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Onder ons

JoanTeepe, kunsthistoricus
encurator vandeAkzoNobel-
collectie, overhaar tante,
journalist enpresentator
MiekevanderWeij.
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‘Die vasthoudendheid
heeft ze zowel privé
als in haarwerk’
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‘M
iex is altijd
inmijn leven
geweest. Ze
hoort bij ons
gezin. Vroe-
ger kwamze
iedereweek
bij ons eten,
gingenwe

samenwinkelenenop vakantie, ennamzeonsmee
naarballet en theater,metnaafloopaltijd choco-
melk enwat lekkers. Toen ik zevenwas, schreef
ze een zelfgemaakt gedicht inmijnpoesiealbum.
Daarin staat:
Hiermijn raadvanvrouwtot vrouw:
Mooi vanbuiten sterk vanbinnen.’
‘Dat isMieke ten voetenuit: een zelfstandige,

sterke vrouwdieweetwat zewil ener ookgraag
mooiuitziet. Zelfs opwandelvakantie zorgt ze
ervoordat ze eengoedpakmeeheeft, zodat zeuit
etenkan.Kwaliteit vindt zebelangrijk. Zedoethaar
dagelijkseboodschappenaltijdbij kleinewinkeltjes
indebuurt enkomtnooit, nooit in een supermarkt.
Daar is zeheel consequent in.Support your locals is
haar ophet lijf geschreven.’
‘Miex is eenechte carrièrevrouw.Zegeniet van

haarwerk én vandeaandachtdiedaarbij hoort.
Indie zin verschilt ze vanmij enmijnmoeder:wij
houdenerminder vanominde spotlights te staan,
maarMiekeheeft eengoedontwikkeld ego. Ze
vindthetheerlijk omzichmooi aan tekledenen
zichop te tutten voor eenpremière enbekenden te
zien,maar geniet er ook vanominhaar eentjenaar
Boer zoektVrouw te kijkenals ze ’s zondagsnahaar
uitzending vanMethetOogopMorgen thuiskomt.
DoordeweekappenwedanoverwatMaudnuweer
heeft gezegd! Inmeihebbenwesamen tothalftwee
’snachtshethele Songfestival gekekenenoutfits en
liedjesbesprokenmet champagneennootjesbin-
nenhandbereik.Heerlijk!’
‘Wekunnenookallebei heel direct zijn, somsop

hetbotte af.Danflappenweerdingenuitwaarvan
wemeteenwetendatwedatbeterniet hadden
kunnenzeggen.Daar kun jeMiekeookgerust op
aansprekenenomgekeerdmag jenaarhaar toewel
heel direct zijn. Ikkanalles tegenhaar zeggen.
Ze isnu69,maarMiex gaatnietmetpensioen.Die

sterft inhetharnas. Ze vindthaarwerk veel te leuk.
Ze geniet ervan.Het ishaar identiteit. Ze is een
echte selfmadewoman, al zal zehet alsNeerlan-
dicaniet leuk vindendat ikdat inhetEngels zeg.
Ik vinddat ze veel teweinig gewaardeerdwordt. In
2019wonzedeZilverenReissmicrofoon.Daarwas
ze enormverguldmee,maar gekgenoeg isdatde
enigeprijs die zeooit heeft gekregen.Terwijl ze een
echte radio-icoon is; ze zet zich vol overgave in en
levert altijd kwaliteit.’
‘Mijnopa,Miekes vader,wasonderwijzer in een

gereformeerddorpendieomgevingheeftMieke
heel erggevormd.Nogsteeds strooit ze tepasen te
onpasmet citatenuitpsalmenofdeBijbel.Net als
haar vadermagMiekegraagalles aan iedereenuit-
leggen.Ze is eenechte taalpurist enze verbetert ons
regelmatig.Nogsteeds.Alswegaanwinkelenzeg ik
somsexpres: “Dezebroekpastniet”, omdat ikweet
dat zemedanverbetert: “Diebroekpast jóúniet, of
jepastdebroekniet áán.”Datkansomsheel irritant
zijn,maarookdat is eeneigenschapdiewij delen.’
‘Miex is eenechte suikertante enheeft altijd van

die rol genoten.Wanneermijnbroers en ik vroeger
bij haar logeerden,werdenweecht indewatten
gelegd.Hoekleinweookwaren,wekregenontbijt
opbed, compleetmet croissantjes, verse jus eneen
gebakkenei. In groep8mocht ik feestjeshouden
inhaarhuis enookopdemiddelbare school deed
ikdat soms.Danwaarschuwde zedeburenenging
zelf ergens anders slapen.’

‘W
ehebbeneenheel sterke
vertrouwensband. Inmijn
puberteitwist ze somsmeer
overmij danmijnmoeder,
gewoondoordat ze er vaker

expliciet naar vroeg: “Ben jenog verliefd?”Dan
vraagt zedoor endanvertel jewel. Ikwel.Die vast-
houdendheid is eeneigenschapdie ze zowel privé
als inhaarwerkheeft. Ze is eenechte journalist;
oprecht geïnteresseerd.’
‘Mieke is koppig, vasthoudend,maarookkritisch

naar zichzelf toe.Overdit interviewzei ze: “Het
hoeft niet allemaal zobewierokendenkritiekloos.
Het is interessanter als iemandook iets opdeper-
soonaan temerkenheeft.Niemand is alleenmaar
leukenaardig.”’

