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Veel kerkleden steunen een christelijke omroep. Maar er verandert nogal wat in 
omroepland. Kerkinformatie legde de christelijke omroepen drie vragen voor: Wat is 
het belang van christelijk omroepen in de huidige tijd? Hoe vertalen zij hun geloof, 
hun overtuiging, hun drive in programma’s? En voor wie maken zij die?

Reacties op de vragen kwamen van Coen 
Abbenhuis (voorzitter KRO-NCRV), Leo 
Fijen (hoofd RKK), Arjan Lock (directeur 
EO) en Ton F. van Dijk (directeur IKON). 
Ook werd een korte reflectie gevraagd 
aan synodescriba dr. Arjan Plaisier. 

Wat is het belang van christelijke  
omroepen?
Leo Fijen (RKK): ‘Omroepen met levens-
beschouwelijke wortels en drijfveren 
doen recht aan de pluriformiteit van de 
samenleving (waarin 40% christelijk is) 
en komen tegemoet aan het verlangen 
naar oriëntatie van brede niet-christelijke 
groepen die verlangen naar heelheid in 
hun bestaan. Omroepen met christelijke 
wortels kunnen verwijzen naar waarden 
die iets toevoegen aan de tijdgeest: 
gemeenschapszin, nederigheid, stilte 
en aandacht, dienstbaarheid.’ Waar 
een deel van de samenleving 
het geloof uit het publieke 
domein wil weren, wijst 
Fijen op de ruimte die 
christelijke omroepen 
hebben om dat geloof 
wel ter sprake te brengen. 
Ook Van Dijk (IKON) 
wijst op de trend: ‘Juist 
in de huidige tijd, waarin 
veel mensen zin-
geving zoeken, is 
levensbeschou-
welijke omroep 
van groot belang. 
De christelijke tra-
ditie geeft mensen 
antwoorden op funda-
mentele levens- en  
geloofsvragen en het  
is dus belangrijk dat 
deze traditie in de media 
vertegenwoordigd is, om 
zoveel mogelijk mensen 
kennis te laten nemen  
van het Bijbelse verhaal, 
dat misschien wel  
actueler is dan ooit.’ 
De EO voelt zich bewust 
deel van de publieke omroep. 
‘Met elkaar vertegenwoordigen we de 
samenleving en als EO leveren we daar 
een eigen, unieke bijdrage aan,’ aldus 
Lock. Het vervolg van zijn antwoord 

Christelijke omroepen  
kiezen positie

verschilt iets van dat van zijn collega’s: 
‘De EO is veel meer dan een omroep. 
Het is een brede, christelijke beweging 
die kerkmuren overstijgt. De achterban 
van de EO is net zo breed als het kerkelijke 
leven in Nederland.’ 

Hoe vertalen jullie het geloof in  
programma’s?
Fijen: ‘We bieden het christelijk gedachte-
goed aan, impliciet bij een groot publiek 
en expliciet bij onze achterban en andere 
specifieke doelgroepen. Het is de onder-
scheidende onderstroom bij alle publieks-

uitingen en de onderschei-
dende bovenstroom bij 
levensbeschouwelijke 
programmering. Juist 
in een tijd dat kerken 
moeite hebben mensen 

 aan zich te  
binden, 

hebben omroepen kansen om het vacuüm 
te vullen met bemoedigende en inspire-
rende spiritualiteit die mensen samen-
brengt en perspectief geeft. Want steeds 
meer mensen voelen zich aan zichzelf 
overgelaten en verlangen naar betrokken-
heid bij een perspectief.’
Abbenhuis: ‘KRO en NCRV nemen als 
uitgangspunt voor hun handelen res-
pectievelijk de rooms-katholieke en 
protestants-christelijke traditie. Twee 
levende tradities, die in staat zijn om de 
geest van de tijd te verstaan en passende 
vertalingen te vinden. Die vertalingen 
herken je ook in niet-expliciet levensbe-
schouwelijke programma’s als Over de 
Streep (over acceptatie en respect op 
middelbare scholen) en Joris United 
(over vluchtelingenproblematiek).  
Daarmee dragen KRO en NCRV bij aan 
samenlevingsopbouw. In de expliciet 

levensbeschouwelijke programmering 
vinden we het belangrijk maat-
schappelijke thema’s aan te snijden 
(armoede, euthanasie, (gebrek aan) 
solidariteit), maar steeds ligt daar-

achter: Hoe verhoudt het zich tot je 
geloof? Het geloof is altijd aanwezig 

en te toetsen.’
Abbenhuis benadrukt hoe KRO en NCRV 

focussen op waarden en thema’s 
als verantwoordelijkheid en ver-
scheidenheid: ‘We verzetten 

ons tegen het uitsluiten van 
levensbeschouwingen, wil-
len het gesprek daarbinnen 

