
Bezoek de Titanic
De laatst overlevende passagier van de 
RMS Titanic, de Britse Elizabeth Gladys 
Millvina Dean, overleed in 2009. Uit 
eerste hand kunnen we dus niet meer 
horen hoe de cruise destijds verliep. Al 
zal ze bij leven überhaupt weinig stof tot 
discussie hebben gehad. Dean was pas 
twee maanden oud toen de luxe trek-
schuit kopje-onder ging. Ze gaf later aan 
geen bewuste herinneringen te hebben 
aan de overtocht of ramp met de ijsberg. 
Op ongeveer 3,8 kilometer diepte ten 
zuidoosten van Newfoundland (Canada) 
ligt nog altijd het beroemdste schip ter 
wereld, tezamen met Elizabeths vader 
Bertram die de ramp niet overleefde.
Het gevaarte ophalen zou te weinig 
resultaten met zich meebrengen om ten-
toon te kunnen stellen in een museum. 
Na 110 jaar op de bodem van de oceaan, 
zou datgene dat het wateroppervlakte al 
zou halen volgens experts direct uit 
elkaar vallen zodra het in contact komt 
met zuurstof. Bovendien zijn de twee uit 
elkaar gevallen delen en de wrakstukken 
daaromheen sindsdien het graf van niet 
minder dan 1500 opvarenden die men 
graag met rust wil laten. Pas in 1985 
werd het in 1912 gezonken schip terug-
gevonden, dat toen al 73 jaar rustig had 
liggen weken. Een nieuw ontdekte soort 
roestetende bacterie, de Halomonas 
Titanicae, veroorzaakt een snel verval 
van het wrak. Academicus Henrietta 
Mann schat dat de Titanic omstreeks 
2030 volledig uit elkaar zal vallen.
Tot die tijd biedt het Amerikaanse 
bedrijf OceanGate Expeditions de aller-
rijksten onder ons de mogelijkheid om 
het schip met eigen ogen van dichtbij te 
bekijken. Daarvoor zul je wel de porte-
monnee moeten trekken en moet je er 
bovendien op tijd bij zijn. Voor de duik-
missie in 2022 betaalde je voor 1 sep-
tember vorig jaar nog 150.000 dollar per 
persoon, waarna het inschrijfgeld werd 
verhoogd naar 250.000 dollar. Wil je op 

het laatste moment een vriend of vrien-
din meenemen en zijn er nog plaatsen 
beschikbaar, dan is hij of zij welkom 
tegen de helft van het bedrag, te weten: 
125.000 dollar. Daarvoor mag door de 
introducé aan elk onderdeel van de mis-
sie worden deelgenomen, behalve aan de 
duik zelf.
Het hoofdonderdeel van het programma 
bestaat uit een reis van tweeënhalf uur 
naar de bodem van de oceaan met de 
Cyclops 2 minionderzeeër, vervolgens 
een tocht rondom het wrak van zo’n drie 
uur en ten slotte de terugreis van 
opnieuw tweeënhalf uur. Al met al zul je 
dus acht uur onder water zijn.
De gehele missie bestaat uit tien dagen, 
waarvan acht op zee en twee aan land 
voor een training vooraf. Eten, drinken 
en een privéhut zijn bij de prijs inbegre-
pen, evenals het mogen bijstaan van de 
crew, die met missiespecialisten, 
inhoudsdeskundigen, loods- en onder-
steuningsbemanning, scheepsbeman-
ning, technische experts, filmploeg en 
een arts in totaal uit ongeveer vijftig tot 
zestig personen bestaat. Slechts negen 
daarvan zijn betalende toeristen, die 
vooraf eerst moeten worden goedge-
keurd via een speciale ‘sollicitatieproce-
dure’. Lukt het je om daar doorheen te 
komen, dan behoor je tot een select 
gezelschap. Volgens het duikbedrijf zijn 
er namelijk meer mensen in de ruimte 
geweest dan bij het wrak van de Titanic.

