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Aapjes kijken in Het Gooi
Bekende Nederlanders | De Gooise dorpen Laren en Blaricum lenen
zich prima voor een sterrensafari per bus. BN-Tours houdt zulke
rondritten. Laten de sterren zich een beetje zien? ,,Marc Klein Essink
op rechts!''
Uit de krant van vandaag

Martin de la Mar in zijn bus voor het huis van Linda de Mol. ©Desiree Schippers

De natuur laat zich niet regisseren, zo weten ervaren safarigangers. De ene keer
speur je drie uur tevergeefs het struikgewas af om een glimp op te vangen van
een jachtluipaard. De volgende keer trekt het dier op zijn dooie akkertje voorbij
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eer je goed en wel onderweg bent. In de Gooise jungle is het niet anders. ,,We
hebben nooit in de hand hoeveel BN'ers we gaan zien'', benadrukt gids Martin de
la Mar van BN-Tours bij aanvang. ,,Soms zien we er drie. Soms niemand.''
Bij restaurant Mauve in Laren is een bonte vlucht terrasplakkers neergestreken
in baltskostuum van corduroybroeken (de mannetjes) en ﬂanellen blouses (de
vrouwtjes). Er zit geen noemenswaardig exemplaar tussen, dus het busje wordt
in gang gezet. Luttele tellen later is het wel raak. ,,Marc Klein Essink op rechts'',
klinkt Martin opgewekt. ,,Da's meteen een goede score. Zijn moeder verblijft hier
in het Rosa Spier Huis.'' De acteur kijkt even verwilderd op naar het busje. ,,Wat
zal die man niet denken?'', kirt een dame op leeftijd op de eerste rij. ,,Dit is toch
enig?''
Zijn BN-tours begonnen ooit als een grap, erkent Martin. ,,Ik moest een
personeelsuitje bedenken en wist de adressen van wat bekende Nederlanders op
te duikelen. Achteraf klopte er niets van die gegevens, maar we hadden wel een
ontzettend leuke dag.''

Helikopter
Inmiddels tuft hij zijn witte busje al dertien jaar door Laren en Blaricum: qua
huizenprijzen de twee duurste gemeentes van Nederland en zodoende een
erkende BN'er-biotoop. De ritprijs is vanaf 25 euro per persoon, voor een tour
van anderhalf uur. Ook tours per ﬁets, limousine of helikopter behoren tot de
mogelijkheden.
Als hij niet op safari is, werkt Martin als verpleegkundige. Maar sinds de start van
Gooische vrouwen in 2005 lopen zijn tours storm. Zelfs drie jaar na de laatste
ﬁlm bestaat het leeuwendeel van de klandizie nog uit fervente fans. Zo ook de
vijf deelnemers van vanochtend, de eerste van vijf tours deze zomerse zaterdag.
,,Ik vond Gooische vrouwen zo geweldig dat mijn dochter deze tour cadeau heeft
gedaan voor mijn 65ste verjaardag'', verklaart de dame op rij één hun
aanwezigheid. ,,Mooie huizen kijken'', meldt een van de drie twintigers op de
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achterbank, de enige mannelijke deelnemer, ietwat nors. Zelf heeft het vijftal
ironisch genoeg geen behoefte aan bekendheid. Geen van allen wil herkenbaar
in de krant.

