
EXCLUSIEF

        ‘Ik zei tegen Claus
dat ik Duitsers haatte!’

Willibrord Frequin met 
zijn vrouw Gesina.

H et leven was de afgelopen 
jaren niet mild voor WILLI-
BRORD FREQUIN (78) en 

zijn partner GESINA LODE-
WIJKX (58). Na onder meer vijf 
tia’s, een tumor in zijn been en het 
laten plaatsen van een bypass was 
de presentator toe aan wat rust. 
Corendon vloog hen in vier uurtjes 
naar het Blue Lagoon Ocean Hotel 
op het zonnige Griekse eiland Kos. 

Aansterken op Kos na operaties en leven vol avonturen

Voor veel mannen was hij al 
een held, maar sinds zijn 
deelname aan het reispro-
gramma ‘Beter Laat dan 
nooit’ spreken ook vrouwen 
WILLIBRORD FREQUIN gere-
geld aan op straat. Zelfs in 
Griekenland, waar de pre-
sentator op uitnodiging van 
PRIVÉ en Corendon samen 
met zijn vrouw GESINA een 
weekje vakantie vierde. De 
zon deed de, van een zware 
operatie herstellende, legen-
darische tv-maker zichtbaar 
goed. ‘Ik vind het leven best 
moeizaam, maar ik geniet er 
toch van.’
Door FRANK WAALS 
Foto’s FERRY DE KOK
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Lees verder op de volgende pagina.

Een plek waar beiden inmiddels 
kind aan huis zijn. 
‘Eerder dit jaar waren we hier ook 

al, dus we hebben de-
zelfde restaurantjes 
opnieuw bezocht,’ al-
dus Willibrord. ‘Toen de 
eigenaar van onze favo-
riete stek ons in de ha-
ven zag aan komen lo-
pen, kwam hij ons met 
gespreide armen tege-
moet en kuste hij ons. 
Op de een of andere ma-
nier onthoudt men mijn 
bezoek, waar ik ook 
maar kom. Misschien 
heeft het te maken met 
het feit dat ik altijd hoffe-
lijk ben en vanwege de 
bucket met ijs en daarin 
drie pilsjes die ik bij elk 
restaurant bestel. Die 

moeten ze dan naar de tafel ko-
men brengen. Anderen zie je dat 
niet zo snel doen maar bij mij 
stond ie al meteen klaar.’

Waarom is Kos zo aangenaam?
‘Allereerst vanwege de reistijd. 
Vanaf Schiphol bracht het vliegtuig 
ons in een mum van tijd van de 

Willibrord:Willibrord:
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WillibrordWillibrord

regen naar de zon met daarbij een 
lekker briesje. Het is een leuk ei-
land met allemaal gezellige dorp-
jes en winkeltjes. De toenadering 
van Nederlanders is er, waar ik ook 
kom, altijd. Al is dat de laatste tijd 
wel wat veranderd. Door mijn jaren 
op tv met De week van Willi-
brord was ik voor mannen al een 
held, iets waar ik het 
natuurlijk volkomen 
mee eens ben, 
maar door Beter 
laat dan nooit 
word ik nu meer 
dan ooit door 
vrouwen aangesproken.  
Niet vanwege mijn imago van 
stoere kerel, maar omdat ze me zo 
sympathiek vinden. Even een 
knuffel of een selfie, het gaat maar 
door. Andersom spreek ik dames 
ook geregeld aan. Dat ben ik nooit 
verleerd.’
Gesina: ‘Ik sta erbij en kijk ernaar. 
Door al die jaren zo zijn nek uit te 
steken voor minderbedeelden of 
mensen in moeilijkheden, krijgt hij 
nu de waardering die hem zo toe-
komt.’
Willibrord: ‘Ze houden me soms 
vast alsof we verkering hebben. 
Daarin zijn ze nooit terughoudend.’
Gesina: ‘Het beste wat Nederland 
ooit is overkomen zeker? Ik moet 
er altijd wel om lachen. Er hoeft 
maar even iemand bij ons aan het 
tafeltje te komen staan en dat hele 
toneelstuk begint weer van voren 
af aan. Dat blije, dat vereerd voe-
len door een complimentje van 
Willibrord.’

