
P rogramma’s 
zoals Verborgen 
verleden worden 
door echte vak-
mensen 
gemaakt”, zegt 

Simone Weimans. “Net als 
Wie is de Mol?, waarin ik ook 
was te zien. Dat is voor mij 
het criterium om ergens aan 
mee te doen. Ik wil van dicht-
bij zien hoe ze dat doen, want 
daar leer ik van en het draagt 
bij aan mijn ontwikkeling. 
Jezelf ontwikkelen is een 
familieding, bleek ook weer 
uit mijn familiegeschiedenis. 
De redacteuren van 
Verborgen verleden weten 
precies in welke archieven ze 
moeten zoeken. Het is echt 
een cadeau dat je van ze 
krijgt. En niet alleen voor mij, 
ook voor mijn familieleden. 
Ze zijn allemaal heel 
benieuwd naar de uitzending. 
Waar komen we vandaan? En 

vooral: wie zijn we? Dat is 
toch de belangrijkste vraag 
in het leven.” Het is vrijdag-
middag. Simone Weimans 
(50) zit thuis kranten door 
te nemen ter voorbereiding 
van het radioprogramma Met 
het oog op morgen, dat ze die 
avond zal presenteren. Er is 
spanning met Rusland over 
de Oekraïne, The voice houdt 
de gemoederen bezig, en 
Meat Loaf is overleden. “Ik 
had al een tijd niets van hem 
gehoord”, zegt ze. “Ik dacht 
dat hij al lang dood was, hij 
zag er altijd zo slecht uit.”
De presentatrice van Met het 
oog op morgen is ook bekend 
van het Journaal. Ze pakte 
haar kansen en ontwikkelde 
zich. Weimans kijkt meestal 
vooruit en niet terug. “Ook 
dat is een familieding. Mijn 
inmiddels overleden vader 
sprak zelden over het verle-
den. Op een gegeven moment 

werd hij ziek en dacht ik: nu 
komt het. Maar nee.”

Heb je door ‘Verborgen 
verleden’ ontdekt waarom dat 
zo was?
“Mijn vader stamt af van de 
marrons, naar het binnenland 
gevluchte slaven van de plan-
tages. Hij groeide op in het 
dorp Klaaskreek, maar oor-
spronkelijk komt zijn familie 
uit Ganzee. Door de bouw 
van de Brokopondo-stuwdam 
moesten ze in de jaren 50 
van de vorige eeuw verhuizen; 
het gebied werd onder water 
gezet. Ik wist dat, maar kende 
de verhalen erachter niet. 
Wat was bijvoorbeeld de 
impact op de bewoners? 
Welke rol speelden mijn fami-
lieleden daarin? Ze moesten 
helemaal opnieuw beginnen. 
Ze wilden zich daarom niet 
bezighouden met de horror 
van het verleden, zoals de 

slavernij en het vertrek uit 
Ganzee. Nu ik dat weet, 
begrijp ik waarom hij zo 
weinig vertelde en bepaalde 
keuzes maakte. En waarom 
jezelf ontwikkelen en onder-
wijs zo belangrijk voor hem 
waren. Hij is niet voor niets 
onderwijzer geworden.”

Vond je moeder dat ook 
belangrijk?
“Ja, wat dat betreft pasten 
ze goed bij elkaar. Ze waren 
slimme, charmante mensen. 

Simone Weimans duikt in haar familiegeschiedenis

‘Zelfstandig zijn 
heeft mij ver gebracht’

Voor Verborgen verleden ging Journaal-presentatrice Simone Weimans 
in Suriname op zoek naar haar roots. Ze leerde er wie ze is en waar ze 

precies vandaan komt. ‘Jezelf ontwikkelen is een familieding.’
Tekst: Bram de Graaf, beeld: Roland J. Reinders

‘Juist doordat 
mijn zus en ik

zo veel vrijheid 
kregen, waren 
we superbraaf’
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Zij was maatschappelijk 
werker en groeide op in Para-
maribo. Van haar familie wist 
ik vrijwel niets. Haar achter-
naam is Schotsborg; waar 
komt die vandaan? Ook dat 
is nu uitgezocht. Mijn ouders 
leerden elkaar in Rotterdam 
kennen, waar ze allebei rond 
1965 naartoe waren geko-
men om zich te ontwikkelen 
en te studeren. Uiteindelijk 
zijn ze uit elkaar gegaan; mijn 
vaders intentie was altijd om 
terug te gaan naar Suriname 
en het land te dienen. Dat 
deed hij op z’n zestigste, met 
zijn nieuwe vrouw. Mijn moe-
der koos ervoor hier te blijven 
met ons.”

