
    ‘Blijkbaar is het
groot nieuws 
       dat ik uit vrije wil 
  afscheid neem 
       van Hilversum’

Na 41 jaar aanwezigheid in de Nederlandse huiskamers 
vindt ze het mooi geweest: op 31 augustus neemt Maartje 
van Weegen definitief afscheid van de radio. Al die 
aandacht voor dat besluit verbaast haar oprecht, want, 
zegt ze zelf: “Wie is Maartje van Weegen nou helemaal?”

Maartje van Weegen
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Maartje van Weegen (61)
Maartje Walet groeit op in Bussum in een 
hecht gezin met twee oudere broers en een 
jongere zus. Haar vader werkt bij de gemeente 
als machinebankwerker en haar moeder is 
huisvrouw. Vader is van de afspraken en  
discipline, moeder van de culturele vorming. 
Wekelijks wordt de bibliotheek bezocht om het 
maximale quotum aan boeken te lenen. Na de 
mulo krijgt Maartje een baantje bij de platen-
maatschappij van Willem Duys. In de avond-
uren haalt ze haar atheneum. Later wordt  
ze gevraagd voor een screentest bij de KRO  
en in 1971 gaat ze als 21-jarig meisje het live-
programma Studio Vrij presenteren, over 
 hobby’s en handvaardigheid. Het is het begin 
van een lange radio- en televisiecarrière.  
Ze wordt omroepster en presenteert later 
programma’s als Cijfers & Letters, Ratel en  
Met het oog op morgen.
In 1984 wordt ze gevraagd als anchorvrouw 
voor het Halfzes Journaal van de NOS, dat een 
groot succes wordt. Daarna volgt een reeks 

‘Premières vermijd ik het liefst. 
         Ik ben niet van de afdeling showbusiness’

Ad van Liempt  
(voormalig eindredacteur van onder  
andere NOS Laat en Nova, leermeester) 
“Maartje is de eerste anchorvrouw die 
een persoonlijke band wist op te bouwen 
met de kijker. Dat is haar claim to fame.”
Maartje: “Wat zegt ’ie dat mooi. Als je om 
half zes, en later om acht uur, dagelijks 
bij mensen in de huiskamer komt, bouw 
je ook een vertrouwde band op, denk ik. 
Blijkbaar praat ik zo, dat is geen toneel-
stukje dat je veertig jaar kunt volhouden. 
Het is wie ik ben.”

Koos Postema  
(senior vakgenoot) “Hoogtepunt vond ik 
Maartje in het Halfzes Journaal in 1984. 
Ze pakte de avondkrant voor je van de 
deurmat, vouwde hem open en besprak 
één onderwerp. Dat was echt nieuw.”
Maartje: “Het verraste ons ook dat het 
zo’n succes was. Op een ongebruikelijk 
tijdstip van de dag trokken we meer dan 
een miljoen kijkers. Ik heb daar zeker een 
aandeel in gehad, maar voor mij geldt: je 
bent zo goed als je team om je heen. Ik 
ben echt een teamspeler, samenwerken 
is het leukste van mijn vak.”

Joop Daalmeijer  
(‘meneer Van Weegen’, voorzitter van de 
Raad voor Cultuur) “Maartje was altijd té 
goed voorbereid. Zo kon ze de druk aan.”
Maartje: “Bij een programma als Het 
Capitool schreef ik mijn teksten altijd 

Wie is Maartje van Weegen nu helemaal?
Die vraag stelden we aan vakgenoten, vrienden en natuurlijk aan haar man  
Joop Daalmeijer. Maartje mocht incasseren en reageren.

