
Precies 25 jaar geleden won Henk Blanken (toen 28 jaar) 
het Gouden Pennetje voor zijn journalistiek talent. Hij was 
toen correspondent in Rotterdam voor de Volkskrant. 
De afgelopen tijd is deze oud-collega weer driemaal in de 

prijzen gevallen. Samen met vijf collega’s van Dagblad van 
het Noorden en RTV Noord kreeg hij eerst een NL-award (de 
jaarlijkse prijs van de regionale omroepen). Een week later 
kreeg dat team bij het jaarlijkse prijzenfestival van de dag-
bladjournalistiek een Tegel uitgereikt voor de verslaggeving 
over de Faceboek-rellen in Haren. Begin deze maand werd 
Henk de Groninger Persprijs toegekend voor het verhaal 
‘Carels hoofd’ dat hij begin december 2012 voor zijn krant 
schreef. Een indrukwekkend verslag over de unieke opera-
tie bij de 44-jarige Carel Dolman, die lijdt aan de ziekte van 
Parkinson. Het verslag werd extra bijzonder doordat Henk 
zelf sinds enkele jaren te kampen heeft met Parkinson. 
Hij was van 1987 tot 2003 actief bij de Volkskrant, eerst als 

correspondent in Rotterdam, daarna als verslaggever. Hij zag 
als een van de eersten in de Nederlandse journalistiek het 
grote belang van de aanstormende nieuwe media. 
In 2003 verhuisde hij naar Dagblad van het Noorden waar 

hij adjunct-hoofdredacteur werd. Sinds hij in 2011 werd 
getroffen door de ziekte van Parkinson, werkt hij daar als 
onderzoeksjournalist.
Nog in zijn Volkskrant-jaren schreef hij het boek Hotel Al-

mere over de veranderingen in de IJsselmeerpolders. Sa-
men met media-professor Mark Deuze publiceerde hij het 

boek PopUp over de clash tussen de oude en nieuwe media 
en de Media Revolutie. Zijn jongste boek was Mediamores, 
over journalistieke ethiek en digitale cultuur. 
Jan van Capel legde hem enkele vragen voor. 
Zie pagina 2
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Schrijfwerk

Met hele dozen werden ze aangevoerd en op bureaus lagen 
er soms tientallen: Bic-ballpoints. In zwart, blauw, rood. 

We maakten er aantekeningen mee tijdens een telefoongesprek, 
tekeningen bij vergaderingen en we kloven erop.

Marcel Bich en Edouard Buffard begonnen met vulpotloden in 
1945 in Frankrijk en introduceerden in 1950 de Bic-Cristel ball-
point, die zijn weg vond over de hele wereld.  Miljoenen zijn er 
inmiddels over de toonbank gegaan.

Bic mag er zijn – en heeft iets te vertellen: ‘Ik zit in je bin-
nenzak, in het schrijf-etui van je dochter, lig op je vaders bureau 
en voor de kassa bij de bakker om de hoek. Je hebt me gezien 
in Parijs, Sao Paulo, New York, Dakar, in meer dan 160 landen 
over de hele wereld. Ik ben zo’n belangrijk deel van het dagelijks 

leven geworden, dat elk land denkt dat ik daar ben geboren. 
Ik ben de meest verkochte ballpoint. Ik ben ongelooflijk 

modern en en toch al meer dan zestig 
jaar oud.’

Bic is meer dan de ball-
point. In de loop der jaren 

zijn er aanstekers, scheermesjes, mobiele telefoons, batterijen en 
zelfs panty’s aan het assortiment toegevoegd. Er is een muziek-
groep met de naam Bic and the Ballpoints. 

Niets dan lof voor de Bic. Maar de ballpoint was niet altijd echt 
in topvorm. Oudere verslaggevers, die nog wel eens buiten kwa-
men, weten dat de Bic het liet afweten bij koud weer. Bij kwik 
rond het vriespunt kwam er geen inkt uit. Ook op vochtig papier, 
bij regenachtig weer, was de Bic een slechte kameraad. 

