
Ze is hard op weg een boegbeeld van de  
NEDERLANDSE TELEVISIE te worden.  

De zondag is al van haar – en vanaf januari is ze ook bijna 
alle dagen van de week primetime in beeld met een nieuwe 
TALKSHOW. Eva Jinek over hakken, Freek, Tsjechië en 

hoe het voelt om een outsider te zijn. ‘Ik kan het iedereen van 
harte aanraden.’ — interview maartje laterveer, fotografie paul bellaart

eva jinek — 

Wollen jas, zijden blouse,  
beide gucci
Ring met diamant en saffier,  
gouden armbanden,  
alles gassan
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Over Eva Jinek (35) doen veel geruchten 
de ronde. Dat ze de nieuwe Sonja Barend 
wordt met een talkshow op de zaterdag-
avond. Dat ze het aan haar uiterlijk te dan-
ken heeft dat ze het NOS Journaal mocht 
presenteren. Dat ze zwanger is. ‘Ja, dat 
vertelde Freek,’ reageert ze laconiek boven 
een glas bier in een Amsterdams café. ‘Er 
wordt volop getwitterd dat ik zwanger ben. 
Maar ik ben gewoon iets aangekomen. Ik 
weet ook niet hoe. Ik heb altijd alles kun-
nen eten wat ik wilde. Ik kon net zo veel 
bier drinken als ik wilde en naar de snack-
bar, ik kwam niet aan. Maar nu moet ik me 
steeds verontschuldigen naar mijn stylist. 
Dan neemt ze weer een small mee en dan 
vraag ik: zit je me nu te plagen?’ 

‘Ik vind het leuk  
als een man  
dominant is’
Een van de grootste misverstanden over Ji-
nek, schreef ze zelf in De Telegraaf, is dat 
ze een ijskonijn is. ‘Ik denk dat niemand die 
mij kent mij als ijskonijn zal typeren. Eer-
der als clown.’ Een ijskonijn is ze vandaag 
in elk geval niet, eerder een girl next door in 
haar jeans onder een grijze sweater, en op 
gympen die haar zeker tien centimeter klei-
ner maken dan de hakken waarmee ze op 
tv furore maakt. ‘Die hakken, daar kan ik 
echt niet op lopen. Alleen de drie meter van 
de make-up naar de studio. Tv is een illusie. 
Ik ben daar een andere versie van Eva Jinek 
dan thuis. Ik ben daar in functie.’
 Die functie wordt steeds belangrijker in de 
omroepwereld. Jineks ster rees in korte tijd 
van het NOS Journaal via de Amerikaanse 
verkiezingen live vanuit Washington naar 
haar droombaan bij Nieuwsuur, die haar 
echter werd afgenomen toen ze een relatie 
bleek te hebben met Bram Moszkowicz. 
Ze ging naar wnl en kreeg een eigen talk-
show op de zondagochtend. Dat werd een 
eclatant succes en na anderhalf jaar regende 
het aanbiedingen. Ze ging in op het aanbod 
van de kro/ncrv, die haar twee eigen shows 
gaf: Jinek op zondagmiddag, en per 1 januari 
een interviewprogramma dat ze afwisselend 
met Sven Kockelmann zal presenteren. Op 
alle dagen van de week. Primetime. ‘Wrijf 
het er maar in, ja.’ Jinek lacht hard, maar 
haar roodgelakte nagels tikken zenuwachtig 
op het tafelblad. ‘Ik heb bier nodig.’
 De twee jongemannen achter de bar 
schieten tegelijk toe wanneer ze Eva Jinek  