1978

 helemaal uit. Ik had dat nodig, vond ik, 
dat is een vorm van perfectionisme en 
controle willen hebben. Het voelde als 
een overwinning dat ik geen enkele keer 
op mijn papieren hoefde te kijken, het zat 
allemaal al in mijn hoofd. De spanning 
voorafgaand aan een uitzending heb ik 
na veertig jaar nog steeds. Ik noem het 
concentratie: voor en tijdens een live-
uitzending hoor en zie ik echt alles.”
Koos Postema “Bij dit afscheid hoor je 
natuurlijk de loftrompet te steken over 
de jubilaris. Maar daar doe ik niet aan 
mee, daar is ons vak te onbelangrijk 
voor. Dat zal Maartje beamen.”
 Maartje: “In het licht van de eeuwigheid 
zijn we allemaal passanten. Ik heb het 
medicijn tegen kanker niet uitgevonden 
en heb de wereldvrede ook niet erg dicht-
bij gebracht. Maar als ik brieven krijg 
van luisteraars voor wie je naadloos past 
in het patroon van de dag, voor wie je 
een troost bent bij treurigheid, dan denk 
ik: ik ben ook niet níemand!”
Joop Daalmeijer “Maartje heeft zich ruim 
veertig jaar bewogen in een wereld van 
ijdeltuiten en ego’s. Toch is ze gebleven 
wie ze is: eerlijk, gewoon, bescheiden.”
 Maartje: “Het is een wereld waar ik bij 
toeval in terecht ben gekomen. Eigenlijk 
wilde ik als meisje actrice worden, dat 
was mijn droom. Ik speelde bij een to-
neelvereniging in Naarden en heb ook 
toelatingsexamen gedaan voor de to-
neelschool in Amsterdam. Aan het eind 

Handgeschreven kaartjes
Ze vertrekt wél in kleine stapjes. 
In 2007 nam ze al afscheid van de 
beeldbuis. Een intuïtief besluit, 
zegt ze nu. “Mensen vinden het 
raar, maar ik heb het tv-werk 
nooit gemist. Haar besluit om nu 
ook een punt te zetten achter 
haar werk voor Radio 4 heeft ze 
ook intuïtief genomen. “Elke dag 
krijg ik kaartjes, brieven en ca-
deautjes van mensen die het jam-
mer vinden dat ik stop met mijn 
dagelijkse AVRO-programma De 
Klassieken. Ontroerend.” Ze vist 
een handgeschreven kaartje uit 
de stapel op de keukentafel. 
“Kijk hier,” zegt ze, “deze me-
vrouw schrijft: ‘Beste Maartje, De 
enige zekerheid is verandering.’ 
Prachtig toch?” 

Geschilderd portret
We spreken haar in de zonnige 
woonkeuken van haar sfeervolle 
huis in ’t Gooi. Er hangt een 
groot geschilderd portret van 
haarzelf. Dat is de schuld van 
Joop, lacht ze. “Eigenlijk ben  
ik er niet van, een portret van 
jezelf ophangen in je eigen keu-
ken. Maar toen de maker ervan 
bij ons kwam eten, hebben we 
het pontificaal op deze plek op-
gehangen. ‘Daarna halen we het 
wel weer weg hoor,’ zei ik tegen 
Joop. Maar daar wilde Joop niks 
van weten. De keuken is zijn 
 domein – hij kookt altijd – dus 
het hangt er nog steeds. Ik lijk er 
meer op dan op sommige foto’s, 
vind ik.”

van informatieve programma’s, zoals NOS 
Laat, Nova en Het Capitool. Maartje gaat ook 
uitzendingen rond grote gebeurtenissen  
presenteren, zoals verkiezingen, de Golfoorlog 
en actuele rampen.
Als de NOS besluit meer werk te gaan maken 
van het Koninklijk Huis, wordt Maartje royalty-
verslaggever van de televisie. Ze doet verslag 
van vele staatsbezoeken en maakt in 1987 een 
geruchtmakend interview met koningin Juliana 
en prins Bernhard.
In 2007 neemt ze bij de Statenverkiezingen 
officieel afscheid van haar televisiewerk. Haar 
radiowerk gaat nog even door. Op Radio 4  
presenteert ze sinds 2006 elke werkdag het 
succesvolle AVRO-programma De Klassieken. 
Op 31 augustus zal ze, in een speciale uitzen-
ding vanuit het Concertgebouw in Amsterdam, 
het stokje doorgeven aan Clairy Polak.
Maartje van Weegen is getrouwd met oud  
televisiejournalist Joop Daalmeijer. Ze heeft 
geen kinderen en heeft een goede band met  
de dochter van haar man.

