
et is een mooi verhaal: het 
sullige soapsterretje ‘Ar-
nie’ stampt een internatio-
naal imperium uit de 
grond en groeit binnen 
tien jaar uit tot één van de 
invloedrijkste producen-
ten van Nederland. Met 
houterig spel, onflatteus 
haar en een joekel van een 

aardappel in zijn keel, maakte Reinout Oerlemans in Goede 
Tijden, Slechte Tijden zijn entree op televisie. Niemand die 
kon vermoeden dat dit ballerige mannetje het Nederlandse te-
levisielandschap voorgoed zou veranderen. Nou ja, bijna nie-
mand, want Joop van den Ende zag al meteen een ruwe dia-
mant in hem. De anekdote dat ‘Ome Joop’ op een briefje in een 
verzegelde envelop een grote toekomst voor Oerlemans voor-
spelde, is inmiddels deel van de Eyeworks-legende geworden. 
Want inderdaad, onder tromgeroffel en trompetgeschal ver-
overde Reinout Oerlemans in tien jaar tijd de wereld. Overna-
mes, tv-programma’s, speelfilms, Doutzen in 3D; aan de zege-
tocht van Eyeworks leek jarenlang geen einde te komen. Maar 
sinds het schandaal rond het programma 24 uur tussen leven 
en dood in het VU Medisch Centrum, rijzen er vragen over de 
moraal van Neerlands eigen ‘wonderboy’. Is Oerlemans echt 
die innemende guy-next-door met zijn onbeholpen enthousi-
asme en passie voor het vak? Of is hij gewoon een bikkelharde 
zakenman met een scherpe neus voor 
geld en roem? 

Charme, charisma en enthousiasme 
Volgens Gerard Timmer, directeur 
programmering van de publieke omroep, 
ligt de waarheid ergens in het midden. 
Timmer, die in zijn eerdere functie als 
BNN-directeur Eyeworks’ eerste op-
drachtgever was, kent Oerlemans vooral 
uit de beginperiode van zijn bedrijf. 
“Natuurlijk is Reinout een begenadigd 

zakenman. Anders kun je niet zo’n suc-
cesvol bedrijf uit de grond stampen. 
Maar ik heb Reinout zelf vooral leren 
kennen als een enthousiaste jongen vol 
tomeloze energie. Hij pitchte destijds 
bij ons het idee voor zijn eerste eigen 
programma: De Nationale IQ-Test. Al 
snel bewees hij de beste pitcher van 
Hilversum te zijn. Hij blijkt als geen 
ander in staat om mensen bij hun 
kladden te grijpen en mee te sleuren 
in zijn verhaal. Aan zijn charme, cha-
risma en enthousiasme valt bijna geen 
weerstand te bieden.” De Nationale 
IQ-Test werd met miljoenen kijkers 
een overdonderend succes en zette 
Oerlemans als producent in één klap 
op de kaart. Oerlemans, die toen nog 
onder Endemol opereerde, probeerde 

het concept in Duitsland aan RTL te verkopen. Hij kreeg het 
echter aan de stok met Endemol-directeur John de Mol, die 
hetzelfde van plan was bij SAT1. Oerlemans pikte dit niet, 
ronselde Endemol-coryfeeën Robert van den Boogaard en 
Ronald van Wechem en betrok in 2001 een pand in Amster-
dam: Eyeworks was geboren. 

             Jonge honden 
Mindshare directeur Ruud de Langen, die 
samen met Eyeworks tv-formats ontwikkel-
de, herinnert zich nog goed het gevoel van 
opwinding van die eerste tijd. “Eyeworks 
stond voor spanning, durf en avontuur. Een 
jonge honden-club die de gevestigde orde 
wel eens even een lesje zou leren. Zodra je in 
hun gebouw een voet over de drempel zette, 
golfde de energie en ondernemingszin je let-
terlijk tegemoet.” Na de jarenlange gedeelde 
alleenheerschappij van John de Mol en Joop 
van den Ende, werd Eyeworks in omroep-
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geen poot aan de grond gekregen, niemand zat op hem te 
wachten. Iets wat hij zelf trouwens niet wilde horen. Niet voor 
niets plande hij zijn terugkomst in Nederland samen met de 
première van Komt een vrouw bij de dokter, een even slimme 
als succesvolle afleidingsmanouvre. Zakelijk gezien gaat het 
hem vooral ook dankzij die films voor de wind, maar Endemol 
verslaan is nog altijd een utopie. Eyeworks boekte vorig jaar 
een omzet van 237 miljoen euro. Knap, maar Endemol zit daar 
met 1,35 miljard nog steeds heel dik boven.” Volgens van Ries-
sen is Eyeworks gewoon lang niet zo succesvol als de pr-ma-
chine van het bedrijf doet vermoeden. “Reinout is een kei in 
het spinnen van zijn eigen succes. Ieder positief nieuwtje 
wordt breed uitgemeten, maar waag het niet hem te bekritise-
ren. Dan wordt-ie pissig. Wat dat betreft heeft Reinout een heel 
klein pikkie.” Ook Volkskrant tv-recensent Jean-Pierre Geelen 
heeft zo zijn twijfels bij alle lof die Eyeworks zich toewuift. “Bij 
iedere speelfilm liet Reinout zich binnenhalen als de nieuwe 
Woody Allen. Dan zat hij, met zijn baard, in elke talkshow de 
serieuze regisseur te wezen. Ongelooflijk, maar iedereen trapt 
erin. Reinout is enorm gewiekst in het creëren van zijn eigen 
imago. De ideale schoonzoon: doodgewoon, maar wel lekker 
gek.” Ook Gerard Timmer erkent het succes van Reinouts PR-
machine, maar hij ziet succes stories rondom Eyeworks niet 
als gebakken lucht. “Ze waren gewoon heel goed bezig. Eye-
works verkocht veel, groeide snel en boekte veel successen. Ze 
konden vaak de vlag uithangen en dat deden ze dan ook.”

