
chocolaatjes met pindakaassmaak
in vredesnaam hier nog niet op de
markt zijn.

Vogelpoep
Voor een objectief testoordeel – en
tegen Wim T. Schippers-achtig ge-
klieder – worden de zeven
(huis)merken uitgeserveerd in
identieke bakjes. Grootste uitda-
ging: hoe zorg je ervoor dat die ene
pindakaassliert uit een tube (het
bestaat) niet direct opvalt tussen de
anderen? Antwoord: nou, niet zo
dus. Susan: ,,Ja, dit is de Fred & Ed!

‘Iew, komt
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Calvé
(€1,85, 350g)

Mooie volle, hartige
smaak. Niet te glad.
Goed plakgehalte.
En zelfs de beste

kleur.

8,0

Jumbo
huismerk

(€1,29, 350g)
Goed in balans,
zowel qua smaak
(‘miniem brand-
smaakje’) als
plakkerigheid.

7,1

Albert Heijn
huismerk

(€1,36, 350g)
Smaakvol, maar
net wat te glad
en vettig.

Plus huismerk
(€1,15, 350g)

Plakt te veel aan het
gehemelte en komt
te langzaam op

gang. Ruikt boven-
dien nergens naar.

Fred & Ed
(€1,89, 300g)

Ziet er niet uit, zo’n
sliert uit een tube.
Maar erger nog: hij
smaakt veel te zoet.

6,7

KLEINGELD

procent van de Neder-
landse beroepsbevolking is
volgend jaar werkloos, voor-
spelt het CPB. Dat is het laag-
ste percentage in vier jaar.

Eten in een restaurant kan
goedkoper: let op voordeel
voor vroege vogels, deel
gerechten, kies het goed-
kope dagmenu, kies water
in plaats van frisdrank of
wijn, zoek aanbiedingen
online bijvoorbeeld op
DiningCity Nederland
(Facebook). Voor wie echt
zelfdiscipline heeft: stel
van tevoren een budget
vast.

BESPAARTIP

Uit eten kan
voor minder

Er zitten meer kringloop-
winkels bij je in de buurt
dan je denkt. De geheel
opgefriste Kringloop App
(gratis voor Android en
iOS) toont ze allemaal,
met openingstijden en
locaties erbij.

Zo goed als
nieuw in app

Bij een lage rente is
het oversluiten van
de hypotheek vaak
voordelig voor huis-
eigenaren. Maar niet
bij spaarhypotheken,
aldus geldenrecht.nl.
Het spaarbedrag
groeit door de lage
rente trager, waar-
door mensen moge-
lijk hun huis niet
kunnen aflossen.

Lage rente
schaadt
spaar-
hypotheek

Het bestuur van ’s lands
grootste pensioenfonds
ABP maakte er een potje
van. Dat betoogt Martin
Pikaart in zijn boek Wan-
beleid, algemeen burger-
lijk dat net is verschenen.
Het bestuur zou moeten
opstappen om erger te
voorkomen (Amsterdam
University Press, €17,95).

BOEK

Actie tegen
‘wanbeleid’

VOORU
GETEST

Helaes
Pindakaas,

huismerk Aldi
(€1,39, 500g)
Smaakt naar ver-
brande pinda’s en
blijft te veel in de
keel steken.

Pindakaas
VANMAX

(€3,99, 340g)
Wat een tragiek:
helemaal onderaan
door een te pure
pindasmaak. Veel
te vloeibaar ook.

Van tevoren leek-ie zo leuk, maar
eigenlijk ziet zo’n worm er niet be-
paald aantrekkelijk uit.’’ Monique:
,,Bah, het had ook vogelpoep kun-
nen zijn.’’
Ook de biologische VANMAX valt
met zijn lichte kleur en hoge mate
van vloeibaarheid nogal op. ,,Iew,
komt dit uit een luier of zo?,’’ gru-
welt Susan. ,,Nee, dit voelt niet fijn
in de mond.’’ Waarna zus Iris na
even sabbelen ook de smaak wijse-
lijk afbrandt: ,,Het klinkt misschien
raar, maar een pindakaas kan ook
te veel naar pinda’s smaken.’’
Waar een goede pindakaas wel aan
moet voldoen? Het blijkt allemaal

Het klinkt misschien
raar, maar een
pindakaas kan ook
te veel naar
pinda’s smaken

te draaien om balans. Geen grote
brokken, maar ook niet te glad. Een
beetje plakkerig, maar geen pinda-
plamuur. En vooral: heel erg
smeuïg. De pot van Plus komt qua
smaak te laat op gang: ,,Je proeft
eigenlijk pas iets als je hem uit el-
kaar trekt met je tong.’’ Ook Helaes
Pindakaas van Aldi doet zijn naam
eer aan: ,,Veel te droog, meer voor
in de satésaus.’’

Unaniem
Albert Heijn doet het daarentegen
wel goed, al leeft het vermoeden
dat bewust wat vet in de pot is ge-
roerd. En ook Jumbo gooit hoge

ogen, mede dankzij een zweem van
aangebrande pinda’s.
Maar zelfs in een blinde smaaktest
wordt het oer-Hollandse Calvé –
wie is er niet groot mee geworden?
– uiteindelijk unaniem als de lek-
kerste beoordeeld. En daar zit je
dan met een kerkhof aan leeggele-
pelde pindakaaspotten en (dank je
wel, meneer de fotograaf) drie on-
dergekliederde tienermeiden. ,,Hé,
we kunnen vanavond ook satésaus
maken.’’
Echt spannend werd het niet voor
dit panel: de gedoodverfde favoriet
Calvé gaat gesmeerd met de winst
naar huis.

7,0

6,3

4,9

4,0

3,5

dit uit een luier?’

MatthijsMeeuwsen
Markering

MatthijsMeeuwsen
Notitie
Had in het kader moeten staan.