Om maar te zwijgen over de catastrofes die de Bic kon veroor-
zaken door te lekken in de binnenzak van een colbert. Een gigan-
tische inktvlek was het gevolg. Zo’n jasje kon je weggooien. En 
de schade declareren? Ho maar.

Peter van den Berg

Talrijke gereedschappen 
en attributen die voor-
heen voor de journalist 
onontbeerlijk waren, zijn 
verdwenen of in onbruik 
geraakt. 
De Volksknar wijdt er 
een serie aan.
Deel 17: de balpen

HENK BLANKEN
driewerf geprezen

Henk Blanken ontvangt de Groninger Persprijs uit handen van 
collega Jantina Russchen, die de wisseltrofee vorig jaar kreeg 
voor haar genadeloze profiel van burgemeester Peter Rehwinkel. 

Foto Siebrand Wiegman
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Welke onderscheiding is je het liefst?  
‘Dertig jaar geleden heb ik met Wim de 

Jong, een van mijn oudste vrienden sinds 
we samen bij Het Vrije Volk begonnen, 
een puberale weddenschap afgesloten. Die 
ging onder meer om het winnen van de 
NDP-prijs, de voorloper van de Tegel. Ik 
ben er apetrots op dat ik die prijs heb ge-
wonnen met een verhaal dat het meer dan 
waard was. 
‘Vijf weken lang heb ik met vijf collega’s 

kunnen uitzoeken waarom die Facebookrel-
len in Haren – nota bene om de hoek van 
de plek waar ik sinds tien jaar woon – zo 
gierend uit de hand konden lopen, terwijl 
de autoriteiten volhielden dat ze op alles 
voorbereid waren geweest. De werkelijk-
heid was dat ze volstrekt niet voorbereid 
waren, daarna op de avond zelf alles fout 
deden wat ze fout konden doen en dat, 
mooi weer spelend, verzwegen bij Pauw & 
Witteman. 
‘Die Tegel is me lief omdat we als regio-

nale krant en omroep de ruimte kregen 
(duizend manuren) om onderzoek te doen 
en dat verhaal te vertellen zoals het volgens 
mij moet: spannend, scenisch, beeldend. 
Het schijnt, zei hij glimlachend, dat er 
lezers waren die de reconstructie van acht 
pagina’s tabloid in één keer uitlazen.
‘De Groninger Persprijs is me geloof ik 

nog iets liever. Omdat het zo volstrekt ver-
rassend was, maar ook omdat het verhaal 
van Carel Dolman zo bijzonder is. Een 
man van halverwege de veertig die van de 
Parkinson gekmakend overbeweeglijk is 
geworden en daar met een hersenoperatie 
vanaf wordt geholpen. Hij laat twee gaatjes 
ter grootte van een cent in zijn hoofd bo-
ren, waarna er met naalden elektroden diep 
in zijn hersenen worden ingebracht die de 
boel corrigeren. En bij die hele operatie is 

Carel bij kennis, en kijkt hij mij soms grijn-
zend aan.’
  
Hoe denk je terug aan je tijd bij de Volks-
krant?

‘Die krant zit nog steeds onder mijn huid. 
Ik heb er zestien jaar van mijn leven door-
gebracht en de gloriejaren van de journa-
listiek meegemaakt, de late jaren tachtig en 
de jaren negentig. 

‘Sinds de eeuwwisseling weten we dat 
kranten een probleem hebben en dat, als we 
niet oppassen, ook ons vak verkommert. 
Toen ik begon te begrijpen wat commer-
ciele tv, gratis kranten en vooral internet 
met het mediagedrag van nieuwe generaties 
doen – ik was mediaredacteur bij het katern 
Stroom – wilde ik daar iets aan doen. Ik 
ging schrijven over de gevolgen en kreeg 
de rol van chef Internet, mijn spannend-
ste jaren bij de Volkskrant, met een groep 
ontzettend leuke mensen. De Volkskrant is 
mijn grote liefde, vrees ik. Vraag maar aan 
mijn vrouw.’
 
