STEENRIJK, STRAATARM

WAT ALS JE STEENRIJK BENT EN
INEENS STRAATARM MOET LEVEN?

’W

e begrijpen er helemaal niets van”, zegt Frank Jansen een
paar dagen na de uitzending, “we hebben honderden
reacties gehad op onze deelname aan Steenrijk, straatarm.” “Nee joh, het waren er duizenden”, corrigeert zijn levensgezel
Rogier Smit hem, terwijl hij op de achtergrond koffie zet. “Toen we hier
op Nice Airport aankwamen, werden we continu aangeschoten door
Nederlanders die ons op tv gezien hadden.”

PORTIEKFLATJE

Frank & Rogier

DOEN DE
WEEKBOODSCHAPPEN
VOOR €6,30
Levensgenieters Frank Jansen (71) en Rogier Smit (43) deden in oktober mee
aan het realityprogramma Steenrijk, straatarm en oogstten veel lof voor de
charmante en sportieve wijze waarop ze dat deden. Zo veel dat de kans op
een eigen reallifesoap groot is. “We hebben een heerlijk leven.”
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TEKST: RICHARD HASSINK

In de zesde aflevering van het SBS6-realityprogramma Steenrijk,
straatarm ruilt het echtpaar Frank Jansen en Rogier Smit tijdelijk van
huis met Sabine Grob, een alleenstaande moeder met drie kinderen.
Sabine mag een week lang genieten van het luxueuze landhuis aan de
Côte d’Azur met bijbehorende creditcard, Frank en Rogier moeten het
doen met een portiekflatje in Beverwijk en een weekbudget van nog
geen honderd euro. Beide families worden in het programma gevolgd
terwijl ze het leven van de andere familie leiden. Waar de ‘straatarme’
familie het lekker breed laat hangen moet de ‘steenrijke’ familie de
eindjes aan elkaar knopen – en dat valt niet altijd mee.
Bij Frank en Rogier heeft het er in eerste instantie alle schijn van dat
de twee rijke snobs, die in het dagelijks leven niets anders lijken te
doen dan oesters slurpen en Chardonnay’tjes drinken, het niet gaan
redden in de wereld van bonusaanbiedingen en prijspakkers. Al snel
moet je als kijker je vooroordeel bijstellen, want de twee heren zetten
de tering naar de nering en weten zelfs aan het eind van de week meer
dan de helft van het budget over te houden. En dat terwijl ze ook nog
geld besteden aan het interieur van de flatwoning van de Grobs. Zo
kopen ze bij de kringloopwinkel een spiegel, een bloemenvaas een paar
fotolijstjes. En op de Food Markt van De Bazaar, de zwarte markt van
Beverwijk, slaat het tweetal eten in voor de hele week, voor in totaal
€ 6,30! Vooral dankzij Frank die zich ontpopt als een ware meester
in het afdingen: twee paprika’s van 50 cent, een komkommer voor
25 cent en drieënhalve ons shoarmavlees voor twee euro. “Tja, dat is
gewoon een kwestie van creatief zijn”, zegt hij trots. “Maar eerlijk is
eerlijk, ik denk dat het ook wel hielp dat we een camerateam achter
ons aan hadden lopen. Daardoor waren mensen toch wat toeschietelijker.”

BEVERWIJKSE VOLKSZANGER
Om aan drank te komen, verzint het tweetal een list. Ze nodigen alle
buren uit voor een feestje in hun tijdelijke onderkomen en vragen de
mensen of ze een drankje mee willen nemen. Frank en Rogier zorgen
voor een hapje (tomaat en komkommer op een prikker) en een optreden
van Matt Jasper, een Beverwijkse volkszanger die ze in het verleden weleens hebben ingehuurd. Rogier, lachend: “Dat leverde een volle koelkast
met witte wijn op. Heerlijk.” Bovendien had de actie ook nog een positief
effect voor Sabine Grob, vertelt het duo. “Omdat zij zich schaamde dat
ze ooit dakloos geweest was, hield ze zich een beetje afzijdig. Nu, dankzij
die borrel en de uitzending, heeft ze veel meer contact met haar buren
die haar nu ook af en toe uit de brand helpen. Sowieso is het een schat

van een mens, ook haar kinderen waren zo
ongelooflijk netjes en beleefd.”
Rogier en Frank maken zelf ook een goede
indruk op camera. Ze komen charmant en
sympathiek over en leggen veel humor aan de
dag. (Frank: “Als je tv maakt, moet je er wel
voor zorgen dat er iets te lachen valt.”) Dat
het duo in de smaak valt bij het kijkerspubliek,
blijkt ook na de uitzending uit de reacties op
social media. Op Twitter wordt menigmaal
geopperd dat de heren een eigen reallifesoap
moeten krijgen. Dat is niet aan dovemansoren
gericht. “Er hebben zich al een paar tv-producenten gemeld”, zegt Frank. “Er is zelfs iemand
langsgekomen met een format dat hij met ons
wilde bespreken.” Rogier en Frank zijn geen
groentjes in de televisiewereld. Tussen 2009 en
2011 doken de heren regelmatig op in Jort Kelders high-societyprogramma Bij ons in de PC.
“Vandaar dat we ook nu weer zijn gevraagd.
Dit programma leek ons heel leuk, echt een uitdaging die we graag aangingen. Daar hebben
we geen moment over getwijfeld.”

