
Even tot hier… 

 

Dat is de titel van een licht-satirisch programma van het theaterduo Van der Laan & Woe. Een programma om 
voor thuis te blijven. Maar dat is in deze tijd van de lockdown en avondklok natuurlijk niet al te ingewikkeld 
omdat het programma op de zaterdagavond wordt uitgezonden. En dan ben je thuis. En dat een programma 
voor thuis te blijven is wat mij betreft al helemaal niet aan de orde en dus bij wijze van spreken. Ik, als een niet-
zo-van-de-tv-mens blijf voor geen enkel programma thuis. Nee, het tv-kijken komt bij mij niet veel verder dan 
het ochtend- en zes-uur-journaal met aansluitend EenVandaag. En thuisblijven voor een TV-programma is al 
helemaal niet nodig en  uit de mode omdat alles eenvoudig is terug te kijken en ook in detail op social media 
verspreid wordt. Terugkijken doe ik dan ‘stiekem’ nog weleens. En dan juist dit programma of dat fantastische 
muziek- en praatprogramma Mathijs Gaat Door! 
 

In het programma Even tot hier bespreken de heren Van der Laan & Woe met een zaal vol publiek dat digitaal 
op afstand aanwezig is, aan de hand van een prikbord vol post-its allerhande zaken die allemaal NIET door 
kunnen gaan vanwege de lockdown. En op een satirische manier komt het nieuws van de voorgaande week 
voorbij met rake tikken en opmerkingen voor de ‘scheve zaken’ in onze maatschappij en politiek. Daarnaast 
delen ze bijzondere en ontroerende gebeurtenissen op een muzikale manier met hun publiek. Zeer bijzonder 
vind ik persoonlijk, een liedje in een  minuut over een actueel onderwerp wat zij zelf ‘een heel simpel liedje 
over een best wel ingewikkeld onderwerp’ noemen. De bijdrage over de onlangs overleden ‘koningin van het 
optimisme’ Bibian Mentel is een zeer ontroerende. 
 

‘Even tot hier, en niet verder’ zou ik zeggen. Dat nemen we allemaal weleens in de mond. Dan is het klaar en 
moet het stoppen. Dan  geef je een grens aan! Is dat in de opvoeding van onze kinderen ook niet het geval? 
Natuurlijk, want opvoeden betekent ook grenzen aangeven. Dat hebben kinderen nodig en wij, de 
volwassenen zijn er om die grenzen te bewaken en aan te geven. Dat is soms lastig  en maakt de relatie soms 
spannend. Maar toch is het noodzakelijk want het is vooral ook erg duidelijk: Even tot hier! 
Kinderen leren we ook dat ze best veel vrijheid krijgen en hebben. En we leren dat bij vrijheid ook 
verantwoordelijkheid hoort. Het een kan niet zonder het ander. En daarom is vrijheid in die zin ook altijd wel 
wat begrensd. Dat is soms een best wel ingewikkeld onderwerp waar Van der laan & Woe misschien wel een 
heel simpel liedje over zouden kunnen zingen.  
Bij ons op school hebben we eigenlijk maar heel weinig regels.  Gelukkig maar! Qua regels ben ik zelf ook meer 
van de gedachten van de shared spaces in het verkeer: houd rekening met elkaar en we rekenen op ieders 
eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Elkaar echt zien! 
Aan het begin van het schoolkamp op Vlieland met de groepen 8 verwoorden we dat als volgt: ‘We hebben 1 
regel en 1 afspraak: de regel is: we gaan NOOIT alleen naar het strand en de zee en de afspraak is: houd 
rekening met elkaar en breng jezelf en anderen niet in gevaar!’ Moeilijker is het niet. 
Als je op die manier met elkaar omgaat, is er volgens mij heel veel vrijheid voor iedereen en kan er heel veel! 
 

Dat blijkt in dat programma Even tot hier ook. Want het eindigt altijd met iets wat toch WEL door kan gaan 
of mogelijk gemaakt is voor een benadeelde. En die wordt daarmee vaak op een humoristische manier in het 
zonnetje gezet. Die wordt gezien! En optimistisch dus. En dat spreekt mij daarom ook zo aan. 
Met dat optimisme gaan we na de meivakantie verder met de laatste fase van dit best wel ingewikkelde 
schooljaar. Op weg naar een tijd dat we weer heel veel echte vrijheid zullen voelen en hebben. 
Maar nu even tot hier, en groet. 
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