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Edvard Niessing in de tram. © Nico Spilt

Ex-RTL-nieuwslezer Niessing (71)
bijna bewusteloos geschopt: ‘Tram
was vol, maar niemand deed iets’
INTERVIEW | Anchorman van RTL Nieuws was hij, een baan die hem een BN’er-
status opleverde. Daarnaast maakte Edvard Niessing (71) zijn jeugddroom waar,
door als trambestuurder door Den Haag te rijden. In 2018 werd hij daar slachtoffer
van mishandeling.
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Een vrijstaand huis in de polder bij Waverveen, onder de rook van Schiphol. Daar woont
Edvard Niessing bijna 28 jaar.

Lees ook

Hanso Idzerda zond 100 jaar geleden eerste radio-uitzending uit vanuit Haagse
Beukenstraat

Lees meer
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Saïd werd in zijn taxi neergestoken door man in psychose: Die agent had gezegd:
'Breng hem veilig thuis’

Lees meer
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Alleen inmiddels, na twee gestrande huwelijken en twee langdurige relaties. ,,Ik heb wel
weer een vriendinnetje, hoor. Maar zij is niet zo van het samenwonen. In de weekeinden
gaan we met z’n tweeën op pad, doordeweeks heb ik dit huis voor mezelf.’’

Als het aan mij ligt, rijd ik morgen weer met de
tram door de stad
- Edvard Niessing

De ruimte en het weidse polderland, het is fijn. ,,Maar ook wel stil. Ik ben graag bezig, in
mijn studiootje in de kelder waar ik nog altijd radioprogramma’s maak. En als het aan mij
ligt, rijd ik morgen weer met de tram door de stad.’’

De tram, het is een levenslange liefde voor de geboren Hagenaar, die opgroeide in
Wassenaar, als enig kind. Zijn moeder was kinderarts en z’n vader concertpianist. ,,De
tram reed voor de deur. Het fascineerde me direct, vraag me niet waarom. Toen ik 5 was
riep ik al: ooit rijd ik over de Laan van Meerdervoort. Dat was de droom, veel meer dan
bekende Nederlander worden.’’

Rijdt u nog altijd?
,,In Den Haag inmiddels niet meer. Na je 70ste ben je officieel te oud. Najaar 2018 moest
ik daar noodgedwongen afscheid nemen. Ik was er nog lang niet klaar mee en hoop over
een paar maanden - na een opgelegde pauze - weer in Amsterdam te beginnen.’’

Uw gretigheid om weer te rijden is opmerkelijk. Een paar maanden voor uw afscheid in
Den Haag - op Koningsdag 2018 om precies te zijn - werd u het slachtoffer van een
ernstige mishandeling.

,,Zeker. Het had echt fout met me kunnen aflopen. Ik zal je vertellen wat er precies
gebeurde: er kwam een oudere dame mijn tram in. Kromme rug, bepakt en bezakt na het
boodschappen doen. Ik zag haar inchecken. Direct na haar volgden twee jonge jongens
en die liepen gewoon langs de incheckpaal. Dat maakt me direct boos: waarom zou die
dame wel de moeite doen om te betalen en die jongens niet?’’

U sprak ze aan?
,,Ik riep om: kunnen de heren die zojuist zijn ingestapt nog even inchecken? Er gebeurde
niets. Dus toen ik later even mijn hokje uitmoest, wees ik ze nogmaals op hun plicht te
betalen en dat ze anders een boete riskeerden van 50 euro. ‘Sukkel’, zei die jongen
tegen me. En daarna: ‘kankersukkel’. Dat laat ik me niet zeggen! Ik heb hem een knietje
gegeven. En toen ben ik door zijn maat vol van achter aangevallen. Hij sloeg op mijn
achterhoofd, een keer of acht. Ik was bijna out.’’

Waren er reizigers in de tram die u te hulp konden schieten?
,,Ik zal u vertellen mevrouw, die tram was helemaal vol. Maar niemand deed iets. Dat
krijg je ervan als ministers roepen dat je bij een incident hooguit ‘boe’ moet roepen. Een
ander te hulp schieten, het zit niet meer in de mens, zo lijkt het wel.’’

Het incident werd pas deze week bekend, een van de verdachten staat komende
donderdag terecht voor de mishandeling. Even stond u weer in het middelpunt van de
belangstelling. Hoe is dat?

,,Dan bellen allerlei redacties, van Jinek, van Shownieuws. Of ik langs wilde komen.
Maar het gaat niet om mij. Het stoort me dat het nu uitvergroot wordt, omdat ik ooit wat
voor televisie heb gedaan. Er zijn zoveel tramcollega’s die dit overkomt en die krijgen niet
meer dan een kolommetje van vijf regels op pagina 13.’’

