
De twee meisjes op de omslag van Gouden jaren 
zijn zusjes. Links staat Ingrid (1948), rechts 
Marianne (1947). Zij speelden op straat in 
Amsterdam-Oost, toen ze door de assistente van 
fotograaf Walter Blum werden ontdekt. De boek-
foto waarop de meisjes samen uit één flesje 
drinken is slechts een van de vele reclamefoto’s 
die Blum van het tweetal maakte. Op het laatst 
was alleen Ingrid model, want Marianne vond 
het niet leuk meer en stopte ermee. 
Ingrid: “Ik vond het juist geweldig. De taxi die 
me van de Watergraafsmeer naar de studio op 
de Prinsengracht bracht kon me niet lang en 
niet zwart genoeg zijn. Daar in de studio werd 
een kinderfeestje nagespeeld. We deden ezeltje 
prik en andere spelletjes en er was echte limo-
nade en echt gebak. Dat kenden wij thuis niet. 
Bij ons bestond een ‘gebakje’ uit twee biscuitjes 
met wat hagelslag ertussen. Als ik de foto’s nu 

bekijk, realiseer ik me dat er best wat geregis-
seerd moet zijn. Maar dat gevoel had ik destijds 
niet. Ik ging daar een middag spelen en werd 
verwend. Na afloop kreeg ik een enkele keer een 
cadeautje. Paars briefpapier, ik zie het nog voor 
me. Dat was onze beloning. Ik geloof niet dat 
mama er ooit geld voor heeft gekregen.”

Hee, dat zijn wij!
In september 2014 zag Marianne een recensie 
van Gouden jaren in het Noordhollands Dagblad  
met daarbij de omslag. Ze herkende het beeld  
meteen: dat waren Ingrid en zij. Ze belde de  
uitgeverij en zo werd het contact gelegd tussen 
‘de meisjes van de omslag’ en mij, de auteur van 
Gouden jaren. Sinds ik Marianne en Ingrid heb 
gesproken kan ik eindelijk goed uit de voeten 
met de vaak aan mij gestelde vraag of ik één van 
die meisjes ben. Het is namelijk nogal saai om 

De  meisjes
               van de kaft

‘Ben jij één van die meisjes?’ Die vraag kreeg auteur Annegreet van Bergen 
van Gouden jaren vaak naar aanleiding van haar boekcover. Ze wist nooit goed wat 

ze moest zeggen. Tot de meisjes van toen – nu dik in de 60 – contact zochten. 
Voor Zin gaat ze (het cover)verhaal halen.
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wikkelde grafieken die uitleggen hoe de 
juiste belichting tot stand komt. Iets wat 
tegenwoordig elke smartphone standaard 
regelt, maar wat destijds gedegen kennis 
van diafragma en sluitertijd vereiste.
Hoe vonden de kinderen op school het dat 
jullie fotomodel waren, wil ik weten. “Ik 
weet niet of ze dat wisten,” zegt Ingrid. “Je 
had geen televisie of billboards. Alleen wan-
neer ze toevallig een leesmap met de Eva 
hadden, zagen ze ons misschien.” Mari-
anne: “Je schaamde je dood, want dan zei-
den ze: ‘Ik heb je in je ondergoed gezien.’ 
Dat soort foto’s deden we namelijk ook. En 
dat was dan ook nog eens gebreid onder-
goed.”
Zo komt het gesprek op de handwerklessen 
van juffrouw Vermeulen, aan haar bewaren 
de zussen weinig vrolijke herinneringen. 
Juffrouw Vermeulen liet hen thuis dingen 
afbreien. Maar dat deed hun moeder dan. 
Die maakte haar handen vies aan een krant, 
stopte het breiwerk onder de kraan en breide 
vervolgens opzettelijk heel vast, zodat het 
goed lelijk werd en het leek alsof de meisjes 
het hadden gebreid. 
Marianne: “Ik had vaak ruzie met juffrouw 
Vermeulen. Op een gegeven moment zei ik 
dat ik later als ik groot was wel een naai-
machine zou nemen. ‘Denk jij dat jij een 
man zult trouwen die zo rijk is?’ vroeg zij. ‘Ja 
hoor,’ blufte ik. En sokken stoppen wilde ik 
ook niet leren, zeker niet nadat je er eerst 
zelf een gat in had moeten knippen. Ik zei: 
‘Als ik groot ben, gooi ik kapotte sokken 
gewoon weg.’ Heb ik toch maar mooi gelijk 
gekregen.” ■

