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BOVENKOP

 een groot 
kind’

DIEUWERTJE BLOK

‘Ik voel
mezelf nog 

af en toe 
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Buiten miezert het, maar in de woonkeuken 
van Dieuwertje Blok is het behaaglijk. Op het 
fornuis pruttelt soep, de kat heeft zich in een 
leunstoel genesteld. Rond de Aerdenhoutse 
villa rolt een automatische grasmaaier. Dieu-
wertje: “Dit is Oscar, mijn trouwste en enige 
werknemer.” In haar sportlegging en strakke 
zwarte T-shirt oogt ze niet heel anders dan de 
20-jarige die in 1978 de kijker met haar guitige 
blik ontwapende. Maar met veertig televisie-
jaren is zij een veteraan in een vak waar tal-
loze presentatoren rond hun 30ste al worden 
vervangen door een jongere collega.
Dieuwertje: “Ik krijg de slappe lach als ik 
besef: shit, ik ben al 63. Mijn hoofd, het gevoel 
in mij, is ergens stil blijven staan. Het is zo 
ver weg van wat je voorstelling was toen je 
jong was. 63, dan had je echt afgedaan. Als ik 
met mijn zussen vadertje en moedertje speel-
de, wilde ik altijd de moeder zijn – maar dan 
wel een van 29. Nooit van 30. Ik voel mezelf 
nog af en toe een groot kind. Gelukkig heb ik 
geen lichamelijke gebreken. Ik wandel bijna 
elke dag twee uur.”

U begon op uw 20ste als omroeper bij  
de KRO. Ziet u verschil tussen uzelf en de 
nieuwe generatie presentatoren?
“Vroeger werd je bijna van straat geplukt. Nu 
zit je er absoluut niet meer alleen met een 
leuke uitstraling. Al die mensen die bijvoor-
beeld nu beginnen bij Op1 hebben al radio-
ervaring, doen dingen op internet. Ik werkte 
op mijn 19de op de redactie van Studio, als 
fotoredacteur. 
Ik viel op bij de KRO. Het was een ouwelullen-
omroep vol mannen. Ze vroegen mij een 
screentest te doen want ik ging over de tong 
in de kantine. Er kwamen steeds meer men-
sen kijken in Villa Johanna, waar Studio zat. 

Ik ben erin gerold. Ik denk dat ik nu helemaal 
niet meer gevraagd zou worden om op tele-
visie te komen. Omdat ik te weinig brutaal 
ben. Te weinig uitgesproken. Tegenwoordig 
moet je een grote bek hebben. Ik ben geen 
tough cookie. Als ik nu twintiger was, zou ik 
in een bloemenzaak werken of boswachter 
zijn.”

Wat als ze u toch vragen voor een talkshow?
“Ik had best Op1 willen doen. Ik hou van live-
televisie. Het allerliefst zou ik Paul Witteman 
willen opvolgen bij Podium Witteman. Maar 
daar ben ik tegen die tijd te oud voor.”

Bent u aan het afbouwen?
“Levensgevaarlijk om te zeggen natuurlijk. 
Haha. Ik wil graag doorwerken. Ik spreek luis-
terboeken in, presenteer elke week Podium op 
Radio 4. Er komt genoeg op mijn pad.”