Kijk je wel met plezier terug 
op het verleden? 
“Ik had een heerlijke jeugd 
in Rotterdam en kom er nog 
graag, want ik heb er veel 
familie. In Amsterdam gaan 
wonen was voor mij gewoon 
praktischer, omdat ik daar 
studeerde en het dichter bij 
mijn werk in Hilversum is. 
Maar diep van binnen voel ik 
me nog altijd Rotterdammer. 
Mijn zus Marga en ik kregen 
er alle vrijheid. Als er een 
feestje was, moesten mijn 
vriendinnen om middernacht 
thuis zijn, maar meestal 
begon het dan pas écht. 
Mijn moeder vond dat geen 
probleem. Ze liet ons om 0.00 
uur gaan en gaf geld mee voor 
de taxi terug. ‘Ik vertrouw 
erop dat jullie geen gekke din-
gen doen’, zei ze altijd.”

kro magazine 7

INTERVIEW

�

Interview 08Simone.indd   7 10-02-22   10:26



DIEREN 
BESCHERMEN: 
IK DOE HET MIJN 
HELE LEVEN AL…
Woest werd ik als schooljongens met kikkers gooiden. Dan 
ging ik op ze af, hoe klein ik ook was. Dieren beschermen, ik 
doe het mijn hele leven al. Daarom ben ik nu ambassadeur van 
DierenLot, de organisatie die zich het lot aantrekt van al die 
dieren die worden mishandeld, zomaar op straat worden gezet, 
worden opgesloten in veel te kleine hokken of op een andere 
manier - ook in het wild - een buitengewoon beroerd bestaan 
leiden. DierenLot steunt zo’n driehonderd kleine en middelgrote 
organisaties die vooral lokaal en regionaal actief zijn. Met heel 
weinig geld blijkt veel mogelijk: vervoer per ambulance, steun 
bij de verbouwing van een opvang, de kosten voor dierenvoer, 
enzovoort. Het gaat mij om de dieren en om de mensen met 
passie. En om die bij elkaar te brengen. In april was er weer zo’n 
grote landelijke bijeenkomst waar gepassioneerde DierenLot-
hulpverleners uit het hele land bij elkaar kwamen om kennis, 
informatie en ervaringen te delen. Daar leef ik maanden van 
tevoren naartoe. Dieren moeten geholpen worden. Zij kunnen 
niet voor zichzelf opkomen. Het ó zo belangrijke werk van 
de duizenden vrijwilligers is onmisbaar en moet door blijven 
gaan. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Help hen. 
Neem DierenLot op in uw testament. Doe het vandaag nog!

Vul de bon in, knip hem uit en stuur hem op aan Stichting DierenLot, Antwoordnummer 4088, 
3500 VB Utrecht (geen postzegel nodig). U kunt de bon ook eerst inscannen of kopieren.

Ik wil meer weten over nalaten voor hulp aan dieren in nood
  Ik heb DierenLot al opgenomen in mijn testament.

  Ja, ik ontvang graag een uitgebreidere brochure over nalaten aan DierenLot.

  Ja, ik heb vragen over nalaten aan DierenLot, neemt u telefonisch contact met mij op.

  Ja, ik heb interesse in nalaten aan DierenLot, belt u mij voor een persoonlijke afspraak bij mij thuis.

  Ja, als DierenLot voor mijn dieren zorgt na mijn overlijden, neem ik DierenLot graag op in mijn testament. 
  Neemt u contact met mij op.

Naam    Mw.      Dhr.

Adres

Postcode/Woonplaats

Telefoon Geboortedatum

E-mail

Invullen in blokletters a.u.b.

✁

✁

Stichting DierenLot
Postbus 377
4200 AJ Gorinchem
Telefoon: 0183 - 563 912 
E-mail: nalaten@dier.nu

www.dier.nu

Lenie ‘t Hart (78), ambassadeur DierenLot, dierenverzorgster en dierenactiviste, 
was verbonden aan de zeehondencrèche in Pieterburen (1971-2014). Ze is offi  cier 
in de Orde van Oranje Nassau en offi  cier in de Orde van de Gouden Ark.   