VOLGENS HET DUIKBEDRIJF ZIJN ER  
MEER MENSEN IN DE RUIMTE GEWEEST  

DAN BIJ HET WRAK VAN DE TITANIC 

Het wrak  
der wrakken.
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Stinkend Rijk? Aan deze bizarre zaken geven miljonairs hun geld uitWat te doen met (te) veel poen?
Wat zou jij doen met een miljoen?  
Of twee? Of twintig? Voor wie veel geld 
op zijn of haar rekening heeft staan, 
zijn de mogelijkheden eindeloos.  
Want wat doe je immers als  
elke parkeerplek voor je deur  
al is gevuld met een dikke bak  
en het kaviaar zo zoetjes aan  
je neus uit komt? Voor wie  
deze hoofdbrekens de  
nachtrust verstoren,  
hebben wij een aantal  
suggesties.
TEKST FRANK WAALS, FOTO’S ANP E.A.

STINKEND RIJK?  
AAN DEZE BIZARRE ZAKEN  

GEVEN MILJONAIRS  
HUN GELD UIT



boven de grond simuleren, ook kunnen 
bewoners gebruikmaken van filmzalen, 
bars, winkels, bibliotheken, theaters, 
sportscholen en zwembaden. Toen de 
eerste eigenaren hun appartementen, 
die beginnen bij een verkoopprijs van 
zo’n 3 miljoen dollar, kochten, dachten 
we dat ze er alleen gebruik van zouden 
maken in geval van nood. De verdiepin-
gen zijn echter zo in trek, dat de meesten 
hier twee tot drie keer per jaar een week-
je vakantie komen vieren.”
Wereldwijd schoten de bedrijven die 
schuilkelders aanbieden voor de 1 pro-

Bouw een schuilkelder
Bij een ‘doomsday bunker’ voor die ene 
dag dat de wereld dan toch echt vergaat, 
denk je al gauw aan een grijze betonnen 
ruimte met stapelbedden, prikkeldraad 
en ingeblikt etenswaar. Tijdens beide 
Wereldoorlogen vertoefden heel wat 
onderduikers inderdaad in dit soort 
deprimerende ruimtes, maar hun 21ste-
eeuwse tegenhangers zijn een stuk aan-
genamer om je tijd in door te brengen. 
Tenminste, als je gaat voor de meest 
comfortabele variant die speciaal daarop 
gerichte bouwbedrijven als Atlas en 
Vivos te bieden hebben. Rijke zaken-
mensen, celebrity’s en atleten beschik-
ken er allemaal over. Microsoft-oprich-
ter Bill Gates naar verluidt zelfs over 
meerdere op verschillende plekken ter 
wereld.
Gary Lynch, directeur van de in Texas 
gevestigde Rising S Company, zag een 
enorme stijging na de komst van Donald 
Trump in het Witte Huis. “Ik doe dit 
werk al jaren, maar sinds de presidents-
verkiezingen van 2016 staat de telefoon 
echt roodgloeiend. Onze bunkers zijn 
bestand tegen inslagen en aardbevingen, 
kunnen minimaal een jaar aan eten en 
drinken per inwoner bevatten en 
beschikken over voorzieningen om zelf 
voedsel te kweken, waarmee generaties 
er kunnen opgroeien.”
Ook aan ontspanning geen gebrek. Ze 
zijn namelijk van alle luxe voorzien. 

“Niet alleen beschikken we over haar-
scherpe schermen die als ramen dienen 
en daarmee het effect van een leven 

cent van de wereldbevolking die dit zich 
kan veroorloven als paddenstoelen uit 
de grond. Een bekende is The Oppidum 
Bunker in een weinig door toeristen 
bezochte vallei in Tsjechië. Het complex 
is maar liefst 30.000 vierkante meter 
groot en kan worden betreden via een 
bovengrondse villa, die een geheime 
doorgang biedt tot de ondergrondse 
schuilplaats. Een ontploffingsbestendige 
deur sluit je na binnenkomst af van 
natuurrampen, meteorietinslagen, 
nucleaire aanvallen, pandemieën en – 
waarom ook niet – zombies en aliens. 
Ook in deze bunker bevinden zich 
bovengronds ogende plekken, zoals een 
tuin met gesimuleerd natuurlijk licht. 
Het gevaarte werd in 1984 voor iets 
meer dan 1 miljard dollar gebouwd door 
Tsjechoslowakije en de Sovjet-Unie. De 
maximale overlevingsperiode is hier 
ongeveer tien jaar.
Artiesten die een eigen schuilkelder heb-
ben laten bouwen of er een hebben aan-
gekocht zijn onder anderen Kim Karda-
shian, Kanye West en Post Malone. Ook 
in eigen land kennen we iemand die zich 
voorbereidt op het einde der tijden. 
Acteur Jeroen van Koningsbrugge zoekt 
het niet lagerop, maar heeft in zijn hui-
zen in Amsterdam en Eijsden wel voor 
tenminste 35 jaar aan houdbaar voedsel 
opgeslagen. “Dat komt door de oorlogs-
verhalen van mijn opa en oma, die des-
tijds niets te eten hadden. Dat gaat mij 
niet overkomen, dacht ik. Vandaar dat ik 
bijvoorbeeld ook een eigen moestuin 
heb aangelegd.”

