
dit is
Entertainment
Arm en rijk op tv

Bij ons  
in dE Bijstand
Hadden we als calvinistisch landje eerder een zwak voor  
tv-programma’s waarin de minderbedeelden op deze  
aarde de hoofdrol opeisten, tegenwoordig  
kijken we liever naar de mensen  
met wat meer poen. Zolang  
ze het nog hebben… 
Door Gerdy van  
der Stap

 Het nieuws en de actu-
aliteitenrubrieken 
gingen over niets 
dan de wereldwijde 

recessie en het zware weer 
waar de economie in ver-
keerde, maar in realityserie 
Echte Gooische Meisjes scheen 
de zon nog volop. Daar kreeg 
echt Gooisch meisje Bo een 
‘vette cabrio’ cadeau van paps. 
Gewoon, omdat het weer tijd 
was voor een nieuwe auto. 
‘Zoals je ook een schoon 
bloesje aantrekt,’ aldus Bo’s 
moeder. Echt, dat zei ze, en ze 
trok precies zo’n gezicht als de 
rappers in Cribs wanneer die 
door hun kast van een huis 
lopen. Zo van: kijk mij eens 
lekker gaan!

Op MTV is opscheppen al 
veel langer bon ton. Bij de 
sport- en showbizzsterren 
die hun crib met bijbehorend 
zwembad en wagenpark 
showen, en in de videoclips 
waarin de weelde breeduit 
wordt geëtaleerd. En niet te 
vergeten in My Super Sweet 
16, waarin werkelijk alles uit 
de kast wordt getrokken voor 
verjaarsfeestjes van meiden 
die stuk voor stuk verwende 
krengetjes blijken. Zoals Mar-
garet Ann uit South Carolina 
die een Hummer mag uitzoe-
ken. (Een Hummer! Wat krijg 
je dan als je zeventien wordt? 
Een zeewaardig jacht?) Ze 
vindt alleen de voorradige 
kleuren te saai. Blauw met 
glitters wil ze. En wat krijgt 
Margaret Ann aan het eind 
van haar poenige party? Een 
blauwe Hummer, mét een bij-
passend blauwe jetski. 

Je zou denken dat dit soort 
shows over the top en typisch 
Amerikaans zijn, maar in 
Echte Gooische Meisjes kregen 
ze een waardige Nederlandse 
navolger. Dat gaat ook over 
niets dan: kijk hoe mooi ons 
huis is, hoe mooi onze cabrio’s 

Echte Gooische Meisjes
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I k ben ooit met de auto 
vanuit Londen naar Wales 
gereden om op de foto te 

gaan met mijn cricketheld Ian 
Botham. Een rit van zes uur. 
De foto of beter gezegd het 
kiekje was de enige reden voor 
mijn komst naar het Verenigd 
Koninkrijk. De legende Ian 
Botham had plotseling 
aangekondigd dat hij enkele 
weken later officieel 
afscheid zou nemen en 
dit was mijn laatste 
kans om hem nog te 
zien spelen.  
 
In Cardiff.  
We vlogen op 
Heathrow, daar 
stond de huurauto 
klaar.  
Op Schiphol kocht 
ik een fototoestel.  
Had ik vaker met helden op de 
foto gestaan?  
Ben je betoeterd.  
 
Ik was vader van twee kinde-
ren en hoofdredacteur van een 
krant. Mijn dagen begonnen 
om zes uur ’s ochtends en 
hielden ergens in de late avond 
op. In de tussentijd besprak ik 
in Het Koffiehuis aan de 
Prinsengracht de krant & de 
wereld met Martin, Felix en 
John, besloot ik in de redactie-
vergadering dat er portretten 
van de nieuwe sterren Cecilia 
Bartoli en Dani moesten 
komen, belde ik Bart Tromp 
voor een analyse over de 
zwalkende PvdA, fietste ik even 
bij burgemeester Patijn langs 
en woonde ik ’s avonds een 
vergadering van Prem en zijn 
Bijlmerberaad bij.  
En thuisgekomen bereidde ik 
dus stilletjes een bliksembe-

zoek naar Engeland voor 
omdat ik met Ian Botham op 
de foto wilde.  
 
Hoe leg ik dit uit?  
Niet.  