Je was een van de eersten in Nederland 
die de nieuwe media serieus nam. Hoe 
zie je de situatie op dit moment?

‘Ik heb misschien als eerste gewaarschuwd 
dat de jongere generatie geen kranten meer 
zou lezen zoals wij dat deden. Dat ze hun 
nieuws elders zouden halen, niet loyaal 
zouden zijn aan een krant als merk, maar 
hooguit aan auteurs. Dit zou grote gevol-
gen hebben voor de journalistiek, omdat 
die onbetaalbaar zou worden. 

‘Nederlandse kranten verkopen nu dage-
lijks minder dan  drie miljoen exemplaren 
– vergelijk dat met de 4,5 miljoen in 2000. 
Die trend zet door, denk ik. En het beroerde 
is dat nog veel te veel dagbladjournalisten 
dat niet willen weten, hun kop in het zand 

steken, uit liefde en passie, want de dag-
bladjournalistiek is zo’n verrekte mooi vak 
en die krant is zo’n heerlijk ritueel elke 
dag.

‘Ik heb een gelijk gekregen dat ik nooit 
heb willen hebben. Goddank passen kranten 
zich langzamerhand aan. We zijn meer 
onderzoeksjournalistiek gaan doen en beter 
gaan vertellen. 

‘Ik lees elke dag briljante verhalen van 
jonge journalisten, die tien keer meer kun-
nen dan ik toen ik zo oud was, die nog gre-
tiger zijn, veel beter opgeleid, messcherp. 
Ook en vooral in de Volkskrant, maar ge-
lukkig ook in mijn eigen krant: wij hebben 
vier verslaggevers goeddeels vrijgemaakt 
voor onderzoeksjournalistiek en dat loont.

‘Tegelijkertijd word ik wat droef van alle 
infotainment, zowel in de krant als op tv. 
Naar DWDD kan ik niet meer kijken. Wat 
ooit een journalistieke talkshow was, is 
verzand in een haastige parade van BN’ers 
zonder al te veel diepgang. Doodzonde. 

‘En nog wat somberder word ik van het 
onvermogen van journalisten en hun uit-
gevers om eindelijk eens goed na te den-
ken over internet. Het is zo krampachtig, 
zo fantasieloos, zo benepen. Het kan niet 
anders of jongere journalisten zullen met 
een uitweg komen, een verdienmodel voor 
kwaliteitsjournalistiek. Als Rob Wijnberg 
met De Correspondent het niet doet, slaagt 
zijn jongere neefje er over vijf jaar in.’

Op je website (www.henkblanken.nl) 
schrijf je indringend en openhartig over 
je ziekte. Helpt dit je om de zaak op de 
rails te houden?

‘Ik schrijf erover omdat mijn ziekte me 

Zie verder pagina  3
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dan nog iets goeds brengt. Parkinson is 
op een perverse manier een fascinerende 
kwaal. Je gaat er niet dood aan, maar het 
loopt lullig af. In een rolstoel waarschijn-
lijk en als je pech hebt, dement. Het is 
onvoorspelbaar, want elk ziekteverloop 
is anders. Dat biedt een verhalenverteller 
honderd cliffhangers en een dramatische 
opbouw die, nou ja, altijd spannend is. 

‘Het maakt ook dat je je de wezensvra-
gen stelt waaraan je in een normaal leven 
voorbij gaat. Ik deed dat in elk geval, haas-
tig en onaandachtig als ik was. Wat maakt 
het leven de moeite waard? Wat wil ik nog 
doen in de tijd die me rest? Hoe ga je om 
met aftakeling? Hoe weinig weten we ei-
genlijk van onze hersenen? Hoe optimis-
tisch moeten we zijn – wat is dat voor rare 
norm in de samenleving? En hoe vertel ik 
dat, zonder larmoyant te worden, tenen-
krommend sentimenteel?’

