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Bijdrage van Ton Verlind op de landelijke conferentie van ICF, 

zaterdag 12 oktober gehouden in de Burgerzaal van het 

Raadhuis in Hilversum. 

Onderwerp: Media en Religie. 

 

“Religie, de gekke Henkie van de televisie?”. 
 

Zo luidt de titel van mijn bijdrage. 

Wat mij betreft kan het vraagteken er af. 

Het is geen vraag, het is een vaststelling. 

Natuurlijk zijn er ook serieuze programma’s over religie op de Nederlandse Publieke 

Televisie. 

Maar die zijn verschoven naar de randen van de nacht. 

In primetime –dat is de tijd die er toe doet- tussen 20.00 en 23.00 is er nauwelijks 

aandacht voor religie. 

Daaronder liggen verschillende verklaringen: 

De publieke omroep zegt dat deze programma’s op die tijdstippen worden uitgezonden 

om het genre te beschermen: dan hoeven doelgroepprogramma’s niet te concurreren 

met de grote shows. 

Tegelijk zie je dat kijkcijfers en marktaandeel steeds belangrijker zijn geworden.  

Dat komt omdat de publieke omroep van Den Haag als opdracht heeft aanvaard om er 

voor alle Nederlanders te zijn en een brede programmering aan te bieden. 

Het is een achterhaald uitgangspunt. 

Wil de publieke omroep er voor “iedereen” zijn, dan moet hij diep door de knieën om dat 

doel te realiseren. 

Beter zou het zijn als de publieke omroep zijn opdracht herdefinieerde en aangaf er te 

willen zijn voor alle Nederlanders die belang zien in hun eigen ontwikkeling. 

Dat zou dan kunnen leiden tot een verdieping van het programma-aanbod zonder 

overigens de ambitie los te laten een zo groot mogelijk publiek te bereiken. 

Maar niet ten koste van alles. 

 

Programma’s over religie staan een groot marktaandeel in de weg. 

Goedbeschouwd is dit genre op weg richting uitgang: godsdienst weg uit het publieke 

domein en achter de voordeur. 

Het begon eigenlijk al in 2000, toen de posters die bij de nieuwe imagocampagne van de 

KRO hoorden, in sommige abri’s werden geweigerd onder het motto: racistische, 

politieke en godsdienstige uitingen worden niet geaccepteerd. 

Even leidde dat –ook in de politiek- tot verontwaardiging, maar die ebde snel weg. 

Al jarenlang is godsdienst in sneltrein vaart richting uitgang als het om het publieke 

domein gaat. 
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Doelgroepomroepen verdwijnen. 
Beweging richting uitgang geldt zoals het zich laat aanzien sowieso voor de 

denominatieve omroepen. 

Heel veel kleine identiteitsomroepen zonder leden verdwijnen als zelfstandige  

organisaties uit het bestel. 

Het budget is al verminderd van 20 naar 9 miljoen. 

Het lijkt er op, dat ook de grote identiteistsomroepen zich hebben verzoend met de 

gedachte dat er geen zelfstandige toekomst is. 

Eerder al verwaterde hun profiel, in het streven naar optimalisering van de 

marktaandelen. 

D66 presenteerde afgelopen week zijn visie op de toekomst van de publieke omroep. 

Daarin hebben op den duur de verenigingen geen plek meer. 

Als tussenstap zullen ze gedegradeerd worden tot “preferred supplier”. 

We weten niet precies wat het betekent, maar ik vermoed dat het een tussenstap is naar 

definitieve opheffing. 

 

In de visie van D66 staat letterlijk dat de publieke omroep wel voor het publiek is, maar 

niet van het publiek. 

Het aanbod wordt in de toekomst bepaald door programmaraden (bestaande uit de 

heersende culturele elite?) en professionals. 

Terwijl nog maar kortgeleden in de troonrede de participerende samenleving werd 

geprezen. 

