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Het is een mooie zomerdag. Maar je  
bent ziek. 
“Ik heb een detox gedaan in Thailand, in 
het Kamalaya wellnesscentrum, maar ik 
ben ziek teruggekomen. En ik heb het 
heel druk. Dus ik doe iets en ga weer  
liggen.”
Zo’n ontgiftingskuur, doe je dat vaak?
“Nee, ik doe het niet voor mijn plezier. 
Ik doe het als ik heel snel een reset wil, 
voor lichaam en geest. Binnen twee 
dagen ben ik helemaal chill. Veel pillen 
en yoga. Heerlijk veganistisch eten. 
Maar na vier dagen gil ik om een stukje 
kip of vis.”
Je hebt het druk, zei je. Binnenkort begint 
je nieuwe programma, Spreekrecht.
“Ja, vanaf half februari heb ik Holland’s 
got talent en It takes 2 gedaan, en Voor ik 
het vergeet afgemaakt. Met Spreekrecht 
ben ik nu een jaar bezig.”
Vanaf 1 juli 2016 is het spreekrecht voor 
slachtoffers en nabestaanden van  
ernstige misdrijven verruimd. Voorheen 
mochten ze zich tijdens de strafzaak  
alleen uitlaten over de impact van het  
misdrijf op hun leven. Sinds 1 juli mogen ze 
alles zeggen wat zij belangrijk vinden in 
verband met de strafzaak. Ze mogen zich 
bijvoorbeeld uitlaten over hoe het voor- 
onderzoek is verlopen, wat zij van de 
verdachte vinden en over de strafmaat. Jij 
volgt mensen die gebruik gaan maken van 
hun spreekrecht. Wat gaan we zien?
“Het zijn zware zaken. Ik maak  
bijvoorbeeld kennis met Melanie, zij is 
de moeder van Joël, een grote, sterke 

moeder en tante achter haar. Het is 
enorm moedig wat ze heeft gedaan.”
De Nederlandse Vereniging van 
Strafrechtadvocaten vreest dat  
spreekrecht het vonnis beïnvloedt. Hopen 
nabestaanden of slachtoffers daar op?
“Natuurlijk hopen ze dat, maar er zijn 
strenge regels. Het mag nooit theater 
worden. Je mag ook niet veel emotie 
tonen. Ze hopen vooral dat hun leed 
aankomt bij de daders.” 
Gebeurt dat ook?
“Nou nee. Ik zag desinteresse en zelfs 
provocatie.”
Hoe vond je het zelf in de rechtszaal?
“Dodelijk saai. Vooral als de verdediging 
zout op alle slakken legt en alles ontkent, 
val ik in slaap. Ik heb zoveel bewonde-
ring voor rechters. Zelfs als het onzin is 
wat die advocaten zeggen, blijven ze 
onverstoorbaar luisteren. Het is niet  
bemoedigend wat zij zien. Soms is de 
dader een sociopaat, maar valt er niets te 
bewijzen. Een van de nabestaanden zei 
het mooi: ‘Je gaat door een hel en kunt 
de uitgang niet vinden.’ Ik probeer heel 
diep te gaan. Ik vraag of ze mij kunnen 

meenemen naar de dag dat het  
gebeurde. Tussendoor probeer ik  
mensen te empoweren: je doet het goed, 
houd dat vast. Je mag best huilen, geeft 
niks. Rustig aan. Het wordt geen jank-
programma. Het voordeel is dat mensen 
mij kennen. Het is eng, al die camera’s. 
In mij zien zij een vertrouwd persoon.” 
Had je vroeger in het gezin ook de rol van 
vragensteller en vertrouweling? 
“Mijn vader was heel ziek, dus daar had 
ik niet veel contact mee. Als jongste van 

vijf lig je er een beetje uit. Daardoor had 
ik het overzicht. Mijn moeder zegt: ‘Als 
kleuter kon je mensen al goed lezen. 
Soms keek je naar een tante en vroeg: 
gaat het wel goed?’” 
De huiskat gaat op haar schoot zitten, 
strekt zich uit en vlijt haar hoofd tegen 
de borst van Angela. Ze zucht: “Ik vind 
dit het zwaarst in mijn werk. Interviews 
en fotosessies. Het hoort er bij, maar ik 
ben er klaar mee. Iedereen wil van alles 
weten. En altijd hetzelfde.” 
Ik ben gefascineerd door je vermogen  
jezelf opnieuw uit te vinden. Je trok op je 
twintigste als Dolly Dot de wereld in. In 
2005 werd je na vijftien jaar ontslagen  
bij de AVRO. Je maakt je eigen theater-
stukken. In een tijd waarin veel vijftigers 
voor het eerst hun vaste baan verliezen, 
ben jij al veertig jaar freelancer. 

