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tekst Maartje den Breejen  beeld Károly Effenberger
intErviEw

‘Ik 
Margriet van der Linden 

neemt afscheid

 wil mijn  
eigen pad

volgen’
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MargriEt van dEr lindEn

Linden – lesbisch. Mensen zoeken bij mij blijkbaar niet op: 
Margriet van der Linden – veel boeken gelezen. Wie mij 
kent, weet dat ik lesbisch ben. Maar als ik ergens ben waar 
mensen me niet kennen, weet ik weer hoe al die coming-outs 
voelden. “Willen jullie een double bed?” vragen ze bij de 
hotelreceptie. “Nee,” – en dan volgt weer een coming-out 
– “we willen een kingsize bed.” 
Kitty en ik gingen op huwelijksreis naar de Amalfikust bij 
Napels. We lunchten iedere dag aan de baai van een azuur-
blauwe zee op het terras bij Salvatore, een Italiaan ter 
grootte van een Amerikaanse ijskast. Zijn moeder stond 
achter de pannen. We hadden een glaasje gedronken bij de 
lunch en Kitty, die behoorlijk Italiaans spreekt, riep de zo-
veelste dag dat we daar aten: “Salvatore, we zijn net ge-
trouwd!” Hij trok een ontzet gezicht en de rest van de dag 
hebben we hem niet meer gezien.
De volgende dag wilde Kitty niet meer naar dat terras. “Ja-
wel,” zei ik, “we gaan er gewoon zitten.” We zaten nog niet 
of we hoorden een Godfather-achtig orkestje naderen. Net 
toen het achter de rots vandaan kwam, rende Salvatore naar 
buiten en riep: “For you. For your matrimonio!” Kitty was 
bijna in tranen. “Wat ontzettend aardig!” zei ze. Bleek het 
orkestje te spelen ter gelegenheid van het feest voor de hei-
lige Zusenmezootje. Maar vanaf die dag was het goed.’

Waarom ben je getrouwd?
‘We wilden een gefundeerde basis. Kitty en ik zijn onze eigen 
familie. Met onze vrienden erbij vormen we een framily, 
om een woord van Obama te lenen. Ja, dat klinkt klef, maar 
als het gezelschap aan familie niet zo groot is, zijn dat pret-
tige gedachten.’

Na de school voor journalistiek maakte ze een vliegende 
carrière. Ze werkte als redacteur bij het Nieuw Israëlietisch 
Weekblad. Ze werkte voor het programma De Ronde van 
Witteman, voor RTL Nieuws, werd presentator bij 5 in het 
Land, correspondent in New York voor de TROS (Twee 
Vandaag), SBS6 en Net 5. Ze werkte als presentator bij de 
lokale omroepen AT5 en RTV Noord-Holland. Ze werd 
hoofdredacteur van Blvd, had columns in De Pers en pre-
senteerde in 2009 Zomergasten nadat ze een jaar eerder 
was aangetreden als hoofdredacteur van Opzij. Voor die 
functie was ze gevraagd.

Was je daar verbaasd over?
‘De vraag overviel me, want ik stond op het punt een paar 
weken naar Amerika te gaan. Maar verbaasd was ik ook 
weer niet. Sinds die ontdekking op de middelbare school 
had ik – onder het mom van interesse in Simone de Beau-
voir en Joke Smit, maar feitelijk op zoek naar die ene zin 
over lesbische liefde – al de hele internationale feministische 
bibliotheek doorgenomen. Mijn interesse in de vrouwenzaak 
is toen gewekt en alleen maar groter geworden. Later heb 

e locatie voor het afscheidsinterview 
moest voldoen aan drie voorwaarden: 
je moest er buiten kunnen eten, je 
moest er lekker kunnen lunchen en de 
plek moest iets met haar te maken heb-
ben. Het werd Daalder in de Jordaan, 
dat een terras heeft op het midden van 
– toeval – de Lindengracht waar Mar-
griet van der Linden niet ver vandaan 
woont. Een Jordanese vrouw riep haar 
zojuist nog na: ‘Is het woar? Goa je weg 
bij de Opsei?!’ 
Het nagerecht in het driegangenmenu 
vervangt de kok op verzoek van Van 
der Linden – ‘Ik ben niet zo van het ijs 
en zo, jij wel?’ – door een extra voor-
gerecht. De serveerster dekt de tafel 
met linnen en zilver, zet brood neer, 
sodawater en een fles witte wijn in de 
koeler. Het is dan alweer een paar we-
ken geleden dat Van der Linden op een 
ochtend de redactie bijeenriep ‘omdat 
ze iets wilde vertellen’. Er ontstond een 
licht gespannen sfeer. ‘Gaat er iemand 
dood?’, ‘Is er iets ergs?’ 
De openingswoorden van Van der Lin-
den: ‘Heeft iedereen koffie? Goed. 
Vandaag zijn Kitty en ik drie jaar ge-
trouwd.’ Opluchting. ‘En verder heb ik 
besloten te stoppen bij Opzij.’ Stilte. 
Het nieuws kwam onverwacht. 
Van der Linden: ‘Ik merkte dat ik al 