Het publieke bestel is een voorbeeld van een  organisatie die op burgerparticipatie is 

gebaseerd en dus om die reden in ere gehouden zou moeten worden, zij het in een 

gemoderniseerde setting, dus niet per se met de spelers van dit moment. 

Een plek in de publieke omroep moet verdiend worden. 

Preferred supplier als tussenstap naar opheffing: dat betekent dat ze nog enige voorrang 

hebben bij het leveren van programma’s, puur als productiehuis, vermoedelijk zonder 

zeggenschap over de inrichting en de programmering van de publieke omroep: gewoon 

aanschuiven in de rij. 

In dat licht bezien was het opvallend, dat geen directeuren van omroepverenigingen zich 

afgelopen week hebben gemanifesteerd bij de demonstratie tegen verdere 

bezuinigingen op de publieke omroep. 

Het lijkt dat ze zich bij het onvermijdelijke hebben neergelegd. 

 

Weinig serieuze aandacht voor religie 
“Religie, de gekke Henkie van de televisie”: het is geen vraag maar een vaststelling. 

Kijk naar de belangrijkste opiniërende programma’s van de Nederlandse televisie. 

Pauw & Witteman en De Wereld Draait door. Bij Pauw en Witteman wordt consequent 

een karikaturaal beeld van religie geschetst. Het gaat altijd om de fundamentalistische of 

de moralistische kant. Daar wordt het hardnekkige misverstand in leven gehouden, dat 

mensen met een religieuze overtuiging anderen per sé hun wil willen opleggen. 

Of religie wordt bediscussieerd met clowneske representanten. 

Een intellectueel debat over dat onderwerp kom je niet tegen. 

Voor Jeroen Pauw is religie niet meer dan “een verzonnen verhaal”. 

In programma’s als Een Vandaag en De Wereld Draait Door werden rond het aftreden 

van de vorige paus zulke karikaturale standpunten ingenomen, dat Antoine Bodaert er 

zichtbaar in beeld, kwaad om werd. 

Religie is alleen interessant als uitwas, niet in zijn betekenis. 
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Als ontwikkelingen binnen de katholieke kerk worden geanalyseerd gaat het altijd om 

de uitwassen, het gaat niet om de grote maatschappelijke betekenis in het geheel of de 

bijzondere kanten van de katholieke kerk als multinationale organisatie. 

 

“Pauw en Witteman” is sowieso een interessant programma om nader te analyseren. 

Het wordt gemaakt door de Vara die zich voorstaat op een bepaalde missie. 

Maar als je kijkt naar de ingenomen standpunten is “Pauw en Witteman” een neo-

liberaal programma: vrijheid blijheid, de dingen gaan zoals ze gaan. Bevrijd van de 

ideologische veren, die ooit door Wim Kok namens de PvdA werden afgeschud. Iedereen 

moet doen waar hij zin in heeft.  De discussie over moraliteit hoort bij een voorbije 

generatie. Alles wat  niet past binnen het heersende neoliberale patroon is bij voorbaat 

verdacht. Of het gaat om spiritualiteit, biologische landbouw, andere visies op 

voedselveiligheid. Jeroen en Paul zijn de knechten van de heersende opvatting. De neo-

liberale visie is in feite de religie van deze tijd. Het geloof in de juistheid daarvan is 

groter dan de werkelijkheid rechtvaardigt.  

 

De Tijdgeest 
De publieke omroep volgt De 

Tijdgeest. Althans: de tijdgeest zoals 

die zich in de media weerspiegelt, 

hetgeen niet noodzkakelijkerwijze 

hetzelfde is als “de werkelijkheid”.  

Media concipiëren hun eigen 

werkelijkheid, zoals uit de 

programmaserie Medialogica van 

Human en Vpro bleek. Het is een serie 

waarin de programmamakers een 

aantal opmerkelijke actuele 

gebeurtenissen achteraf 

reconstrueerden en tot de conclusie 

kwamen, dat de waarheid nogal eens 

anders in elkaar zat dan uit publicaties bleek (bv De rellen in Gouda, taakstraffen Zembla 

etc.) 