Gesina, jouw vorige echtgenoot 
HANS was zelfs een groot fan 
van Willibrord…
Gesina: ‘Hij keek elke week. Dat 
brutale, zich nergens iets van aan-
trekken en bij elke instelling naar 
binnen stappen, hij vond het fan-
tastisch. Ook Hans was een echte 
doordouwer en een charmeur, dus 
in die zin lijken ze ook nog eens op 
elkaar. Soms kwamen ze elkaar in 
het dorp tegen en vertelde hij 

daarna thuis vol enthousiasme hoe 
ze elkaar de hand hadden ge-
schud en even hadden staan pra-
ten.’
Willibrord: ‘Niemand had destijds 
kunnen bevroeden dat zijn vrouw 
en ik later bij elkaar zouden komen. 
Ik had Gesina weleens binnen zien 
komen in mijn stamkroeg Moeke 
Spijkstra in Blaricum, maar stapte 
niet op haar af uit respect voor 
Hans.’

Toch zijn jullie bij  
elkaar gekomen…
Willibrord: ‘Jaren later troffen we 
elkaar opnieuw in mijn andere 
stamkroeg: ’t Bonte Paard in La-
ren. De mooiste vrouw die ik ooit 
gezien had, liep mij echter zo voor-
bij. Toen ze even later echter terug-
kwam omdat ze haar telefoon was 
vergeten, ben ik dwars voor de 
deur gaan staan. Ik dacht: Jij komt 
er voorlopig niet meer uit.’
Gesina: ‘Tja, whatever, ik zal hem 

dan wel eventjes te woord staan, 
verzuchtte ik. Ik vroeg hem hoe het 
met hem ging.’
Willibrord: ‘Slecht, want ik slaap 
elke nacht alleen, antwoordde ik. 
Zij bleek ook slecht te slapen, dus 
ik vroeg of haar verkering ook net 
uit was. ‘Nee, mijn man is net 
overleden,’ antwoordde ze. Ik sta 
niet vaak met mijn mond vol tan-
den, maar toen had ik even geen 
tekst meer. Ik stelde haar voor om 
de avond erop een drankje te drin-
ken bij Moeke Spijkstra om te pro-
beren ons gezamenlijke probleem 
op te lossen.’
Gesina: ‘Ik was totaal geen fan van 
Willibrord, kende hem alleen van 
televisie en had wel een mening. 
Mijn vriendin BETTIE adviseerde 
me toch maar op die uitnodiging in 
te gaan, omdat ik volgens haar 
snel genoeg zou merken dat hij 
anders is dan hoe hij zich op televi-
sie voordoet. Ze had gelijk. Binnen 
één seconde met hem aan tafel 
vielen alle schermen af en bleek hij 
veel zachtaardiger. Na een kwar-
tier was de kwestie al beslecht. 
‘Zullen we dan maar gewoon met 
elkaar doorgaan?’ En zo ge-
schiedde. We gaven elkaar de 
hand en zijn inmiddels bijna tien 
jaar verder. Soms is het moeilijk uit 
te leggen waarom iets direct goed 
voelt. Ik kreeg geen relatie met ie-
mand die ik verschrikkelijk bewon-
derde, maar ging verder met een 
man die ik op een heel andere ma-
nier beter leerde kennen. Hans zou 
dit ook fantastisch hebben gevon-
den. Ik noemde hem vroeger altijd 
mijn grijze dakduif en tegenwoor-
dig zit er, toeval of niet, geregeld 
een grijze duif in onze tuin. Ik ge-
loof heel erg in een leven hierna.  
Zo komen Willibrord en ik ook  
vaak een lieveheersbeestje tegen 
en dat is dan weer mijn moeder. 
Voor haar dood zei ze dat ze op  
die manier zou laten weten dat  

ze niet helemaal weg was.’
Willibrord: ‘Ik stond tijdens mijn 
training voor de vierdaagse in een 
berm te plassen en zag op oog-
hoogte een blad vol met lieve-
heersbeestjes. Daar maak ik dan 
wel even een foto van en stuur die 
naar Geesje, zoals ik haar noem. 
En als ik tijdens ruzies zo’n beestje 
zie zitten, is het voor mij aanleiding 
om te kunnen zeggen: Zie je wel, 
je moeder geeft mij gelijk.’

Heeft je reputatie als  
rokkenjager je in het begin  
nog tegen-gezeten?
Willibrord: ‘Ik mag toch naar  
andere vrouwen kijken? Daar is 
niets mis mee.’
Gesina: ‘Ik ben er totaal niet bang 
voor geweest. Als je elkaar op la-
tere leeftijd ontmoet, heb je nu 
eenmaal een verleden. Het is de 
kunst om dat geen rol te laten spe-
len. Aan de andere kant zijn we 
ook wie we zijn door de relaties die 
we hebben gehad.’

