
H i er zijn ze  g e r icht op winnaars

En wat vinden Bloemendalers van het boek ‘S u p e rg e l u k k i g ’?

Rachel Franse (43), moeder van drie kinderen (13, 13 en 10) en
redacteur bij een praatprogramma op tv.

„Ik was in Bloemendaal op bezoek bij een vriendin. De vrien-
delijkheid van de mensen overviel me die dag. In Amsterdam-Oost,
waar ik woonde, is het in de winkels altijd haasten, haasten. Hier
maakte de caissière bij de AH een praatje, bij Blokker hielp een
verkoopster me zoeken.
We wilden al een poosje een groter huis, en troffen in Bloemendaal
een fabriek die was omgebouwd tot woningcomplex. We wonen er
nu ruim vijf jaar. De eerste tijd ging ik er vol in. Ik werd lid van de
t e n n i s v e re n i g i n g . Onze zoon ging zodra hij vijf was op hockey, bij dé
club. Ik wilde integreren, dat leek me hartstikke leuk. En ze ac-
cepteerden ons, ik denk dat ze het wel grappig vonden, zo’n
creatief stel: man schrijver, vrouw bij de tv. Maar na een jaar of twee
waren ze daar wel op uitgekeken, en wij hadden ook steeds minder
zin in die borrels en feestjes. Nu speelt mijn sociale leven zich weer
geheel in Amsterdam af.
De harde mentaliteit van de ouders die Tatjana van Zanten be-
schrijft, herken ik niet. Onze kinderen zaten op de meer gemengde
katholieke Josephschool. Wel kijk ik net als zij mijn ogen uit hier. Die
SUV’s, die vrouwen die eruitzien of ze elk moment gefotografeerd
moeten worden voor de Linda. Dat is een van de leuke dingen hier:
iedereen ziet er altijd goed verzorgd uit. De keerzijde is dat bui-
tenkant wel héél erg belangrijk is. Sinds ik hier woon, realiseer ik me
hoe goed ik het eigenlijk heb, met mijn gezin en met mijn werk. Een
groot huis, liefst twee of drie grote auto’s, dure merkkleren – al dat
uiterlijk vertoon hebben wij niet nodig. En we hoeven niet naar Afrika
op vakantie. Wij hebben ons familiehuisje in Brabant, waar de
kinderen op het boerenland kunnen spelen. Veel vriendjes willen het
liefst met ons mee. Geluk is niet te koop.”
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En wat vinden Bloemendalers van het boek ‘S u p e rg e l u k k i g ’?

Carin P rins (59 ), psycholoog en therapeut, voorz itter
van Openluchttheater Caprera en moeder van twee
volwassen kinderen.

„Ik ben een echte Bloemendaler, ik woon hier al dertig
jaar. De pesterijen en de gebeurtenissen daaromheen
waar Tatjana over schrijft zijn vreselijk, maar ik denk niet
dat het typisch voor Bloemendaal is. De ouders van de
kinderen in die klas vormen een eenzijdige, gesloten ge-
meenschap waar maar één norm geldt, die van het egoïs-
me en het wegkijken. Maar die gemeenschap is in mijn
ogen totaal niet representatief voor Bloemendaal.
Ik hou van dit dorp juist vanwege de vrijheid om te leven
zoals ik wil en de grote diversiteit aan mensen die er
wonen. Denk aan al die wandelaars en cultuurliefhebbers
die in het park van Caprera rondlopen, dat zijn de mensen
met wie ík omga. Mijn kinderen hebben op diezelfde
Bloemendaalse Schoolvereniging gezeten, en ook daar
was in die tijd de populatie tamelijk divers, er zaten ook
kinderen uit Haarlem. Maar goed, dat is twintig jaar ge-
leden.
Wat ik wel herken uit het boek van Tatjana is het pres-
tatiegerichte van ouders hier. Kinderen moeten hoog sco-
ren, met hockey en op cognitief gebied. En ze moeten
sociaal vaardig zijn. Er wordt heel wat van ze verwacht.
Maar dat geldt neem ik aan niet alleen voor Bloemendaal,
maar voor alle villadorpen.”