Het moest. Het was een 
neurose zonder verleden en – 
kan ik nu rustig zeggen – 

zonder toekomst. Het was 
eenmalig, maar 

volstrekt onbeheers-
baar. 
 
De foto is gemaakt. 
Ik ben direct na de 
wedstrijd het veld 
op gerend, heb 
mijn arm om hem 
heen geslagen, 
lachend in de 
camera gekeken en 

mijn vrouw heeft een keer of 
zes geknipt. Het was nog voor 
de digitale camera en het 
wachten was op het ontwikke-
len van het rolletje. Ik maakte 
nerveus de envelop waar de 
verse foto’s inzaten open. Ja 
daar stond ik dan, met een veel 
te grote grijns, een beetje 
leunend zelfs op Botham, die 
op alle foto’s strak de andere 
kant opkijkt omdat hij druk in 
gesprek is met een medespeler.  
 
Mijn hemel.  
 
En nu wordt me door mijn 
vrienden van het televisiepro-
gramma de Top 2000 a 
gogo gevraagd of ik het leuk 
zou vinden om voor de editie 
van dit jaar Charles Aznavour, 
de beste zanger die ooit geleefd 
heeft, te ontmoeten. 
 
Ik twijfel.  
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Column
tour d'AznAvour 
door mAttHijs vAn nieuwkerk

tE grotE grijns 

(ook Paulien kreeg er eentje 
van paps), hoe duur onze 
spulletjes zijn, hoe lekker wij 
eten en moet je ons eens fijn 
zien zeilen, polo en golf spe-
len. En de serie besluit met 
de Super Sweet 18 van echt 
Gooisch meisje Leslie, die zes 
afleveringen lang shopt voor 
de feestjurk, waarin ze er ver-
volgens uit ziet als een taartje 
(volgens Paulien) en als Patty 
Brard (volgens Bo). Leslie zelf 
noemt haar beste vriendin 
een blonde del en het enorme 
vuurwerk dat voor haar wordt 
afgestoken ‘gewoon kut’. Een 
nogal ontevreden feestvar-
kentje, maar – zoals Pauliens 
vader altijd zegt – beter ver-
wend dan verwaarloosd. 

Nee, schamen hoef je je 
ook in Nederland niet meer. 
Laat het geld maar rollen, en 
iedereen mag – of moet? – het 
zien. Dus laten de rijken zich 
filmen op de miljonairsbeurs, 
en in de PC Hooftstraat, waar 
ze Jort Kelder achter zich aan 

krijgen. In Bij ons in de PC 
geeft hij een aantal dames de 
keus tussen het frivole laarsje 
in zijn hand en het maandbe-
drag van een bijstandsuitke-
ring. Alle vrouwen kiezen voor 
het laarsje, want zoals één van 
hen opmerkt: ‘geld heb ik al’. 

Het kan niet anders, dit 
is koketteer-tv, een geheel 
nieuw genre. Waarvan de 
moeder van Bo wat mij betreft 
schutsvrouwe is, want die 
weet echt met álles te koket-
teren. Zelfs met een bezoekje 
aan de traiteur, want die is zó 
geweldig: ‘Of je nu om zalm, 
gravad laks of kaviaar vraagt, 
ze hebben het gewoon!’ (Hallo 
moeder van Bo, dat is bij de 
Kiloknaller in de Kinkerstraat 
niet anders, hoor. Of je nu een 
leverworst of vijf pond kip-
kluifjes bestelt; je krijgt het!) 

Maar wat is er gebeurd met 
die typisch Nederlandse, 
calvinistische mores waarbij 
je niet te koop mag lopen 

Joop Doderer als Swiebertje
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met geld en succes? Het door 
Marx zo gehate Kapital was 
ooit de wortel van het kwaad. 
Rijkelui waren uitbuiters. 
Ze mochten wel op tv, maar 
moesten dan tegenslag en 
misère in overvloed hebben, 
om te laten zien dat geld niet 
gelukkig maakt. 