Toch zijn jullie nooit getrouwd.
Willibrord: ‘Met dank aan de amb-
tenaar van de burgerlijke stand. 
Vlak voor onze trouwerij spraken 
we nog een laatste keer met hem 
af om de laatste dingetjes door te 
nemen. Hij bleek echter al onze 
wensen totaal te hebben gene-
geerd om alsnog zijn eigen plan te 
trekken. Het maakte ons zo boos, 
dat we ter plekke een streep door 
die hele trouwerij hebben gezet.’
Gesina: ‘Als we zouden trouwen 
gaat toch iedereen weer roepen 
dat ik vrouw nummer zoveel ben. 
Ik heb daar ook helemaal geen zin 
in.’
Willibrord: ‘We hebben het toch 
wel gezellig met elkaar en de rol-
verdeling tussen ons is duidelijk.  
Ik zeg altijd: het leven is geven en 
nemen. Als jij nou geeft, dan neem 
ik en hebben we nooit ruzie, haha! 

We zijn nog wel op huwelijksreis 
naar New York geweest.’ 

Je hebt hier op Kos een aantal 
keer de tien kilometer tussen 
het hotel en het havenstadje te 
voet afgelegd. Was dat wel zo 
verstandig na vijf tia’s, een by-
pass en tumor in je been?
‘Het helpt me juist om weer op 
krachten te komen, nadat ik vorig 
jaar september een ingrijpende 
operatie heb moeten ondergaan. 
Ik kwam ziek terug van mijn reis 
door Azië met BARRIE STE-
VENS (75), PETER FA-
BER (76) en GERARD 
COX (79) en heb ver-
schrikkelijk afgezien. 
Ik had zo veel pijn 
dat ik in staat was 
om van een flat te 
springen. Op de 
operatietafel 
hebben dok-
ters me van 
onderen he-
lemaal open-
gesneden en 
na afloop 
was alle 
energie uit 
mijn lichaam 
verdwenen. 
Wat mij pre-
cies mankeer-
de, laat ik in het 
midden, maar 
feit is wel dat ik 
niets meer kon. De 
trap oplopen, een 
bord optillen of zelfs 
maar mijn arm optillen 
kostte me te veel kracht. 
Het maakte me gek en dus 
wilde ik zo snel mogelijk weer 
van dat gevoel af. Dat deed ik 
door steeds langere stukken te 
lopen. Eerst tweehonderd meter 
rondom het huis, daarna vijfhon-
derd kilometer en uiteindelijk zelfs 

een kilometer. 
Elke progressie 
voelde als een 
overwinning en 
langzaam 
bouwde ik het 
op tot de tien 
kilometer die ik 
hier heb afge-
legd. Ik hoop op 
een dag heen 
en terug naar 
Lage Vuursche 
te kunnen lopen: 
24 kilometer is 
dat. Dat klinkt 
misschien wat 
veel, maar ik 
beul mezelf 
graag af.’

Heeft het je mentaal  
ook veranderd?
‘Dat ook, al begon dat al in Viet-
nam toen ik er, samen met mijn 
drie kornuiten, op een plein met 
vierhonderd vrouwen stond. Die 
keken je van heel dichtbij recht in 
de ogen aan en straalden zo veel 
vreugde, blijheid, 
gezellig-
heid 

en tevredenheid uit, dat ik dacht: 
Verdomme, Frequin. Dat moet jij 
ook hebben. Sindsdien probeer ik 
minder te zeuren en scheld ik nog 
maar één persoon per dag uit.  
De kwaliteit van het leven wordt  
op die manier vanzelf beter. Ik ben 
uiteindelijk wel een vrolijk type. 
Zeker na drie bier.’

‘Ik had zo 
veel pijn 
dat ik van 
een flat 
wilde 
springen’

VervolgVervolg

‘Ik ben  ‘Ik ben  
uiteinde-uiteinde-
lijk wel  lijk wel  
een vrolijk een vrolijk 
type.  type.  
Zeker na Zeker na 
drie bier’drie bier’

Lees verder op de volgende pagina.

In niets meer de Willibrord  
van vroeger?
‘Dat felle zit er nog steeds in. Ik kan 
niet tegen onrecht, dus als iets me 
niet zint, zeg ik er meteen iets van. 
Wel zap ik tegenwoordig meteen 
naar een ander kanaal als ik op tv 
oorlog, ontvoering of verminking 

voorbij zie komen. Zaken 
waar ik vroeger mid-

denin zat, 
maar 

waar 
ik 

nu 
niet 

meer naar 
kan kijken. 