‘Sommige  
leraren op de  

reformatorische  
school zagen zelfs  

in de lengte van  
onze haren gelonk  

van de duivel’

‘Als hoofdredacteur van Opzij word je heel snel als humorloze doos weggezet,’ 
zegt Margriet van der Linden, ‘daaraan heb ik moeten wennen.’ Gedurende de 
vijf jaar dat ze het blad leidde, is het feminisme met nieuw elan omkleed, stelt  
ze in een terugblik waarin het ook gaat over haar streng gereformeerde jeugd. 
‘In die omgeving heb ik een liefde voor vrijheid ontwikkeld die als een rode 
draad door mijn leven loopt.’

pratend schor werd, want het was voor mij een heuglijke, 
maar natuurlijk ook een ingrijpende mededeling. Het is 
nogal een stap, een sprong in het diepe. Ook voor de redac-
tie, die daarmee een onzekere tijd ingaat. Dat realiseerde 
ik me heel goed.’

Waarom vertrek je?
‘Ik had van de uitgeverij een droomcontract aangeboden 
gekregen, een uitbreiding van mijn bestaande contract 
waarbij ik aan het hoofd zou staan van Opzij als platform 
met meerdere pijlers: niet alleen het blad en de website, 
maar ook meer evenementen in de geest van de Top-100 
van machtige vrouwen, en congressen met bedrijven. Ik zou 
me daar de komende twee, liever nog vijf jaar aan commit-
teren. Hoe langer ik erover nadacht, hoe meer ik het gevoel 
kreeg dat ik dat niet moest doen. Ik ben 43, ook weer niet 
heel oud, maar ik wil ook nog een boek schrijven, reizen, 
me intensiever bezighouden met vrouwen- en homorechten 
wereldwijd, me nog meer in buitenlandse politiek verdiepen. 
Ik kan er heel slecht tegen als mijn leven wordt bepaald 
door externe factoren. Ik wil mijn eigen pad volgen. Er be-
staat een peuterfoto van mij, ik moet jarig zijn want er staat 
een joekel van een taart voor mijn neus. Je ziet dat ik met 
mijn ene hand mijn moeder wegduw en met mijn andere 
vol in de taart grijp.’

Als in: mama taart niet aansnijden, zelf doen!
‘Ja. Ik ben in Ridderkerk opgegroeid in een zeer norma-
tieve, orthodox-gereformeerde omgeving, waarin het indi-
vidu ondergeschikt is aan het geloof. In die omgeving heb 
ik een liefde voor vrijheid ontwikkeld die als een rode draad 
door mijn leven loopt.’

Heb je zelf ooit in God geloofd? 
‘Hartstochtelijk. Zoals kinderen doen. Ik zag hem als een oude 
man, een soort Sinterklaas, met een lange, grijze baard en 
een vriendelijk gezicht. Hij woonde boven, waar de hemel is.’

Sprak je met God?
‘Ja, door te bidden. Bidden is het intiemste gesprek. Je zoekt 
Gods aanwezigheid en praat tot hem. In mijn vroege kin-
dertijd was het een vast kindergebed: Ik ga slapen, ik ben 
moe. Later maakte ik zelf iets van mijn gebeden en daarbij 
had ik via de kerk en catechisatie wel enige richtlijnen mee-
gekregen over wat wel en niet gepast is in gesprek met God. 
Je vraagt hem niet: “Geef alstublieft een 8 voor Engels.” Wel: 
“Here, geef mij wijsheid bij het tentamen Engels.”’ 

En werkte dat?
‘Ik ben geslaagd. Maar het was bepaald geen gelopen race. 
In mijn eindexamenperiode heb ik dagen achtereen, zo niet 
volcontinu gebeden. Mijn middelbareschooltijd verliep 
moeizaam. Ik pleegde passief verzet want er was voor mij 

besloten, door mijn ouders, dat ik naar 
de reformatorische scholengemeen-
schap in Rotterdam moest, waar je als 
meisje verplicht was een lange rok of 
hooguit een besmuikte broekrok te 
dragen. En waar sommige leraren zich 
als leden van de taliban gedroegen en 
zelfs in de lengte van de haren gelonk 
van de duivel zagen.’