Geen kapsones
Wie je van haar vrienden of col-
lega’s ook spreekt, het beeld van 
Maartje is heel consistent: ze is 
‘heel gewoon’, ‘een teamspeler’, 
‘bescheiden’, ‘perfectionistisch’ 
en ‘zorgzaam’. Ze wordt ge-
roemd om haar vakmanschap:  
ze is een heel goede interviewer, 
kan mensen geruststellen en 
openbreken, zeggen mensen die 
met haar hebben gewerkt. Maar 
zélf worden geïnterviewd? Nee, 
dank u. “Ik zit me hier inderdaad 
een beetje te vermannen. Het 
liefst zou ik jóu vragen stellen. 
Laat ik me maar gevleid voelen 
dat ik blijkbaar leuk genoeg ben 
om dingen aan te vragen. Maar ik 
denk al snel: wie is Maartje van 
Weegen nou helemaal?”

Het zijn drukke dagen voor 
Maartje van Weegen. 
Sinds ze heeft aangekondigd te 
stoppen met haar werk voor 
Radio 4 rinkelt de telefoon voort-
durend. “Ik ben niet dood, heb 
geen prijs gewonnen, maar blijk-
baar is het groot nieuws dat ik uit 
vrije wil afscheid neem van 
Hilversum.” Ze kijkt er verbaasd 
bij. Maar zo vreemd is die aan-
dacht voor haar niet. Al meer dan 
veertig jaar horen haar gezicht en 
vertrouwde stem bij het vaste 
meubilair in talloze Nederlandse 
huiskamers. Maartje van Weegen 
is, net als Mies Bouwman en de 
koningin, een beetje van ons 
 allemaal geworden. Ongezien 
wegsluipen, wat ze het liefst zou 
doen, is geen optie. ▶
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echt kijken! Maar het woord band of zelfs 
verwantschap vind ik veel te ver gaan 
als het om Claus gaat. Dat vind ik onbe-
scheiden om te beweren. Hoe vaak heb  
ik hem nu gesproken? Natuurlijk, ik  
heb hem aan het werk gezien bij staats-
bezoeken en dat waren slopende dagen 
voor hem en Beatrix. Claus vond ik een 
bijzondere man, en daarin sta ik geluk-
kig niet alleen.”

Ad van Liempt  
“Dat Juliana zo openhartig was in dat 
beroemde televisie-interview met het 
koninklijk paar, was meer dan toeval. 
Het was vooral het vakmanschap van 
Maartje.”
Maartje: “We hadden dat interview groot 
aangekondigd, maar vlak voor de uit-
zending zei Juliana: ‘Hier heb ik mijn 
briefje, ik ga een aantal mensen ontzet-

van de selectierondes was de boodschap: 
‘Ga eerst maar eens wat meemaken in je 
leven, meisje.’ Dat hebben ze destijds 
goed gezien: ik zou nooit een bijzondere 
actrice zijn geworden, vermoed ik.
Met die ijdeltuiterij van de omroep-
wereld valt het ook wel weer mee, hoor. 
Ik ken veel heel gewone, hartelijke, hard-
werkende mensen die voor de televisie 
werken. Maar ik ben niet van de afdeling 
showbusiness en vermijd het liefst pre-
mières waarbij ik met Joop over een rode 
loper moet.”