Is er een moment in uw carrière waarop u  
achteraf gezien beter een andere afslag had 
kunnen nemen?
“Ik heb wel eens gedacht: had ik niet met  
Ontbijt TV moeten stoppen? Ik was op, ik kon 
niet meer na zeven jaar, met mijn drukke 
gezinsleven. Later, toen de kinderen weg 
waren dacht ik: nu zou ik wel weer Ontbijt TV 
willen doen. Maar toen was het natuurlijk 
niet meer mogelijk. Ja, het zij zo. Ik wil niet 
eindeloos omkijken en denken: had ik maar 
dit. Ik kon er erg van in de put zitten hoor,  
als programma’s niet doorgingen of stopten  
terwijl er veel liefde inzat. 5op2, Op de Bazaar. 
Ik hoor zo vaak: waarom doe je niet méér op 
televisie? Dat ligt echt niet aan mij. Dan moet 
je bijvoorbeeld bij de NTR zijn, die veel te  
weinig gebruik maakt van mijn kwaliteiten 
en populariteit.”
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Wat zeggen ze daar tegen u?
“Landinwaarts was een feest om te maken. 
Toen dat ophield heb ik een gesprek gehad bij 
de NPO, met de zendermanager Gijs van Beu-
zekom. Die zei: ‘Het is de beslissing geweest 
van de NTR.’ De NTR zei: ‘Nee, het was de 
NPO.’ Dan komt de stoom uit je oren maar je 
bent uitgeluld. Je hebt geen enkele macht. Ik 
heb vaak gevraagd: jongens, als jullie me niet 
meer willen bij de publieke omroep wil ik dat 
weten. Dan zeggen ze: nee, dat is niet zo. Dat 
bewijst zich ook, want ik heb een heleboel 
gedaan. Maar inmiddels lijkt alles vergeten, of 
veel, door het Sinterklaasjournaal. Dat heeft 
mij het stempel gegeven van kinderen. Terwijl 
ik eindeloos nieuwsprogramma’s en culturele 
programma’s heb gedaan. Ik heb 50 jaar 
Woodstock gemaakt bij MAX, een cadeautje. 
Nu hebben ze 50 jaar Kralingen gemaakt, en 
doe ik het weer níet. Het is werkelijk een  
willekeur en een slangenkuil. Televisie is de 
meest onveilige plek om te werken. Het ene 
moment ben je in de gratie, het volgende 
moment niet.”

Toch zit u al ruim veertig jaar in het vak.
“Dan vraag je je af: waarom? Ik vind het werk 
veel te leuk. Je ontmoet zoveel mensen, geen 
dag is hetzelfde. Je bent echt een ouwe zeikerd 
als je dat niet leuk vindt. Maar het is sappelen. 
Ook ik moet altijd weer in de verkoop. Maar 
jongens, ik heb geen zin meer in screentesten 
met tig anderen. Jullie weten wat ik kan.”

Lunchtijd. Dieuwertje pureert de soep. Ze  
vertelt over haar vader Dick, die vorig jaar 
overleed. Markant historicus en actief lid van 
de PvdA. De drie zussen Blok kregen van hun 
ouders een dagelijkse dosis maatschappelijke 
betrokkenheid mee. 

De kleur van die piet, daar geeft ze ‘geen reet’ om. 
Ondertussen is presentator van het Sinterklaasjournaal 
Dieuwertje Blok (1957) sinterklaas nog lang niet beu. 
Sterker: ze viert het elk jaar uitgebreid. Misschien wel 
omdat ze zichzelf af en toe nog een groot kind voelt.
TEKST: MINOU OP DEN VELDE | BEELD: JACQUELINE DE HAAS | VISAGIE: ANNEMIEKE VAN DUUREN
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onveilige plek om te werken.  
Het is werkelijk een  
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“Mijn vader is 94 geworden. Ik heb mijn 
ouders zo lang gehad, en ze zijn nooit echt 
weg. Laatst heb ik met Peter in mijn oude 
meisjeskamer geslapen. Onder de schuine 
wand waar vroeger foto’s van Rod Stewart 
hingen. Het hele huis ademt nog ons leven, 
vol foto's en schilderijen. Het is een oude 
boerderij buiten Nederhorst den Berg, tegen-
over de molen aan het meer. Vanaf het terras 
stappen we zo op een vlotje, dat trekken we 
langs de waterlelies het water op. Mijn 40ste, 
50ste en 60ste verjaardag heb ik daar gevierd.”

