
samen begonnen bij de Fra-
neker Courant en volgden 
dezelfde weg, via Het Friesch 
Dagblad, naar de omroep. Bij 
SBS is hij nog altijd verant-
woordelijk voor het best 
bekeken programma van de 
zender ooit en ook hier mer-
ken we een piek in de kijk- en 
luistercijfers wanneer hij aan 
het woord is. Men is tevreden 
met Piet en slechts een enke-
le keer boos. Dat gebeurde 
afgelopen jaar toen hij, door 
zijn ziekte, een tijdje afwezig 
was. Luisteraars pikten dat 
niet en kwamen op hoge 
poten verhaal halen. Die man 
mag zich dus niet eens een 
paar dagen slecht voelen.’

JEROEN BOS
woordvoerder 
 Omroep Max
‘We zijn nog steeds in 
gesprek met Piet, maar daar 
is nu verder niets concreets 
over te melden.’   ✖

TIM DOUWSMA
zanger
‘Nuchtere gozer, prima 
weerman, moet lekker zijn 
ding blijven doen in Friesland. 
Daar is hij happy en dat gun ik 
hem ook.’

MARTSJE PAULUSMA
dochter
‘We zijn helemaal niet met 
Omroep Max in gesprek. Ze 
hebben simpelweg niets 
meer van zich laten horen. Ik 
heb nog meer respect voor 
mijn vader gekregen na voor 
hem te zijn ingevallen. Zijn 
werk is namelijk minder mak-
kelijk dan je zou denken. Piet 
kan goed met druk omgaan, 
al kan hij stress niet altijd 
verbergen. Dan slaat hij de 
toetsen van zijn toetsenbord 
net wat harder en feller aan. 
Dat hij nu moet stoppen, 
maakt me verdrietig, de 
invulling van januari is voor 
ons nog een groot vraagte-
ken. Zijn hoogtepunt? Het 
uitreiken van een prijs aan 
Destiny’s Child tijdens de 
TMF Awards. Daar heeft hij 
toch mooi maar even Beyon-
cé gezoend.’

ERIK DE ZWART
bezorgde BN’er
‘John de Mol is niet slim 
bezig. Denk een beetje na 
voor je iets doet. Het volkse 
van SBS, dat waar de zender 
groot mee is geworden, 
moet er ineens helemaal 
vanaf om een soort tweede 
RTL 4 te kunnen worden, de 
zender die hij in eerste 
instantie had willen hebben. 
Piet is de belichaming van de 
typische Nederlander, maar 
John ziet liever Sylvie Meis of 
Wendy van Dijk het weer pre-
senteren, denk ik. Lekker fris, 
maar nul verstand van zaken. 
Gelukkig heeft hij het slechte 
nieuws een jaar vooraf 
gebracht, dat is dan wel weer 
netjes. Piet moet nu zijn slag 
slaan met eigen apps, weer-
programma’s op internet en 
samenwerkingen met andere 
partijen. Zijn naam heeft hij 
immers al opgebouwd. Over-
stappen naar Omroep Max 
zou natuurlijk fantastisch zijn 
geweest, maar ook daar zit 
een directeur die graag de 
boventoon voert.’

JOHNNY DE MOL
zoon van de baas
‘Het ligt allemaal genuan-
ceerder, Piet is onwijs netjes 
voorzien. Ik heb ook nog 
nooit gehoord dat mijn vader 
iemand echt heeft genaaid of 
tekort heeft gedaan.’

SYBREN TERPSTRA
eindredacteur Omrop 
Fryslân
‘Piet is hier nooit op de 
redactie omdat hij heel veel 
vanuit huis kan doen. We zijn 
zo’n dertig jaar geleden 
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PROFIEL — ‘Oerdeis bliuwt it gewo-
an beferzen,’ oftewel: ‘Overdag 
blijft het gewoon vriezen.’ Daarmee 
sloot Piet Paulusma op 11 februari 
1994 zijn allereerste weerbericht 
op Omrop Fryslân af, gevolgd door 
25 jaar lang ‘Oant moarn, tot 
 morgen’ op SBS6. Alhoewel... bijna. 
Nieuwe baas John de Mol kiepert 
de Fries namelijk vlak voor zijn zil
veren jubileum overboord van het 
Amsterdamse vlaggenschip. 

theekloos kocht voor 325.000 euro. Daarnaast 
heeft zijn eigen holding een eigen vermogen van 
ongeveer een miljoen.

Bij wie keek Piet Paulusma de kneepjes 
van het vak af?
Hij volgde in 1978 een Teleac-cursus, las zich ver-
volgens verder in over het weer en liet zich bege-
leiden door wetenschappers. Wordt door sommi-
ge meteorologen niet als ‘echte weerman’ gezien, 
maar sleepte ondertussen wel drie keer de prijs 
voor ‘populairste weerman van Nederland’ in de 
wacht. Omroep Max-baas Jan Slagter wilde Piet 
‘overnemen’, vond hem vervolgens te duur, maar 
ontkende dat daarna weer. 

Wat vindt Piet Paulusma van zichzelf?
‘Ik had graag de 25 jaar volgemaakt, maar blijf tot 
het einde met plezier presenteren. Dat is mijn pro-
fessionaliteit: ik ga niet schoppen of slaan.’

Wat vinden wij van Piet Paulusma?
Pas als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, 
komen we van hem af.  

Zo’n weerbericht staat er zo op, toch?
Fout! Wie het dagelijkse schema van Piet bekijkt, 
vraagt zich direct af hoe de in Tzum geboren Fries 
überhaupt zijn vrienden onder de tafel weet te 
drinken. De weerman zit graag in zijn vaste stam-
kroeg, maar haalt vaak de voordeur niet eens. Te 
druk, steeds weer ergens anders in het land. Wan-
neer om 05.45 uur de wekker gaat, duikelt hij 
direct zijn eerste weerkaarten op om amper drie 
kwartier later, de haren nog nat van de douche, 
zijn eerste weerbericht voor Omrop Fryslân Radio 
te presenteren. Verdeeld over de dag komen ook 
Het Friesch Dagblad, de Harlinger Courant, opnieuw 
Omrop Fryslân en twee bulletins voor SBS nog 
voorbij. Piet: ‘Elke dag zit stampvol deadlines en 
regelmatig lig ik pas om 23.00 uur in bed.’

Dat moet ten koste gaan van andere 
dingen?
Oudhollands kaatsen? Verleden tijd. Voetballen 
met vrienden? Vergeet het maar. Oud worden met 
Joke? Na een scheve schaats is ook dat een utopie, 
al gaan ze als gezin nog wel jaarlijks met elkaar op 
vakantie. Een van hen, Martsje, werkt bij haar 
vader op kantoor en maakte vorig jaar noodge-
dwongen haar tv-debuut. Door een acute blokka-
de van de dikke darm belandde Piet plotsklaps op 
de reservebank, maar zijn vervangster bleek 
gelukkig al in zijn Franeker huis, dat hij hypo-
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