Destijds was ik heel 
erg gefocust bezig met mijn 

werk en moest er elke week een 
uitzending de buis op. Nu kijk ik er 
anders naar en komt het harder bij 
me binnen.’

En dat voor een man die alles 
heeft meegemaakt. Je bent 
meerdere malen onder schot 
gehouden en bent in Suriname 
zelfs beschoten.
‘Dat was in 1986, enkele jaren na 
de decembermoorden, tijdens 
een ontmoeting met DESI  
BOUTERSE (74) in Suriname.  
Wijlen WILLEM OLTMANS had 
contacten met die man en regelde 
een interview in New York, waar 
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boem! Een tweede een paar hon-
derd meter verderop. Het vliegtuig 
vloog dus bij ons vandaan. De ca-
meraman had zijn beelden, maar 
toen draaide het vliegtuig ineens 
om. Twee nieuwe inslagen kort na 
elkaar. De eerste een eindje ver-
derop, de tweede iets dichterbij. 
De derde zou dus hoe dan ook 
boven onze hoofden zijn. In een 

Bouterse moest spreken voor de 
Verenigde Naties. Er kwam daar 
niets van terecht, maar we konden 
meevliegen naar Paramaribo en 
onderweg dat gesprek opnemen. 
Ook in de lucht is het er niet van 
gekomen, waarna we het in de 
auto zouden doen. Maar eenmaal 
in die wagen bleek Bouterse hele-
maal niet meer met ons mee te 
rijden. Midden in het oerwoud 
kwamen we tot stilstand en wer-
den we plotseling door allerlei  
figuren om ons heen beschoten. 
Dat bleken later mensen van Bou-
terse zelf geweest te zijn. De 
chauffeur werd in zijn hand ge-
raakt, maar gaf toch plankgas.  
We hebben het er zodoende  
levend vanaf gebracht, maar  
even dacht ik dat mijn laatste uur 
geslagen had.’

Heb je dat vaker gedacht?
‘Jazeker, ook in Biafra heb ik dat 
even gedacht. Toen wij 
er waren voor een 
reportage, zouden 
er tussen twaalf 
en twee burger-
doelen gebom-
bardeerd wor-
den. Ik wilde dat natuurlijk vastleg-
gen, dus schuilend op de eerste 
etage van een gebouw wachtten 
we op het kabaal dat komen ging. 
In de verte hoorden we de vliegtui-
gen al aankomen, maar omdat ze 
lichtblauw geschilderd waren, za-
gen we ze niet. Tak-tak-tak-boem! 
Een eerste inslag op tientallen me-
ters bij ons vandaan. Tak-tak-tak-

Corendon vliegt 
van april tot no-
vember vanaf 
Amsterdam, 
Maastricht en 
Brussel naar de 
luchthaven van 
Kos. Er wordt, 
verspreid over 
het eiland, een 
ruim aanbod aan 
verschillende 
accommodaties 
aangeboden. 
Van jong tot oud 
en van rustig tot energiek. Privé 
verbleef in het Adult Only all in-
clusive Blue Lagoon Ocean Ho-
tel, waar een minimumleeftijd 
geldt van zestien jaar. Het hotel is 

Met CorendonMet Corendon
     naar Kos     naar Kos

gelegen op een heuvel en op 
loopafstand van het Psalidi 
strand, waar niet alleen zonaan-
bidders maar ook feestvierders 
hun hart kunnen ophalen in de 

hippe beachclub. 
Deze levendige omge-
ving is moeiteloos af te 
wisselen met een aantal 
relaxdagen aan het 
openbare of privé-
zwembad en jacuzzi, 

welke bij de kamer geboekt kan 
worden. Een achtdaagse vakan-
tie in dit hotel is al te boeken van-
af € 597,- per persoon inclusief 
retourticket, transfer en verblijf.

dat het zo wel voldoende was en 
vloog door.’

Waarom zocht je dat soort  
situaties steeds weer op?
‘Omdat de wereld moest weten 
welke gruwelijke dingen mensen 
elkaar aandoen. Het was mijn taak 
om dat in beeld te brengen en 
mensen in Nederland kennis daar-
van te laten nemen. Zo zat er jaren-
lang in Oeganda een president,  
IDI AMIN, die bekend stond als 
‘de slachter van Afrika’. Met het 
leugentje dat ik goed bevriend was 
met KONINGIN JULIANA en dat 
de betreffende generaal zijn baan 
zou verliezen als hij mij niet zou 
doorlaten, heb ik de vreselijkste 
martelkamers van binnen gezien 
en kunnen laten zien.’

