
Van Bergen laat 

zien wat die 

welvaartsexplosie 

heeft betekend voor 

het dagelijks leven. De 

thema’s koos ze met 

haar oma in gedachten. 

Gerritjen Schukkink 

overleed toen ze 60 

was, net zo oud als 

haar kleindochter 

nu is. Dagelijkse 

levensbehoeften, 

opleiding, opvoeding, 

communicatie, 

gezondheid, comfort – 

wat is daarin voor ons 

vanzelfsprekend, terwijl 

haar grootmoeder er 

nog niet eens van kon 

dromen?

In de boekhandel in Schiedam waar ze op 
de eerste zondag van het nieuwe jaar was 
uitgenodigd zag ze hoe de eigenaar door 
de een na de ander werd gekust. Anne-
greet van Bergen sloeg het met verbazing 
gade, zegt ze een paar dagen later. ‘De 
boekhandelaar zoenen, dat was toch vroe-
ger ondenkbaar. Ik geloof dat mijn moeder 
haar eigen nichten nog niet eens een kus 
gaf op hun verjaardag.’ 
Ze verwondert zich graag over dit soort 

kwesties van veranderde omgangsvormen, 
maar in het boek komen ze niet voor. Van 
Bergen haalde het voorval juist aan om te 
illustreren waarom ze zich in Gouden jaren 
heeft beperkt tot meetbare zaken. Bij een 
lezing werd ze er pas nog weer op aange-
sproken: dat ze wel een beeld schetst van 
tastbare voorspoed, maar buiten beschou-
wing laat wat die in immateriële zin heeft 
betekend. Gedecideerd: ‘Dan is het einde 
zoek. Ik heb bewust alleen maar gekeken 

naar wat je met geld kunt kopen, niet naar 
mentaliteit, opvattingen, gebruiken.’
Het is treffend genoeg, vindt ze, om vast 
te stellen hoe ‘zoiets simpels en ordinairs 
als geld’ mensen verbindt. Wat haar boek 
oproept is universeel: ‘Van de Amsterdamse 
grachtengordel tot gereformeerden op de 
Veluwe: iedereen herkent zich in de toege-
nomen welstand.’

Nog nooit vertoond

Die groei was en is nog nooit vertoond. 
Tussen 1948 en 2008 is het inkomen per 
hoofd van de bevolking verviervoudigd. 
Daar heeft zelfs de Gouden Eeuw royaal 
het nakijken. Let wel: het gaat hier om het 
reële, voor inflatie gecorrigeerde inkomen. 
En niet over de huishoudportemonnee; ook 
overheidsuitgaven zijn inbegrepen. Van 
Bergen laat zien wat die welvaartsexplosie 
heeft betekend voor het dagelijks leven. De 
thema’s koos ze met haar oma in gedach-
ten. Gerritjen Schukkink overleed toen ze 
60 was, net zo oud als haar kleindochter nu 
is. Dagelijkse levensbehoeften, opleiding, 
opvoeding, communicatie, gezondheid, 
comfort – wat is daarin voor ons vanzelf-
sprekend, terwijl haar grootmoeder er nog 
niet eens van kon dromen?
Puttend uit eigen en andermans herinne-
ringen haalt Van Bergen het allemaal weer 
terug: van de eerste auto tot het wekelijkse 
bad in de teil en van de huishoudschool tot 
bellen bij de buren. De van huis uit eco-
noom en journalist combineert anekdotes 
en observaties met soms verbijsterende cij-
fers en feiten. Dat die informatie de nostal-
gische ervaring eerder versterkt dan in de 
weg staat – met dank ook aan de talrijke 
foto’s – blijkt wel uit het succes van Gouden 
jaren. Er zijn in 2014 al 80.000 exemplaren 
verkocht en het boek is sinds de verschij-
ning in september niet uit de top-10 van 
best verkochte boeken weg te slaan. 

Ananas was niet te eten

Hoe het begon weet ze nog precies: met 
een ananas en een radiobericht over de 
pensioencrisis. ‘Een gore novemberdag 
eind 2011. Op de radio werd live verslag 
gedaan van de persconferentie waarin 
het ABP zijn dekkingsgraad bekend zou 
maken. Er kwamen onheilspellende teksten 
voorbij en ik vroeg me af: wat betekent 
dit? Mijn man is gepensioneerd ambtenaar 
en de journalistiek stond er ook niet roos-
kleurig voor. Op dat moment dacht ik aan 
de les die ik uit een burn-out heb getrok-
ken: Je kunt beter tevreden terugblikken 
dan teveel vooruit kijken. Bovendien werd 
ik me heel erg bewust van de verse ananas 
die ik stond te snijden. Wie had 50 jaar 
geleden kunnen denken dat dat dagelijkse 
kost zou worden? Toen realiseerde ik me: 
verdraaid, hier zit een boek in.’
In Gouden jaren keert de ananas nog even 
terug. Van Bergen beschrijft hoe haar 
vader een keer een ‘vers’ exemplaar van de 
tot dan toe alleen uit blik bekende vrucht 
als relatiegeschenk kreeg. ‘Thuis bezorgd 
door de delicatessenzaak Overduin van de 
Haaksbergerstraat. Het ding was niet te 
vreten maar dat deerde niemand.’
Wat ze merkt uit de reacties is dat herken-
ning de boventoon voert, meer dan verba-
zing over de inzichten die ze biedt. Wan-
neer je midden jaren ’50 een uur en een 
kwartier met België telefoneerde had je 
er een bruto weekloon doorheen gejaagd, 
maar de lezers herinneren zich vooral het 
bakelieten toestel in de gang. ‘Iedereen 
maakt er zijn eigen gouden jaren van’, zegt 
Annegreet van Bergen. Bang dat haar boek 
tot platte nostalgie zou leiden, is ze nooit 

