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door onze redacteuren 
Rien van den Berg 
en Gerben van IJken

HILVERSUM – Het zal je gebeuren: 
het gezicht van je organisatie spreekt 
met dedain over een groot deel van 
de achterban van je organisatie. Het 
overkwam de Evangelische Omroep 
ruim twee weken geleden. Coryfee 
Andries Knevel ondertekende thea-
traal een verklaring waarin hij zijn 
excuus aanbood voor het feit dat hij 
de EO-achterban en ook zijn kinderen 
vroeger voorgehouden heeft dat God 
de wereld in zes dagen van 24 uur 
geschapen heeft. 
Op dinsdag 3 februari zond de EO in 
het programma ’t Zal je maar gebeu-
ren een documentaire uit over de 
manier waarop de omroep vroeger 
stelling nam in het debat over schep-
ping of evolutie. Voormannen van 
toen, Willem Ouweneel en Andries 
Knevel, spraken zich uit. Hun inzich-
ten bleken veranderd, hun stelligheid 
niet. Het oude dedain (‘u gelooft toch 
zeker zelf niet dat wij van een ááp 
afstammen’) had plaatsgemaakt voor 
een nieuw: Andries Knevel tekende 
een verklaring waarin hij afstand nam 
van zijn creationistische verleden. 
Aanmatigend, bekende Knevel zelf 
twee zaterdagen later, alsof hij een 
soort ,,Maarten Luther was die men-
sen voorschrijft hoe het moet’’.
Dat Knevel en Ouweneel afscheid 
hadden genomen van hun creationis-
tische overtuiging, hadden ze al vaker 
hardop gezegd. Inhoudelijk bood de 
documentaire dus geen nieuws, en 
vormde zij zeker geen aanleiding voor 
de commotie. Er keken dan ook maar 
een kleine honderdduizend mensen. 
Het was daarmee een van de slechtst 
bekeken uitzendingen van het pro-
gramma ooit. 

Knevel 
De rol van anchorman Andries Knevel 
springt het meest in het oog, maar 
het is de vraag of Knevel in deze 
kwestie wel de meest relevante figuur 
is. Natuurlijk, Knevel heeft zich in het 
verleden meermalen uitgelaten over 
zijn rol als ‘gezicht van het christen-
dom in Nederland’ en over wat het 
zou betekenen als hij van zijn geloof 
zou vallen. Hij is zich dus bewust van 
zijn rol in de christelijke gemeen-
schap. Daarom is het verwonderlijk 
dat uitgerekend Knevel deze uitglij-
der heeft gemaakt. Hoe kan het dat 
iemand met zo’n schat aan media-
ervaring niet heeft aangevoeld dat dit 
niet kon? 
Knevel liet achteraf weten dat hij 
medewerking aan het programma 
diverse keren afgehouden heeft, in 
elk geval de medewerking aan het 
ondertekenen van die verklaring. 
Omdat hij zich kennelijk realiseerde 
hoe het zou uitwerken. Uiteindelijk 
zwichtte hij voor het herhaald aan-
dringen van de programmamakers. Is 
dat dan ijdelheid, de behoefte om 
elke kans voor de camera aan te grij-
pen, de behoefte als leider op te tre-
den van een nieuwe christelijke voor-

hoede? Knevel zelf verklaarde zijn 
handelen naderhand uit dienstbaar-
heid, de neiging om ,,mensen ter 
wille te willen zijn’’. Hij heeft spijt 
betuigd en hij draagt de consequen-
ties. Daarmee kan de zaak afgedaan 
zijn, want mensen maken fouten.

