
O orlog. Het 
ging erover 
in het 
gemeente-
raadsverkie-
zingendebat 

dat Frénk van der Linden 
leidde in Gooise Meren, een 
dag voor dit gesprek. “Zowel 
links als rechts wilde af van 
het Russische gas.” Zojuist 
sprak hij er in het radiopro-
gramma Spraakmakers over 
met collega’s. Onbegrijpelijk 
vindt hij het dat het Journaal
zijn verslaggever uit Kiev heeft 
teruggetrokken. “Als belangrijk-
ste nieuwsorganisatie van het 
land moet je daar zijn”, zegt de 
hoeder van het journalistieke 
geweten in Nederland. Weinig 
journalisten zijn zo intens bezig 
met het vak als Van der Lin-
den. “Elke dag waarop ik 
ergens met de trein naar toe 
reis, of het nu Gooise Meren 
of Peking is, knijp ik mezelf in 
de arm dat ik journalist mag 
zijn. Dat ik de vragen waarmee 

ik zelf zit kan voorleggen aan 
professoren én volkstribunen. 
Henk Ho� and noemde journa-
listiek ‘de volkshogeschool van 
het leven’. En dat is het.”

We maken een nieuwe 
oorlog mee, terwijl we de oude 
nog niet hebben afgesloten. 
Hoe komt dat?
“De Tweede Wereldoorlog is 
voor ons het ultieme ijkpunt 
als het gaat om goed en 
kwaad. Bij het maken van een 
oorlogsdocumentaire stel ik 
mezelf altijd de vraag: hoe 
zou ik in zo’n situatie hebben 
gehandeld? Zou ik de ander 
ook overhoopgeschoten 
hebben? Ischa Meijer zei ooit: 
‘Een interviewer interviewt in 
de kern altijd zichzelf.’”

Waar gaat ‘Oorlog in 
Westerbork’ over?
“Na de oorlog zijn er zo’n 
150.000 ‘foute’ Nederlan-
ders opgepakt en vastgezet, 
onder andere in Kamp Wes-

terbork. Ook vrouwen en kin-
deren. Het wrange was dat 
daar nog ongeveer negenhon-
derd Joden zaten, die niet op 
transport waren gezet. Ze 
werden verdacht van heulen 
met de Duitsers. Want, zo 
redeneerde men, anders zou-
den ze wel zijn afgevoerd naar 
Auschwitz. Bij gebrek aan per-
soneel werden tientallen 
Joden door het Militair Gezag 
aangewezen als bewakers. 
Dat ging vaak vreselijk mis. 
Maar stel je eens voor: je 
hebt familieleden verloren en 
staat oog in oog met mensen 
die daaraan hebben bijgedra-
gen. Behalve aan manschap-
pen was er gebrek aan voed-
sel, medicijnen en hygiëne. 
Bijna honderd van collabora-
tie verdachte Nederlanders 
overleden. In archieven vond 
ik getuigenissen daarvan, 
zoals van de jonge Ed van 
Thijn, de latere burgemeester 
van Amsterdam. Als tienjarige 
Holocaustoverlevende moest 

hij uitgeteerde, hulpeloze 
NSB’ers bewaken. Het was 
een van zijn ergste oorlogs-
herinneringen.”

Onlangs ontstond er 
commotie omdat het boek 
‘Het verraad van Anne Frank’ 
een Joodse notaris als 
verrader aanwees. Verwacht 
je rondom jullie documentaire 
ook zulke opschudding?
“Ik ben me bewust van de 
gevoeligheid. De Joodse 
gemeenschap zit nog met 
grote wonden en ik begrijp 
dat het pijn kan doen wan-
neer deze geschiedenis wordt 

‘De oorlog is ons ijkpunt 
van goed en kwaad’

In 2Doc: Oorlog in Westerbork belicht Frénk van der Linden de duistere 
maanden in het kamp na de bevrijding. ‘Ik stel me altijd de vraag: hoe zou ik 

hebben gehandeld?’
Tekst: Bram de Graaf, beeld: Mark Kohn

‘Elk verhaal valt 
in het niet bij 
de Holocaust 

maar moet toch 
worden verteld’

Frénk van der Linden maakte documentaire over Westerbork
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belicht. Feit blijft: er zijn 
102.000 mensen vanuit 
Westerbork naar de vernieti-
gingskampen weggevoerd. 
Elk verhaal over de Tweede 
Wereldoorlog valt in het niet 
bij de Holocaust, ook dit ver-
haal. Maar alle verhalen moe-
ten wel worden verteld.”

Welke verhalen werden 
vroeger bij jou thuis verteld 
over de oorlog?
“Mijn stoere opa had een 
transportbedrijf, zijn vracht-
wagens vervoerden bloembol-
len. De Duitsers con� squeer-
den er een van, en opa zei: 
‘Prima, hij staat op de kade.’ 
Daar aangekomen stond de 
vrachtwagen op blokken; mijn 
grootvader was van tevoren 
getipt en had de wielen in de 
duinen begraven. Opa deed 
wat hij kon, maar moest 
natuurlijk ook aan het werk 
blijven en kwam soms de 
Duitsers slim tegemoet. Hij 
had een grote mond. Ik heb 
die niet van een vreemde.”