Hoe heb je je middelbareschooltijd 
overleefd?
‘Ik heb alles met klieren en lachen op-
gelost. Als ik slim was geweest, had ik 
heel erg mijn best gedaan op alle vak-
ken om zo snel mogelijk van die school 
af te komen. Maar nee hoor, ik zakte 
in de derde klas door de vloer van het 
vwo naar de havo en moest daar ook 
nog eens een jaar overdoen.’

En dan was je ook nog op meisjes 
in plaats van jongens.
‘Ja, ik voelde intuïtief aan dat ik op 
meisjes viel. Dat gegeven heb ik gepar-
keerd. Ik sprak sowieso met mezelf af 
dat nooit en te nimmer en zeker niet 
op dat moment aan iemand te vertel-
len. Ik was ervan overtuigd dat het in 
die omgeving heel slecht zou vallen en 
dat ik ook nog eens de kans zou lopen 
te eindigen op de divan van de gere-
formeerde gezondheidszorg.’

Maar je viel niet meteen van je 
geloof ?
‘Ik rebelleerde altijd, maar níét tegen 
de God van de Bijbel zoals ik die had 
leren kennen en die had gezegd: op 
vrouwen vallen mag niet. Dus ik had 
verkering met jongens, waarin de bal-
sporten een belangrijke rol speelden.’

Wanneer besloot je tot je coming-
out?
‘Op de Evangelische School voor Jour-
nalistiek ging ik opeens als een dolle 
presteren en volop op ontdekkingsreis. 
Ik sprak mensen van alle gezindten. 
En ik werd verliefd, tijdens een stage. 
Verliefdheid helpt, dan ga je door 
roeien en ruiten. In die periode heb ik 
het mijn ouders verteld.’ 

Hoe reageerden die?
‘Wat ik in mijn tienertijd al voorvoelde, 
kwam uit: mijn ouders reageerden ont-
steld. Ik zie hen al een tijd niet meer. 
Dat is een groot verdriet. Voor beiden, 
daar ben ik van overtuigd. Ik kon en 
wilde alleen niet meer verder als een 
geamputeerd kind dat haar leven en 
identiteit bij bezoek op de deurmat laat 
staan en bij het afscheid weer oppakt 
en meeneemt naar Amsterdam. Dat 
kon ik niet meer opbrengen.’ 

Van der Linden zwijgt, denkt. Dan: ‘Ik 
begrijp wel dat het opbiechten aan je 
ouders als de coming-out wordt gezien, 
maar ons soort mensen heeft voortdu-
rend coming-outs, soms meerdere op 
een dag. Inmiddels, nu ik wat bekender 
ben, hoeft dat niet meer. Als je mij 
googlet, krijg je als eerste: Margriet 
van der Linden – relatie; Margriet van 
der Linden – Kitty; Margriet van der 
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ik meegewerkt aan de campagne van Hillary Clinton, waar 
de onderwerpen “glazen plafond”, “de eerste vrouwelijke 
president” en “seksisme” uitgebreid aan bod kwamen.’

Toen je net was aangetreden, zegden veel trouwe 
lezers hun abonnement op.
‘De functie van hoofdredacteur van Opzij is niet geschikt voor 
gelukszoekers. Zeker in mijn begintijd toen het blad op de 
schop moest om een jonger lezerspubliek te trekken. Mensen 
van mijn leeftijd lazen het niet meer. Opzij moest nieuwe 
thema’s aansnijden, schijnbaar belegen emancipatoire on-
derwerpen nieuw leven inblazen. Als hoofdredacteur moet 
je begrijpen waar je die moet zoeken en hoe die te benoemen. 
En daarbij schop je mensen onbedoeld tegen de schenen. In 
de feministische kerk zetelt een harde kern, die wil de felheid 
van het verleden terug, toen men tenminste nog dingen voor 
elkaar kreeg. Ik snap dat. Maar je hebt ook mijn generatie, 
die niet een heel andere visie heeft, maar wel de boodschap 
op een andere manier wil ontvangen. Die afweging moet je 
maken om te voorkomen dat de kerk leegstroomt.’

Opzij werd te glossy bevonden. 
‘Sommige lezers vonden dat inderdaad. En ja, een paar jaar 
geleden kon je zien dat we zoekende waren. Maar we heb-
ben ons herpakt: we zijn trouw aan de roots, helder in de 
boodschap, maar wel met de vorm en de toon van nu. De 
klachten bleven wel komen, hoor. Dat gebakkelei onderling 
hoort bij het feminisme, echt, in het buitenland is het niet 
anders. Een vrouw kan zich uit de naad werken voor een 
opvanghuis voor meisjes in Pakistan, maar er is altijd wel 
iemand die tegen haar zegt: over Afrika hoor ik je nooit.’