Worst
De woensdag na de uitzending van ’t 
Zal je maar gebeuren blijft het rustig. 
Pas donderdag ontstaat commotie. 
Marcel Koning, woordvoerder van de 
EO-directie, probeert die middag 
tegenover het Nederlands Dagblad de 
schuld voor het tumult in de schoe-
nen van het dagblad Trouw te schui-
ven, dat die dag een uitgebreid stuk 
publiceert over de uitzending. Maar 
het initiatief voor de publicatie ligt 
niet bij Trouw. De media wisten lang 
van tevoren dat deze uitzending 
eraan zat te komen. Om heel verschil-
lende redenen had geen van de media-
redacties het tot dan toe opgepikt.
Het is een redacteur van ’t Zal je maar 
gebeuren die woensdag, gefrustreerd 
door het gebrek aan kijkers en het 
gebrek aan media-aandacht, de pr-
afdeling van de EO benadert. Samen 
besluiten ze het verhaal (‘EO breekt 
met creationistisch verleden’) alsnog 
‘in te steken’, bewust bij media aan 
de ‘linkerzijde’ van het medialand-
schap. Een redacteur geestelijk leven 
van Trouw ruikt een verhaal en hapt 
in de worst die hem door de EO wordt 
voorgehouden. EO-programmamaker 
Tamme de Leur begrijpt op zijn 
weblog nog altijd niet wat hij met 
deze actie in zijn achterban heeft 
aangericht. ,,Wat een reactionaire 
acties!’’, schrijft hij verontwaardigd. 
Van zijn website spat een enorme 
gretigheid naar alles wat er in de 
media over zijn werkstuk geschreven 
wordt. ,,Ik kan wel blijven knippen en 
plakken maar dat hoeft niet; het 
debat is overal. (...) Wat een mooi 
Darwinjaar!’’ Een banner wijst onwe-
tenden de weg: ,,Mijn laatste docu-
mentaire gemist? Klik hieronder.’’

Fijngevoeligheid
Donderdagmiddag verwijt directeur 
Arjan Lock zijn programmamakers 
,,gebrek aan fijngevoeligheid’’ omdat 
ze hem niet vooraf geïnformeerd heb-
ben, en ’s avonds verwijt hij in het 
praatprogramma Pauw & Witteman 
zijn mensen ,,gebrek aan fatsoen’’. 
Dat wekt verbazing, omdat het pro-
gramma ruim van tevoren en langs 
diverse kanalen bij onder meer het 
Nederlands Dagblad was ‘ingestoken’. 
Zou een redactie die zelf beseft dat ze 
met vuurwerk aan het knutselen is, 
zich niet realiseren dat je daarover 
met je bazen moet overleggen? Het is, 
zoals een NRC-columnist eufemistisch 
schreef, nauwelijks voor te stellen. 
Vrijdag na de uitzending van Pauw & 
Witteman en een publicatie in het 
Nederlands Dagblad, bellen diverse 
betrokkenen de krant met de mede-
deling dat de zaak wel degelijk vroeg-
tijdig ,,hogerop is gespeeld’’. 
Bovendien heeft de directie zelf in het 
programma ingegrepen. Een opmer-

king van Knevel over zijn twijfel aan 
de historiciteit van andere Bijbelge-
deelten is op het laatste moment op 
last van de directie uit het pro-
gramma geknipt.
Directiewoordvoerder Marcel Koning 
bevestigt dat desgevraagd tegenover 
deze krant op vrijdagmiddag aanvan-
kelijk. De directie heeft iemand aan-
gewezen om namens haar het pro-
gramma te bekijken, de directie heeft 
,,in elk geval delen van de uitzending 
van tevoren gezien’’, en het pro-
gramma ,,prima’’ bevonden. Maar als 
vervolgens gevraagd wordt waarom 
zijn directeur zijn eigen mensen dan 
zo’n zwaar verwijt maakt, maakt hij 
een terugtrekkende beweging. Hij wil 
niet meer gezegd hebben dan wat hij 
zojuist als directiewoordvoerder 
gezegd heeft en zegt dat we Arjan 
Lock zelf moeten vragen. Die belt 
enkele minuten later terug, met naast 
zich Marcel Koning. Lock erkent dat 
hij inderdaad heeft ingegrepen in het 
programma. Maar dat was pas op de 
dinsdagavond, vlak voor de uitzen-
ding. Lock blijft bij zijn verwijt, en 
preciseert dat zijn mensen het fat-
soen hadden moeten hebben om hem 
éérder op de hoogte te brengen. 
Tegen het woord van de programma-
makers in houdt hij vol dat hij niet 
eerder dan dinsdagavond op de 
hoogte raakte van de inhoud van het 
programma. Woordvoerder Koning 

belt tegen de avond nog eens met het 
Nederlands Dagblad, om te vertellen 
dat de versie van zijn directeur nu 
ook ,,geheel de zijne’’ is.