In veel actuele kwesties zorgen de media zelf voor de opwinding, waaraan ze vervolgens 

hun legitimatie ontlenen om de betreffende thema’s in hun berichtgeving een markante 

plek te geven.Maar wie goed kijkt ziet dat er onder de oppervlakte bij veel mensen het 

verlangen schuilt naar andere omgangsvormen, andere afwegingen. 

In het publieke debat is dat (nog) niet goed zichtbaar, omdat DAT wat afwijkt van de 

heersende neo-liberale geloofsovertuiging de kolommen en televisiezendtijd niet of 

nauwelijks bereikt.  

De media functioneren volgens de wet van de heersende Medialogica.  

Medialogica is het conglomeraat van mechanismen dat leidt tot een publicatie. 

In de nieuwsstrijd gaat het vooral om aantallen kijkers, luisteraars en lezers. 

Je boeit mensen niet met de saaiheid van alle dag, dus wordt het nieuws geëxalteerd, in 

overdreven vorm of opgeleukt aangeboden. Soms wordt het zo ingekleurd dat de 

waarheid geweld wordt aangedaan. Nuance verkoopt niet en komt dus niet aan bod. 

“Objectieve waarheden” lijken nauwelijks nog te bestaan. Wie bij Pauw en Witteman aan 

tafel zit mag meediscussiëren over alle onderwerpen die daar besproken worden. 
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Kees van der Staaij, de voorman van de SGP trof –behalve de presentatoren- in een 

recente uitzending ook alle andere gasten tegenover zich, toen hij aandacht vroeg voor 

mogelijk negatieve gevolgen van de site “Second Live” op de ontwikkeling van kinderen. 

“Second Live” is een website waar mensen die getrouwd zijn terecht kunnen voor een 

buitenechtelijk uitstapje. Naar de argumenten van Van der Staaij werd niet geluisterd.  

Het werd in de moralistische hoek gedrukt. Een zoektocht naar de feiten kon het 

gesprek bepaald niet genoemd worden. Amusant was het wel en waarschijnlijk was het 

dat waar het uiteindelijk om ging. Het ging er niet om een goed zicht op de werkelijkheid 

te krijgen. 

Opinies gaan aan de feiten vooraf. Er bestaat geen hiërarchie in opinies: elke mening telt. 

Die van de minister-president is niet belangrijker dan van de buurvrouw om de hoek. 

Het is de vraag of de werkelijkheid, zoals de media ons die voorspiegelen nog wel spoort 

met de werkelijkheid zoals we hem in onze omgeving zelf ervaren. Ik denk dat u uit 

eigen waarneming kunt vaststellen dat het niet zo is. Het is niet voor niets dat op de 

vertrouwensindex de geloofwaardigheid van politici en ook journalisten daalt.   

 

Behoefte aan orientatie 
Dat is een zorgelijke constatering, maar vreugdevol tegelijk voor wie het anders wil 

Ik heb al gezegd: onder het oppervlak groeit de behoefte aan een ander soort 

samenleving. 

Er zijn ook tal van initiatieven die daaraan inhoud geven. 

Het wordt slechts moeizaam zichtbaar in de media omdat die dus een totaal ander spoor 

bevaren. 

Er is toenemende behoefte aan authenticiteit, weg bij de overdrijving, inspirerend 

leiderschap, andere afwegingen. 

Ook steeds meer bedrijven bezinnen zich op de vraag wat echt maatschappelijk 

ondernemen nu inhoud en hoe echte klantvriendelijkheid eruit ziet. 

Met inspirerend leiderschap bedoel ik niet het “grote” leiderschap op het niveau van 

Obama, om onze premier Rutte maar niet te noemen. 

Het gaat om het leiderschap dat we zelf kunnen uitoefenen in onze directe omgeving: 

conciërges, docenten etc. 

We kunnen het verschil maken door autonoom te handelen en niet te accepteren dat er 

van buiten beperkingen worden opgeworpen die ons verhinderen te doen wat we 

vinden dat moet gebeuren. 