Dat was ook de essentie 
van tophitseries als Dallas 
en Dynasty: daarin voltrok 
zich één lange aaneenschake-
ling van narigheid, zodat we 
opgelucht konden vaststellen: 
mo’ money, mo’ problems, 
zoals P. Diddy het later tref-
fend verwoordde. Geld zorgde 
voor sores, en er kwam altijd 
een armoedzaaier op de prop-
pen; een onterfde oom of 
een zoon van een ontslagen 
personeelslid, die wraak ging 
nemen. Dat was ideaal, we 
konden ons vergapen aan 
rijkdom terwijl er tegelijk aan 
de poten van het kapitalisme 
werd gezaagd. Want tv was 
ook een beetje klassenstrijd, 
arm versus rijk. En we waren 
vóór arm, want niemand (die 
we kenden) was rijk. Tv-kij-
kers hielden van sloebers: 
van Swiebertje, Stiefbeen, en 
Sil de strandjutter, the Fonz, 
Archie Bunker, Al Bundy tot 
aan Roseanne. Die laatste had 
een dubbele handicap, ze was 
niet alleen arm, maar ook nog 
eens een dikke bitch, terwijl 
arme vrouwen traditioneel 
lief en aantrekkelijk waren en 
dan à la Keetje Tippel, Eliza 
Doolittle, Sabrina, of  the 
Nanny ‘gered’ worden door 
een rijke man. Eigenlijk was 
elke volksmeid een beetje een 
Pretty Woman.

Waar precies het omslagpunt 
lag, is niet exact vast te stel-
len, maar het begon ermee 
dat de familie Flodder een 
villa in Zonnedael betrok, de 
buurt begon te terroriseren en 
de sociale dienst te belazeren. 

Steeds minder vaak was Jan 
met de pet een nette hardwer-
kende arbeider; een Dobbel-
steentje uit Zeg ’ns Aaa. Maar 
de opkomst van reality-tv 
deed de liefde voor de gewone 
man pas goed de das om, met 
dank aan Big Brother. Mijn 
hemel, wat bleek dat een stel-
letje slampampers! Dat lam-
lendige gehang op de bank, 
dat oeverloze gewauwel… Hoe 

meer gewone mensen er op 
het scherm voorbijkwamen, 
hoe erger het werd. Je wilde 
De Tokkies toch niet naast je 
hebben wonen? 

Tegelijk kregen de rijken 
steeds meer krediet (in elke 
betekenis van het woord) en 
een eigen mooie serie: Oud 
geld. Het leven van bankiers-
familie Bussink zag er een 
stuk aantrekkelijker uit dan 
dat van de deelnemers aan 
de Bus. De balans begon te 
schuiven. Het bleek toch niet 
zo slecht om geld te hebben. 
En we kregen er ook steeds 
meer van. Vooral wie in 
bankzaken zat of handelde in 
aandelen of onroerend goed. 
Maar ook in allerlei andere 
sectoren bleek via bonusrege-
lingen en toeslagen heel wat 
naar binnen te harken. Zelfs 
wie enkel maar een eigen huis 
bezat, zat al goed: de hui-
zenprijs ging in de afgelopen 
twintig jaar meer dan vier 

keer over de kop. Zo werden 
steeds meer mensen – zelfs 
slapend – rijk. Ook op tv. En 
in Gooische Vrouwen, Voetbal-
vrouwen en Bitches zagen we 
dat er toch niet zo heel veel 
veranderd is.

De nieuwe rijken zijn alleen 
maar rijker. De labeltjes in 
de kleding zijn veranderd, 
Zeeman is nu Versace. De 
caravan is een tweede huis 
in Frankrijk geworden, en 
de pils ‘champie’, maar de 
gesprekken zijn hetzelfde 
gebleven. Zo ook in de reali-
tyserie met de Frogertjes, nu 
hadden ze Effe geen cent te 
makken, maar het ging wél de 
hele dag over geld. Met een 
bevriend bijstandsechtpaar 
werd tegen elkaar opgeboden 
wie het goedkoopste brood 
had opgeduikeld. Natasja 
won met een heel bruin voor 
37 cent. Die obsessie voor 
geld is wat de onderkant en 