Salonfähig
Deze reconstructie van de gebeurte-
nissen roept eerst en vooral de vraag 
op waarom er kennelijk programma-
makers bij de Evangelische Omroep 
zijn die willens en wetens het risico 
nemen dat ze hun eigen achterban 
schofferen, en zelfs achteraf de pers 
benaderen als hun programma niet 
het gewenste schokeffect teweeg-
brengt. 
Het radioprogramma eo.nl waarin 
Andries Knevel samen met Arjan Lock 
een excuus maakte aan de eigen ach-
terban, onthulde veel. Voor de gele-
genheid waren de vaste presentato-
ren van dat programma vervangen 
door Embert Messelink en Marjan 
Moolenaar. Een moedige keuze van 
de EO, want dat zijn twee journalisten 
met stevige wortels in de klassieke 
achterban van de omroep. In hun vra-
gen klonk dan ook de vervreemding 
door. Messelink confronteerde Knevel 
met de lof die hem uit de hoek van 
het linkse christendom wordt toege-
zwaaid: ,,Je hebt complimenten 
gekregen van Trouw, van Huub Oos-
terhuis, ze hebben je in de armen 
gesloten.’’ Moolenaar: ,,Je bent salon-
fähig geworden, Andries.’’ Waarop 

Knevel antwoordt dat zijn hart bij de 
EO-achterban ligt. Maar Moolenaar is 
niet helemaal overtuigd. ,,Streelt het 
je ijdelheid?’’ Knevel begint een thea-
trale zoektocht naar zijn ijdelheid. 
Vergeefs. ,,Op dit moment zit er geen 
ijdelheid.’’
Hoeveel opzeggingen zijn er eigen-
lijk?, wil Moolenaar weten van Arjan 
Lock. Maar die zwijgt. ,,Is dat geheim? 
Ligt dat gevoelig?’’ Lock doet er geen 
uitspraken over.
Ander punt, besluit Moolenaar: waar 
staat Arjan Lock eigenlijk zelf in het 
debat over schepping of evolutie? 
Lock, die een week eerder in het 
Nederlands Dagblad nog ronduit 
gezegd had dat hij twijfelt tussen 
beide standpunten, begint aan een 
omzichtig en ontwijkend antwoord. 
Moolenaar: ,,Ook dat ligt gevoelig 
dus.’’
Dan vissen Messelink en Moolenaar 
de hete aardappel uit de soep. Gaat 
het hier niet om een opeenstapeling? 
Moet je dit incident niet optellen bij 
uitlatingen van presentatoren, over 
aanwezig zijn op de Gay pride bij-
voorbeeld? ,,Wij zijn een organisatie’’, 
antwoordt Lock, ,,die altijd de randen 
opzoekt van wat kan. Omdat we men-
sen zoeken die Jezus nog niet kennen. 
We maken een programma op Neder-
land 3, waarin we jongeren die leven 
in een hedonistische cultuur iets dui-
delijk willen maken over hoe God 

zegt dat we ons leven moeten inrich-
ten. Daar zijn middelen voor nodig 
die ver af staan van de taal die we in 
eigen huis spreken.’’

Randstadchristenen
En daar is Lock bij de kern van het 
probleem: voor het gebruiken van 
middelen die ver af staan van ‘de taal 
die we in eigen huis spreken’, zijn 
mensen nodig die deze taal wel spre-
ken. Mensen die programma’s kun-
nen maken in een seculiere taal. 
Seculiere mensen, weinig herkenbaar 
gelovig zoals Henny Huisman, of zelfs 
ongelovig, zoals Catherine Keyl, 
Maarten van Rossem en sinds kort 
ook Martin Šimek. 
Al heel lang werkt de Evangelische 
Omroep omwille van zijn missionaire 
doelstelling met christenen die de 
taal van de stad spreken. Voormalig 
soapacteur Arie Boomsma (,,Als ik 
vroeger naar de EO keek, stonden de 
mensen ver van me af’’) en de regel-
matig met BNN koketterende Manuel 
Venderbos (,,Jezus zou eerder naar de 
Gay pride gaan dan naar de EO-jonge-
rendag’’) zijn daar recente voorbeel-
den van: goedgebekte randstadchris-
tenen, mensen die behalve het 
christelijk geloof nauwelijks iets 
delen met christenen uit ‘de provin-
cie’. Die kijken vreemd op van ‘nor-
maal’ gedrag in de Hilversumse 
omroepwereld. Zo liet voormalig EO-