 
Hoe gaat het nu met je? En hoe gaan 
mensen met je om? Kan me voorstellen 
dat sommigen het wat ongemakkelijk 
vinden nu ze weten dat je Parkinson 
hebt.

‘Parkinson is een rotziekte. Ik wens het 
niemand toe en wil niet doen alsof ik er 
plezier aan beleef. Maar ik kan niet ontken-
nen dat ik een aardiger mens ben gewor-
den, hopelijk ook voor mijn omgeving. 

‘Ik ben er vanaf de eerste dag volstrekt 
open over, en dat is soms wat genant, mis-
schien. Maar ik doe er niemand kwaad 
mee, hoop ik. Sommige dingen zijn nog 
steeds privé.

‘Of mensen het ongemakkelijk vinden? 
Tsja. Soms wel. Maar ze vinden het nog 
ongemakkelijker als ze het niet weten en 
een man tegenover zich hebben die een 
beetje trilt, zijn speeksel zit weg te slikken, 
een rare strakke blik heeft (dat heet het 
maskergelaat van Parkinson), en niet goed 
lijkt te luisteren. Bij interviews die ik voor 
mijn werk doe, zeg ik er nu vaak bij dat ik 
ziek ben. Dat helpt. Ook al omdat ik alles 
moet opnemen; mijn handschrift kan ik niet 
meer lezen, nog zo’n vreemd verschijnsel.’

Jan van Capel

Vervolg van pagina  2

Soms wordt het me te gortig. Zoals op dinsdag 
2 april  toen ik de sportbijlage van de Volks-
krant doornam. Als oud-chef van die winkel 

bekijk ik de verhalen met de nodige scepsis. 
Dat zal wel de aard van het beestje zijn. Nog 
nooit heb ik een ingezonden brief geschreven, 
aangezien ik een hekel heb aan bemoei-
zuchtige stuurlui langs de kant (de mastodon-
ten). Mijn vingers jeukten heus wel eens om 
de pr-machines voor het Nederlandse voetbal 
en de monarchie aan de kaak te stellen, maar 
dan dacht ik altijd: ze bekijken het maar, het 
volk krijgt de journalistiek die het verdient.

Tot de dag na Pasen dus. Ik wilde de uitslagen 
weten van het Nederlands kampioenschap drieban-
den – de belangrijkste spelsoort van het edele biljart-
spel – en vond ze niet. Een paar keer bladerde ik de krant 
door (met wel een groot korfbalverhaal), maar zelfs nadat ik mijn 
leesbril had opgezet, trof ik geen enkele score aan. 

‘Wat een eikels daar in Amsterdam, gromde ik. Wat heeft het 
topbiljarten in Nederland in hemelsnaam misdaan om door de 
Volkskrant-redactie volledig genegeerd te worden? Is er doping-
gebruik in het spel?

Om me af te reageren besloot ik een briefje naar ‘Opinie en 
debat’ te sturen. Met de volgende inhoud:

Dat de sportredactie van de Volkskrant zich tegenwoordig 
weinig tot niets gelegen laat liggen aan het biljarten is, hoe spij-
tig ook, een gegeven. Het grote aanbod van nieuws maakt het 
kennelijk moeilijk een verantwoorde keuze te maken. Mij stoort 
het echter dat in de krant van dinsdag 2 april geen letter, zelfs 
geen uitslag, is besteed aan het Nederlands kampioenschap 
driebanden, ook wel Masters genoemd. Via teletekst kwam ik te 
weten dat Jean-Paul de Bruyn de finale wist te winnen van Dave 
Christiani, terwijl de uitgesproken favoriet Dick Jaspers in de 
kwartfinale werd uitgeschakeld. Waarom de Volkskrant-lezer deze 
informatie is onthouden zou ik niet weten.