Arm en rijk in het nieuwe seizoen
COMEDY
Zeg ’ns Aaa 
We kennen de comedy uit de tijd 
dat de inkomensverschillen nog 
overzichtelijk waren, en dokters als 
rijkelui golden. De ‘gewone man’ 
Koos Dobbelsteen moest sap-
pelen en zijn vrouw Mien kluste 
bij als werkster, eh pardon: als as-
sistente van dokter Van der Ploeg. 
De VARA stopte – na twaalf jaar 
en 212 afleveringen – in 1993 met 
deze kleine klassenstrijd, maar 
Zeg ’ns Aaa keerde in 2003 terug 
als toneelstuk. En binnenkort is 
bij RTL4 de vernieuwde versie te 
zien. Het wachten is enkel nog op 
Zeg ’ns Aaa, de musical. 
(RTL 4, vanaf 7 maart)
 

DRAMA
De Hoofdprijs
Wat zou jij doen met 12 miljoen? 
Over deze dagdroom maakten 
Johan Nijenhuis en Alain de 
Levita een dramaserie waarin twee 
families een enorm geldbedrag 
winnen. Zodoende komt patat-
bakker Stef Moes te wonen in de 
villa naast die van de arrogante 
bankier Florian Bestevaer, die 
juist door de zieltogende bank 
aan de kant gezet is. Vrij actueel 
dus. Nijenhuis: ‘Toen we de serie 
schreven was ABN/AMRO net 
een filiaal van een Belgische bank 
geworden. Dat hebben we als 
directe aanleiding gebruikt.’
(SBS 6, vanaf 13 maart)

PORTRETTEN 
Word ik rijk? 
Nederland telt 120.000 miljonairs. 
Hebben ze iets met elkaar 
gemeen? Henkjan Smits portret-
teert een aantal van hen, en gaat 
op zoek naar het geheim van hun 
succes. Smits: ‘Het zijn in elk geval 
bevlogen mensen, die meer met 
hun eigenlijke werk bezig zijn, dan 
met het geld’. Hij gaat ook op 
stap met gewone Nederlanders 
die een dagje voor miljonair spe-
len. ‘Met twee koeienboeren gin-
gen we in Het Gooi huizen kijken. 
Komen we in een keuken waar 
echt alle apparatuur in zit, zelfs 
een bordenwarmer. Zegt die ene 
boer: ‘Wat moet ik in de keuken 
met een bodywarmer?’ Ja, toen 
kon je me opvegen.’

Caroll O’Connor als Archie Bunker
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Muziek
toekomstmuziek
door giel beelen

dancE 
jazz 
rock
1 Paul & Fritz Kalkbrenner

Sky & Sand
Begin dit jaar sprak ik wat jocks 
van Studio Brussel, die begon-
nen over deze track. Komt van 
de soundtrack ‘Berlin calling’ 
waarin Paul zelf ook een rolletje 
speelt. Minimal-technoheld, 
maakt heerlijke dance-muziek. 
Voor in de late of vroege uur-
tjes, heel sferisch en laat je niet 
meer los.

2Wicked Jazz Sounds Band
Love it all

‘Wicked jazz sounds’ is een 
conceptavond waar wekelijks 
honderden mensen door heel 
Nederland op jazzy dance uit 
hun dak gaan. Coole plaatjes 
worden gedraaid en als je geluk 
hebt is de rest van de family (de 
band) er ook. Na de verzamel-
albums was het wachten dus op 
het eigen album. ‘The biggest 
sin’ komt in april uit en ik heb 
er veel zin in want de titel van 
de eerste single klopt!

3 Eric Hutchinson
Rock and Roll

Amerikaanse singer/songwriter 
die met dit liedje al bijna een 
jaar bezig is en daarmee de 
wereld aan het veroveren is. 
Was te gast in vele talkshows. 
Nummer wordt gebruikt in se-
ries en films en is op YouTube al 
honderen keren gecoverd. Echt 
een radioliedje en een hit.

Deze muziek is te beluisteren 
op varagids.vara.nl
—
GIEL!
Iedere werkdag op 3FM, 06:06 uur

de bovenkant – de praal- en 
de prachtwijken – met elkaar 
gemeen hebben (ik vermoed 
dat in wat er tussenin zit nog 
wel eens boek wordt gelezen, 
maar reality-Vinex bestaat 
nog niet).