Ook jouw vader was 
vrachtwagenchauffeur. 
Waarom ben jij dat niet 
geworden?
“Ik wilde niks anders, maar 
mijn vader zei: ‘Als je dat 
doet, kijk ik je nooit meer 
aan.’ Ik vind het nog altijd een 
romantisch vak. Als jochie 
reed ik vaak met mijn vader 
mee door Nederland. Toen ik 
wat ouder was mocht ik ’s 
zomers mee met zijn truckers-
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vrienden naar buitenlandse 
steden zoals Rome of Mar-
seille. In schriften beschreef 
ik de reizen en gesprekken 
die ik met mensen in die lan-
den voerde. Mijn eerste 
reportages.”

Waar kwam dat vandaan?
“Mijn vader was een enorme 
prater, mijn moeder een goede 
luisteraar. Van beiden heb ik 
iets. Mijn moeder vertelde dat 
ik als achtjarige bij haar op 
schoot kroop en met haar 
naar het Journaal keek. Met 
een wc-rol als microfoon deed 
ik dan de verslaggever na.”

En nu ben je ‘meester-
interviewer’. Zelf bedacht?
“Ik zou wel gek zijn! Ik heb 
mezelf nooit zo genoemd. Een 
journalistenvakblad betitelde 
me eens zo en vervolgens 
zette mijn uitgever dat op de 
achter�ap van mijn eerste 
interviewbundel. Toen ik dat 
zag heb ik het na de eerste 
druk laten verwijderen. Het is 
een potsierlijk woord. Al vind 

ik het natuurlijk wel leuk als 
ze het af en toe roepen.”

Je staat bekend om je sterke 
behoefte aan bevestiging, 
waar komt die vandaan?
“Sinds ik de documentaire en 
het boek over de echtschei-
ding van mijn ouders heb 
gemaakt, denk ik de oorzaak 
te kennen. Terwijl mijn zus 
Desiree en ik boven met een 
zak chips en een �es cola 
probeerden te overleven als 
tiener, sloegen mijn ouders 
elkaar beneden de hersens 
in. Wij waren niet in beeld. 
Mijn neiging om gezien en 
gehoord te worden staat daar 
niet los van, vermoed ik. Ik 
heb altijd het verlangen gehad 
te worden gezien. Nog steeds 
als ik een verhaal of docu-
mentaire aanlever, sta ik 
doodsangsten uit. Vinden ze 
het wel goed? Dat is toch raar 
op je 64ste? Ik geloof heel 
erg in wat ik doe en wie ik 
ben, en tegelijkertijd ben ik 
een klein, trillerig, onzeker 
mannetje. Ik ga dat nooit 
helemaal oplossen in mezelf.”

Na veertig jaar kreeg je het 
voor elkaar dat je ouders zich 
met elkaar verzoenden. In 
hoeverre heeft dat jou 
veranderd?
“Afgelopen weekend gingen 
Desiree en ik met onze part-

ners uit eten. Weer thuis rea-
liseerde ik me dat het aan 
tafel geen minuut over onze 
ouders was gegaan. ‘Dit is 
echt een revolutie in ons 
leven’, zei Desiree toen ik 
haar de volgende dag belde. 
Blijkbaar is er toch iets 
geheeld.”

Je ouders hadden geen 
maximaal gelukkig leven, zeg 
je ergens. Heb jij dat wel?
“Ik heb twee mooie huwelij-
ken achter de rug, zonder een 
oorlogseinde. En ik ben onge-
loo�ijk dankbaar voor waar ik 
nu ben terechtgekomen. Ik 
had geen makkelijke start. 
Als 22-jarige bij De Tijd inter-
viewde ik al ministers, kun-
stenaars en grote denkers. 
Die legden hun ziel aan mij 
bloot. Waarom? Ze moeten 
het gevoel hebben gehad dat 
dit ventje er toch iets van 
begreep. Ik had een spoed-
cursus volwassen worden 
achter de rug. Het was zo vre-
selijk en pijnlijk, maar ik had 
het nooit willen missen. Want 
zonder die ellende had ik het 
niet zo ver geschopt. Dat hoor 
je ook vaak terug in die oor-
logsverhalen. Het heeft men-
sen bezeerd en gevormd, 
maar ook veel gebracht. Dat 
is de paradox van de pijn.”

 ► 2DOC: OORLOG IN 

WESTERBORK  20.25  NPO 2

‘Mijn vader was een enorme prater, 
mijn moeder een goede luisteraar. 

Van beiden heb ik iets’
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NAAM: Frénk van der  
Linden
GEBOREN: Hillegom, 
14 oktober 1957
OPLEIDING: School voor 
Journalistiek
PRIVÉ: Getrouwd met 
actrice/cabaretière 
Mylou Frencken, ze 
wonen in Haarlem.
CARRIÈRE: Was van 1980 
tot 1991 redacteur bij  
De Tijd, waar hij naam 
maakte als interviewer. 
Sindsdien is hij freelancer 
voor kranten, tijdschrif-
ten en omroepen. Presen-
teert het NTR-radiopro-
gramma Kunststof en 
schreef meerdere boe-
ken. In 2021 verscheen 
een boek over de schei-
ding van zijn ouders. Over 
de Tweede Wereldoorlog 
maakte hij al documen-
taires als Het spoor naar 
Auschwitz en Ontsnapt 
aan vernietiging.
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