En dat over de rug van Juliana…
‘Ach, wat maakt dat nou uit? Ik heb 
ook weleens tegen PRINS 
CLAUS gezegd dat ik Duitsers 
haatte. Het floepte er zo uit. Hij kon 
er echter ontzettend hard om la-
chen en zei me dat hij dat zich heel 
goed kon voorstellen, haha. We 
hebben veel plezier beleefd tijdens 
de reportages die we samen in de 
derde wereld maakten. Hij als pre-
sentator, ik als regisseur. Hij bleek 
hetzelfde in elkaar te steken als ik 
en hij spoorde me ook aan vooral 
mezelf te zijn. Ik heb wat afgela-
chen met die man.’

Waar trok je de grens?
‘Zodra mijn familie last ondervond 

van mijn werk, greep ik in. Ik was 
eens op reportage toen mijn 
hoofdredacteur belde dat ik on-
middellijk naar huis moest komen. 
Hij ging verder niet op de details in, 
maar toen ik daar aankwam, zag ik 
al aan zijn gezicht dat er iets vrese-
lijks aan de hand was. Wat bleek: 
ik was destijds gevraagd om een 
reportage te maken over in Suri-
name wonende mensen die fout 

waren geweest in de oorlog, maar 
toen ik daar te weinig aankno-
pingspunten voor vond, liet ik de 
zaak rusten. Dat was tegen het 
zere been van de mensen die baat 
hadden bij een uitzending daar-
over, waarop ze naar mijn woning 
zijn gegaan. Ze stormden naar 
binnen, pakten mijn oudste doch-
ter REBECCA uit de wieg en lie-
ten haar vallen. Ook spraken ze 
mijn toenmalige vrouw zeer intimi-
derend toe. Toen ik dat hoorde 

paar seconden flitst dan je hele 
leven aan je voorbij, terwijl ook de 
verschrikkelijke beelden die we 
daar ter plekke hadden gezien in je 
kop zitten. Mensen met half weg-
geslaagde gezichten of een ker-
mende man met een plank dwars 
door zijn lijf. Dat lot stond ons ook 
te wachten, maar op de een of  
andere manier besloot de piloot 

wist ik direct wie dat ge-
daan moest hebben en 
bracht ik ook hem thuis 
een bezoekje. Ik schopte 
zijn voordeur open, 
stormde de woonkamer 
in en zette hem met twee 
handen op een gloeiend-
hete kachelplaat. De 

man schreeuwde het uit van de 
pijn en mijn punt was gemaakt. Vijf 
minuten later stonden we samen 
een biertje te drinken. Heel gek, 
maar zo gaat dat dan ook wel 
weer.’

Kom niet aan mijn kinderen, wil-
de je hem duidelijk maken?
‘Precies! Binnenkort verlaat de 
laatste, Gesina’s dochter  
MEREL (18), het huis en dan zijn 
we voor het eerst echt samen. Ik 
heb altijd kinderen in huis gehad 
en heb het er moeilijk mee dat dat 
straks voorbij is. Merel is natuurlijk 
biologisch niet mijn dochter, maar 
zo zien we dat beiden wel. Ze is 
ook steeds meer op mij gaan 
lijken en heeft al mijn stre-
ken, zoals het korte lontje, 
bazig zijn in huis en 

VervolgVervolg

WillibrordWillibrord

‘Dankzij de 
ambtenaar 
zijn we niet 
getrouwd…’

voortdurend tegen-
draads en eigenwijs, 
van me overgenomen. 
Dat is hartstikke leuk en 
maakt me trots.’
Gesina: ‘Ze is hem ook 
op een andere manier 
van dienst. Willibrord 
weet dat hij de zeventig 
inmiddels gepasseerd 
is, maar Merel heeft 
hem voorspeld dat hij 
minstens 103 wordt. Ik 
denk dat ze daar best 
weleens gelijk in zou 
kunnen hebben, want zij 
voelt dingen vaak heel 
goed aan. Zo raadde ze 
me ooit eens een baan 
bij een bepaald bedrijf 
af, omdat het daar in de 
toekomst slecht mee 
zou gaan. Niet lang 
daarna ging het er in-
derdaad helemaal mis. 
Merel is in zekere zin 
ons kompas.’
Willibrord: ‘Weet je wat 

het is? Ik vind het leven best moei-
zaam, maar ik geniet er toch van. 
Ik heb de vervelende eigenschap 
dat ik me om alles en iedereen 
overmatig zorgen maak, terwijl ik 
soms ook weleens ergens last  
van heb. Dat zal wel horen bij het 
ouder worden.’
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