Er is behoefte aan doortastend initiatief. Je kunt niet je omgeving of de omstandigheden 

veranderen, maar je kunt wel je eigen attitude veranderen. 

Om dat handelen te voeden is er behoefte aan inspiratie. 

En inspiratie is er volop te vinden in het christelijke gedachtegoed, mits modern 

vormgegeven. 

 

Ik maakte een film over de “Kracht van katholiek onderwijs” en vroeg Anita Witzier 

waarom ze haar kinderen naar een katholieke school stuurde, terwijl ze zelf niet 

katholiek is. “Ze zullen nooit begrijpen hoe deze wereld in elkaar zit als ze geen kennis 

nemen van het christelijke gedachtegoed. Onze hele samenleving is erop gebaseerd: 

kunst, muziek”. Ik sprak ook ouders die zelf hun verbinding met religie kwijt zijn en niet 

meer de kennis hebben om hun kinderen daarover te informeren. Ze sturen ze naar een 

christelijke school in de hoop, dat die kennis daar nog wel wordt overgebracht. 

Het is –denk ik- niet toevallig dat het uitstekend gaat met christelijke scholen. Ze 

voorzien in een behoefte die verder gaat dan het argument “lekker dicht bij huis”. 
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Gebrek aan lef? 
Dat u met religie de media niet (meer) bereikt heeft ook met eigen keuzes te maken. 

Met de bereidheid om mee te gaan met de tijd, met de bereidheid woorden en symbolen 

te vinden die door nieuwe generaties begrepen worden. 

De boodschap is niet onderhandelbaar, maar de verpakking daaromheen moet bij de tijd 

passen. 

De huidige Medialogica heeft negatieve elementen, zoals hierboven beschreven. 

Niemand zal die Medialogica kunnen veranderen. 

Dus is het beter om hem voor je te laten werken. 

Behalve een invulling van de boodschap die door nieuwe generaties begrepen wordt, 

zijn er ook charismatische figuren nodig die hem kunnen overbrengen of iconen (zoals 

Epke Zonderland) die een voorbeeldfunctie vervullen. 

De oplossing van het probleem zit hem dus in een grotere “marktgevoeligheid”. 

Het is een term die als moderne managementsterm wordt verfoeid. 

Maar wat is er tegen een betere “marketing” van een gedachtegoed, dat de moeite is om 

doorgegeven te worden?. 

In dit geval betekent het, dat je gelooft in de actualiteitswaarde van je ideaal en dat je het 

bij zoveel mogelijk mensen op de stoep wilt deponeren en dat je er goed over na denkt 

hoe je dat wilt realiseren.  En dat je bereid bent methodes te gebruiken die passen bij de 

tijd. Niets op tegen. 

 

Strategie 
Religie verdient een betere strategie en een 

goed marketingconcept. 

Strategie betekent dat je weet welke 

hoofdboodschap je onder de aandacht van de 

moderne wereld wilt brengen en welke 

middelen je gebruikt om dat doel te realiseren. 

Een van de grootste problemen in katholieke en 

protestantse kring is “de bescheidenheid”. 

“We doen het zo goed mogelijk en dat zal dan 

door anderen wel opgemerkt worden” 

Maar in deze tijd waarin zoveel (pseudo) 

idealen en (commerciële) gedachten om 

aandacht vragen kom je er niet met die 

bescheidenheid. 

“Be good and tell it”: heb de overtuiging dat je aan het debat een bijdrage van betekenis 

kunt leveren en beklim de barricaden met een goed verhaal en wees dapper. Denk niet 

dat het vanzelf goedkomt. De vanzelfsprekendheid is ervan af. Er moet keihard voor 

gewerkt worden. 

 

KRO 
Toen we met  de herprofilering van de KRO bezig waren en hadden besloten om geen 

afstand te nemen van het katholieke gedachtegoed, werd er een central desk opgericht. 

Die had de opdracht om te zoeken naar aansprekende katholieken met charisme, die in 

het publieke debat wilden participeren. 

