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Elke dag bezig 
met de Jacksons

Ze is elke dag in de weer met de 
Jackson-dynastie. Janneke van der 
Linden, die jarenlang in Reuver 
woonde, beheert een 
internationaal platform vol 
nieuwtjes en informatie over 
concerten. „Als ik opneem in het 
Engels weten collega’s genoeg, 
dat zal vast weer een Jackson zijn.”

A
DOOR RUUD MAAS

A
ls je iets wilt weten over de
Jacksons, vind je het op Jackson
Source”, stelt de in Reuver
opgegroeide Janneke van der
Linden (38) trots. Het laatste
nieuws, wie wanneer een album
uitbracht, welk familielid waar
optreedt en hoe het met iedereen

gaat - tot aan de nieuwste generatie aan toe. 
Gemiddeld is Van der Linden - die nu in 
Nijmegen woont - één tot drie uur per dag in 
de weer met de dynastie. Ze struint het 
internet af, mailt, belt en facetimet met de 
familie en is regelmatig bij een van hen te 
gast in Amerika. „Ze zijn een deel van mijn 
leven geworden. Als ik tijdens het werk mijn 
telefoon opneem in het Engels weten de 
meeste collega’s genoeg, er zal vast weer een 
Jackson bellen. Ik werk ook met ze aan 
verschillende projecten en ondersteun hen 
bij hun online communicatie en bij veel 
zaken achter de schermen. Verder verzorg 
ik bijvoorbeeld de vormgeving van covers, 
singles en albums van Tito Jackson. Ik vind 
het een enorme eer om dat te mogen doen 
en om te ervaren dat de familie blij is met 
wat ik doe.”
Haar fascinatie voor de beroemde muzikale 
familie ontstond toen ze met een vriendin-
netje en de ouders van dat meisje als 
elfjarige Michael Jackson zag optreden in 
De Kuip, in 1992. Een waanzinnige belevenis, 
vindt ze. Later volgden concerten van onder 
andere Janet Jackson en 3T en werd ze 
wederom weggeblazen. Toen ze op haar 
zeventiende een vacature voor de Neder-
landse fanclub zag, hapte ze toe. Ze begon 
met het vertalen van nieuwsbrieven en dat 
werk groeide uit tot, ja wat deed ze daar 
niet? Toch stopte de club halverwege de 
jaren tweeduizend, mogelijk nam de popula-
riteit van de fanclub af door de opkomst van 
internet. „Maar omdat ik vond dat de fans 
een plek moesten hebben waar ze op de 
hoogte werden gehouden, begon ik als 

tijdelijke oplossing met de Jackson Source en 
het uitbrengen van een jaarlijks magazine. 
Wat ik niet had verwacht is dat de dienstver-
lening wereldwijd door fans werd omarmd 
en een hit bleek. Geweldig vind ik het ook 
dat de Jacksons het magazine graag opge-
stuurd krijgen en elk jaar meewerken aan 
interviews.”

Intens contact
Het contact is al jaren uitstekend. Het begon Het contact is al jaren uitstekend. Het begon 
met 3T (Taj, Taryll en TJ, de zoons van Tito). 
„In de jaren negentig waren zij mega hot. Ik 
woonde nog in Reuver en moest direct na 
het concert weg om de laatste trein te 
kunnen halen. Ik kon dus nooit wacht- 
houden bij de hotels waar ze verbleven, 
zoals andere fans. Gelukkig kwam ik via de 
fanclub toch met ze in contact. Toen ik in 
2004 eerder dan 3T zelf wist dat de groep 
een single ging uitbrengen in Nederland, 
belde Taj me. En een jaar erna wilde Jer- 
maine meewerken aan een interview, dat 
werd een geweldige kennismaking. Het jaar 
erop kreeg ik ook contact met Jackie, die 
met een Nederlandse is getrouwd. Hij 
nodigde me uit voor een ontmoeting in 
Haarlem. Toen The Jacksons in 2012 mee- 
deden aan The Night of The Proms in 
Antwerpen en Rotterdam nodigden ze me 
voor alle optredens backstage uit. Doordat 
je dan veel tijd met elkaar doorbrengt geeft 
dat ruimte om ze een beetje te leren kennen. 
Sindsdien is het contact nog intenser. We 
wisselden nummers en e-mailadressen uit 
en ik bood mijn hulp aan. Langzaamaan 
vertrouwden ze me en gingen we samenwer-
ken.” Ook werd ze meermaals uitgenodigd 
bij enkele familieleden in Amerika.
Of ze nooit door die warme ontvangst 
overdonderd was? „Ik ben eerlijk gezegd 
nooit van de leg geraakt door de ontmoetin-
gen. Dat geldt niet voor vele andere fans die 
soms veel betalen voor een meet and greet. 
Het jammere is dat ze dan zo zenuwachtig 
zijn dat ze vergeten hallo te zeggen en half 
huilend op de foto gaan. Dat heb ik nooit 

