FRéNK VAN DER LINDEN
‘Scherpzinnig, diepgravend en fair' voorzitter van
debatten en congressen met grote interview
ervaring.

Categorie
Energie, Klimaat & Milieu, Politiek, Cultuur,
Muziek & Maatschappij

Type
TV, Radio presentator | Journalist

Inzetbaarheid
Keynote spreker, Dagvoorzitter/ Presentator,
Workshops, Masterclass, Debat

Talen
EN, NL, F

Biografie
Frénk van der Linden, freelance journalist, werkt
voor de NTR-radio (Kunststof), KRO/NCRVtelevisie (Brandpunt) en de Volkskrant. Hij
publiceerde sinds eind jaren zeventig talloze
interviews, reportages en documentaires.
‘Schoolvoorbeelden van prestaties op zeer hoog
niveau’, oordeelde de jury die hem de Prijs voor
de Nederlandse Dagbladjournalistiek toekende
voor vraaggesprekken in NRC Handelsblad. Aan
het begin van zijn loopbaan won hij al Het
Gouden Pennetje.
Van zijn hand verscheen onder meer de bundel
Tot op het bot - gesprekken over ziel & zaligheid
(interviews met o.a. Freddy Heineken, Johan
Cruijff, Frits Bolkestein en Jan Wolkers), door
Paul Witteman omschreven als 'een
interviewbijbel'. Een tweede verzameling, Laten
we eerlijk zijn - 25 jaar spraakmakende
gesprekken, werd opgenomen in de Canon van

de Journalistiek. De Volkskrant: ‘Frénk van der
Linden is de gelijke geworden van legendarische
interviewers als Bibeb en Ischa Meijer.’
Samen met regisseur Gisèla Mallant maakte
Frénk de documentaire Verloren Band, over de
veertig jaar durende koude oorlog tussen zijn
ouders na hun scheiding. De enthousiast
ontvangen film leidde tot een verzoening. Een tvportret over de Rotterdamse burgemeester
Aboutaleb, gefilmd in samenwerking met Piet
de Blaauw, deed door de kritische toon veel stof
opwaaien.
Frénk was de afgelopen jaren regelmatig te gast
in De Wereld Draait Door en het Mediaforum op
Radio 1. Hij is initiatiefnemer en presentator van
het jaarlijkse Grote Interviewgala in de
Amsterdamse Stadsschouwburg. Ook geeft hij
masterclasses interviewtechniek op scholen en
redacties van kranten, tijdschriften en
radio/televisieprogramma's.
Naast zijn journalistieke werk leidt Frénk
debatten en congressen. Sinds kort organiseert
hij zelf ook bijeenkomsten over
maatschappelijke vraagstukken. Onlangs
kruisten bijvoorbeeld neuroloog Dick Swaab en
filosoof Daniel Dennett onder zijn leiding de
degens over de vraag of de vrije wil bestaat.
In zijn woonplaats Haarlem is Frénk al enige
jaren Duurzaamheidsambassadeur.
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