Koning Pulp 
Toch is niet iedereen overtuigd van het succes van Eyeworks. 
“Het is maar net waaraan je succes afmeet,” zegt Geelen. “Na-
tuurlijk, Eyeworks is een indrukwekkend bedrijf, maar de pro-
gramma’s die het productiehuis heeft voortgebracht zijn toch 
tamelijk smakeloos.” Dat Oerlemans in het verleden al eens 
spottend ‘Koning Pulp’ genoemd werd, vindt Geelen dan ook 
niet zo vreemd. “Begrijp me niet verkeerd, er zitten ook goede 
programma’s tussen, zoals bijvoorbeeld de IQ-test en een aan-
tal prima dramaseries. Toch heeft Eyeworks vooral een neus 
voor programma’s die gemakkelijk scoren: Oh oh Cherso, De 
Grote Spermashow, Echte meisjes in de jungle.” Ook blinkt het 
portfolio volgens Geelen niet uit in originaliteit: “Eyeworks 
steekt vaak bestaande formats behendig in een nieuw jasje.” 
Format-veteraan Ruud de Langen is het 
niet met de kritiek eens. “Kom zeg, ik vind 
dat Eyeworks een prachtig portfolio heeft. 
Natuurlijk is elke producent op zoek naar 
dat ene originele concept, de zogenaamde 
holy grail, maar die vind je niet zomaar. In 
de tussentijd is het volgen van goedscoren-
de programma’s de normale gang van za-
ken in de wereld van commerciële televi-
sie.” Ook Gerard Timmer zet zich af tegen 
de kritiek op het productiehuis. “Dat Eye-
works alleen pulp maakt, vind ik onzin. 

land juichend binnen gehaald als the next best thing. De ver-
halen over de rivaliteit tussen Endemol en Eyeworks zijn in-
middels bekend. Oud-Endemol directeur Paul Römer zei 
hierover in 2005 in de Volkskrant: “Hij probeerde het beeld 
neer te zetten van de angry young man. Dat deed hij vooral 
door zich enorm af te zetten tegen Endemol. Hij noemde ons 
groot, log en ambtelijk. Hij was ons aan het afkraken bij klan-
ten.” Ook Endemol-regisseur Ton van Belle die tijdelijk bij 
Eyeworks werkte, sprak zich in dit Volkskrant-artikel uit over 
de rivaliteit: “Het leek soms wel alsof ze Endemol haatten. Als 
er voor Endemol nadelige berichten in het nieuws kwamen, 
was het feest.” In 2003 liep de vete hoog op toen Oerlemans 
zich in Nova negatief uitliet over Endemol. Het kwam nooit 
meer goed tussen De Mol en Oerlemans. Maar dat zal laatstge-
noemde een zorg zijn geweest, want het motto van Eyeworks 
luidde boven alles: beat Endemol!  

American dream 
De tijd van het grote veroveren kon beginnen. Kenmerkend is 
het beeld van de wereldkaart in Reinouts kamer waarop hij 
met opgeprikte vlaggetjes zijn groeiende imperium zichtbaar 
maakte. Met de gretigheid van een pitbull 
haalde ‘de beste pitcher van Hilversum’ op-
dracht na opdracht binnen en formuleerde 
vol bravoure zijn ambitie: zich in de top vijf 
van Nederlandse producenten opwerken. 
Dat lukte. Wat begon als een gretig jonge 
honden-bedrijfje, groeide in tien jaar tijd 
uit tot een imperium met vestigingen over 
de hele wereld en tv-programma’s in meer 
dan vijftig landen. Toch bracht de snelle 
groei van Eyeworks ook problemen met 
zich mee. Ruud de Langen: “De kracht van 

Kijk naar programma’s als Dokter Deen of Flikken Maastricht. 
Je kunt ervan zeggen wat je wilt, maar het is geen pulp.”

