
Gefeliciteerd: ‘Dit was het nieuws’ 
bestaat 25 jaar! 
“Elk half jaar nemen we zeven weken op 
met hetzelfde clubje en denk ik: alweer een 
halfjaar weg. Zo zijn er vijftig halfjaarstuk-
ken voorbijgegaan. Het doortikken van mijn 
leven is heel voelbaar zo. Maar zoiets kun je 
vooraf niet plannen. Als ze me in de begin-
jaren hadden gevraagd voor een dagelijkse 
talkshow waardoor ik ermee had moeten 
stoppen, had ik dat misschien wel gedaan.”
Is de humor in de afgelopen 25 jaar erg 
veranderd?
“De grens is verschoven en iedereen houdt 
daar onbewust rekening mee, denk ik. Al 

hebben we het er niet over, ik vind dat ik in 
principe alles moet kunnen zeggen. Maar 
waar ligt de grens als je een grap wilt maken 
over de islam? In sommige kringen kunnen ze 
nergens meer om lachen en zijn ze non-stop 
dodelijk beledigd. Terwijl humor juist de 
lucht geeft die we in dit soort benauwde 
situaties nodig hebben. Als je die cartoons 
zo erg vindt, maak dan een nog veel ergere 
cartoon over die cartoonisten. Maar ga 
elkaar niet naar het leven staan.” 
Waarom past het programma nog steeds 
bij je?
“Lachen is heerlijk en lachen om het vaak 
idiote nieuws helemaal. Maar het is ook 

mijn uitlaatklep, ik 
kan al mijn erger-
nissen erin kwijt. 
Want ik stoor me enorm 
aan het onrecht in de wereld en hoe we 
met onze aarde omgaan. Daarom ben ik al 
jaren elke dag bezig met hoe we samen een 
betere wereld kunnen maken, daar word ik 
steeds fanatieker in. Ook erger ik me vaak 
aan het politieke geneuzel. Het lucht op om 
daar af en toe mijn zegje over te kunnen 
doen.”

Dit was het nieuws bestaat 25 jaar en begint aan het veertigste seizoen. Aan presentator 
én milieuactivist Harm Edens de vraag: kunnen we nog steeds overal om lachen?
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