Achterbuurt
Ook de BN'ers blijken na de voorspoedige start schuwer dan gehoopt. Misschien
is het nog te vroeg. ,,Ad Visser zit elke dag op dit terras'', vertelt Martin. ,,Maar
niet de hele dag, hè''. Het busje rijdt stug door langs de optrekjes van
familieleden (,,Daar staat ie: de broer van Gordon''), ceo's (van Blokker, NCOI,
Keune shampoo), een enkele verdwaalde sporter (schaatser Jochem Uytdehaage)
en celebs met een hoog wie-was-dat-ook-alweergehalte (,,Joep Sertons. Van
GTST. Nee?'').
Al snel belanden we op de meest schrale savanne van de sterrensafari:
doodgewone rijtjeshuizen van drie ton, door Martin bestempeld als de
achterbuurt van Het Gooi. Het blijkt de habitat van onder meer oudpresentatrice Esther Duller (,,BN'er is een rekkelijk begrip'') en - na zijn derde
scheiding - Willibrord Frequin. ,,Niet erg lekker onderhouden'', merkt de
reisleider op.
Enig gevoel voor leedvermaak is hem sowieso niet vreemd. Het geﬂopte
visrestaurant van René Froger. Het volkomen ingebouwde huis van Mireille
Bekooij. Het piepkleine appartement van Ferri Somogyi. De ramptoerist komt
nadrukkelijk aan zijn trekken. Martin: ,,Op tv lijkt die oprijlaan van Gordon toch
groter.'' Oudere dame: ,,Het lijkt me zo leuk als er nu eentje naar buiten kwam.''

Middelvinger
We rijden stapvoets door het steegje van presentatrice en ex-Miss Universe
Nederland Paulien Huizinga, zo dicht langs de voordeur dat hond Moeke van het
naamplaatje kan worden afgelezen. Huizinga blijkt een van de criticasters van de
BN-tour; helemaal sinds de plaatselijke VVV twee jaar terug reclame maakte voor
de rondrit. ,,In die bussen zitten ook mensen met serieuze kabels los'', reageert
ze in een geluidsfragment dat Martin trots laat horen. ,,Paulien mag blij zijn dat
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ze nog in de tour zit'', schampert hij nadat ook Frequin en Duller via de
autoradio hun gal hebben mogen spuwen. ,,Ze steekt weleens een middelvinger
op of gaat theatraal 'nee' zitten schudden.''
Andere BN'ers kiezen voor de meer subtiele aanpak. ,,René Froger heeft vorig
jaar allemaal laurierboompjes geplant om het zicht op zijn huis te ontnemen.
Daar ben ik niet blij mee.'' Maar verder reageren de meeste BN'ers volgens Martin
heel sportief. ,,Er zet hoogstens weleens een buurtbewoner de bus klem om
verhaal te halen.'' Andere buurtgenoten helpen hem juist om zijn
adressenbestand up-to-date te houden. En ook via het kadaster en Kamer van
Koophandel valt veel te achterhalen, weet Martin. ,,De sterren sturen mij geen
verhuiskaartjes.''

Kliko
Het busje vervolgt zijn route. De kliko van Dennis Bergkamp. Het grindpad van
Paul de Leeuw. De bouwvakkersdixie van Ilse de Lange. De bakkerij waar de
afperser van John de Mol zijn gebak bestelde. De lama op het grasveld naast de
Borsatootjes. Eenmaal in de Gouden Driehoek wordt het volgens Martin echt
leuk. Dit deel van het Gooise reservaat huisvest de meest weelderige
sterrenstulpjes, waaronder die van Johnny ('Wow'), John ('Wooow') en Linda de
Mol ('Wooooow!'), gedrieën stevig in de Blaricumse big ﬁve.
Pardoes schiet een volgende miljonair de weg op. ,,In die Ranger Rover voor ons
rijdt Renate Gerschtanowitz-Verbaan'', meldt Martin plotseling. Vol ontzag staart
men naar het Bekende Achterhoofd.
Ook de presentatrice deelde weleens een vileine sneer uit aan zijn deelnemers,
vertelt Martin dan. Hij begrijpt dat het gevoelig ligt. Maar van respectloos
voyeurisme is hij wars: hij blijft nergens lang stilstaan en laat zijn gasten niet
uitstappen. ,,Als BN'er zou je moeten kunnen begrijpen dat het er een beetje
bijhoort'', vindt hij bovendien. ,,Als George Clooney in het land is, willen zij er
ook allemaal mee op de foto.''
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Slechts heel zeldzaam heeft Martin moeite met het aapjes kijken. ,,Ik ben ooit op
één dag met vier tours langs het huis van Frits Spits gereden. Toen hij bij de
vierde keer nog steeds zijn heg stond te snoeien, dacht ik wel even: och, arme
man.''
Ook sterren kijken? bntours.nl
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