In de bestseller Gouden jaren laat Annegreet 

van Bergen zien hoeveel beter we het in de 

afgelopen halve eeuw hebben gekregen. Haar 

eigen jeugd in Enschede loopt als een rode 

draad door het boek, dat is opgedragen aan 

oma Gerritjen Schukkink. Naast de vijftigers en 

zestigers die massaal met haar schets weglopen 

hoopt Van Bergen ook jongeren te bereiken. 

‘Waarmee prijzen zíj zich gelukkig? Daar ben ik 

wel nieuwsgierig naar’.
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De ongekende luxe 
van een verse ananas

Gouden Jaren begonnen in Enschede
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Een foto uit het boek. Gezinnen van deze omvang waren heel gewoon.  
Foto: Sem Presser/MAI
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geweest. Daarvoor spreken de feiten teveel 
in het nadeel van het verleden. ‘Gezelliger 
of niet, het leven is er heel erg veel com-
fortabeler op geworden. De tijd dat mijn 
moeder ’s ochtends vroeg de kachel moest 
opporren, en met de as en sintels de gaten 
in de Bruggenmorsweg opvulde, die hoef 
ik niet terug.’

Zegeningen tellen

Gouden jaren is geen papieren ‘boterham 
met tevredenheid’, maar Van Bergen laat 
hier en daar wel doorschemeren dat we 
onze weelde wat meer op waarde zouden 
mogen schatten. ‘We hebben niks te kla-
gen; het lijkt me moeilijk om het daarmee 
oneens te zijn. Het boek heeft nog een tijd-
je de werktitel ‘Vroeger was alles minder’ 
gehad. Maar een boodschap? Nee. Mijn ei-
gen humeur is een stuk beter geworden. En 
als het bij anderen ook zo werkt is dat mooi 
meegenomen. Al die onheilsvoorspellingen 
kunnen best wat tegenwicht gebruiken.’
Wie nu bijvoorbeeld roept dat we met de 
ouderenzorg ‘teruggaan naar de jaren 
vijftig’ overdrijft volgens Van Bergen 
schromelijk. ‘Mensen roepen die dingen 
zonder een idee te hebben hoe beroerd 
het vroeger werkelijk was. Ik wist het ook 
niet.’ Dat professionele zorg tot 1961 zo 
goed als ontbrak noemt ze een van haar 
grootste ontdekkingen. Natuurlijk, erkent 
ze, teruggang doet pijn en als de hulp aan 
jou wordt beperkt heb je weinig aan de 
wetenschap dat het vroeger nog minder 
was. ‘Maar doorgaan op de oude voet is 
niet te betalen. En dan kan het helpen je 
zegeningen te tellen.’

Blind voor textielcrisis

Zelf is ze blij dat de gouden jaren ook háár 
jaren zijn. ‘We waren arm noch rijk, maar 
hebben volop van de welvaartsontwik-
keling geprofi teerd. Mijn ouders hebben 

