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‘T
oen mijn grootouders in 1956 voor het
eerst AOW kregen, durfden ze het geld
helemaal niet uit te geven.  De AOW was
net ingevoerd en voor hun gevoel hadden
ze dat geld zomaar gekregen. Ze waren

bang dat ze het weer moesten teruggeven. Pas na maan-
den hebben ze er iets van gekocht.’ 
Het is een van de vele  ontroerende anekdotes uit het

onlangs verschenen boek Het Goede Leven van  Annegreet
van Bergen.  In haar nieuwe boek beschrijft ze aan de
hand van eigen observaties en anekdotes  ‘de naoorlogse
groei die Nederland onherkenbaar heeft veranderd’.
Van Bergen woont sinds twaalf jaar weer ‘aan de goede

kant van de IJssel’, zoals ze het zelf wel eens gekscherend
zegt.  Ze is geboren en getogen in Enschede. Als verslag-
gever economie werkte ze onder meer  bij de
Volkskrant en Elsevier.  Toen haar echtgenoot
met pensioen ging, konden ze gaan en staan
waar ze wilden;  Annegreet en haar man be-
sloten in 2006 de Randstad te verlaten en
zich in Zutphen te vestigen. ,,Ik heb lang in
Amsterdam gewoond, vind het nog een
prachtstad, maar ben tegenwoordig blij als
ik weer naar Zutphen mag.’’
Vier jaar geleden kwam haar boek Gou-

den Jaren uit. In dat boek – dat werd geno-
mineerd voor de Libris Geschiedenis
Prijs en de NS Publieksprijs –  is ze be-
gonnen met het beschrijven van de
welvaartsgroei van de  voorbije decen-
nia.  Gouden Jarenwerd met 300.000
exemplaren één van de beste ver-
kochte boeken van de laatste jaren.

Heeft het succes van het vorige boek u
verrast?
,,Ik wist wel dat ik een mooi onderwerp in handen had.
Maar driehonderdduizend  exemplaren is wel erg veel. Ik
weet dat ik destijds in mijn dagboek schreef dat ik blij
zou zijn met de verkoop van dertig-  tot veertigduizend
exemplaren. Maar toen het in de boekhandel lag, had ik al
snel door: het zouden er wel eens veel meer kunnen wor-
den. Het leuke is dat heel veel mensen die niet of nauwe-
lijks boeken lezen Gouden Jarenwel hebben gelezen. Voor
veel mensen was het boek een feest der herkenning.’’

Was het niet een beetje gemakkelijk om met en ver-
volg voort te borduren op het succes van Gouden
Jaren?
,,Het is niet zozeer een vervolg, maar een aanvulling. Ik
heb echt een nieuw boek geschreven met andere thema’s
dan Gouden Jaren. Zoals bijvoorbeeld de zondag. Ooit was
de zondag de saaiste dag van de week en nu is het de dag
waarop het allemaal moet gebeuren. Maar ook een onder-
werp als vrouwenemancipatie krijgt nu aandacht. Som-
mige onderwerpen, zoals de betekenis van de bromfiets,
waren wat stiefmoederlijk bedeeld dus daar heb ik nu
meer ruimte voor gemaakt. Daarnaast komen onderwer-
pen terug als de tv, de telefoon en de wasmachine. Daar
waren nog zoveel nieuwe, leuke dingen te lezen. Ik kreeg
zoveel anekdotes te horen. Ik vond het zonde om die on-
gebruikt te laten.’’

Voor een deel bestaat het boek uit anekdotes die u
hoorde van lezers. Welk verhaal beklijfde het meest?

,,Tanden poetsen kwam pas langzaam in zwang. In de ja-
ren 50 kocht een boer bij een drogist in de Betuwe voor
het eerst van zijn leven een tandenborstel. Hij wilde een
hele goede hebben, want het hele gezin ging er mee poet-
sen.’’

Wat waren uw drijfveren om deze boeken te schrijven?
,,Verwondering dat Nederland in een halve eeuw zo rijk
is geworden. Ik ben qua opleiding econoom en econo-
men voorspellen graag. Maar ik wilde eens terug kijken.
Het reële inkomen van Nederlanders is in een halve eeuw
verviervoudigd. We zijn rijk geworden in die tijd en dat
ging gepaard met grote veranderingen. Dat heb ik vooral
willen beschrijven.’’

Toch geldt niet voor iedereen dat ze zo rijk zijn.
,,Natuurlijk is het nooit leuk om de minste te zijn. Maar je
kunt niet alle verschillen uitbannen. Je hebt tegenwoor-

dig voedselbanken, maar vroeger had je de
charitas van de kerken. Je kunt een
arme van tegenwoordig vergelijken
met hoe een arts in de jaren 50 leefde.
Mensen zeggen vaak: ik hou naast mijn
vaste lasten zo weinig over. Maar door
die vaste lasten krijgen ze veel: een goed
huis, verwarming, gezondheidszorg. Dat
realiseren veel mensen zich niet altijd,
maar historisch en wereldwijd gezien is
dat uniek.’’

U houdt een pleidooi om je zegeningen te
tellen?
,,Ik wil niet overkomen als een moralist. Van
mij moet niets. Maar ik kan het ie-
dereen wel aanraden zich te verba-
zen over die verworvenheden. Ie-
dereen mag klagen hoor, maar ík
doe er niet aan mee. Ik besef

vaak dat ik heel erg geboft heb dat ik niet
in 1922 zoals mijn moeder, maar in 1954
geboren ben. Ik heb naar de universi-
teit kunnen gaan en van heel veel an-
dere zaken kunnen profiteren. Echt,
we leven ondanks alles in een fan-
tastische tijd en in een fantastisch
land.’’

Zal Het Goede Leven ook
weer zo’n bestseller wor-
den?
,,Er is al erg veel belangstelling
vanuit de boekhandel. De
boekhandel is blij met de pu-
blicatie van dit boek. Of ik
aardig verdiend heb aan het
eerste boek? Ja, als je zoveel
exemplaren verkoopt,
verdien je goed. Of laat ik
het anders zeggen: ik
heb de afgelopen jaren
met plezier heel veel
belasting betaald.’’ 
Ze schiet in de lach
en zegt: ,,En dat wil
ik de komende jaren
met alle liefde weer
doen.’’

‘Iedereen mag klagen,
maar ík doe er niet aan mee’
Haar boek Gouden Jarenwerdmet driehonderdduizend verkochte
exemplaren een bestseller. Onlangs verscheen Het Goede Leven, een
vervolg, ook van de hand van de Zutphense Annegreet van Bergen.
Haar drijfveer? ,,Verwondering dat Nederland zo rijk is geworden.”

Paspoort

Annegreet van Bergen (Enschede, 1954) is econoom en journalist.
Ze woont in Zutphen en had bijna tien jaar een column in de Stentor.

Eerder verschenen van haar:
De lessen van burn-out (2000)
Werk of Gekkenwerk (2000)
Onthaasten van A tot Z (2001)
Mijn moeder wilde dood (2010)
Gouden jaren (2014)

Ze is getrouwd met Pieter Al, heeft geen kinderen, maar via Pieter
wél twee kleinkinderen: Karel en Isolde.
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