Wollen jas, blouse,  
broek van zijdesatijn,  
alles gucci

aan de toog zien. Ze strijden zichtbaar 
om een lach van de blonde presentatrice.  
‘Erg hè,’ zegt Jinek enigszins gegeneerd als 
ze weer gaat zitten. ‘Er zit iets deforme-
rends in televisiewerk. Omdat mensen je 
kennen. Als je in de camera kijkt, ziet ie-
dereen jou, maar jij ziet niemand. Dat doet 
iets met je, of je wil of niet. Het maakt je 
extreem zelfbewust en dat kan niet ge-
zond zijn. Ik let erop, dat mijn ego niet 
met mij aan de haal gaat. Maar ik ben ook 
maar een mens. Als je ergens binnenkomt 
en iedereen ontvangt je met alle egards op 
basis van – wat? Omdat je bekend bent van 
televisie? Het is zo vleiend en heerlijk om 
je daaraan over te geven. Maar dat is niet 
goed voor een mens.’
 Ze is net twee dagen in Parijs geweest, 
gewoon doordeweeks, met Freek. ‘We 
hebben nooit een weekend samen, dus hij 
zei: “Kom, we gaan naar Parijs.” Freek is 
een man die alles regelt. Dat vind ik fijn. 
Ik regel de gezelligheid thuis, dat is mijn 
deel. Zijn deel is regelen. Ik hoef maar 
naar hem te kijken en hij regelt het voor 
me. Ik kende hem net en toen zei hij: pak 
je agenda, wanneer kun je weg? Ik heb 
geen tijd, zei ik. Maar hij zei: kom, je hebt 
toch wel vier dagen? Heerlijk. Ik vind het 
leuk als een man dominant is. Het is goed 
voor mij, iemand die wat tegengas geeft.’ 
 Parijs dus. Voor even waren ze gewoon 
Eva en Freek, in plaats van het glamour-
koppel van tv. ‘We hebben niets gedaan,’ 
zegt ze stralend. ‘Lunchen, eten, drinken. 
En we zijn bij Dior geweest. Freek ging er 
op zo’n petieterig Frans stoeltje zitten, en 
ik wilde alles in die winkel hebben. Uitein-
delijk heb ik er alleen dit parfum gekocht.’ 
Ze steekt haar pols uit en laat de zware, 
oriëntaalse geur ruiken. Oud Ispahan van 
Dior, een mysterieuze mengeling van am-
ber, roos en sandelhout die ze goed kan 
hebben. ‘En verder hebben we veel rondge-
lopen. Het was fijn om weer even onbekend 
te zijn. Van de zomer waren we drie weken 
in Californië en daar wist ik weer hoe het 
was als je niet herkend wordt. Dat je er niet 
over hoeft na te denken wat je doet of laat. 
Ik was vergeten hoe lekker dat is.’

‘Soms voelt tv  
alsof ik door een 
mijnenveld loop’
Eva Jinek en de vijf jaar jongere Freek Vonk 
– bekend als huisbioloog van De Wereld 

Draait Door en zijn jeugdprogramma Freek 
in het wild – zijn sinds februari officieel 
een stel. Hoe het begon, is inmiddels een 
publiek geheim. Vonk was te gast bij Jinek 
op zondag, nam een slang mee, die Jinek 
moeiteloos om haar nek rolde. Een paar 
maanden later werden ze innig verstrengeld 
gespot in een Haagse kroeg, maar liefde 
op het eerste gezicht was het niet. ‘Freek 
heeft mij echt moeten veroveren. In de 
maanden na de uitzending stuurde hij 
me om de zoveel tijd een sms. Dan was 
hij in Afrika en vroeg hij: ga je een keer 
mee naar de dierentuin? Naar de kroeg? 
Ik heb dat een hele tijd afgehouden, dan 
zei ik: “Nee, ik heb het druk, werk” of wat 
dan ook. Op een gegeven moment had ik 
geen valide smoes meer. Toen zei ik: “Oké, 
kom maar naar Amsterdam, dan drinken 
we hier een biertje in de Utrechtsestraat.” 
Dat was in januari. Het sneeuwde die dag, 
en de treinen reden niet. Toen is hij met 
een taxi gekomen, uit Den Haag. En hij 
is nooit meer weggegaan.’ Ze lacht. ‘Ik 
geloof dit soort verhalen nooit. Je leest dit 
bij andere mensen en dan denk je: ja, doei. 
Maar echt.’ 
 Sindsdien volgen de media hun rela-
tie op de voet. Vonk moest even aan alle 
aandacht wennen, maar Jinek voelt zich er 
niet door geremd. ‘Voelde ik me maar ge-
remd. Dan had ik niet staan zoenen in een 
café in Den Haag. Stupid. Mijn moeder 
belde mij op, ze zei: “Zo heb ik je toch 
niet opgevoed? Kom op, je bent een vrouw 
van 34.”
 Dat vindt ze soms wel lastig. ‘Het is 
sowieso moeilijk om een relatie te laten 
slagen. Daar komen allerlei verzwarende 
factoren bij als je bekend bent. Je kunt niet 
in de luwte aan die verhouding beginnen. 
Vanaf het moment dat mensen het weten, 
is het een ding en word je geacht daar ant-
woord op te geven. Ik begrijp het, hoor, 
dat dat erbij hoort. Ik maak me geen il-
lusies. Ik heb zelf gekozen voor dit werk 
en dus voor dit leven. Maar het maakt het 
er niet makkelijker op. Alles wat je doet, 
wordt een verhaal. Ik heb daar wel last 
van, nog steeds. Ook in mijn programma 
wordt op alles wat ik doe, ieder woord, ie-
der detail, gelet. Soms voelt dat alsof je 
door een mijnenveld loopt. Ik probeer in 
mijn werk niet geremd te zijn, dan heb je 
het beste gesprek. Ik moet daar als me-
zelf zitten. Tegelijkertijd weet ik: men let 
op mij, ik mag geen fouten maken. Iedere 
domme opmerking of terzijde krijgt 
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importantie. Dat is heel eng. Als ik die 
gedachte toelaat, krijg ik een klamme rug. 
Ik probeer me er nooit door te laten beïn-
vloeden. Ik hou mezelf voor: het is maar 
televisie. Je kunt het niet eens in de kat-
tenbak leggen.’

