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Even Tot Hier
Zodra het nieuwe seizoen van Even tot Hier loopt, 
zijn er drie vragen die standaard voorbij komen in 

elke aflevering van de AD Media Podcast: 

—Hebben jullie Even Tot Hier gezien? 
—Wat was het weer goed, hè? 

—Wanneer krijgen die gasten nou eens een prijs?

en zo ontstond het idee: als niemand het doet, dan doen wij het gewoon zelf. 
Want wat Niels van der Laan en Jeroen Woe elke week presteren is van zeldzaam 

niveau op de Nederlandse tv. Alleen zij kunnen moeiteloos schakelen tussen  
de rellen in Rotterdam, de gevonden middelvinger naar de zorg, de zeventien 

basisregels voor corona die je niet moet verwarren met de Hazes-regels (‘houd het 
anderhalve maand vol bij je vrouw’) en de ravage die botox heeft aangericht in het 

gezicht van Linda de Mol. Om tenslotte met behulp van een paar wijnglazen  
en bierflesjes Shape of You van Ed Sheeran ten gehore te brengen,  

maar natuurlijk wel met hun eigen tekst. 

de coronacrisis heeft een hoop ellende veroorzaakt, maar bleek voor  
Even Tot Hier een zegen. Niet alleen groeiden hun kijkcijfers tot 

astronomische hoogte, de beperkingen dwongen Woe en Van der Laan ook 
om terug te gaan naar de kern. Geen musical meer, geen podium vol 

muzikanten, geen publiek in de zaal, maar gewoon twee mannen, een 
zoomverbinding, een lading harde grappen en een paar virtuoze liedjes. 

En dan zouden we bijna Miguel vergeten te noemen, hun geheime wapen. 

ondanks hun toegenomen populariteit 
durven ze nog steeds de grenzen van de humor 

en goede smaak op te zoeken én er af en toe 
overheen te tuimelen. Niks en niemand is veilig 
voor Woe en Van der Laan. Eigenlijk ziet de jury 

maar één minpunt aan Even Tot Hier:  
elk seizoen is steevast te kort. 
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