Bron: Voor nu en later/magazine SDU Tekst: Barbara Schilperoort Fotografi e: Marcel Molle
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En deed je gekke dingen?
“Totaal niet! Op mijn 29e  
heb ik pas mijn eerste jointje 
gerookt, haha. Ik vond er 
niets aan. Juist doordat we zo 
veel vrijheid kregen, waren we 
superbraaf. Ik heb nooit de 
aandrang gevoeld om overma-
tig alcohol te drinken of iets 
dergelijks. Terwijl vriendinnen 
die wel strenge ouders had-
den juist van alles uitspook-
ten. We konden alles met 
mijn moeder bespreken.  
Dat was heel �jn.”

Leerde ze jullie ook kansen  
te pakken?
“Zeker, we waren heel actief. 
Al jong stimuleerde ze ons mee 
te doen aan een experimentele 
�lm in Rotterdam. Door die bij-
zondere ervaring ontstond mijn 
belangstelling voor de journa-
listiek. Ik kwam als scholier  
bij De schuurpapier, een jeugd-
programma van VARA Radio. 
Met een microfoon in de hand 
kon je iedereen vragen stellen 
en kwam je overal, zag ik.  
Dat sprak me erg aan.”

Marga is nu een succesvol 
modeontwerpster, jij hebt  
een prachtige journalistieke 
carrière. Is dat de verdienste 
van je ouders?
“Het is meer: wat je ziet, 
neem je over. Mijn moeder 
heeft ons grotendeels alleen 
opgevoed. Ze was behoorlijk 
feministisch, zelfstandig én 
sterk, zoals veel Surinaamse 
vrouwen. Die zijn, anders dan 
veel witte vrouwen destijds 
gewend waren, vaak alleen-
staand. Ze moeten én werken 
én voor de kinderen zorgen. 
Het zelfstandig zijn heeft ons 
ver gebracht. Ik heb nooit 
gedacht: het gaat mij niet luk-
ken. Mijn moeder is bevriend 
met Sesamstraat-actrice 
Gerda Havertong, zij kwam 
geregeld bij ons thuis. Ze was 
gewoon een vrouw die haar 
werk goed deed. Als ik ook 
mijn werk goed deed, was 
alles mogelijk.”

Ben je daardoor een rolmodel 
voor zwarte meisjes?
“Ze spreken me vaak aan en 
ik krijg mails van ze. Ze kijken 
tegen me op, zeggen ze, en 
willen weten hoe ik dit heb 
kunnen bereiken. Ik vertel 
hun dan hoe ik het heb aan-
gepakt en dat ze niet bang 

moeten zijn om uit te spreken 
wat ze willen bereiken.”

Wat wil je zelf nog bereiken?
“Bij het Journaal en Het oog 
heb ik het erg naar mijn zin, 
maar ik zou graag meer zelf 
dingen maken. Daarover ben 
ik nu in gesprek.”

Door ‘Verborgen verleden’ 
kom je erachter wie  
je bent, zei je in het begin. 
Wie ben je?
“Zowel aan moeders als 
vaders kant was jezelf ontwik-
kelen heel belangrijk. Ervoor 
zorgen dat jouw familie en  
jijzelf een betere toekomst 
krijgen. En dat je anderen in 
de gemeenschap omhoog-
trekt. Aan mijn moeders kant 
gaat dat zelfs helemaal terug 
naar de tijd van de slavernij, 
zo bleek uit de archieven. Dat 
ik ook op die manier in het 
leven sta is een direct gevolg 
van de keuzes van mijn voor-
ouders. Dankzij de makers 
van Verborgen verleden en de 
verhalen die zij hebben gevon-
den over mijn familiegeschie-
denis, ben ik mij daar veel 
meer van bewust.”

 ► VERBORGEN VERLEDEN, 

ZATERDAG  20.35  NPO 2

‘Mijn moeder was behoorlijk 
feministisch, zelfstandig én 
sterk, zoals veel Surinaamse 

vrouwen’
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NAAM: Simone Weimans
GEBOREN: 23 november 
1971 in Rotterdam
OPLEIDING: Studeerde  
een jaar sociologie in 
Rotterdam, deed daarna 
communicatieweten-
schappen aan de UvA
PRIVÉ: Single, woont in 
Amsterdam
CARRIÈRE: Deed op haar 
twaalfde mee aan het 
kinderradioprogramma 
De schuurpapier. Werkte 
tijdens haar studie bij de 
Wereldomroep en maakte 
vanaf 1998 bij de VARA 
diverse radioprogram-
ma’s. In 2009 ging ze  
er tv bij doen (Dichtbij 
Nederland). Sinds  
2011 presenteert ze het  
Journaal, sinds eind 2017 
elke vrijdag het Radio 
1-programma Met het 
oog op morgen en sinds 
2020 is ze vaste invaller 
bij het Radio 1 Journaal.
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