RIJKEN VAN NEDERLAND
Beide heren werken niet meer, hoewel Rogier
nog af en toe gezellige etentjes organiseert via
thedinnerboy.nl. “Maar eigenlijk is dat meer
een hobby”, zegt hij zelf. “Ik doe dat misschien
drie, vier keer per jaar.” Rogier was in zijn
werkzame leven decorateur en Frank binnenhuisarchitect. “Ik werkte voor de rijken van

‘DAT FEESTJE
ZORGDE VOOR EEN
KOELKAST VOL
WITTE WIJN’
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‘FRANK HAD BELACHELIJKE KLEREN AAN,
HIJ ZAG ERUIT ALS EEN ECHTE KAKTRUT’
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Nederland en heb heel wat huizen ingericht”,
pocht Frank. “Op een gegeven moment merkte
ik dat klanten steeds lastiger werden, of ik kon
minder goed tegen dat verwende gedrag. Dat
kan ook. Hoe dan ook, ik ben er uitgestapt.”
Echte armoede hebben beiden nooit gekend.
Frank, die ooit vijf winkels had, verkeerde
weleens in zwaar weer. “Zo moest ik op een
bepaald moment aan veertien medewerkers
vakantiegeld uitkeren, maar ik had het geld
daarvoor gewoonweg niet. Dat was verschrikkelijk. Vandaar dat ik me wel heel goed kan
voorstellen hoe het voelt om geen geld te hebben.” Rogier is in zijn leven nooit iets te kort
gekomen. In zijn jeugd kon en mocht alles; zo
reed hij paard, speelde hij trompet en deed hij
aan hockey, golf en tennis. “Mijn ouders zijn
babyboomers die hun hele leven keihard gewerkt hebben. Daarom vindt mijn moeder het
nog weleens lastig dat ik nu niets om handen
heb. Maar ach, ik leef hier als God in Frankrijk. Je kunt ook ergens driehoog achter zitten
weg te kwijnen.”
Frank ontdekte pas door een gesprek met
buren van Sabine Grob dat er in Nederland
zoiets bestaat als sociale woningbouw waardoor arme gezinnen voor weinig geld een dak
boven hun hoofd hebben. “Dat vind ik toch
wel het mooie van ons land, dat we op die
manier voor elkaar zorgen. Nee, ik kende dat
niet, ook omdat ik er natuurlijk nooit gebruik
van hoefde te maken.”

in de uitzending van Steenrijk, straatarm wordt daar regelmatig over gemopperd. Frank: “Ik denk dat iedereen wel een hekel aan heeft aan slecht
weer, toch?” Rogier: “Ach, we zijn gewoon gek op vitamine D.”
Verder reist het echtpaar veel en gaan de mannen in de maand februari
altijd een maand op wintersport naar Zwitserland. Maar dat ze rijk zijn,
dat willen ze toch wel graag even relativeren. “Zo worden we neergezet
in het programma”, zegt Frank enigszins verbouwereerd, “maar dat valt
echt reuze mee. Goed, we leiden nu een heerlijk leven maar ik denk dat
iedereen dat uiteindelijk wel kan als hij daar zijn zinnen op zet.”
In de SBS6-uitzending reageert het tweetal soms geagiteerd op elkaar.
Zo is Frank het er niet mee eens dat Rogier een flesje Chardonnay wil
gaan kopen en wil Rogier niet dat er te veel geld van het weekbudget naar
decoratie van de portiekflat gaat. “Dat doen we soms”, erkent Frank, “we
gaan kibbelend voorwaarts in het leven. Grappig is wel dat onze hond
Coco er altijd letterlijk tussen springt als we ruzie maken. Dan wil ze het
sussen.” In de uitzending is Coco niet te zien, omdat het stel de flatcoated
retriever had ondergebracht bij een vriendin. “We waren bang dat Coco
misschien aangevallen zou worden door een wild zwijn. Dat vonden we
een te grote verantwoordelijkheid voor Sabine en haar kinderen. En Coco
is heel belangrijk voor ons. Tja, we hebben geen kinderen…”
Frank en Rogier leerden elkaar vijftien jaar geleden kennen. Frank: “Een
kennis wilde me koppelen aan Rogier, maar op de een of andere manier
kwam daar steeds wat tussen. Toen ik hem zag, had ik wel zoiets van ‘met
hem wil ik nog weleens een beschuitje eten’.” “Dat was niet bepaald wederzijds”, roept Rogier. “Bij de eerste date had Frank belachelijke kleren
aan. Hij zag eruit als een Benoordenhoutse kaktrut.” Toch viel Rogier na
anderhalf uur als een blok voor Frank. “We zijn een strandwandeling met
de honden gaan maken en toen sloeg de vonk over”, zegt Frank, “Wel heel
bijzonder hoor. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt.”
Het grote leeftijdsverschil vinden beiden geen probleem. “In elk geval nu
nog niet”, zegt Rogier. “Maar als Frank straks 80 is en ik 53 kan dat wel
anders zijn. Toch is dat nog zo ver weg, we leven bij de dag.”

VITAMINE D

TERUGKIJKEN?

Frank en Rogier hebben zelf ook een huis in
Nederland, in Den Haag. Daar verblijven ze als
het weer in Frankrijk minder wordt. Aan slecht
weer hebben ze een uitgesproken hekel. Ook

Op kijk.nl is aflevering 6 van Steenrijk, straatarm met Frank Jansen en Rogier
Smit terug te kijken. Elke week kijken ongeveer één miljoen Nederlanders naar
het realityprogramma. Vanwege de hoge kijkcijfers heeft SBS6 besloten dat er
binnenkort een tweede seizoen komt.