Schandaal 
Eyeworks is wel een gezonde portie kritiek gewend, maar 
nooit eerder laaiden de gemoederen zo hoog op als rondom 
het medische reality-programma 24 uur tussen leven en dood. 
Deze reality show werd opgenomen met verborgen camera’s 
op de spoedeisende hulp in het VU Medisch Centrum. Veel 
patiënten bleken pas naderhand om toestemming te zijn ge-

vraagd voor de opnames. Eyeworks be-
sloot de eerste aflevering toch uit te 
zenden, maar door de toenemende 
commotie verzocht de VU uiteindelijk 
het programma van de buis te halen. 
Desondanks spanden verschillende pa-
tiënten een rechtszaak aan. 

Keerzijde 
Dat de kritiek op Eyeworks vaak direct 
op Reinout Oerlemans afstraalt, is vol-
gens Gerard Timmer de keerzijde van 
zijn sterke persoonlijkheid. “Een bedrijf 
met een sterk geprofileerde leider is nu 
eenmaal veel gevoeliger voor negatieve 
aandacht. Een bericht over een bedrijf 
met een anonieme directeur blijft niet 
hangen, maar iedereen kent Reinout 
Oerlemans. Het is heel gemakkelijk om 
kritiek te hebben op mensen die succes-
vol zijn, maar ik doe daar niet aan mee. 
Het zijn juist ondernemers als Reinout 
die kleur geven aan de industrie.” Ook 

Ruud de Langen vindt dat hij wel wat meer credits verdient 
voor zijn prestaties met Eyeworks. “Als je succesvol bent in 
Nederland, word je hard aangepakt. Dat zie je bij mensen als 
John de Mol, Joop van den Ende en dus ook Reinout Oerle-
mans. Zij zijn alledrie van een aparte diersoort, vol talent en 
met een gigantische drive, waarnaar je wel móet luisteren. 
Mensen als zij hebben de Nederlandse televisiewereld op de 
kaart gezet en daar mogen we best wat trotser op zijn.” Tja, 

daar zit wat in. Koning Pulp, aansteller, dic-
tator, eigengeiler of ongeleid projectiel. Er 
kan veel gezegd worden over Reinout Oer-
lemans en zijn miljoenenbedrijf, maar te 
midden van alle jubelverhalen en het sper-
vuur van kritiek, blijft vooral het beeld 
overeind van een charismatische jongen 
met een onstuitbare energie en een gren-
zenloze ambitie. Een jongen die een doel 
voor ogen had, risico’s nam en zich steeds 
opnieuw in het diepe stortte: een jongen 
die kwam, zag en overwon. 

Reinout was vooral zijn enorme toewijding en betrokkenheid. 
Zeker in het begin stortte hij zich vol op een project en stak er 
al zijn energie in.” Oerlemans’ ambitie om zich op talloze ge-
bieden tegelijk te ontwikkelen, maakte dat hij zijn aandacht 
steeds meer moest verdelen. Volgens De Langen was het voel-
baar dat de focus van Reinout gaandeweg wat begon te ver-
slappen. Zeker toen hij besloot naar Amerika te verhuizen. In 
2008 vertrok Oerlemans samen met zijn gezin naar L.A., om 
daar vanuit Beverly Hills 90210 de ultieme American Dream 
na te jagen. Een droom die hij in 2009 alweer moest laten va-
ren, toen Eyeworks in zwaar weer bleek te verkeren. Volgens 
Gerard Timmer heeft Eyeworks zeker te lijden gehad onder de 
afwezigheid van Oerlemans: “Reinouts grote kracht is zijn 
gretigheid. Als hij binnenkomt met zijn team, dan denk je: 
daar komen de commando’s. Als een bedrijf rust op een per-
soonlijkheid met zoveel charisma en energie, is het direct 
voelbaar als die persoon er niet is.” Het floppen van het high 
profile programma Million Dollar Wedding werd door RTL-
baas Erland Galjaard dan ook openlijk geweten aan de afwe-
zigheid van Reinout Oerlemans tijdens de productie. Timmer 
kan zich daar wel iets bij voorstellen: “Ik wil niet zeggen dat 

het bedrijf instort als Reinout er niet is, 
maar zijn energie is wel een belangrijke 
drijvende kracht.”

Gebakken lucht? 
Amerika veroveren, Endemol verslaan, de 
doelen waren helder. Maar zijn ze ook ver-
vuld? “Bij lange na niet,” zegt Paul van 
Riessen, adjunct-hoofdredacteur en media-
watcher van quote. “Welbeschouwd is 
Reinout met hangende pootjes teruggeko-
men uit de VS. Hij heeft daar persoonlijk 
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