MiekevanderWeij (1953)
isdetweededochtervan
JohannesvanderWeij,hoofd
derschool inGenderen,en
AnnekeNijland,onderwijze-
res.ZestudeerdeNeder-
landsaandeUniversiteit
vanAmsterdamenwerkte
bijonderandereHetParool,
AT5,Vara,NCRVenOmroep
Max.Altijdals freelancer:
‘Iedereenwildeverkering
metme,maarniemandwilde
trouwen.’Zepresenteert
’szaterdags ‘MaxNieuws-
weekend’enopzondagavond
‘MethetOogopMorgen’. ‘In
vastedienstwasikallang
verplichtmetpensioen
gestuurd.’ In2019wonze
deZilverenReissmicrofoon
voorbesteradiomaker.

VanderWeijwoont inAm-
sterdamenisgetrouwdmet
SijboltNoorda.

JoanTeepe(1989) ishet
tweedekindvanMiekes
oudstezusJokeenPieter
Teepe.Zijenhaardriebroers
zijngeborenengetogenin
Amsterdam.Joanstudeerde
kunstgeschiedenisenwerkte
bijondermeergalerieTe-
genboschvanvredenenHet
Scheepvaartmuseum.Sinds
dezomervan2022werktze
alsCurator&Communicati-
onsManagerbijdeAkzoNo-
belArtFoundation.
ZewoontinAmsterdamen
heefteenrelatiemetMike.
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‘Zelfs opwandelvakantie zorgt ze ervoor dat
ze een goed pakmeeheeft, zodat ze uit eten kan’
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‘IkzeitegenJoandatikde
teksthaduitgeprintenze
verbeterdemeonmiddellijk:
“Miek!Óf jeprinthet,óf je
draaithetuit.Uitprinten
bestaatniet.”Hetcorrect
gebruikvandeNederlandse
taal iseenvanmijnstok-
paardjesenstiekemdoethet
meplezierdatzeookzomet
taalbezig is.’
‘Joaneniklijkeninveel

dingenopelkaar.Quaui-
terlijk,enikherkeninhaar
vooralhaarcommunicatieve
aanlegenhaartaalgevoel.
Ookzijnweallebeivrolijk
vanaard,dat iseenonder-
schatteeigenschap,vindik.
Wekunnenontzettendgoed
praten.’
‘Ikhadzelfkinderenge-

wild,maarhet isernietvan
gekomen.ToenmijnzusJoke
verteldedatzezwangerwas,
wildeikgraageenrol inde
opvoedingspelenendatwas
meteengoed.Jokegafme
alleruimteomeenbandmet
Joanenhaardriebroersop
tebouwen.Vertrouwelijke
dingenzijnbijmijveilig. Ik
vertelnietsdoor.’
‘Derolvantantepastme

goed. Ikgrapweleensdatik
alleenmaarmijnbestvoorze
doeomdatzij latermijnrol-
stoelmoetenduwen.“Doen
wehoor!”roepenzedan.’

MIEKEOVERJOAN

$Leesvolgendeweekhet interviewmetJoost
Boekeoverzijnmoeder, scenarioschrijveren
acteurRoosOuwehand. ‘Zekangoedconflicten
oplossendoorzemindergroot temaken.’

JoanenMieke samen
opde stoel inhethuis
vanMiekesouders,
circa 1995.

‘Ikbenontzettend trots opMieke. Alles inhaar car-
rièreheeft ze opeigenkrachtbereikt. Zeheeft altijd
haar eigenboontjes gedopt.Mieke is een feminist
en ikneemeenvoorbeeld aanhaar enaanhaar
zelfstandigheid. Zoheeft ze altijdhaar eigenhuis
gehad.Toenze trouwde, is haarmanbij haar inge-
trokken, omgekeerd zoudatdenk ikniet gebeurd
zijn.Daar isMiexprincipieel in.’
‘Zedurft risico’s tenemen, ze is totaal niet tuttig.

Ik kanheel lang twijfelenof ik ietsmoetdoenof
niet endanzegt zij: probeerhet gewoon. Zelf heeft
zehaarhoofdweleenskaalgeschoren, puuromte
wetenhoedat zou staan.Want ze iswel ijdel,maar
ze is geenpoppetje.Miexheeftmeer lef dan ik. Zij
kijktmet eenopen, onderzoekendeblikdewereld
in. Ikben veel terughoudender, haar instelling is:
Hup, gaan! Stapuit je comfortzone.Diehouding,
daar kan iknogwat van leren. Problemenzijn er om
opgelost teworden.’q

‘Mieke is totaal niet tuttig. Ze heeft haar hoofdweleens
kaalgeschoren, puur om tewetenhoe dat zou staan’
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