Als ze maar lang genoeg 
rijk blijven, worden de nieuwe 
rijken natuurlijk vanzelf 
chic oud geld, maar gaat 
dat lukken, met de krediet-

crisis hijgend in de nek en 
de gevreesde recessie in het 
vooruitzicht? Is er straks nog 
wel weelde om mee te pron-
ken? En zou je het wel doen?

Zelfs uit MTV-kringen 
klinkt een nieuw geluid. Tv-
producent en King of Bling P. 
Diddy, kondigde onlangs op 
zijn blog aan dat hij ‘uit res-
pect’ solidariteit wil betonen 
en zich nu minder opzichtig, 

flash, kleedt, want hij wil 
niemand de ogen uitsteken. 
‘You got to know when to 
hold back and not to rub 
it in,’ schrijft de voormalig 
rapper van mo’ money,  mo’ 
problems, die een van de 
rijkste zwarte Amerikanen 
is, met een vermogen (in 
2006) van 346 miljoen dol-
lar (wat zal die man een pro-
blemen hebben!).

Zal Nederland deze trend 
volgen, en gaat de koketteer-
tv ten onder? Loopt Jort 
binnenkort gewoon op de 
Albert Cuypmarkt, met de 
keuze tussen een kek laarsje 
en – marktprijsje – een 
tientje? (Zul je zien dat ze 
toch weer voor de laars kie-
zen. Vrouwen kunnen niet 
anders. Schoeisel is hun 
zwakte). 

Over de Frogertjes maakt 
niemand zich zorgen, die 
kunnen naadloos terugke-
ren in hun reality-leven, 
maar wat gebeurt er als de 
echte Gooische meisjes – en 
hun papsen en mamsen 
– geldproblemen krijgen? 
Het zou zo maar eens span-
nend kunnen worden. Als 
mams het tijd vindt voor 
een schoon bloesje, krijgt Bo 
dan echt een blóes? En heeft 
de traiteur nog steeds álles 
op voorraad, ook de kaviaar 
en laks? Maar de echte cliff-
hanger is natuurlijk: slaat de 
recessie ook toe in Het Gooi, 
of blijft alles bij het oude? 

Om toch verzekerd te zijn 
van kredietcrisisachtige 
beelden, heeft RTL besloten 
de meisjes de bijstand in te 
sturen. Een cultuurshock? 
In welk getto ze ook terecht 
gaan komen, als ze er straks 
– net als in Naarden Vesting 
– kwebbelend, volgehangen 
met bling, sigaretjes paffend 
met hun hondje rondlopen, 
vallen ze vast niet eens op. 

REALITY
Echte Gooische Meisjes  
in de bijstand
De meisjes gaan het over een heel 
andere boeg gooien. Hoewel? 
Gaat er echt zoveel veranderen, 
nu de meisjes in de bijstand gaan? 
Iets zegt ons dat ze dat heel goed 
kunnen, hun hand ophouden. 
Maar het shoppen zal drastisch 
beperkt moeten worden, en waar 
kunnen de meisjes zich dan mee 
bezig houden? Goede doelen 
vermoedelijk, om de reality een 
verantwoord tintje te geven. Toch 
verheugen we ons stiekem: Bo en 
Paulien die sjekkies paffen bij de 
vrijdagmiddagborrel met karton-
wijn op een bankje in het park, en 
zich eens per week trakteren op 
een dinertje bij snackbar Marja.
(RTL 5, voorjaar 2009)

INFO
De beleggers van Z
Valt er eigenlijk nog wel wat ver-
dienen op de beurs? RTLZ volgt 
heel 2009 een drietal belegger-
clubs die in 2008 grote verliezen 
leden, maar dit jaar hopen op te 
krabbelen. Zal het de seniorenclub 
‘Mijn laatste Stuiver’, damesclub 
‘Golden 7’ en de studenten van 
‘Merx’ lukken? Op de website 
en in de nieuwsuitzendingen van 
RTLZ kunnen we volgen wát ze 
kopen, waarom, en welke ren-
dementen ze weten te behalen. 
Voor de krasse knarren van ‘Mijn 
laatste Stuiver’ hopen we dat de 
clubnaam niet bewaarheid wordt.
(In RTLZ nieuwsuitzendingen 
en op website)

Roseanne Barr en haar tv-echtgenoot Dan (John Goodman)
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