Nu begint het uitzoeken van de boedel.
“In het bureau van mijn vader vonden we  
sinterklaasgedichten die hij voor zijn vader 
had gemaakt. Oude kranten van de bevrij-
ding in 1945. Er zaten niet echt verrassingen 
tussen. Toen mijn moeder overleed vonden 
we een fragmentje van een dagboek uit 1942. 
Vlak voor haar onderduik houdt het abrupt 
op. We hebben nu haar dagboek gevonden 
vanaf 6 juni 1939, toen was ze 16. Dat was een 
openbaring.”

Er komt een groen schrift tevoorschijn. ‘Van 
Henny Gazan.’ De bladzijden staan vol gretig 
opeengepakte krulletters. 
Dieuwertje: “Eerst is de oorlog op de achter-
grond aanwezig. Ze ging veel met vriendin-
nen naar het Lloyd Hotel. Daar zaten 
Duits-Joodse vluchtelingen waar ze mee gin-
gen dansen.” (leest voor) 
Het was een avond uit duizenden. We zaten om 
de tafel, René en ik met Arthur. Levi tegenover 
me, Walter daarnaast. De twee Berliners 
Hirschmann en Lehmann. En we waren werke-

lijk het middelpunt. Op een van hen ben ik 
absoluut verliefd, maar wie het is weet ik niet. 
Eén ding is zeker: dat Arthur stapel op mij is. 
Toch een leuk idee. Ik geloof dat Hirschmann 
het is die mijn hoofd op hol brengt. Hij is groot, 
blond en stoer. Spreekt perfect Frans, Duits en 
Engels, is zeer arrogant en heeft machtswellus-
telingachtige neigingen – oe wat een woord – 
en flirt met iedereen. Een ander ogenblik denk 
ik weer dat het de stille Fritz Alexander is, met 
zijn melancholiek-fijn snuit en zijn kunstnaars-
ziel. Dan denk ik weer dat het Ernst is, de kal-
me jongen die in Groningen gestudeerd heeft 
en perfect Hollands spreekt. En tenslotte denk 
ik dat het toch de stoere blonde Berliner is.

Dieuwertje: “Geweldig! Dit had mijn dagboek 
kunnen zijn. Dan de een, dan de ander. Zij 
noemde mij altijd een vlinder, met een licht 
ontvlambaar hart. Ik had het niet van een 
vreemde.” 

Krijgt u nu nog wel eens een liefdesbrief van 
een fan? 
“Nee, haha! Absoluut niet. Dat was vooral in 
de begintijd toen ik omroepster was. Ik krijg 
nog vaak te horen: ‘Oh, mijn man was zo ver-
liefd op jou.’ Of: ‘Ik was vroeger zo verliefd op 
jou.’ Het gaat allemaal over vroegâh. Nou, 
lekker is dat.”

Uw vader was directeur van het Meertens  
Instituut. In Het Bureau van Voskuil wordt hij 
omschreven als een nurkse, afstandelijke 
man.
“Een betere vader hadden wij ons niet kun-
nen wensen. Maar mijn vader was op zich-   
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zelf.  Bezig met werk en studeren. ‘Telefoon is 
voor zakelijke mededelingen,’ zei hij altijd. 
Hij zat met vier vrouwen in huis, onder wie 
mijn moeder, die niet anders kon dan praten. 
Een mooi tegenwicht.”

Wat heeft u van uw vader?
“Ik ben een ongeduldig stampvoetertje. Soms 
krijg ik een oefening in geduld met mijn man 
Peter (de Bie, radiopresentator, red.), die veel 
langzamer is dan ik. Ik kan woedend uitval-
len, en daarna is het klaar. Dat kon mijn vader 
ook goed. Mijn moeder was van de warmte  
en gezelligheid. Voor regels moest je bij mijn 
vader zijn. De strengheid kwam van hem. Hij 
was een moreel kompas voor ons. Als je 
ergens mee zat kon je goed met hem sparren. 
Hij oordeelde niet, en plaatste alles in per-
spectief. Hij kon zich nog altijd opwinden 
over wat er gebeurde in de wereld. Ik ben blij 
dat hij deze turbulente, rare tijd niet mee 
hoeft te maken. Je weet niet welke kant het 
opgaat. Ik vind het verschrikkelijk dat Neder-
land voor Europa de deur dichtdoet, en dat er 
weinig solidariteit is. Dat we die 500 kinderen 
uit Griekenland niet hebben opgenomen, 
daar heb ik wakker van gelegen. Ik schaam 
me soms voor mijn land.”