Angela Groothuizen (58) houdt zich al bijna  
veertig jaar staande in de woelige televisie- 
wereld. In haar nieuwe programma Spreekrecht 
ontrafelt ze trauma’s van nabestaanden en 
slachtoffers van een zwaar misdrijf. 

Mooie televisie:  
“De natuurseries van David 
Attenborough kan ik wel honderd 
keer zien.” 
Favoriete band:  
“Ik draai weinig muziek, want 
muziek is werk geworden. In de 
auto luister ik het liefst naar 
nieuwsprogramma’s van Radio 1.” 
Zomerplezier:  
“Ik bezoek elk jaar het Lowlands 
Festival met mijn dochters. 
Fantastisch!”
Favoriete sport:  
“Zwemmen en  
wandelen.”
Diepe hekel aan:  
“Intolerantie.”
Eerste vakantiebaan:  
“Bollen pellen.”
Altijd in mijn koelkast:  
“Magere melk.”

ANGELA’S  
FAVORIETEN

vrolijke jongen, die bij een ruzie is dood-
gestoken. Ik probeer erachter te komen 
wat het effect is van dat trauma en 
waarom ze wil spreken in de rechtbank. 
De meesten zeggen: ‘Dit is het laatste 
wat ik kan doen voor mijn kind. Ik wil 
dat mensen weten dat hij niet alleen een 
slachtoffer is, maar ook een liefdevol 
mens was.’ Vergis je niet, veel  
nabestaanden en slachtoffers raken  
geïsoleerd na een misdrijf. De buurt 
vindt het eng, vrienden laten niets meer 

horen. Sommigen denken: hij heeft er 
misschien om gevraagd. 
Eén van de slachtoffers die ik ontmoet, 
is Ashmira. Toen zij jong was, is ze  
misbruikt door een oom. Toen ze  
ontdekte dat haar nichtje hetzelfde had 
meegemaakt, heeft zij al haar nichten bij 
elkaar geroepen. Allerlei nichtjes bleken 
misbruikt door verschillende ooms. De 
strafzaak heeft de familie uit elkaar  
gedreven. Een groot deel komt op voor 
de oom. Gelukkig staan haar vader, 

“Als je valt, moet je niet piepen, maar 
opstaan en weer doorgaan. Ik zie veel 
mensen van mijn leeftijd met hun rug 
naar de toekomst staan. Bij elke update 
van mijn computer denk ik ook:  
verdorie, ik snap dat ding niet meer. 
Maar de wereld verandert sneller dan 
ooit. Deal with it. Ik ga mee met sociale 
media, ook al vind ik het soms te snel en 
oppervlakkig. Ik probeer wel dicht bij 
mezelf te blijven. In juni was ik klaar 
met Holland’s got talent. Chantal Janzen 
stelde voor om dat met z’n allen te  
vieren in een club. Samen met Nick en 
Simon, Roel van Velzen, en Jandino. 
Maar ik ben niet meegegaan, want ik 
wilde ’s morgens naar mijn moeder, 
voordat ik naar Thailand vertrok. Ik 
houd niet van harde muziek en clubs 
met vip-tafels, die volstaan met  

‘BIJ ELKE UPDATE VAN MIJN 
    COMPUTER DENK IK: 
nu snap ik het niet meer’
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kinderen uit Almere. Dan besef ik: wow, 
mijn collega’s zijn allemaal twintig,  
dertig jaar jonger. Ik draai gewoon mee 
met die jongere generaties.”
Hebben je jongere collega’s een andere 
mentaliteit? 
“Nee, mensen die echt succesvol zijn 
werken keihard en laten geen steek  
vallen. Tegenwoordig is roem instant. 
Mensen gaan even hard en vallen weer. 
Dus ik zorg dat ik goed ben, dat er niks 
op af te dingen is. Veel mensen van mijn 
leeftijd komen niet meer aan de slag. 
Terwijl ik denk: dring jezelf op dan! 
Want de wereld komt niet naar je toe.  
Bij mij ook niet. Het afgelopen jaar heb ik 
een sabbatical genomen. Ik was zo moe.” 
Maar je vertelde net hoeveel  
programma’s je hebt gemaakt. Dat is toch 
geen sabbatical?
“Ik heb veel gereisd met mijn gezin en 
doe geen theater. Volgend jaar ook niet. 
Want ik zag de afgrond langzaam  
verschijnen. Interviews, televisie, het 
vreet je op. Om een voorbeeld te geven: 
Marco Borsato belde me, want Warchild 
bestond 25 jaar en de EO ging een  
programma maken. Toen stond er in 
Trouw: dit is weer zo’n programma met 
bekende Nederlanders die niets voor 
niets doen. Terwijl ik elf dagen gratis had 
gewerkt. Als bekende Nederlander ben 
je nog minder dan een worm tegen-
woordig. Ik heb zelfs een lintje gehad, 
omdat ik veel doe voor goede doelen. Wij 
zijn als bekende Nederlanders gewend 
om leeg te lopen. De input moet ik zelf 
halen. Daarom houd ik zo veel van lezen. 
Dit jaar heb ik alles van Tom Lanoye  
gelezen, op mijn e-reader.”
Blijf je werken tot je 67ste?
“Oh nee schat, dat is een fabeltje, dat 
mensen kunnen stoppen op hun 67ste. 
Maakt niet uit. Werk is leuk! Mijn  
dochter had in 2016 een tussenjaar. Ik 
zei: ‘Ik ga ook een tussenjaar nemen.’ 
Maar dat kan natuurlijk niet, want ik 
ben kostwinner thuis. Mijn man heeft al 
tien jaar geen betaalde baan. Hij was 
creatief directeur in de reclame en kreeg 
een burn-out. Ik zei: ‘Als jij voor het 
gezin gaat zorgen, kan ik knallen.’ Want 