alleen ‘nee’ te kunnen antwoorden, met als 
sippe toevoeging ‘zulke mooie krullen had 
ik helaas niet’.
Ik ga op bezoek bij twee gezellige zussen. 
Het zijn zestigers met nog steeds uitgespro-
ken guitige gezichten, bij wie de krullen van 
toen plaats hebben gemaakt voor eigen-
tijdse stekeltjes. Op tafel ligt een dik plak-
boek met daarin onder andere de cover van 
het weekblad Eva – het rijk der vrouw van 27 
augustus 1955. De foto op de cover komt  
uit dezelfde serie als die op de omslag van  
Gouden jaren. De Eva-foto is in kleur en 
daardoor zie je nog beter hoe mooi het smok-
werk van hun jurkjes is.
“Die had mama zelf gemaakt,” vertelt Mari-
anne. “We poseerden bijna altijd in onze 
eigen kleren. Ach, en daar heb je Beppie en 
Zeppel. Dat zijn de poppen die we van een 
tante uit Duitsland hadden gekregen. Die 
zijn wat keren op de foto gezet! We hebben 
ze trouwens nog.” Over de foto waarop ze 
geruite jurkjes dragen met aan de hals twee 
bandjes met daaraan pomponnetjes, zegt 
Ingrid: “Die noemden we onze baljurk, van-
wege die balletjes.”

Geen billboards, wel: de leesmap
Nu is het vrijwel onvoorstelbaar hoe rolbe-
vestigend de foto’s zijn. Bijna aldoor spelen 
Marianne en Ingrid ‘huismoedertje’. Als ze 
niet met de was bezig zijn – ‘Wees zuinig, 
doe véél met soda’ – zijn ze wel aan het 
koken: ‘Oei, mijn pap brandt bijna aan, zag 
je die bellen naar boven gaan?’ Indrukwek-
kend is de reclame voor flitslampjes (Photo-
flux) van Philips. Dat komt vooral door inge-

50 jaar geleDen
Gouden jaren van 
Annegreet van Bergen  
laat zien hoe compleet 
anders het leven er een 
halve eeuw geleden  
uitzag. Atlas Contact, 
€ 19,99, 352 blz.

‘Ik heb je in je ondergoed gezien, 
zeiden kinderen van school dan. 

je schaamde je dood’
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Gouden jaren vertelt het verhaal 
van de ongekende naoorlogse 
groei die ons leven op alle fron-
ten heeft veranderd. De weke-
lijkse teil werd een dagelijkse 
douche, het papieren loonzakje 
een digitale bankrekening en 
de boterham met tevredenheid 
een broodje gezond.  
Vertrouwde beroepen verdwe-
nen, nieuwe deden hun intrede. 
Wie had er in de jaren 50 al 
gehoord van mondhygiëniste  
of activiteitenbegeleider? Vol 
herkenbare anekdotes, scherpe 
observaties en unieke foto’s. 

lezIng én hIgh tea!
Meer weten over de naoorlogse 
jaren, en het boek? Op donder-
dag 14 mei 2015 geeft econome 
en journalist Annegreet van 
Bergen speciaal voor Zin-lezers 
een lezing op uitgeverij Atlas 
Contact in Amsterdam. U geniet 
hier ook van een high tea én 
krijgt na afloop Gouden jaren 
mee naar huis. En dat allemaal 
voor € 29,50 p.p.! Schrijf u dus 
snel in, het aantal plaatsen is 
beperkt! 

WIe Wat Waar 
Wat Lezing Annegreet van Bergen
Wanneer Donderdag 14 mei 2015 
Programma 
13.30 uur Ontvangst met koffie en thee
14 uur Welkomstwoord Zin-hoofd- 
redacteur Nathan Vos 
14.05 uur Lezing en gelegenheid tot vragen 
15 uur High tea 
16 uur Korte uitleg over de uitgeverij 
16.15 uur Einde
Waar Uitgeverij Atlas Contact, 
Prinsengracht 911-915, Amsterdam
Prijs € 29,50 p.p. Dit is inclusief high tea  
én het boek Gouden jaren! 
Reserveren Schrijf u in vóór 15 april via 
www.boekenwereld.com/hightea14mei. 
Vol=vol!

Gouden jaren
exclusieve zin-lezing 
Annegreet van Bergen over
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high tea 
én boek:

€ 29,50
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