Het wij-zij denken en extreemrechts komen 
weer op.
“Met mijn vrijheidscolleges probeer ik zaad-
jes te planten bij kinderen uit groep zeven en 
acht. Daar speelt mijn Joodse moeder een 
grote rol in. Ik vertel over de mensen die mijn 
ouders en grootouders hielpen om onder te 
duiken. Hun keuze vertaal ik naar nu. Als er 
iemand gepest wordt, wat doe je dan? Loop je 
door? Doe je mee? Ik gebruik een foto die voor 
mij tekenend is, van het strand in Zandvoort 
op een zomerse dag in 1942. Het strand zit vol, 
de foto is genomen vanaf de trap die naar het 
strand leidt. Er staat een bord: verboden voor 
Joden. Nu denk je: al die mensen zijn langs 
dat bord gekomen. Toch zijn ze daar gaan  

zitten. Wat zou ik doen? Dat is een van de 
belangrijkste dingen in het leven, dat je jezelf 
die vraag steeds stelt.” 

In 2015 sprak u zich publiekelijk uit tegen 
zwarte piet. Wordt u op straat wel eens  
aangesproken door mensen die pro-piet zijn?
“Soms. Het sinterklaasfeest is me dierbaar. 
De kleur van die piet, daar geef ik geen reet 
om. Ik dacht nooit bij een zwart iemand aan 
zwarte piet. Maar ik heb me gerealiseerd dat 
het niet gaat om hoe ik het voel of bedoel. Het 
gaat er om hoe het voor een ander is. Ben ik 
daar dan altijd doof en blind voor geweest? 
Ja, waarschijnlijk. Door te horen wat het voor 
mensen betekent, is dat veranderd. Ik was 
vorig jaar heel gelukkig toen we eindelijk 
alleen voor roetveegpieten gingen.” 

Viert u nog sinterklaas?
“Volop. We vieren het eerst met alle kinderen 
en kleinkinderen. ’s Avonds doen we een  
dobbelspel met de volwassenen en de grote 
kinderen, met rommeldingen en cadeautjes. 
Dit jaar wordt het Sinterklaas journaal span-
nend, vanwege corona. Want hoe komt de  
Sint hier? Komt er een intocht? We hebben 
verschillende scenario’s, want we weten niet 
wat we mogen en kunnen tegen die tijd.” 

Wat gaat u daarnaast doen?
“Ik ga voor ONS naar Denemarken om zes 
program ma’s te maken. In verschillende  
huizen ontvang ik Nederlandse gasten. Een 
leuke klus, en fijn dat ik weer wat centjes ver-
dien. Want in het voorjaar is op de radio na 
alles afgelast. Dat is ineens een gat in de 
begroting. Ik heb financiële zekerheid dankzij 
mijn echtgenoot. Daar wil ik nooit op leunen 
maar dat moet ik nu wel. Ik vind het ver-
schrikkelijk om financieel van iemand afhan-
kelijk te zijn. Vreselijk onvrij. Ik zou dit leven 
niet kunnen leiden zonder Peter. Die een goed 
pensioen heeft en nog altijd werkt. Ik heb 
nooit een vermogen opgebouwd.” 
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Waar is uw geld gebleven?
“Ik zou een visitekaartje kunnen hebben met 
Dieuwertje Blok: uitgever. Ik geef geld uit aan 
kleding, kunst, reisjes, grote cadeaus en ster-
renrestaurants. Heerlijk. Maar nu kan ik het 
niet meer allemaal zelf betalen.” 