We kregen meer heel weinig mensen zover. 
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Eigenlijk had niemand zin in dat debat en de 

drek die je daarmee over jezelf uitgestort  

krijgt. 

En de leidende figuren die ons verder hadden 

kunnen helpen, zoals bv de bisschoppen, gaven 

en geven er blijk van geen boodschap te hebben 

aan de moderne samenleving. 

Ze staan op “zenden”. Weten niet wat er omgaat 

in de samenleving. Ze opteren (uitzonderingen 

daargelaten) voor een kleine kerk die recht in 

de leer is. Liever bestuurlijk correct, dan 

pastoraal sympathiek. 

 

Verder valt mij in de christelijke gemeenschap het gebrek aan solidariteit op, misschien 

is het ook de passiviteit die hoort bij gebrek aan gevoel voor urgentie. 

Of het nu katholiek onderwijs, katholieke ouderenbonden of omroepen zijn: allemaal 

knokken ze voor een plek onder de zon. 

Als ze zouden samenwerking zouden ze massa kunnen laten zien: dan zouden ze 

zichtbaar kunnen maken wat van identiteit de betekenis voor het actuele handelen is. 

Ik heb nog niet meegemaakt dat de ene denominatieve organisatie de andere steunde. 

Hebben de bisschoppen zich deze week gemengd in de discussie over de bezuinigingen 

op de publieke omroep? Hebben katholieke of protestantse organisaties zich geschaard 

aan de kant van NCRV en KRO. 

Weinig van gemerkt. Als je er in deze tijd niet in slaagt om massa te laten zien, dan besta 

je niet (meer) 

 

Zonder dapperheid, zonder heldere strategie, zonder modern communicatiebeleid, 

zonder overtuigende woordvoerders, zonder gevecht, zonder vernieuwing, zou het 

zomaar kunnen gebeuren dat de mensen die zeggen dat het met het christendom in de 

tweede helft van deze eeuw in Nederland afgelopen is, gelijk krijgen 

“Kerk en christendom verdwijnen uit ons land”, kopte het AD recent en citeerde daarin 

Willem Visscher, predikant in Amersfoort. “Het is de vraag of er halverwege onze eeuw 

nog zoiets als een kerk zal zijn in Nederland”, stelt hij . 

 

De oplossing 
Ligt in het spiegelbeeld van wat ik net noemde: 

- geloof in de eigen boodschap 

- dapper naar buiten treden 

- met woordvoerders die het in de media goed doen. 

- communicatiestrategie ontwikkelen 

- een hoofdboodschap c.q. een hoofddoel formuleren en alle middelen inzetten om 

dat doel te realiseren. 

- samenwerking: omroepen, onderwijs, ouderen organisaties 

- goed gebruik van de social media 

- je mengen in de omroepdiscussie: zichtbare steun voor de denominatieve 

omroepen (waar waren ze in Den Haag) 

- prangende aanwezigheid op al die plekken waar religie uit het vizier dreigt te 

verdwijnen: ga de confrontatie aan. 

- de taal van deze tijd spreken 
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- de verhalen blijven vertellen die bij het christendom horen. 

- vooral ook: de relevantie van identiteit voor het dagelijkse leven duidelijk maken. 

What’s in it for me (de reden waarom er voor het Leger des Heils zoveel 

sympathie bestaat). Dus: blijf niet hangen in die deprimerende bestuurlijke 

discussies, maar maak vooral duidelijk wat de praktische betekenis van religie is 

voor het dagelijkse handelen. 

- stimuleren dat jonge mensen die in sport of muziek iets presteren met hun 

verhaal naar buiten komen. De icoonfunctie is in deze tijd ontzettend belangrijk. 

Ali B. heeft voor de emancipatie van allochtonen meer betekend dan welk 

regeringsbeleid ook. Als Epke Zonderland in Colle Tour vertelt dat hij gelooft en 

kaarsjes aansteekt is dat van eminent belang. 

      -      Kortom: “Be good and tell it” 

 

Ton Verlind 