Bezit een dinosaurus
Wie weet gaan wij als mensheid over 65 
miljoen jaar wel voor honderden miljoe-
nen dollars over de toonbank als mode-
object, maar op dit moment is die eer 
nog voorbehouden aan dinosauriërs. Rij-
ke particulieren pronken maar wat 
graag met een T-Rex- of Raptor-schedel 
in de woonkamer, maar op welke manier 
kom je eigenlijk in het bezit van zo’n bij-
zonder fossiel? Het ligt er helemaal aan 
wie de opgraving doet en waar deze 
plaatsvindt. In 2009 keurde het Ameri-
kaanse congres de Paleontological 
Recources Preservation Act goed, wat 
inhoudt dat er voor het graven op fede-
rale gronden een vergunning vereist is 
die enkel kan worden verkregen door 
gekwalificeerde wetenschappers. Gevon-

den exemplaren worden ‘eigendom’ van 
het publiek en komen zodoende bij geac-
crediteerde musea en onderzoekscentra 
terecht.
Dat recht is echter niet van toepassing 
op privégronden, waar commerciële fos-
sielenjagers hun verzamelde exemplaren 
vaak verkopen aan de hoogste bieder. Zo 
kon het in 2009 voorkomen dat een van 
de meest complete Tyrannosaurus Rex-
skeletten ooit gevonden, ‘Samson’ 
genaamd, voor 5 miljoen dollar werd 
verkocht aan een particuliere verkoper 
die geheim wil blijven. Het skelet, van 
ruim 12 meter lang en bijna 4,5 meter 
hoog, stond nog een tijdje tentoonge-
steld in het Oregan Museum, maar is nu 
niet meer te bezoeken.
Steeds meer veilinghuizen in het hoge 
segment bieden (delen van) fossielen aan, 
iets wat acteurs Leonardo DiCaprio en 
Nicolas Cage populair hebben gemaakt 
onder de rich & famous. In de zomer van 
2019 raakten beide heren verwikkeld in 
een stevige biedingsoorlog om een sche-
del, die Cage met een bedrag van 
276.000 dollar uiteindelijk wist te win-
nen. Later moest hij hem toch weer 
afstaan en terugsturen naar Mongolië, 
van waaruit het dino-fossiel bleek te zijn 
gesmokkeld. Een jaar eerder trok DiCa-
prio nog de portemonnee voor een Mosa-
saurus-schedel uit Australië. Bijna 
80.000 dollar kostte het stuk bot hem.

In 2020 leverde een ander skeletdeel 
nog een duizelingwekkende 2 miljoen 
dollar op tijdens een veiling in de Eiffel-
toren, dus we kunnen wel stellen dat het 
bezitten van het uitgestorven diersoort 
een nieuwe trend is geworden onder de 
allerrijksten. Een rib, knieschijf of mid-
denvoetsbeentje als designerobject? Kijk 
er niet raar van op als dat over vele mil-
joenen jaren ook met onze resten het 
geval zal zijn.
De aantrekkingskracht zit ’m in het 
exclusieve en het feit dat de Jurassic 
Park-films de interesse in dinosaurussen 
weer hebben aangewakkerd. De eerste 
film verscheen in 1993, de zesde komen-
de zomer. Volgens regisseur Steven 
Spielberg heeft de fascinatie van veel 
mensen voor dino’s te maken met het 
feit dat we ons er haast geen voorstelling 
van kunnen maken. “Voor beesten van 
formaat wenden we ons tegenwoordig 
tot olifanten en giraffen. Dino’s overste-
gen die lengte bij leven ruimschoots.”
De laatste keer dat Nederland een echte 
T-Rex tot haar beschikking kreeg was in 
2014. Naturalis Leiden kocht toen voor 5 
miljoen een vrouwelijk exemplaar, die in 
de Amerikaanse staat Montana werd 
opgegraven. Het museum kreeg hierbij 
de hulp van investeerders, waaronder 
Coolblue-oprichter Pieter Zwart. Hij 
heeft in zijn kantoor in Rotterdam een 
replica van de schedel staan.