De keuken is behangen met kunst. Bij het  
fornuis hangt een Afrikaans buikmasker dat 
Dieuwertje kreeg van vrienden. “Geweldig 
hè? Het is een soort moederverering. Moeder 
worden was het hoogtepunt van mijn leven. 
Bevallen vond ik een grote kick. Ik voelde: ik 
ben hiervoor gemaakt. Ik ben thuis bevallen, 
als een leeuwin.”  

Uw dochter Sam vertelde in het Financieele 
Dagblad dat gesprekken thuis zelden  
persoonlijk werden. En dat zij en haar broer 
nu niet meer genoegen nemen met een 
goede grap, maar doorvragen.
“Dat is ook zo, het is hier altijd grappen en 
grollen. Peter is ook niet van de diepgravende 
gesprekken, liever niet. Ook omdat er geen 
tijd voor is. Laten we het vooral leuk hebben.”

Wonderlijk, omdat u net vertelde over het 
belang van je verplaatsen in anderen. 
Iets dat ook uw werk kenmerkt. Betrokken 
zijn, je inleven.
“En dat je dat bij je eigen kinderen eigenlijk 
niet doet. Dat is een goeie. Sam heeft veel last 
gehad van de scheiding. Zij was 6, 7, 8. Ik  
was begin 40. Ze heeft zich onveilig gevoeld 
door een moeder waarvan ze dacht: wat voor  
bokkensprongen maakt ze nu weer? Mijn 
moeder neemt rigoureuze beslissingen in 
haar leven, en wij kinderen moeten maar 
mee. 
Maar het moest gewoon zo. Of nou ja, móe-
ten? Ik had me op kunnen offeren maar dat 
ging me echt te ver. Het is niet zo dat het nooit 
ergens over ging. Het was gewoon vrolijk 
hier. Misschien had zij het over dingen willen 
hebben die ik niet zag. Het was ook druk.  

‘ Mijn dochter Sam kijkt 
dwars door me heen’
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‘ Met Peter  
zat het meteen  
veel dieper.  
Wij zijn nu  
22 jaar samen  
terwijl we zo 
verschillend 
zijn’
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Door d eweeks werkte ik en was zij naar 
school, en elk weekend reed ik ze naar Fries-
land, naar hun vader.”

Vindt zij dat u het goed heeft gedaan als 
moeder?
“Volgens mij wel. Uiteindelijk wel. Ik heb ook 
nooit gepretendeerd dat ik het allemaal  
perfect zou doen. Met de scheiding en daarna 
heb ik puur mijn hart gevolgd. Ik heb er  
niet vreselijk over doorgedacht. Best ego-
centrisch. Niets is erger dan een moeder die 
telkens op een ander verliefd is. Verschrikke-
lijk, die gekte. Met Peter zat het meteen veel 
dieper. Wij zijn nu 22 jaar samen terwijl we zo 
verschillend zijn. Peter vindt niets leuker dan 
oordelen over alles en iedereen.”

En dat is aantrekkelijk?
“Nee, dat is een continue irritatie. Hij vindt 
mij een politiek correct gutmensch. Peter 
houdt van provoceren en pesten. Hij zoekt 
altijd meteen de zwakke plekken. Maar hij 
houdt onvoorwaardelijk van mij, en ik van 
hem. Daardoor kunnen we veel van elkaar 
hebben. Hij kan makkelijk dingen roepen die 
ik veel te generaliserend vind. Hij kan tekeer 
gaan over ‘de moslims’ zus en ‘die zwarten’ 
zo, vooral om mij op de kast te krijgen. Hij 
denkt: ze weten wel hoe ik het bedoel. Ik let 
erg op taal. Vond hij van mij altijd onzin. Tot 
de fantastische toespraak van Arnon Grun-
berg op 4 mei, waarin hij zei: ‘Als ze het over 
Marokkanen hebben, hebben ze het over mij.’ 
Toen zei Peter: ‘Ik moet nu echt veranderen.’ 
Je kunt wel steeds zeggen dat je maar een 
grapje maakt en het niet zo bedoelt, maar zo 
werkt het niet. Mensen worden in een hoek 
gezet. Zo begon het in Duitsland met de 
Joden, zo is het ook met moslims gebeurd.”