Bart M endel (47), advocaat ondernemingsrecht en va-
der van drie kinderen (13, 11 en 5).

„Ik ben opgegroeid in Bloemendaal, en na een studie in
Leiden en tien jaar Amsterdam ben ik in 2003 terug-
gegaan. Mijn jeugd hier was heerlijk. Voor kinderen is er
geen mooiere plek om op te groeien. De bossen, de
duinen, de zee. Het dorp zelf is mooi en groen. Er zijn
waanzinnig veel faciliteiten in de omgeving, goede scho-
len bijvoorbeeld.
Ik hou ook van de mensen, ze zijn geestig en hebben
zelfspot. Bloemendalers zijn gericht op succes, dat klopt.
Wat ze doen, doen ze goed. Het gevaar in een klein
kringetje te belanden is aanwezig, daarom heb ik als kind
al bewust gekozen om een eigen koers te varen. Ik werd –
totaal ongebruikelijk in Bloemendaal - een fanatieke voet-
baller, geen hockeyer. En ik ben niet naar een van de
geijkte middelbare scholen in de omgeving gegaan, maar
naar het Felisenum-gymnasium in Velsen-Zuid. Bloemen-
daal is niet het centrum van de wereld, iets wat niet alle
Bloemendalers zich realiseren.
Tatjana van Zanten beschrijft een aantal types uit de
categorie Bloemendaalse ‘s c h re e u w e r s ’. Dat doet ze heel
goed, ze observeert scherp en ik heb een paar keer echt
moeten lachen, want veel is herkenbaar. Maar dit soort
mensen, dat zichzelf te weinig een spiegel voorhoudt, is
niet maatgevend voor de inwoners van Bloemendaal. Ze
vallen op door hun luidruchtigheid, maar het aantal aar-
dige, humorvolle en fatsoenlijke Bloemendalers is ge-
lukkig veel groter.”

Bloemen-
daal is de rijkste gemeente van Neder-
land. Het gemiddelde inkomen per
inwoner ligt 65 procent boven het
landelijk gemiddelde. Slechts 22.000
mensen wonen er, verspreid over de
dorpen Bloemendaal, Overveen, Aer-
denhout, Vogelenzang en Benne-
broek, op ruim 4.500 hectare bos- en
duingrond, vlakbij zee. Door de lig-
ging is Bloemendaal van oudsher in
trek bij welgestelden uit Haarlem,
Amsterdam en omgeving.

Er is één probleem: de mensen. Al-
thans, volgens schrijfster Tatjana van
Zanten. Zij beschrijft in haar nieuwe,
vorige week verschenen roman Super-
gelukkig hoe ze als geboren en getogen
Amsterdamse verhuist naar Bloemen-
daal, samen met haar man, schrijver
Kees van Beijnum (ook Amsterdam-
mer). Vanwege het groen, de rust en
de ruimte. Ze ervaart een cultuur-
schok als ze de levensstijl van de Bloe-
mendalers leert kennen: schaamte-
loos hedonistisch, materialistisch en
e g o ï s t i s ch .

Net als in Wassenaar en ’t Gooi en
andere plaatsen waar veel rijke men-
sen wonen is het ‘sociaal darwinisme’
er zeer sterk aanwezig: wie zijn kind
op hockey doet, wil dat het de beste
wordt, en komt daar ook rond voor
uit. Als zoon of dochter niet minstens
havo-vwo-advies heeft, huur je een
privéleraar in die zorgt dat het in or-
de komt.

Natuurlijk wonen er ook normale
mensen in Bloemendaal. Aardige, fat-
soenlijke mensen. Maar één met de
Bloemendalers zal Tatjana van Zan-
ten (46) nooit worden.

De toon in Supergelukkig is aanvan-
kelijk een vrolijke zedenschets van
een uiterst welvarend hockeydorp,
bevolkt door mannen voor wie geld
verdienen het allerbelangrijkste in
het leven is en vrouwen die, immer
peperduur gekleed, gekapt en opge-
maakt in hun landrovers van koffie-

ochtend naar lunchparty tuffen. De
toon wordt grimmig als het doch-
tertje van haar nicht wordt gepest en
buitengesloten door haar klasgeno-
ten, en uiteindelijk van school af
moet. Geen van de ouders neemt het
op voor het meisje, ze doen allemaal
of hun neus bloedt. Want met hún
kind gaat het toch goed?