 Dat vond ik van mezelf wel een beschaafd briefje, dat het ver-
diende op de daarvoor bestemde pagina te worden geplaatst. Het 
was informatief, actueel, terzake en zeker niet beledigend (stel je 

voor!)  Maar zowel op 3 als 4 april gaf de rubriek niet thuis. 
Ik besloot Philippe Remarque, de hoofdredacteur, te bel-

len, kreeg zijn antwoordapparaat en vroeg hem wat 
je in het leven moest presteren om het ingezonden 
brievenparadijs van de Volkskrant te halen. Of woor-
den van gelijke strekking.

Op mijn mail meldde zich vervolgens Henk Mül-
ler van het walhalla in kwestie met een diplomatiek 
verhaaltje. Hij deed me denken aan minister  Tim-
mermans. ‘De expertise ontbreekt, wij kennen 
de afwegingen niet, de brief is doorgestuurd naar 
Marije Randewijk, de chef Sport. Ik hoop dat alles 

goed me je gaat.’
 Daarna  kreeg ik een keurig memo van Marije, die 

uitlegde waarom de biljartuitslagen waren gesneuveld. 
Ruimtegebrek was de oorzaak als gevolg van een plotse-

ling opduikende halve advertentiepagina. ‘Met zeer vriendelijke 
groet’, eindigde Marije.   
Wat ben ik nu wijzer geworden? Weinig. Men heeft mij niet 

willen of kunnen uitleggen waarom de krant, die het topbiljarten 
jarenlang heeft gevolgd – door mensen als respectievelijk Jan de 
Vries, Theo Nolens, ikzelf en Ab Schreijnders –  er nu zijn neus 
voor ophaalt. Alsof het 
stinkt. Terwijl andere 
denksporten (schaken, 
dammen, bridge) nog 
wel serieus worden ge-
nomen. 

Men heeft mij boven-
dien niet kunnen uitleg-
gen waarom een relevant 
briefje met een wat kri-
tische teneur uit de krant 
wordt gehouden.
 Dat zouden wij in onze 

tijd toch waarschijnlijk 
slimmer hebben aange-
pakt. 

Ben de Graaf 

Waarom geen driebanden meer in de krant?
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Arno Haijtema presenteert tweede roman
Arno Haijtema tussen enkele bezoekers 
tijdens de presentatie van zijn tweede 
roman, ‘Mond vol kiezels’. Die gaat over 
een bewolkte jeugd in twee betekenissen, 
legde hij uit tijdens de presentatie op 
zaterdag 7 april in de Nieuwe Boekhandel 
te Amsterdam. Hij verwees naar zijn jeugd 
onder de rook van de Hoogovens en naar 
het stotteren van zijn vader, waarmee hij 
eigenlijk geen raad wist.

Tegelijk met het verhaal schetst Arno een 
tijdsbeeld tussen 1967 en 1969 dat voor 
iedereen uit die tijd herkenbaar moet zijn.

De eerste exemplaren reikte hij uit aan 
zijn zoons Misha en Vito. Die vertelden blij 
te zijn dat zij dankzij het boek iets meer 
over hun opa te weten waren gekomen. 
‘We hadden er eigenlijk geen idee van.’

Ook aanwezig: schrijfster en oud-collega 
Judith Koelemeijer, die Arno stimuleerde 
bij zijn eerste boek.      Foto Jacques de Jong

Petra de With: eigenzinnige secretaresse
ALTIJD hulpvaardig en zorgzaam, heel veel lachen, creatief 

en akelig precies. In die bewoordingen werd Petra de With 
dinsdagmorgen 9 april de laatste eer bewezen tijdens een 

afscheidsbijeenkomst in de sfeervolle Lutherse Kerk in Monnic-
kendam. In aansluiting daarop werd zij begraven op de algemene 
begraafplaats in hetzelfde graf als waarin haar man Paul Kouwen-
berg te ruste werd gelegd in 2008.