Nog even terug. Hoe is het contact met uw 
dochter nu?
“We zijn heel close. Laatst hebben we samen 
een sapkuur gedaan. Vijf dagen in een bed 
and breakfast, praten en wandelen. Ik ben 
ouder geworden, Sam ook. Een tijdje heb je 
meer afstand tot elkaar, dat vind ik niet erg. 

Zij bekritiseert mij, dat kan ik van haar heb-
ben. Dat ik te druk ben, en niet echt luister. 
Dat ik niet echt aandacht heb. Maar dat kun je 
weer veranderen. Toen de kinderen het huis 
uit waren, heb ik het B-diner bedacht. Eens  
in de zeven, acht weken uitgebreid koken,  
aandacht voor elkaar, geen telefoons op tafel. 
Een beetje zoals een sjabbat. Wij en de vier 
kinderen vormden de kern. Tot maximaal 
vijftien mochten er mensen uitgenodigd  
worden. Dan zit je met generaties door elkaar 
aan tafel. Kijken: waar sta je nu? Want we 
waren ooit een gezin, en nu is iedereen uitge-
vlogen. Ik wilde het gezinsgevoel vasthouden. 
Sowieso is het contact op een volwassener, 
gelijkwaardiger level gekomen, ook al blijft 
zij mijn kind. Sam kijkt dwars door me heen. 
Soms zegt ze: ‘Daar kan je niet tegen hè. Ik zie 
het aan je.’ Ze weet wanneer ik ergens de pest 
over in heb, en dat probeer in te houden.”

Uw zoon Mick is basispsycholoog. Net als u 
voortdurend in gesprek met mensen.
“O, ik was zo trots dat hij zijn master haalde! 
Laatst hadden we het over papa, mijn vader. 
Het was raar toen hij overleed. Ik ben hals-
overkop ’s avonds naar Nederhorst gereden. 
Was hij al dood. Patsboem. Gelukkig was ik 
die zondag nog bij hem geweest. Hij zat aan 
tafel, had heerlijk gegeten, en reikte naar zijn 
glas wijn. Tessel, mijn zus, zat tegenover hem, 
ze hadden het over de kaasboer die zou 
komen. Zijn laatste woord was kaas. Toen  
verkrampte hij even, zakte zijn hoofd opzij en 
was hij dood. Het was vredig, maar volkomen 
onverwacht. In het begin kon ik helemaal niet 
huilen, dat nam ik mezelf zo kwalijk. Dat je 
denkt: heb ik dan helemaal geen verdriet 
gehad? Ik was lamgeslagen. Er is een mooi 
gedicht van Remco Campert over zijn vader 
met de zin: Ik voelde niets, maar wist dat ik 
iets voelen moest. Dat gevoel had ik ook.  
Over dat soort dingen kan ik het met mijn  
kinderen goed hebben. Ze luisteren, en stel-
len me gerust. Niet dat dat hoeft, maar toen 
had ik het nodig. Het is fijn om je twijfels te 
kunnen delen met je kinderen zonder dat je ze  
belast.” ■

DIEUWERTJE BLOK

REISGENØTEN
Vanaf zaterdagavond  
2 januari om 20.30 uur  
presenteert Dieuwertje Blok 
het 6-delige programma 
Reisgenøten op tv-zender 
ONS (voorheen: Nostalgie-
Net). In verschillende huizen 
ontvangt ze de volgende 
gasten: Twan Huys, Carry 
Tefsen, Ronald Giphart, 
Robèrt van Beckhoven, Maik 
de Boer en Leontien van 
Moorsel. 