‘Dit is geen werk  
dat je voor een zesje 
kunt doen. Ik niet  
in elk geval’
En toch is televisie heel belangrijk voor 
Jinek. ‘Ja, superserieus en belangrijk.’ 
Ze rolde als student bij toeval in het 
televisiewereldje toen ze stage ging lopen 
bij toenmalig nos-correspondent Charles 
Groenhuijsen in Washington, en ze ging 
er nooit meer weg. ‘Ik weet nog de eerste 
keer dat Charles een gesprek had met 
het Achtuurjournaal. Mijn medestagiair 
en ik zaten als twee hamsters onder het 
bureau, om de lampen vast te houden. En 
ik hoorde de return vanuit Hilversum door 
het oortje van Charles – dat is wanneer je 
live de uitzending hoort waarin je straks 
aan het woord komt. Ik hoorde: “Hé 
Charles, je bent over twee minuten aan de 
beurt.” “Nog een halve minuut.” En toen 
was hij aan de beurt. En hij vertelde in een 
minuut helder en toegankelijk wat er aan 
de hand was in Amerika. En toen was het: 
“Oké, top, dankjewel.” En dat was het. Ik 
weet nog dat ik dacht: dit wil ik. En dat 
gevoel is nooit meer weggegaan. Nog altijd 
als ik de return hoor, voel ik de excitement 
van toen. De spanning van: nu gaat het 
gebeuren.’
 Die spanning is niet altijd even leuk. 
Vier jaar later werd Jinek gevraagd om 
de Amerikaanse verkiezingen te verslaan 
vanuit Washington. Live, negen uur ach-
ter elkaar. Het was de eerste keer dat de 
nos een live-uitzending in het buitenland 
maakte. Het was ook het moment waarop 
het grote publiek kennismaakte met Eva 
Jinek, die tot dan toe een paar keer het 
NOS Journaal op 3 had mogen presenteren 
en verder alleen nog maar als redacteur 
buitenland achter de schermen had ge-
werkt. ‘Het was alsof iemand een steen van 
zestigduizend kilo op mijn rug had gelegd, 
zo voelde ik me. Ik heb gehuild in de auto 
ernaartoe. Maar ik ben zo’n opportunist. 
Toen ik eenmaal opgemaakt was, dacht 
ik: ja, nu heeft het geen zin meer om te 