gehad. Natuurlijk ben ik soms onder de 
indruk, maar dan begin ik lekker te kletsen. 
Inmiddels weet ik ook dat de Jacksons juist 
mijn Dutch honesty waarderen. Als ze me 
vragen wat ik ergens van vind, vertel ik dat.”
Nu timmert ook de tweede generatie 
Jacksons aan de weg. „3T was succesvol en 
Taryll doet ook soloshows. Ook anderen 
doen het prima, ik denk dat men hun namen 
over een paar jaar zeker kent. De zoon van 
Rebbie, Austin Brown, maakt leuke muziek 
en Jaafar, de op een na jongste zoon van 
Jermaine, wordt qua stem zelfs gezien als de 
reïncarnatie van Michael. Van Michaels 
kinderen doet Paris het erg goed.”
Het raakt haar wel dat ‘de oudere garde’, 
The Jacksons, niet altijd de erkenning krijgt 
die ze volgens haar verdient. „Ik weet hoe 
hard de broers werken, ze treden nog veel 
op. Zij zijn in mijn ogen de enige waardige 
mensen om de liedjes van The Jackson 5 te 
zingen. Terwijl ik om mij heen ook veel 
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tributebands zien. Ga dan naar de originele 
leden denk ik dan, nu dat nog kan.”
Dat de familie regelmatig in de belangstel-
ling stond en staat vanwege vermeende 
ruzies, steekt haar. „Mijn indruk is dat ze 
zielsveel van elkaar houden en goed weten 
dat het succes van de één, het succes van 
allemaal is. Iedereen gaat af en toe door 
moeilijke tijden. Maar als er bij hen iets 
gebeurt, blaast de pers dat gelijk op. 
Negenennegentig van de honderd verhalen 
kloppen niet, dat weet ik door mijn contact 
gewoon.”

Leugens
Ze vindt het vreselijk dat de laatste tijd veel Ze vindt het vreselijk dat de laatste tijd veel 
aandacht uitgaat naar het vermeend 
kinder- misbruik door Michael Jackson. 
Ze gelooft dat niet. „Je kunt Michael hooguit 
vreemd noemen. We hebben het de hele tijd 
over gefabriceerde leugens van een paar 
gefrustreerde jongens. Het staat haaks op 
waar we het over zouden moeten hebben: 
een stel nog altijd legendarische mannen die 
vijftig jaar geleden een groep begonnen en 
met die muziek nog overal mensen blij 
maken. Het zal helaas tijd kosten voor dit 
gedoe overwaait. Misschien is het wel aan 
de nieuwe generatie om zich er sterk voor te 
maken dat de familienaam wordt gezui-
verd.” Michael Jackson, die vandaag precies 
tien jaar dood is, heeft ze tot haar spijt nooit 
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Daar moet ik me bij neerleggen.
Wel heeft hij ooit een

boodschap voor de
fanclub opgenomen.
Hij noemde mij niet

bij naam, maar dat
hij wist dat
 iemand in
Nederland zich zo
voor hem inzette,
vind ik al een
zege.”
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DAT MICHAEL 
JACKSON WIST 
DAT IEMAND IN 
NEDERLAND ZICH 
ZO VOOR HEM 
INZETTE, VIND IK 
AL EEN ZEGE.
Janneke van der Linden
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Janneke van der Linden met moeder 
Katherine Jackson in 2014 (1), The Jacksons 
in 2015 (2), Michaels kinderen Prince en Paris 
in 2011 (3), LaToya in 2010 (4), Tito in 2017 (5) 
en Jermaine en zonen Jaafar en Jermajesty in 
2017 (6). FOTO'S JANNEKE VAN DER LINDEN
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