Bestuur je eigen Batmobile
“Net als in de film, ik wil het,” zong Toon-
tje Lager ooit. En als je bakken met geld 
hebt, waarom ook niet? Van de allereer-
ste acteur (Lewis G. Wilson) tot de 
meest recente (Robert Pattinson) die 
ooit Batman speelden, allen beschikten 
ze over een hypermoderne Batmobile 
die kon wat geen enkele auto ter wereld 
kan. Kogels afweren, explosies door-
staan, sprongen maken, traangas losla-
ten of de bestuurder lanceren via een 
schietstoel, niets in deze wagen is te gek. 
De eerste Batmobile uit de tv-serie in de 
jaren zestig, gebouwd rond een Lincoln 
Futura-conceptauto uit 1955, kostte naar 
verluidt 15.000 dollar om te maken. Een 
van diens opvolgers, de Roll-Royce met 
straalmotor uit 1989, werd rondgereden 
door Michael Keaton en kostte 620.000 
dollar. De Batmobile met 44-inch ach-
terbanden uit Christian Bales Batman 
Begins (2005) had een kostprijs van bij-
na 1 miljoen dollar.
Nu moet gezegd dat de desbetreffende 
auto’s hier en daar uiteraard wat hulp 
kregen van de dames en heren editors. 
In de filmmontage werden de nodige 
special effects toegevoegd om het voer-
tuig er nog spectaculairder uit te laten 
zien. Kenners op het gebied van dit 
soort snelheidsduivels denken echter dat 
een fictieve wagen als de Batmobile ook 
in het echt gemaakt zou kunnen worden, 
inclusief alle gadgets die in de films 
voorbijkomen.
Wat zou zo’n zwart monster met vleer-
muisoren en eigenschappen van M1 
Abrams-tanks waar het Amerikaanse 
leger mee rondrijdt dan eigenlijk moe-
ten kosten? Niet schrikken: 6 miljoen 
dollar. Dat is dan nog zonder volledig 
automatisch bewapende attributen. 
Daarvoor zou het prijskaartje nog eens 
fiks omhoog gaan. “Als een defensiebe- 

Een ondergrondse 
sluisdeur beschermt u 
tegen een gasaanval.

Van alle gemakken 
voorzien.

De entree van  
de schuilkelder.

De Batmobile uit 
Batman Begins.
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LEONARDO DICAPRIO TROK DE PORTEMONNEE 
VOOR EEN MOSASAURUS-SCHEDEL  

UIT AUSTRALIË. BIJNA 80.000 DOLLAR KOSTTE 
HET STUK BOT HEM



drijf zo’n voertuig zou maken, dan zou 
het kogelvrij moeten kunnen rijden, er 
net zo mooi uitzien als op het witte doek 
en geschikt worden gemaakt om oorlog 
te voeren,” aldus Ryan Friedlinghaus van 
West Coast Customs, het auto-stylingbe-
drijf dat bekendheid verwierf door 
MTV’s Pimp My Ride. “Bovendien moet 
het voertuig nog worden voorzien van 
munitie. Een ruwe schatting van de kos-
ten: minstens 9 miljoen dollar.”
Wie dat bedrag niet in de binnenzak 
heeft zitten, kan een niveautje lager 
shoppen en een poging doen de praten-
de auto KITT uit de jarentachtigserie 
The Knight Rider te bemachtigen. Vorig 
jaar werd tijdens een veiling nog een van 
de vijf wagens die in de serie gebruikt 
werden voor 300.000 dollar verkocht. 
Veertien jaar eerder leverde een ander 
exemplaar de helft op.
De originele KITT die opdook in de eer-
ste aflevering en David Hasselhoff ook in 
het dagelijks leven gebruikte, is onge-
veer 1 miljoen dollar waard. Hij doet ’m 
echter gek genoeg weg voor een bedrag 
tussen de 175.000 en 300.000 dollar en 
komt ’m daarvoor zelfs persoonlijk bij je 
afleveren. Daar krijg je zelfs zijn zitzweet 
en wellicht hier en daar een hamburger-
wikkel bij cadeau. De acteur spoelde zijn 
carrière in 2007 namelijk door het toilet 
door zich in beschonken toestand te 
laten filmen door dochter Taylor Ann, 
toen hij junkfood van de vloer at. De vei-
ling van KITT was vorig jaar al, maar 
over de uitslag daarvan is nooit iets 
bekend gemaakt.

