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Hoe is het om weer een talkshow te presenteren?
“Heerlijk! In de beginjaren van mijn carrière heb ik 
veel livetelevisie en talkshows gedaan. De laatste jaren 
kwam het er niet meer van en ik miste dat ontzettend. 
Ik had bij mijn omroep aangekaart dat ik meer balans 
in mijn werk wilde. Ik ben per ongeluk quizmaster 
geworden, maar alleen dat vind ik niet bevredigend 
genoeg. Daar was mijn baas het mee eens. Dus om 
nu live op de vrijdagavond te mogen interviewen op 
televisie is fantastisch.”

Met welk gevoel werd je na de eerste uitzending 
van 5 november wakker?
“Ik was laat naar bed gegaan, de adrenaline gierde 
nog door mijn lijf. Het was spannend geweest. De dag 
van de uitzending voelde ik me een beetje opgejaagd 
en had weinig honger. Maar eenmaal in de schmink 
daalde er rust in mijn lijf en wist ik: zo voel ik me 
straks ook in de studio. En dat was zo. Toen ik de 
volgende ochtend wakker werd keek ik meteen op 
mijn telefoon voor de kijkcijfers. Een paar redactie-
leden waren me voor: 1,3 miljoen. Ik dacht: wow, dat 
is een � jn een begin.”

Mensen noemden jullie ‘verfrissend’ en ‘een 
verademing’. Raakt dat je nog als je al zo lang mee 
gaat in het vak?
“Hoe langer je meegaat in deze wereld, hoe meer 
reputatie je hebt te verliezen. Ik wilde het daarom 
extra goed doen. Iemand schreef ook: ‘Er zít daar 
een bak aan ervaring.’ Dat vond ik leuk, want zo is 
het. Paul en ik hebben allebei veel vlieguren en dat 
is geruststellend.”

Was je verrast dat Paul en jij als duo werden 
gevraagd?
“Enorm. Afgelopen zomer was ik al benaderd om in te 

vallen bij Op1 omdat een aantal presentatoren op va-
kantie was. Maar ik zat zelf in mijn huis in Frankrijk. 
Dus ik dacht: als er straks een vrouw vertrekt, bellen 
ze misschien weer en dan kom ik naast een man te 
zitten die blijft. Ik had nooit gedacht dat ze zo’n 
opmerkelijke keuze zouden maken.”

Hoe goed kende jij Paul?
“We zijn al dertig jaar bevriend, maar hadden nooit 
eerder met elkaar gewerkt. We eten regelmatig samen 
en komen op elkaars verjaardagen. We vertrouwen 
elkaar en kunnen alles tegen elkaar zeggen. Dus ook: 
‘Ik vond dit niet goed van jou.’ Voor we begonnen 
hebben we met elkaar besproken hoe het eruit moest 
zien. Ik zei tegen Paul: ‘Ik wil je bij Op1 zien zoals 
tijdens onze etentjes.’ De privé-Paul past perfect in het 
programma: rustig en geïnteresseerd. En niet drukker 
dan een ander. Tegen mij zei Paul: ‘Jij bent tijdens 
onze etentjes losser en grappiger dan op televisie. 
Laat jij dan dat maar zien.’”     

BNNVARA wil dat jullie ‘het vrijdagavondgevoel’ 
uitstralen. Hoe doe je dat?  
“Paul en ik hebben ons voorgenomen om er veel ener-
gie in te gooien. We noemen het ‘Up1’ in plaats van 
Op1 – laat ze het maar niet horen, haha. De hele week 
gaat het over corona, het gedoe rond het Amerikaanse 
presidentschap en andere zware onderwerpen. Op 
vrijdagavond willen we ‘up’. Dat zit in de onderwerp-
keuze, zoals meer entertainment, en de toon. En geen 
corona, tenzij.”

Vijf jaar geleden zei je: ‘Je zou mijn carrière in drie 
episodes kunnen verdelen. Vroeger zei ik overal ja 
op. Daarna ging ik nee zeggen. En nu verzin ik ook 
zelf programma’s.’ In welke episode zit je nu?
“Tja, ik was dus eigenlijk programmamaker geworden 

‘De balans is   terug’
Op1 kent sinds een paar weken een verrassend nieuw presentatieduo op de vrijdagavond: 
Astrid Joosten en Paul de Leeuw. Voor Joosten een welkome aanvulling op haar werk.
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in plaats van presentator. Nu ben ik back on track, zo 
zou ik het willen noemen. Mijn werk is nu completer. 
Er zit weer een goede balans in: naast de quizzen ook 
een talkshow. Ik vind dat super.”

Je bent ook vinoloog. Welke wijn dronk je na de 
eerst avond Op1? 
“Champagne, haha. Ik zit in een vinologen-vrienden-
clubje. We appen vaak foto’s naar elkaar van � essen 
die we hebben opengetrokken met de tekst: ‘Kijk eens 
wat ik drink’. Ze weten dat ik niet van Chablis houd. 
Voor de eerste uitzending schreef ik: ‘Als het goed 
is gegaan trek ik thuis een � es champagne open.’ 
Ze appten terug: ‘En indien niet zeker een Chablis?’ 
Het werd champagne!”
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is   terug’

‘Hoe langer je meegaat, hoe 
meer je te verliezen hebt’
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