Petra overleed woensdagmiddag 3 april op 63-jarige leeftijd na 
een slopende ziekte. Enkele tientallen familieleden, vriendinnen, 
vrienden en kennissen waren aanwezig om afscheid van haar te 
nemen. Onder hen ook een aantal oud-Volkskrant-collega’s, zoals 
Rita Smit, Paul Brill, Jan van Capel, Cees Gloudemans, Arno Haij-
tema en dagbladmanager Ruud Schets.

Eind jaren zeventig en begin  tachtig speelde Petra een beschei-
den, maar belangrijke rol op het redactiesecretariaat en de per-
soneelsafdeling. Velen hebben profijt gehad van haar kennis van 
zaken, precisie en creativiteit. Na haar Volkskrant-periode wijdde 
zij zich volledig aan een opleiding computeranimatie. 

Petra werd in maart 1950 geboren in het centrum van Amster-
dam, in de Voetboogstraat, waar haar ouders een melkwinkel dre-
ven. Al op jonge leeftijd kreeg zij veel gezinstaken toebedeeld, 
vertelde een neef. ‘Het was altijd zorgen en helpen. Maar door 
alles heen: blijven lachen.’

Haar zorgzaamheid is altijd gebleven. De zoon van Paul Kou-
wenberg, Elmer, raakte ernstig gehandicapt als gevolg van een 
zwaar auto-ongeluk in Amerika. Niets was Petra te veel om hem 
te ondersteunen en te helpen. Ook na het overlijden van Paul bleef 
zij hem liefdevol bezoeken en verzorgen. ‘Een groot geluk bij een 
groot ongeluk.’

Over Petra’s Volkskrant-periode diste hartsvriendin Ina Ruijter 
enkele smakelijke anekdotes op. Zoals over chef Fotoredactie Piet 
van der Vliet. ‘Als secretariaat waren we om beurten aanwezig 
bij de twaalfuursvergadering en noteerden dan in de notulen alle 
aanwezigen. Ik weet niet wat precies de aanleiding was, misschien 
was de eerste keer niet meer dan een tikfout, maar de naam van 
Piet van der Vliet kwam onjuist gespeld in de notulen terecht. 

‘Piet kwam verhaal halen bij Petra. Waarschijnlijk niet helemaal 
op de juiste toon. Want zijn naam is daarna nooit meer juist ge-

speld in de notulen van Petra terechtgekomen. Piet Vliet, Pieter de 
Vliet, Piet van ’t Vliet, Piet Vlietstra – de variaties kenden geen 
eind. Evenzovele keren kwam Piet zijn nood klagen. Vaag staat 
me bij dat de hoofdredactie er uiteindelijk aan te pas is gekomen 
om Petra’s creativiteit te beteugelen.’

Of over uitstapjes in het Amsterdamse kroegleven. ‘In de Am-
stelstraat hebben we eens aan drinkebroers geprobeerd uit te leg-
gen waar we werkten. Bij de Volkskrant. De Volkskrant? Ja, een 
landelijk dagblad. Nooit van gehoord!’

En natuurlijk lachen. Ina: ‘Een blik, een grinnik, een grimas. In 
mijn herinnering was het een constante giechelpartij. Wat natuur-
lijk niet waar is, want we hadden het druk. Nog geen computer. 
We tikten alles met doorslagjes in drievoud. Er was de dictafoon. 
Petra’s computer hing altijd vol met die gele post-it briefjes. Geen 
krabbeltjes, maar in prachtig handschrift.’

Na Petra’s overlijden kreeg Ina een mailtje van Ineke Jungschle-
ger: zij was een bijzondere meid die veel kon en op een eigenzin-
nige manier aanpakte, niks geen dienstbare secretaresse.

Ina:‘Ik kan het niet beter zeggen.’       
 Han van Gessel

Petra de With naast Paul Kouwenberg tijdens diens afscheid van 
de krant in 2001.                         Foto archief de Volkskrant