Roland Kieft  
(eindredacteur van Radio 4) “Het was echt 
een stijlbreuk om een BN’er als Maartje 
voor de presentatie van een programma 
op Radio 4 te vragen. Ze is geen ge-
schoolde kenner, zoals men hier gewend 
was. Ze heeft er een intiem en vertrouwd 
programma van gemaakt met het hoog-
ste luistercijfer in de geschiedenis van 
Radio 4.”
Maartje: “Het was bepaald geen gemak-
kelijke overstap naar Radio 4. Ik houd 
graag controle en maak niet graag fou-

eigenlijk al achter haar microfoon moet 
zitten.”
Maartje: “Ze heeft gelijk: ik ben sfeerge-
voelig en zoek het conflict niet op. Maar 
ik ga er ook niet omheen. Als freelancer 
ben ik in teams altijd de relatieve buiten-
staander geweest. Ik kan afstand nemen, 
benoemen en bemiddelen. En van die 
koffie: ik heb naar Margriet geluisterd, 
hoor. Ik zeg nu: ‘Lieve mensen, ik haal 
nu – héél egoïstisch – alleen wat te drin-
ken voor mezelf. Móet van Margriet.’”

Joop Daalmeijer  
“Ik heb Maartje leren kennen bij 
Sterrenslag, een amusementsprogram-
ma waarbij verschillende omroepen het 
tegen elkaar moesten opnemen. We 
waren alle twee weer alleen, dus het was 
een mooi moment.”
Maartje: “God, Joop klapt wel erg uit de 
school. Ik weet nog goed dat Anton 
Geesink de scheidsrechter was. Het was 
meer dan leuk. Joop werkte toen bij 
Achter het nieuws van de VARA en ik bij 
de KRO. Een jaar later zijn we gaan sa-
menwonen. Ik heb al 33 jaar de leukste 
en liefste man die er bestaat.”

Joop Daalmeijer  
“Het afkicken van het werk zal voor 
Maartje niet gering zijn. ”
Maartje: “Zei hij dat? Ik weet niet hoe het 
is om niet te werken, maar ik ben niet 
bang voor het ‘grote zwarte gat’. In de 
huiskamer staat een prachtige Steinway-
piano op me te wachten: ik ga weer les-
sen nemen en elke dag spelen. Er liggen 
stapels boeken om te lezen, ik wil 
Italiaans leren en ik doe veel vrijwilli-
gerswerk dat eerder meer dan minder 
wordt. We hebben boven geraniums aan 
het huis, maar ik geloof niet dat ik daar-
achter ga zitten.” ■

‘We hebben geraniums aan het huis, 
          maar ik geloof niet dat ik daarachter ga zitten’

             ‘Ik wist niet waar ik ‘ja’ op zei toen ik werd gevraagd  
om ‘royaltyverslaggever’ te worden’

kritiek viel me zwaar. Gelukkig heeft 
Roland me altijd door dik en dun ge-
steund en thuis was er Joop, de Grote 
Trooster die ik al dertig jaar om me heen 
heb. De critici hebben zich al lang niet 
meer geroerd, misschien zijn ze alsnog 
dolblij dat ik wegga.”

Emmy Verhey  
(violiste) “Ik heb nooit begrepen waarom 
mensen ineens oubollig met een aard-
appel in de keel beginnen te praten als 
het over klassieke muziek gaat. Maartje 
gaat er normaal mee om en raakt daar-
mee heel veel luisteraars. Geen dik-
doenerij, heerlijk!”
 Maartje: “Ach, Emmy, zo’n innemende 
vrouw. Ik heb vorig jaar haar festival 
mogen openen in Zaltbom mel. Musici 
kunnen heel  monomaan zijn, maar bij 
haar is daar geen spoor van te ontdek-
ken. Ze heeft het liefst al haar vrienden 
aan de keukentafel. We delen onze liefde 
voor Bach. In welke stemming ik ook ben 
– onrustig, blij, verdrietig – Bach past 
daar altijd bij. De Matthäus-Passion kan 
ik het hele jaar luisteren, het 