Double-breasted trenchcoat,  
blouse, broek van zijdesatijn, 
schoenen, alles gucci
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huilen. Dan moeten ze weer schminken. 
Toen was het klaar. Ik weet nog wel dat ik 
dacht: als ik dit kan, kan ik alles. Dan hoef 
ik me nooit meer zenuwachtig ergens om 
te maken.’ Ze trekt een grimas. ‘Nou, niet 
dus.’ 
 Want Jinek mag dan een ijskonijn lijken 
op tv, juist dan gieren de zenuwen haar 
vaak door het lijf. ‘De eerste minuten van 
de uitzending trillen mijn handen soms zo 
erg dat ik niet eens een slok kan nemen. 
Dan ben ik bang dat ik iets doms zeg, dat 
iemand iets zegt wat ik niet oppik. Dat ik 
het niet in de hand heb. Maar als ik be-
gin te praten, als ik mijn stem hoor in mijn 
oor, dan word ik rustiger. Mijn stem heeft 
me nog nooit in de steek gelaten, die wordt 
nooit schel, niet hoog, mijn stem is altijd 
dezelfde. Intens dankbaar ben ik daar-
voor. De rest neem ik dan wel als collateral 
damage. Niet bewust, maar ik denk dat ik 
gewoon weet: oké, dan drink ik niet die 
eerste tien minuten, ik moet me op mijn 
stem concentreren.’ En dan wordt het toch 
nog leuk. ‘Het is altijd leuk,’ vindt Jinek. 
‘Achteraf sowieso, want dan is het klaar en 
is er de opluchting. En zenuwen zijn ook 
goed. Kennelijk heb ik ze nodig om tot 
prestaties te komen.’
 Dat Jinek ambitieus is, heeft ze nooit 
onder stoelen of banken gestoken. ‘Ik wil 
de beste interviewer van Nederland wor-
den,’ heeft ze al vaker gezegd, en zegt ze 
ook nu weer. ‘Als ik iets doe, dan doe ik 
het serieus. Dit is geen werk dat je voor 
een zesje kunt doen. Ik niet in elk geval. Ik 
denk nooit: later ga ik echt mijn best doen.’ 
Ze schudt haar hoofd. ‘Nee. Nu. Dat is 
mijn gouden regel. Je moet altijd je best 
doen. Altijd op je qui-vive zijn. Tenmin-
ste, als je verder wilt komen. Ik wil verder. 
Dus ik ren, altijd.’

‘Het is nu eenmaal  
hoe ons leven is, maar 
het is een moeilijke 
geschiedenis’
‘On-Hollands,’ zo noemde Groenhuijsen 
haar gedrevenheid. En er is inderdaad veel 
aan Jinek dat niet-Nederlands is. Haar ou-
ders, om te beginnen, zijn Tsjechisch. Ze 
vluchtten in 1968 uit Praag, en belandden 
als twee jonge studenten in Nederland. 
‘Zij dachten: we gaan voor een paar maan-
den weg en als de Russen weg zijn, dan ko-

men we terug. Dat dachten veel Tsjechen 
toen. Maar ze zijn nooit meer terugge-
komen. Ze mochten ook niet meer terug, 
want vanaf het moment dat ze politiek 
asiel aanvroegen in het Westen, werden 
ze personae non gratae in Tsjechoslo-
wakije. Ze werden voor altijd van hun 
familie gescheiden. Dat is heel pijnlijk 
voor mijn ouders. Voor mij ook. Het is 
nu eenmaal hoe ons leven is, maar het is 
een moeilijke geschiedenis.’ 
 In 1977 verhuisden meneer en mevrouw 
Jinek naar de Verenigde Staten. Een jaar 
later werd Eva geboren, twee jaar later 
haar broertje Jan. Ze groeiden op in een 
buitenwijk van Washington, tot in 1989 
de Berlijnse Muur viel. 
 ‘Ik was elf. En mijn ouders wilden te-
rug naar Europa. We verhuisden naar 
Den Haag. Vlak erna gingen we naar 
Tsjechië. Dat weet ik nog, het was een 
vreselijke reis. We gingen met de auto 
naar Praag. Mijn ouders hebben de hele 
weg gehuild. Tsjechië was in hun herin-
nering heel mooi – maar we reden een 
totaal vernietigd land binnen. Zit je daar 
als elfjarig meisje op de achterbank. Oud 
genoeg om dat te zien. Mijn ouders waren 
intens verdrietig en gespannen. Ik ben er 
daarna nog een stuk of twintig keer met 
mijn ouders geweest en het wordt steeds 
beter, maar de pijn gaat nooit helemaal 
weg. Voor hen niet, maar voor mij ook 
niet. Het is een deel van hun verhaal, 
maar ook van het mijne. 
 Mensen zeggen: wat een fantastisch 
verhaal, daar moet je een documentaire 
van maken. Maar het is zo dichtbij, het 
is voor mij te pijnlijk om er iets mee te 
doen. Ik erken dat het een fantastisch 
verhaal is, ook hun liefdesgeschiedenis: 
mijn ouders zijn na 45 jaar nog altijd 
bij elkaar. Het huwelijk dat zij hebben, 
is mijn droomhuwelijk. Absoluut. Zij 
willen het liefst altijd bij elkaar zijn. 
Het leukste voor mijn ouders is om 
samen boodschappen te doen, of samen 
naar Italië te rijden. Dat is een prachtig 
verhaal. 
 Als journalist zit ik op een goudmijn, 
dat weet ik. Maar ik kan er als mens niet 
bij. Het is zo persoonlijk dat ik er niet 
goed over kan praten. Ik kan me goed 
de worsteling van mensen voorstellen als 
ik ze iets persoonlijks vraag. Ik denk dat 
als ik in een uitzending zou moeten pra-
ten over mijn ouders, dat ik er dan geen 
woord meer uit krijg. Al na minuut één.’

