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vragen
aan…

Ome Willem, jazz en klassiek

Edwin Rutten
Met de energie van een jonge hond staat de 75-jarige
Edwin Rutten nog vol in het leven. Menigeen kent hem
als jazz-zanger, acteur en radiopresentator. Talloze
generaties Nederlanders groeiden op met
De Film van Ome Willem. Rutten vermaakte 16 jaar lang
met zijn ‘geitenbreiers’ de Nederlandse jeugd, die hij
‘kleine rakkers’ noemde.
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Hoe gaat het
met je?
„Heel goed. Het is
fantastisch in Kijkduin. Bijna
een jaar geleden zijn we naar de
badplaats verhuisd. Rust, ruimte
en natuur. Vanochtend heb ik
mij zelfs ingeschreven bij de
sportschool hier in Kijkduin.
Ik ben helaas welgeteld nog maar
5 keer op het strand geweest.”
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Ben je druk?
„Wel degelijk.
Met mijn partner
Annett (Andriesen, red.),
operazangeres en directeur van
het Internationaal Vocalisten
Concours (IVC), ga ik naar China,
elke zondagavond presenteer ik
Jazz in the Evening bij
NPO Soul & Jazz. Met mijn
Mattheus Passie in 70 minuten sta
ik in concertzalen en in theaters.”
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Van vele markten
thuis?
„Klopt. Ik geef het
televisiecommentaar bij het
traditionele Nieuwjaarsconcert
van de Wiener Philharmoniker
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‘Deze Vuist op deze
Vuist’ was van
Willem Wilmink?
„Het was op het Vossius
Gymnasium in Amsterdam,
waar Wilmink als stagiair drie
maanden lesgaf en ik hem
voor het eerst ontmoette. Later
schreef hij de liedjes voor de
en ik schrijf columns in Klassieke Film voor Ome Willem. Op
Zaken. En ik ben ook nog eens
een dag kwam hij aan met een
online met www.edwinrutten.nl.
nogal simpel tekstje. Dat ging
Dat is allemaal beter dan werken!" als volgt: ‘Deze vuist op deze
vuist, deze vuist op deze vuist,
deze vuist op deze vuist en zo
klim ik naar boven’. Met Twentse
tongval vroeg hij: ‘Is dàt wàt.
Mag ik hier wel geld voor
vragen?, vroeg hij.”

De Film van Ome Willem was 16 jaar
op tv met Edwin Rutten in de hoofdrol.
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Ben je nog een beetje
Ome Willem?
„Ja heerlijk. Dat is
gemaakt met liefde. Op initiatief
van Aart Staartjes en met
fantastische collega’s: van
Harry Bannink, de muzikaal
leider, tot Willem Wilmink, de
taalvirtuoos. Nog steeds een
feest der herkenning. Het is een
belangrijk deel van mijn leven.”

Na 75 jaar nog
kerngezond?
„Gelukkig wel. Er is
geen recept voor, maar positief
in het leven staan, is nuttig.
Slechte relaties met mensen is
een lek onder water, dus zorg dat
je problemen op maaiveldhoogte
oplost.”
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Wat zijn je
drijfveren?
„Je moet nieuwsgierig
blijven naar nieuwe dingen. We
hebben nog zo veel te horen,
te lezen en te zien. Er is zoveel
leuk. Maar ik hóef niet en zeker
niet alles. Het is ook fijn om een
avond alleen met Annett te zijn
en te genieten van elkaar.” ■

„Slechte relaties
met mensen is
een lek onder
water, dus
zorg dat je
problemen op
maaiveldhoogte
oplost.”
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