toen de kinderen klein waren, heb ik 
dubbele shifts gedraaid.”
Hoe werd dat idee destijds door hem  
ontvangen?
“Hij vond het fantastisch! Rob is een 
 feministische man. Hij is van een  
ongezonde, te veel zuipende, dikke man 
veranderd in een atletische man die  
gelukkig is. Hij maakt mijn decors, 
monteert mijn shows, verzorgt de  
kinderen en mij, en klust voor alles en 
iedereen. Ik vraag soms: zou je niet weer 
eens buitenshuis willen werken? Dan 
zegt hij: maar hoe dan? Ik ben 57. Wie 
wil me nog? Gelukkig heb ik het  
ontzettend naar mijn zin in mijn werk. 
Ze zijn zuinig op me bij RTL en ik mag 
programma’s weigeren.” 

Welke programma’s heb je zoal  
geweigerd?
“Ik vond Koopziek helemaal niet leuk 
om te doen. Ik dacht dat ik een  
programma ging maken over jongeren 
en budgettering. Maar het ging over 
koopverslaving. We hebben er alles aan 
 gedaan om iets moois te maken. Het 
probleem was dat je met mensen door 
de winkelstraat moest lopen. Daar ben 
ik te bekend voor. Er kwamen voort-
durend mensen hallo roepen in beeld. 
Het was zo scharrig. Soms moest ik 
wachten in de auto en stonden er  
urenlang  kinderen uit de buurt om die 
auto heen te schreeuwen.”
O, ik dacht dat je inhoudelijk een probleem 
had met dit programma.
“Nou ja, inhoudelijk was het best  
lastig om te maken. Maar het heeft  
goed  gescoord.”

 

 ‘HET AFGELOPEN JAAR HEB 
         IK EEN SABBATICAL GENOMEN. 

Wat was er lastig aan?
“Je moet mensen soms echt door iets 
heen trekken, zodat iemand helemaal 
overstuur raakt. Ze hebben zichzelf op-
gegeven, maar ik vond het echt lastig.”  
In je programma’s ben je sociaal betrok-
ken. Wat heb je de laatste keer gestemd?
“Ik heb D66 gestemd. Ik vond hun  
oplossingen het intelligentst. D66 zegt: 
‘De kwetsbaarste groep, de chronisch 
zieken, moet ontzien worden.’ Ik heb 
altijd een hekel gehad aan de tweedeling 
in de samenleving. Er zijn gezinnen 
waarin beide ouders werken, en die toch 
tegen de armoedegrens aan leven. Wij 
moeten die mensen helpen. Gewoon 
eerlijk delen.Een van mijn broers is  
aannemer en timmerman, en voelt zich 

tekort gedaan door al die Roemenen en 
Polen. Ik zeg: ‘Jean, het leven is nog 
nooit zo rijk  geweest voor mensen uit 
jouw vak! Want daar weet ik altijd de 
cijfers van. Vooral mensen die weinig te 
maken  hebben met allochtonen,  
denken: die vluchtelingen pikken onze 
banen. Dat is niet zo. Als je ziet hoe  
weinig vluchtelingen er verleden jaar 
binnenkwamen. (buigt zich naar de  
microfoon) 31.000. Op een land van  
zeventien miljoen!” 
Neem je de problemen die je hoort tijdens 
je werk mee naar huis?
“Nou, ik zal een voorbeeld geven. 
Tijdens Spreekrecht deed ik ook It takes 
2, waarin bekende Nederlanders voor 
het eerst optreden als zanger. Als jury 
waren we genuanceerd, maar dat werd 
niet altijd begrepen. Op een middag 
stond ik met Melanie aan het graf van 