U behoorde jarenlang zelf tot dat mediawereldje. Mist u dat niet?
,,In feite heb ik er nooit afscheid van genomen. Ik maak nu radio via internetkanalen. Ter
promotie van de Duitse schlager bijvoorbeeld. Oost west, Duits best heet dat
programma.’’

De meeste mensen zullen u nog kennen van uw jaren bij het RTL 
Nieuws. Hoe kwam u terecht bij de televisie?
,,Ik ben van oorsprong een echte radioman. Als tiener was ik vaak schoolziek, zodat ik
naar de radio kon luisteren. Zodra een liedje was afgelopen, draaide ik het volume weg
en sprak ik zelf in mijn kamertje die nummers aan elkaar. Op de dag dat ik 16 werd
meldde ik me aan voor de jeugdomroep van de KRO. Eerder mocht niet.’’

,,In 1970 , ik was begin twintig en zat in dienst, zorgde mijn toenmalige vriendinnetje en
bekend programmamaakster Anne van Egmond voor een auditie bij de KRO. Ik werd
aangenomen en gedegen klaargestoomd voor het vak. Leren articuleren, in het
Nederlands, het Engels, het Frans. Opeens kwamen die talen op de door mij zo gehate
mulo tóch van pas. En we leerden klemtonen. Als ik nu het journaal zie, denk ik: mijn
hemel, die jonge presentatoren worden maar in het diepe gegooid, ze weten vaak
nauwelijks wat ze zeggen. Jarenlang werkte ik bij Hilversum 3. Ik raakte bevriend met
allerlei artiesten: Mariska van Kolck is nog altijd een van mijn dierbaarste vriendinnetjes
en ook met Vivian Boelen, die ik kende vanuit Hilversum, had ik een dierbare band.’’

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Edvard Niessing, tramchauffeur en voormalig nieuwslezer is lekker bezig met drummen. © Marlies Wessels

,,Vivian werd op een gegeven moment ingelijfd bij het RTL Nieuws. Via haar hoorde ik
dat ze een anchor zochten voor de weekendbulletins. Ik was kort daarvoor gestopt als
programmadirecteur voor Radio Noordzee en had al wat ervaring bij het ANP. Ik wilde die
baan heel graag.’’

U werd aangenomen en opeens werkte u met collega’s als Jeroen
Pauw, Loretta Schrijver en Jan de Hoop. Hoe was dat?
,,Ik wil niets af doen aan mijn KRO-tijd, maar de RTL-tijd was de mooiste tijd van mijn
leven. Ik moest me wel even bewijzen, als amusementsjongen in de journalistiek. Maar
mijn honger naar actualiteit is altijd groot geweest. Dat is belangrijk: je hebt het direct
door als een presentator de inhoud niet snapt.’’

En toch duurde het RTL-avontuur maar 3,5 jaar.
,,Dat klopt. Een paar weken voor mijn vertrek had ik tijdens een beoordelingsgesprek nog
de mooiste complimenten gekregen, maar opeens werd mijn contract niet verlengd. Ik
heb wel ideeën waaraan dat zou kunnen liggen, maar geen bewijzen. Laten we zeggen
dat het niet aan mijn kwaliteiten lag, daarvan ben ik overtuigd.’’

U volgt het nieuws nog steeds op de voet?
,,Zeker en ik maak me geregeld boos. Over die trut die nu burgemeester is in Amsterdam
bijvoorbeeld en opeens verbaasd is dat vrouwen zich op straat onveilig voelen. Of die
Rob Jetten, die je een schuldgevoel opdringt als je met de auto gaat terwijl hijzelf de hele
wereld over vliegt.’’
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70.678 keer gelezen

Weer kogels door ruit
supermarkt die net was

17.082 keer gelezen

Dertien personen aangehouden
voor handel en gebruik van

15.796 keer gelezen

Fietsers definitief geweerd uit
Haags winkelcentrum
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15.347 keer gelezen

Haagse woning volledig
uitgebrand: gezin met spoed

14.045 keer gelezen

TINA - De Tina Turner Musical

Voor €28,00

Carmina Burana

Voor €39,00

IJsbeelden Festival

Van €17,50 voor €12,75

Burgers' Zoo

Van €23,50 voor €17,50

Madurodam

Van €19,50 voor €14,50
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‘In Den Haag blijven we gewoon
nikkâhlikkâh zeggen’
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Meld je aan voor de nieuwsbrief
Wil je elke dag de Dagelijkse nieuwsupdate nieuwsbrief van AD ontvangen via e-mail?
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Op deze dag komen de
boeren écht naar Den Haag
(zeggen ze)
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Twee bij het vuilnis gedumpte
parkietjes zijn nu (samen) op
zoek ...
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10 x lachen: DWDD stopt,
maar gelukkig hebben we de
leukste ...
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9 redenen waarom we
inmiddels wel klaar zijn met
de fietsentoren ...
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