mij en mijn drie zussen ook gestimuleerd 
om door te leren, wat in die tijd ook nog 
niet voor iedereen vanzelfsprekend was.’ 
Vader Van Bergen werkte zich op van chef 
bij drukkerij Smit in Hengelo tot docent 
aan de academie voor beeldende kunst 
AKI. ‘Een moderne man met een artistieke 
inslag’, karakteriseert zijn dochter. Gretig 
wanneer nieuwigheden binnen zijn bereik 
kwamen, of het nou fotografi e was of een 
bankrekening. Haar nieuwsgierige blik 
heeft ze van hem, denkt Annegreet van 
Bergen. Dat hij vanuit de Zaanstreek voor 
haar moeder naar Twente verhuisde vindt 
ze achteraf best bijzonder. Het is mede 
de reden dat er thuis geen dialect werd 
gesproken: ‘Hij kon dat niet.’
Na haar eindexamen aan het gymnasium 
ging Annegreet van Bergen economie 
studeren in Amsterdam. ‘Die stad trok me 
meer dan Twente me vasthield’, vat ze het 
zelf samen. ‘Ik heb met plezier in Ensche-
de gewoond en er in de Randstad altijd 
met hetzelfde plezier over verteld.’ Op 
zoek naar rust en ruimte is ze inmiddels in 
Zutphen neergestreken. Haar ouders zijn 
gestorven, een zus woont nog in Enschede 
dus ze komt er nog wel. Wat bizar is, vindt 
ze zelf, is dat de teloorgang van de textiel-
industrie destijds totaal aan haar voorbij is 
gegaan. Ze zag landgoed Drienerlo tegen-
over hun huis wel veranderen in de campus 
van de huidige Universiteit Twente, ‘maar 
voor die fabriekssluitingen was ik blind en 
doof. Op die leeftijd zijn school en vriend-
jes kennelijk toch belangrijker.’
Des te meer is ze zich ervan bewust hoe las-
tig het is om jongeren voor haar boek te in-
teresseren. Toch wil ze een poging doen, al 
dan niet via scholen. Om een nieuw publiek 
aan te boren, erkent ze lachend, en omdat 
ze die pubers hun bevoorrechte positie wél 
zou willen inpeperen. ‘Ik heb de indruk dat 
zij echt alles vanzelfsprekend vinden. Maar 
ik wil vooral weten waar ze op aanslaan. 
Waarmee prijzen zíj zich gelukkig? Daar 
ben ik wel nieuwsgierig naar.’
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In de middeleeuwen stonk het 
enorm. Men gooide fecaliën op 
straat, waar ook varkens en an-
der vee de behoeften achterlie-
ten. Wassen was nog niet in. De 
garderobe bestond doorgaans uit 
twee, even zuur ruikende, combi-
naties. Niet zelden stuitte men er 
op een in ontbinding verkerend 
kreng. Tanden rotten, wonden 
etterden, voeten schimmelden. 
Dit even voor het beeld. Ik geloof 
niet dat men er kokhalzend door 
de straten liep, tenzij men een 
enge ziekte had – ook niet onge-
woon. Maar men rook het niet. 
Het is als naast een spoorbaan 
wonen, in een abattoir werken of 
met een kenau getrouwd zijn: op 
de duur went het. 
Tegenwoordig slaat het ernstig 
de andere kant op. Niks mag ook 
maar enigermate onfris ruiken. 
Wie huisdieren heeft weet wat 
onfris is. Het fenomeen Natte 
Hond spreekt in dat verband 
boekdelen. Met katten valt het 
mee, zij het dat de met grit ge-
vulde doos waarin de ontlasting 
wordt achtergelaten kan stinken 
als een oordeel. Maar ook de be-
zitters van geen dieren ontkomen 
niet aan vormen van luchtvervui-
ling. Darmgassen en de WC: need 
I say more? Vanzelfsprekend zijn 
deze tijdelijke prikkelingen van 
de neus ons teveel. Alles moet fris 
ruiken tegenwoordig. Walgelijk.
Mijn eega schiet daarin door. Met 
name vanwege mijn incidenteel 
onwelriekende aanwezigheid 
is zij volkomen in de ban van 
de industrie die zich toelegt op 
de productie van geurlijnen. Ik 
geloof dat dit het nieuwe verdo-
vende middel is. Inmiddels heeft 
een hele batterij aan geurkaar-
sen, stekkerparfums, frisdoekjes 
en dozen vol uit d e speciaalzaak 
betrokken soort van brandbaar 
marsepein, dat in – werkelijk 
waar – een kleine honderd 
geursoorten te verkrijgen is, 
de weg naar onze huishouding 
gevonden. In de woonkamer is 
voor veel geld een soort van pe-
perbus neergezet, waar onderin 
ruimte is voor een waxinelichtje. 
Bovenin stopt de wederhelft zo’n 
wasachtig dingetje, steekt het 
kaarsje aan en vervolgens vult de 
ruimte zich met exotische geu-
ren. De eega heeft een voorkeur 
voor een reukpatroon die het 
doordringende aroma van een 
koffi ebranderij verspreidt. Zelfs 
de hond draagt na een uurtje 
een koffi eboongeur bij zich, wat 
dan wel weer past bij zijn don-
kerbruine kleur. 
De WC is natuurlijk het eldora-
do voor de stankbestrijder. Mijn 
partner ontleent er bijzonder 
veel voldoening aan om juist 
daar de zweem van stank (de 
afzuiginstallatie staat immers 
continu aan) met kracht te 
bestrijden. Naast het obligate 
WC-blok hangt er nu een linnen 
zakje waarin een zogeheten 
geurenveloppe verborgen zit, er 
naast is een parfumverspreider 
geplakt, op de spoelbak staat 
een vanillekaars die aangesto-
ken wordt als er bezoek is of 
wanneer ik kruidig gegeten heb 
en in een hoek staat een koddig 
egeltje waarin een koffi e- – al-
weer die koffi e – aroma zit dat 
maanden achterheen de illusie 
wekt dat je bij Douwe Egbers aan 
de productielijn staat.
Mijn middeleeuwse hygiëne 
krijgt geen stinkende poot aan 
de grond.

Erik Endlich

E N D L I C H

Een foto uit het boek. Onvoorstelbaar in deze tijd van internetbankieren: 
het uitdelen van de loonzakjes. Foto: Ad Windig/MAI

2 3 j a n 2 0 1 5  1 9

d e R O S K A M