Ik was o moe’
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haar zoon, heel heftig. Een paar uur later 
zat ik in de studio waar gemiept werd 
over lage cijfers. Toen dacht ik: lekker 
belangrijk, jongens.” 
Ze krijgt een bericht op haar telefoon. 
Angela: “Ah, een appje van mijn  
producer. Mijn dochter Lola zit op de 
film academie. Ze kan zo prachtig filmen  
en fotograferen. Dit weekend gaan we 
samen mijn moeder filmen. Ze is 91 en 
komt uit een gezin van 15 kinderen. Na 
haar geboorte ging ze naar een oom en 
tante, die waren kinderloos en rijk. 
Want oma was ziek. Maar na zeven jaar 
wilde oma haar terug. Van een klein 
prinsesje in mooie kleertjes werd ze  
een soort Assepoester, die elke dag een 
twaalf meter lange gang moest dweilen. 
Na de lagere school moest ze van school 
om te helpen in het gezin. Daardoor 
 belandde ze ook tussen al die broers en 
zusters, van wie ze een soort tweede 
moeder is geworden. Al die verhalen  
wil ik ophalen, nu het nog kan.”
Lijk je op je moeder?
“Nee, ik ben heel anders dan zij. Mijn 
moeder houdt van gezellig lang koffie-
drinken in een kringetje. Heel Noord-
Hollands. Ik heb dat zitvlees niet. Ik heb 
een carrière en zij moest thuis blijven. 
Haar broer vond het onrechtvaardig en 
gaf haar het advies om elke dag de krant 
te lezen. Dat doet ze nog. Ik ben ervan 
overtuigd dat ik zo’n overlever ben, 

omdat ik dat voor haar doe. Zodat zij 
trots op mij is. Ze zegt soms: ‘Jij was  
altijd je moeders hoeder.’ Dat klopt. 
Mijn vader kreeg vlak voor mijn  
geboorte een hersenbloeding en was 
daarna verlamd. Hij werd een totaal  
andere man. Al het werk dat zij thuis 
verzette, werd niet echt gezien. Ik lette 
voortdurend op of het wel goed ging met 
haar. Ik stond zo dicht bij haar, dat toen 
ik bekend werd, mijn broers en zussen 
dat heel irritant vonden. Want ze had 
het altijd over mij. Toen heb ik afstand 
genomen. ‘Je was er nooit,’ zegt ze. Nu, 
aan het einde, is mijn zus elke dag bij 
haar. En ik heb haar vaak meegenomen 
op reis. Ze beleeft een mooie laatste 
akte.”
Wat wil je haar vragen?
“Ik wil weten hoe ze terugkijkt op haar 
leven. Mijn moeder vindt dat ze een 
zwaar leven heeft gehad. ‘Nou mam,’ 
zeg ik soms, ‘ik ken mensen die echt een 
zwaar leven hebben. Ik was in Oeganda, 
daar woonde een vrouw in een hutje!’ Ik 
ben daar hard in en broodnuchter. Bij 
The Voice Kids zeiden kinderen vaak: ‘Ik 
ben zo zenuwachtig.’ ‘Nee’, zei ik, ‘Het 
is léuk wat je doet. In Congo worden 
kinderen gestolen van hun ouders, die 
krijgen een kapmes en moeten hun  
ouders neersabelen. Jij hoeft niet met 
een kapmes achter je vader aan om zijn 
kop eraf te slaan. Dan zag ik die regis-

WANT DE    WERELD KOMT 
       NIET NAAR JE TOE. 
    BIJ MIJ OOK NIET’

In een notendop
Angela Groothuizen (1959) werd 
in 1979 bekend met de popgroep 
Dolly Dots. Na haar televisie- 
debuut in 1981 presenteerde  
ze onder meer Sex met Angela en 
Wie is de mol. Ze jureerde in o.a. 
Holland’s got talent en maakte  
een programma over alzheimer: 
Voor ik het vergeet. Vanaf 5 
 september is ze om 21.30 uur  
te zien in Spreekrecht, op RTL4.

seur kijken. Maar ik zei: ‘Je moet het wel 
in de montage doen.’ Pfff, hou op zeg.”
Jij coacht je moeder dus met harde hand.
“Jawel, ik prik zo door haar heen. Peter, 
mijn moeders broer, is pas overleden. 
Vorige week openbaarde het verdriet 
zich opeens. Mijn moeder zei: ‘Mijn 
leven loopt ten einde.’ Ik zei: ‘Mama, je 
bent in de rouw. Accepteer dat nou. Je 
mag huilen, je mag je rottig voelen. Maar 
het is niet zo dat je doodgaat.’ Ze knapte 
helemaal op. Ik verheug me zeer op onze 
gesprekken. Ik hoop wel dat ik me gauw 
beter voel. Gelukkig zijn we een klef 
gezin. Straks, als ik thuiskom, mag ik op 
de bank en komen mijn dochters thee 
brengen. En om negen uur ga ik lekker 
naar bed.”

‘Dring je elf op, 

■
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