J ullie wonen nog  steeds in B loe-
mendaal. W aar om bent u dan niet
g illend weg g er end?
„Dat is in de tijd van die pestaffaire
wel in me opgekomen, maar dat zou
vluchten geweest zijn, en dat wilden
we niet. En nu wil ik al helemaal niet
meer weg. Ik hou heel erg van het le-
ven in Bloemendaal, het is zoveel re-
laxter en fijner dan in Amsterdam.
Daar word je als fietser voor kutwijf
uitgescholden wanneer je voor het
stoplicht staat te wachten en iemand
wil je passeren om door rood te kun-
nen rijden. Hier stap ik op de fiets en
vijf minuten later ben ik bij een
prachtig duinmeertje. De rust hier
zorgt iedere dag voor heel veel ge-
luksmomenten. De eekhoorntjes in
de tuin, de vogels.”

I n h et boek  p r oef ik  een fasc inatie
voor  de B loemendaalse levensstijl.
„Wat ik altijd wel weet te waarderen,
is het enthousiasme en de daden-
drang van de mensen hier. Als ze een
feest organiseren, halen ze alles uit te
kast en gaan ze er helemaal voor. Niks
is te veel. Dat heeft iets leuks, zeker
als het een feest voor kinderen is. Ze
hebben een positieve uitstraling, zijn
communicatief: ‘Hé, fantastisch!’.
Niet altijd even oprecht, maar wel
goed voor de sfeer.”

B loemendaler s die ik  sp r eek  z eg -
g en: die p estaffair e, h oe r ot ook ,
h ad over al k unnen g ebeur en.
„Dat zou heel goed kunnen, want
overal wordt gepest. Ik denk alleen

dat Bloemendalers minder compassie
hebben met de underdog. De meeste
zijn hoogopgeleid én rijk geworden
in zaken. Daarvoor moet je een be-
paalde hardheid hebben, men richt
zich op de wereld van de winnaars,
niet die van de verliezers. Daar komt
bij: in een andere gemeenschap is een
schooldirecteur misschien nog ie-
mand van betekenis, maar hier stelt
die he-le-maal niets voor. In de situa-
tie die ik beschrijf werd het kind zo
erg gepest dat het thuis kwam te zit-
ten. Zoals dat gaat in dergelijke geval-
len kwam er een ‘pestjuf’ op school.
Zo iemand boekt meestal resultaten.
Maar als de ouders van de grootste
pester zegt: ‘Mijn kind gaat geen mi-
nuut lestijd spenderen aan die onzin’,
dan is zo’n schooldirecteur weg. Die
geeft de boodschap door aan de pest-
juf, die vervolgens het probleem pro-
beert op te lossen zonder de pesters.
Wat een onmogelijke missie is.”

Hoe h eeft h et wonen in B loemen-
daal jou ver ander d?
„Amsterdam en Bloemendaal liggen
25 kilometer uit elkaar, maar voor een
Amsterdammer – en zeker voor ie-
mand als ik die nooit ergens anders
gewoond heeft – is het een enorme
stap om naar Bloemendaal te verhui-
zen. Dat ik me hier nu thuisvoel,
geeft een gevoel van vrijheid, want
dan kan ik waarschijnlijk overal wel
wonen. Ik hoor hier niet, maar mis-
schien hoor ik wel nergens. Aan de
Amsterdamse levensstijl valt ook wel
wat af te doen, die oh zo bestudeerde
nonchalante kleding, dat quasi-relax-
te en familiaire. Het is een denkbeel-
dige vrijheid. Net zo’n keurslijf als de
vergrote borsten en de perfecte kap-
sels hier in Bloemendaal.”
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Tatjana van Zanten woont
graag in Bloemendaal,
ondanks de onoprechtheid.
B r ig it K ooijman