Koning van je eiland
Geen verkeersboetes, nooit de politie 
aan je deur wegens geluidsoverlast en 
bouwen waar je maar wilt zonder een 
vergunning aan te vragen. Een gezellige 
achtertuin is leuk, maar een compleet 
eiland voor jezelf natuurlijk nog veel 
beter. Oracle-oprichter Larry Ellison, 
momenteel de op negen na rijkste man 
ter wereld, kocht er één op Hawaï voor 
300 miljoen dollar. Tenminste, voor 98 
procent dan, maar waar hebben we het 
dan verder nog over? Zijn tropische 
paradijs omvat 90.000 hectare, twee 

Four Seasons-resorts en een stad met 
3200 inwoners.
De inmiddels overleden financier Jeffrey 
Epstein bezat ook een lap grond omge-
ven door water. In 1998 kocht hij voor 
‘slechts’ 7,9 miljoen dollar Little Saint 
James, onderdeel van de Virgin Islands, 
nabij Puerto Rico. Maagd waren de vele 
dames die hij daar uitnodigde bij vertrek 
allang niet meer. Jarenlang misbruikte 
de Amerikaan er tieners en twintigers, 
wat hem uiteindelijk in het gevang deed 
belanden. Vandaag de dag wordt de 
waarde van het eiland geschat op 63,8 
miljoen dollar.
Er zijn nog meer beroemdheden die hun 
privacy waarborgen door zich op een 
privé-eiland af te zonderen van de bui-
tenwereld. Johnny Depp is letterlijk en 
figuurlijk een Pirate of the Caribbean, 
aangezien hij in dat gebied het eiland 
Little Halls Pond Cay bezit. Shakira 
sloeg in 2011 de handen ineen met Pink 
Floyd-oprichter Roger Waters om Bonds 
Cay Island ten noorden van de Bahama’s 
te kopen, Pamela Anderson deed dat-
zelfde een dikke 12.000 kilometer ver-
derop in Dubai. Mel Gibson is heer en 
meester over het vulkanische Mago 
Island ten oosten van Fiji en Steven 
Spielberg deelt de lakens uit op een 
eiland nabij de Portugese stad Madeira. 
Leonardo DiCaprio is eigenaar van het 
Blackadore Caye Island voor de kust van 
Belize en Julia Roberts kocht onlangs 
een eiland bij de Bahama’s.
Stuk voor stuk zonovergoten bestem-

mingen, maar John Lennon koos daar 
niet voor. Hij bleef dichter bij (het 
regenachtiger) huis en kocht in 1967, op 
slechts 27-jarige leeftijd, het complete 
Dorinish Island aan de westkust van Ier-
land voor zichzelf. Het maakt onderdeel 
uit van een groep met in totaal 365 klei-
ne eilandjes. De prijs viel daarom ook 
wel mee. Een schamele 1700 pond legde 
hij voor het stuk grond neer. Lennon 
was maar wat tevreden met zijn nieuwe 
eigendom, dat tegenwoordig onder fans 
door het leven gaat als ‘Beatles Island’. 
De muzikant, die niet ouder werd dan 
40, was van plan zijn pensioen daar door 
te brengen. Zijn partner Yoko Ono zei 
daarover: “Het is een plek waar we dach-
ten te kunnen ontsnappen aan de druk 
van buitenaf en waar we samen een 
ongestoorde tijd wilden beleven. We 
spraken geregeld over het idee om er een 
huisje te bouwen, aangezien het eiland 
zo mooi, rustig en geïsoleerd is. Door 
alles wat er is gebeurd, is die droom 
helaas nooit uitgekomen.”
Ono verkocht het eiland in 1984 voor 
30.000 pond en schonk de volledige 
opbrengst aan een Iers weeshuis. In 
2012 kwam het eiland opnieuw op de 
markt, dit keer voor 300.000 pond. 
Geïnteresseerd? Ga dan maar alvast 
flink sparen!  

LEONARDO DICAPRIO (JA, HIJ WEER) HEEFT 
EEN EILAND VOOR DE KUST VAN BELIZE EN 

JULIA ROBERTS KOCHT ER ONLANGS OOK ÉÉN

Het eiland van  
Johnny Depp.

Ellison Island
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