‘Ik voel me nog  
altijd anders dan de 
rest. Maar dat is  
goed voor je’
Het is amper voor te stellen, Eva Jinek met 
haar mond vol tanden op tv. In een uitzen-
ding van Jinek op zondag, ergens vorig jaar, 
zat pvv-kamerlid Fleur Agema bij haar op 
de bank om te praten over onder andere 
het meldpunt voor Oost-Europeanen. Ji-
nek stelde felle vragen, vroeg door, maar 
bleef beheerst. Als iemand met haar mond 
vol tanden zat, was het Agema toen Jinek 
nog wel even toevoegde dat zijzelf Tsjechi-
sche is – vinnig, doch uiterst professioneel.
 Maar Jineks wijsheid komt met schade 
en schande. ‘Ik kwam als elfjarig meisje in 
Den Haag. Dat was niet leuk. Ik praatte 
geen woord Nederlands. Het was halver-
wege het jaar, net voor de Cito-toets, en 
mijn ouders hadden een school gezocht 
waar nul expatkinderen op zaten. Nul. Dat 
was echt vreselijk. Ik zat vooraan in de klas 
en moest een dictee maken. Ik zei: “Ik kan 
dat niet maken, ik versta het gewoon niet.” 
Toen zei de leraar: “Schrijf maar fonetisch 
op wat je hoort.” Ik heb alleen maar ge-
huild. Alle kinderen keken naar me: wat 
is dat nu voor idioot? Maar,’ zegt ze mon-
ter, ‘het is een van de beste dingen die me 
ooit is overkomen. Want ik weet hoe het 
voelt om anders te zijn dan de rest. Hoe 
moeilijk dat is. Ik heb geleerd dat je er niet 
aan doodgaat, en dat je een zekere barm-
hartigheid moet hebben voor de ander. Ik 
maak nog steeds fouten in het Nederlands. 
Ik heb nog altijd een accent. Inmiddels 
valt het mensen niet meer zo op, maar nog 
altijd heb ik soms de vraag: hoor ik erbij, of 
hoor ik er niet bij? Ik voel me nog altijd een 
beetje anders. Maar dat is goed voor je, dat 
gevoel. Ik raad het iedereen van harte aan. 
Want daardoor heb je oog voor de ander. 
Ik zeg niet dat ik Moeder Teresa ben, maar 
weten hoe het is om een outsider te zijn, is 
gezond. Voor iedereen. Het is zo gemak-
zuchtig om te denken dat je erbij hoort, 
omdat je ergens geboren bent, dat dingen 
vanzelfsprekend zijn, omdat je ouders die 
en die kennen en je daar en daar op school 
hebt gezeten. Nee, niks daarvan.’ Ze slaat 
met haar vlakke hand op tafel. ‘Het gaat 
om jou. En het is heel goed om te weten: o, 
ik ben niet per definitie de gaafste. Ik moet 
er wat voor doen.’ —
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