en daartussen bevorderen.’ 
Hij verwijst naar het panel  

‘Spirit & Co’ in NCRV´s Schepper & Co 
Radio, een panel met gasten uit ver-
schillende levensbeschouwingen. ‘Dit 
sluit direct aan bij een samenleving die 
zoekt naar een balans tussen waarden, 
verscheidenheid en verbondenheid.’ 
Volgens Lock is de EO is de enige  
Nederlandse omroep die het evangelie 
van Jezus Christus centraal stelt. De 
website van de omroep vult aan: De  
EO wil het evangelie doorgeven en 
vormgeven aan Gods Koninkrijk. Vanuit 
dit verlangen wil de EO zoveel mogelijk 
mensen bereiken en bouwen aan de 
samenleving. Lock verwijst opnieuw 
naar de achterban: ‘Dankzij hun financiële 
steun kunnen we missionaire radio- en 
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Arjan Lock, directeur EO. Foto: EO.
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televisieprogramma’s zoals De Veran-
dering, Nederland Zingt op Zondag en 
De Passion maken, onze afdeling Na-
zorg bemensen, en evenementen als  
de EO-Jongerendag organiseren.’ 
De IKON ziet het als haar missie pro-
gramma’s te maken die inspireren,  
motiveren en activeren. Van Dijk: ‘De 
levensbeschouwelijke programma's en 
de documentaires van de IKON worden 
nergens anders gemaakt. Dat is de  
essentie van publieke televisie, een  
tegenwicht tegen de commercialisering 
van de media. Daarmee levert de IKON 
een bijdrage aan het maatschappelijk 
debat en slaat bruggen tussen gelovigen, 
andersgelovigen en niet-gelovigen’. 

Voor wie maken jullie programma’s?
Alle respondenten zien hun doelpubliek 
als breder dan hun directe achterban. 

Fijen: ‘Programma’s voor een groot pu-
bliek kunnen ook missionair zijn, zie 
The Passion, Joris’ Kerstboom en Kerst 
met de Zandtovenaar. Ze zijn succes-
vol omdat ze laagdrempelig aansluiten 
bij het momentum van Kerstmis of  
Pasen en inspelen op de evenementen-
trend. Zo kunnen omroepen met levens-
beschouwing grote groepen bereiken. 
Dat is ook hun plicht: hun uitgangs-
punten delen met heel Nederland. Zo 
werkt het publieke bestel. Dit lukt al-
leen maar wanneer binnen die omroep 
ook expliciet levensbeschouwelijke 
programma’s voor de eigen achterban 
worden gemaakt, zoals Schepper & Co 
en Kruispunt. Daarmee wordt in het 
hart van de omroep de levensbeschou-
wing verinnerlijkt. Die verinnerlijking is 
primair voor de eigen achterban, maar 
ze is secundair een vereiste als je voor 
een groot publiek een succesvol spiri-
tueel project wilt uitvoeren. Zonder 
verinnerlijking geen veruiterlijking. 
Met die projecten hebben omroepen 
met levensbeschouwelijke wortels 
maximale maatschappelijke impact.’ 
Lock: ‘Vanuit onze missie bedienen  
we onze achterban, maar we laten het 
evangelie ook horen aan kijkers en 
luisteraars die daarmee onbekend zijn. 
Zoals bijvoorbeeld met Kerstfeest op 
de Dam. Daarom werken we ook zo 
graag op het podium van Nederlandse 
publieke omroep, daar bereiken we 
deze doelgroepen in groten getale.’ 
Van Dijk: ‘Het is onzin om te stellen 
dat religie achter de voordeur hoort. 
Religie is bij uitstek iets van iedereen: 
ongelooflijk veel mensen zijn bezig 
met vragen die nergens anders beant-
woord worden. De IKON wil graag  
samenwerken met maatschappelijke 
organisaties die dit ideaal delen. De 
kerken voorop. Daarbij ligt de nadruk 
op wat ons bindt en niet op de  
verschillen.’

nelleke de Jong
freelance journalist

Fusies in omroepland

In 2013 is het aantal omroeporgani-
saties fors beperkt: naast de ‘taak-
omroepen’ NTR en NOS zijn er zes 
gefuseerd: VARA met BNN, AVRO 
met TROS en NCRV met KRO. VPRO, 
MAX en EO blijven zelfstandig. On-
der druk uit de Tweede Kamer heeft 
de staatssecretaris nog wel een vast 
jaarbudget voor levensbeschouwe-
lijke programma’s toegezegd, omdat 
levensbeschouwing een mediaop-
dracht van de gehele publieke om-
roep is. De levensbeschouwelijke 
omroepen zonder leden - IKON en 
RKK - worden per 1 januari 2016 op-
geheven. Zij vinden onderdak bij res-
pectievelijk EO en KRO-NCRV. 

Synodescriba Arjan plaisier:  
‘Bestel houdt terecht ruimte voor christelijk geluid’

‘Voor wie zoekt naar zingeving is de christelijke traditie, zoals deze onder andere 
vorm krijgt in het leven en werken van de kerken, actueel. Ook christelijke om-
roepen brengen de betekenis van deze traditie, die een aspect is van de Neder-
landse traditie, voor het voetlicht. Er is dus terecht ruimte voor haar in het pu-
blieke bestel. Er zijn meerdere christelijke omroepen, de christelijke traditie is 
immers meervoudig. Wel is het positief dat EO en IKON elkaar hebben gevon-
den. Samen met de NCRV weerspiegelt deze combinatie een groot deel van de 
leden van de Protestantse Kerk.
Omroepen bestaan niet een vacuüm. Ze hebben een achterban. Het publieke 
bestel wordt dus niet van boven af gedirigeerd, maar beantwoordt aan de aspi-
raties van bevolkingsgroepen. Daar horen kerken voluit bij en dus zijn veel kerk-
leden ook lid van een christelijke omroep.’

Coen Abbenhuis, voorzitter KRO-NCRV. 
Foto: Stijn Ghijsen.

Leo Fijen, hoofd RKK. Foto: Joop van Reeken.