Hoe word je een boegbeeld van Opzij? 
‘Ik hechtte eraan veel naar buiten te treden, want de media 
zijn nu eenmaal essentieel voor de bekendheid van een merk 
of beweging en waar die voor staat. Toen Balkenende tegen 
Mariëlle Tweebeeke zei: “U kijkt zo lief,” twitterde ik meteen: 
“Wat een schandalige opmerking.” De volgende dag heeft 
Balkenende zijn excuses aangeboden. Waarop Tweebeeke 
trouwens relativerend reageerde, want ze wilde duidelijk 
niet zuur – ook zo’n woord – overkomen. Dat is de stan-
daardreactie van vrouwen op wat “welwillend seksisme” 
heet. Mensen moeten begrijpen waarom die opmerking 
ongepast is. Je moet stelling durven nemen als hoofdredac-
teur van Opzij. En weten dat je heel snel als humorloze doos 
wordt weggezet. Daaraan heb ik moeten wennen.’

Die functie gaf je ook status, roem – genoot je  
daarvan?
‘Het is mooi dat de hoofdredacteur van Opzij nog steeds 
aanzien heeft. Dat is goed voor Opzij. Het is ook niet slecht 
geweest voor mij, dus ja: best prettig. Toch is er ook een 
keerzijde: je loopt een groot afbreukrisico. En het bracht 

verstilling met zich mee, een publieke 
voorzichtigheid. Ik was me bewust van 
het tijdschrift dat ik vertegenwoor-
digde terwijl ik in mijn persoonlijk 
leven veel vrijer en uitdagender ben. 
Dus ik hoop die “inner voice” weer 
meer toe te laten. Ik denk niet dat ik 
door mijn vertrek minder zichtbaar zal 
worden, integendeel: ik heb een enor-
me drang verhalen te vertellen, opinies 
te delen.’ 

Wat heb je in die vijf jaar voor 
elkaar gekregen?
‘Dat emancipatie, het feminisme zelfs, 
levend is gehouden en met nieuw elan 
omkleed. Het feminisme was dood, de 
emancipatie voltooid, we moesten ons-
zelf maar opheffen, et cetera. Dat werd 
gezegd en geschreven. We hebben 
standgehouden, onszelf meer laten 
zien en we vonden nieuwe medestan-
ders. Misschien is de beweging rond-
om Opzij kleiner vergeleken met de 
hoogtijdagen van weleer, maar ook dat 
past bij deze tijd. Vrouwen ervaren de 
noodzaak van allerlei huidige thema’s 
veel minder dan bijvoorbeeld het aan-
sprekende “baas in eigen buik” van 
vroeger. Thema’s van nu, zoals de ver-
deling van werk en zorg of het aantal 
vrouwen in topposities, zitten subtieler 
verstopt onder verworvenheden waar-
door ze minder belangrijk lijken en 
moeilijker zijn aan te passen. Onge-
merkt schiet de maatschappij in een 
status quo, waaruit het moeilijk ont-
waken is. Daarom zou er juist nu meer 
aandacht voor emancipatie en femi-
nisme moeten zijn.’

Wat zou je de lezers willen meegeven?
‘Durf elkaar aan te spreken op deze 
issues en durf gunnend te zijn. Dat 
geldt voor schoolplein, werkplek en 
boardroom. Madeleine Albright zei 
ooit: “Er is een speciale plek in de hel 
voor vrouwen die een andere vrouw 
niet helpen.” Ik wil het iets vrolijker 
inzetten: “Er is een speciale plek in de 
hemel voor vrouwen die een andere 
vrouw de helpende hand bieden.” Ein-
digen we toch nog met de hemel.’ 

‘Ik heb een 
enorme drang  

verhalen te  
vertellen,  

opinies te delen’

MargriEt van dEr lindEn

Geboren: 31 januari 1970   
Religieuze overtuiging: geen, en houd er nu 

maar eens over op  
Grootste ergernis: smakkende mensen  

Wil altijd nog: een groot gezin  
Keihard lachen: met vrienden aan tafel  

en na de deadline  met de redactie  
En janken: ook! 

Goede grap: in een redactievergadering vroeg 
iemand: ‘Wie heeft er wel eens een nare anale 

ervaring gehad?’ en stak zelf meteen haar 
vinger op. De rest nam zwijgend een koekje 

Voor het laatst geschaamd: een bezoek dat ik 
had moeten brengen, een kaartje etc. 

Voor het laatst trots geweest: op het 40-jarig 
jubileumnummer van Opzij met een zwarte 
vrouw op de cover, die goed heeft verkocht 

ondanks die racistische tijdschriftenwet  
dat een zwarte vrouw niet verkoopt 

Drie grote momenten van geluk: slagen voor 
de middelbare school, wonen en werken in New 

York, de liefde vinden 
Afscheid is: tegen elkaar kunnen zeggen 

dat het goed is en verder reizen

Margriet  
van der Linden in 

154 
woorden
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