tend bedanken en dan zijn we klaar.” Het 
team was behoorlijk in paniek: we zou-
den een interview doen, we hadden het 
tot in de puntjes voorbereid. ‘Laten we 
even gaan zitten,’ zei ik tegen Juliana en 
Bernhard. ‘Nou,’ zei Juliana uiteindelijk, 
‘dan doen we een gesprék in plaats van 
een interview.’ En zo ging het. De papie-
ren gingen weg, de camera’s werden 
weer opgesteld en het werd een heus  
gesprek. Juliana was geheel zichzelf. 
Mensen zeggen van haar dat ze al een 
beetje ‘gaga’ was in die uitzending, maar 
dat was ze allerminst. Ze las elke dag alle 
kranten en wist precies wat het beteken-
de als iemand van een uitkering moest 
rondkomen. Ze reageerde gewoon heel 
oprecht op mijn vragen.”
Joop Daalmeijer “Over het koningshuis  
is altijd discussie. Als verslaggever kun  
je het nooit goed doen, maar Maartje 
maakte wel lange uitzendingen met de 
kijkcijfers van een EK-voetbal.” 
Maartje: “Eigenlijk wist ik niet goed waar 
ik ‘ja’ op zei toen Lars Andersson van de 
NOS me vroeg om ‘royaltyverslaggever’ 
te worden. Het is het allermoeilijkste wat 
ik ooit heb gedaan. Monarchisten vinden 
het altijd te weinig, antimonarchisten 
vinden elk woord dat je aan het konings-
huis besteedt een woord te veel. Iedereen 
neemt ook zomaar aan dat je alles van het 
koningshuis weet, maar het is niet ge-
makkelijk om de zin en onzin van elkaar 
te scheiden. Sommige koningshuis-
deskundigen hoor ik praten met een stel-
ligheid alsof ze wekelijks bij de koningin 
op de thee zitten. Opgeblazen onzin  
natuurlijk.”

Margriet Vroomans  
“Maartje is zorgzaam, soms té. Ze houdt 
van harmonie en haalt het liefst nog 
even koffie voor het hele team, terwijl ze 

Maartje met haar man  
Joop Daalmeijer in 2012.

ten. In de wereld van de klassieke mu-
ziek was ik een liefhebber, geen kenner. 
Een aantal mensen vond het een grote 
schande dat een muziekleek zo’n pro-
gramma ging presenteren. Er was zelfs 
een handtekeningenactie tegen mij. Ik 
ben nu eenmaal van ‘toegankelijk’ en 
‘niet deftig doen’ – dat zit in me , daar 
hoef ik niet mijn best voor te doen. Soms 
vertel ik bij een muziekstuk iets persoon-
lijks, een ervaring bij de dood van mijn 
moeder of een bezoek aan een concert. 
Sommigen vinden die benadering een 
ontheiliging van de klassieke muziek.  
Ik kan daar luchtig over doen, maar die 

Weihnachts oratorium ook. Geen dag zon-
der Bach.”

Margriet Vroomans  
(presenteert elke werkdag KRO’s Ochtend 
van 4 op Radio 4) “Maartje en ik hebben 
een feuilletonrelatie: elke dag een korte 
aflevering.”
 Maartje: “Als Margriet de radiostudio 
uitgaat, kom ik binnen. Onze gesprekjes 
duren gemiddeld één minuut dertig. Met 
een beetje mazzel hebben we nog wat 
speling als er reclame is. Maar we kun-
nen veel kwijt in die minuutjes. Onze 
carrières schampen al jaren langs elkaar 

heen. Toen ik wegging bij Nova kwam 
Margriet op mijn plek. Ik had haar ook 
graag bij het Journaal gezien, maar dat is 
er niet van gekomen. Die wisselminuut-
jes met haar in de studio ga ik missen.”

Michiel van Erp  
(maakte de documentaire Op handen gedra-
gen over de begrafenis van Claus) 
“Maartje voelde zich zeer verwant met 
Claus, dat kon ik aan alles merken. 
Volgens mij hadden ze een persoonlijke 
band.”
Maartje: “Michiel heeft een prachtige 
 documentaire gemaakt. Die man kan 
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