voorzitter ds. Arie van der Veer zich 
tegenover de media regelmatig posi-
tief uit over collega’s van de omstre-
den jongerenomroep BNN. Op de dag 
van zijn afscheid haalden BNN-direc-
teuren hem thuis met een klassieke 
auto op.
Mensen als Floor Koomen, eindredac-
teur van ‘t Zal je maar gebeuren, wer-
den ooit binnengehaald om op de 
voorposten (programma’s op radio 
3FM, kinder-tv) contact met de 
wereld te leggen, zijn doorgegroeid 
en bekleden nu verantwoordelijke 
posities binnen de organisatie. Ter-
wijl de cultuurkloof met de klassieke 
achterban is gebleven.
Hilversum is een broeikas voor man-
netjesmakerij, ego’s en ijdelheid. 
Maar het probleem van de afgelopen 
weken gaat veel dieper dan de ijdel-
heid van een kopstuk, de frustratie 
van een redacteur of de publiciteits-
lust van een pr-functionaris. Het legt 
bloot dat de Evangelische Omroep 
een organisatie is waarin zich twee 
‘bloedgroepen’ bevinden: klassieke 
christenen uit de cultuur die de EO 
heeft opgericht en groot gemaakt, en 
de randstadchristenen die nodig 
waren omdat de klassieke christenen 
merkten dat zij niet de taal spraken 
die ze nodig hadden als de EO het 
evangelie van Jezus Christus in de 
Nederlandse huiskamers wilde bin-
nenkrijgen. Ze vormen een substanti-
eel deel van de EO-organisatie, maar 
een kleine minderheid in de trouwe 
EO-achterban. 
En die trouwe EO-achterban wil zich 
op haar beurt vertrouwd voelen bij 
de programma’s van haar omroep. Je 
zou de stelling kunnen verdedigen 
dat de EO een vierkante cirkel is. De 
omroep wil het evangelie verkondi-
gen met televisieprogramma’s. Maar 
wie succes wil hebben moet scoren, 
ruimte geven aan ego’s en zich vooral 
een hip en snel imago aanmeten.
Presentatoren als Tijs van den Brink, 
die in televisieland geroemd wordt 
om zijn journalistieke kwaliteit en 
tegelijk goed ligt bij de achterban, 
zijn zeldzaam. Van den Brink liet 
deze week in een column in Visie 
onbekommerd weten dat hij ,,beslo-
ten heeft dat hij voorlopig weer in 
een schepping van zes dagen gelooft. 
Laat die geleerde en gelovige mensen 
die mijn schepping-in-zes-dagen-
geloof aan het wankelen hebben 
gebracht, eerst maar eens uitleggen 
hoe het met al die andere Bijbelver-
halen zit, die ik met mijn verstand 
niet klein kan krijgen.’’
Op twee grote medewerkersbijeen-
komsten bood de afdeling communi-
catie afgelopen week publiek excuus 
aan. Maar er bleek ook dat er in de 
EO-organisatie onvrede bestaat over 
het gebrek aan regie vanuit de direc-
tie. Zoals de vragen van Messelink en 
Moolenaar duidelijk maakten, wreekt 
de bloedgroepenstrijd zich niet voor 
het eerst.

Ledentallen
Op 1 april worden de ledentallen van 
alle omroepen, dus ook de EO, geteld 
in opdracht van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-
pen. Op basis daarvan wordt bepaald 
hoeveel zendtijd en budget de EO 
krijgt in het Hilversumse medialand-
schap. Het is dus een spannende tijd 
voor de EO. Als de omroep door de 
affaire van de afgelopen weken 
schade oploopt en veel leden verliest, 
zal dat jaren doorwerken.
Radiostations zoals de Reformatori-
sche Omroep (RO) en GrootNieuws-
Radio profiteren van de onrust. De 
invloedrijke hersteld-hervormde pre-
dikant ds. R. Van Kooten uit Apel-
doorn deed een oproep het lidmaat-
schap van de EO in te ruilen voor een 
financiële steunbetuiging aan de 
Reformatorische Omroep. Sindsdien 
stromen daar de steunbetuigingen 
binnen. ,,We worden platgebeld’’, 
zegt een woordvoerder van de RO.
De komende periode wordt een test 
voor de bereidheid van oude en 
nieuwe EO’ers om elkaar te begrij-
pen. Het is voor de Evangelische 
Omroep belangrijker dan tevoren of 
ze mensen aan zich weet te binden, 
presentatoren en programmamakers, 
die van harte christen zijn in een taal 
van nu. Mensen die zich niet generen 
voor christenen in de eigen organisa-
tie en achterban en die niet de 
behoefte voelen hen te schofferen.
In maart gaat de Evangelische 
Omroep twee weken lang het land in 
om de leden op te zoeken. In Eindho-
ven, in Katwijk, in Ede. Directeur Lock 
kondigt aan dat hij wil ,,investeren in 
de relatie met de achterban’’. Veel zal 
afhangen van het succes van die mis-
sie.

zie ook www.nd.nl/eo
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