
moeten we ons nog in gaan 
verdiepen.” 

De deur blijft gesloten voor 
“De deur gaat voor iedereen 
open, maar wie we binnenla-
ten is de vraag. Ik doe met 
veel plezier open voor en 
maak altijd een praatje met 
al die hardwerkende bezor-
gers, heb zelfs een apart 
potje kleingeld voor ze!” 

Die mag wel naast me komen 
wonen 
“Milo, de illustrator van mijn 
laatste cd’s en Bert Wagen-
dorp. Die lijken ons wel aan-
genaam om als buren te 
hebben.”  «

Huisregel 
“Een huisregel klinkt nogal 
dwingend. Wij hebben maar 
één motto: wonen doe je 
samen. Als het om visite 
gaat dan vragen we ze om 
niet binnen te roken.” 

Favoriete plek in huis 
“Mijn vrouw Annette en ik 
hebben een bureau tegen-
over elkaar, daar werken we 
graag aan. Ook heel handig 
als je soms wat inzakt, dan 
zie je de ander buffelen en 
ga je zelf ook weer aan de 
gang. En natuurlijk onze 
Hästens bedden, zowel in 
Den Haag als ons tweede 
huis in Friesland.” 

Afblijven!  
“In principe mag iedereen 
overal aanzitten. Maar we 
hebben sinds 2000 Glynde-
bourne koffiekoppen, Annet 
zong daar, en een slabak uit 
Bayreuth. Daar zijn we zui-
nig op en breken we liever 
zelf.” 

Meteen de deur uit  
“Het hele meubilair uit onze 

Als pakketbezorger ben je bij Edwin Rutten 
aan het goede adres. “Ik maak altijd een 
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Edwin Rutten (79) is actief jazz-
zanger, verhalenschrijver en pre-
sentator. En bij velen bekend als 
Ome Willem. Hij woont met zijn 
vrouw Annette Andriesen afwis-
selend in een appartement (Kijk-
duin) of dijkhuisje (Friesland). In 
september staat hij op het festival 
Klassiek op het Amstelveld in 
Amsterdam. 

Haagse woning. En wel nu! 
We gaan ons oriënteren op 
nieuwe meubels in Engelse 
stijl. Alleen mijn antieke 
doorzakstoel, die blijft!” 

Vervelendste huishoudelijke 
klus 
“Zelf strijken en dweilen, dat 
is gewoon verboden in huis. 
We hebben dat uitbesteed. Ik 
zie dat als een Edwin-win- 
situatie.” 

Beste interieurtip?  
“We zijn dol op schilderijen, 
prenten, volle boekenkasten 
en een grote eettafel en 
overal goede leesverlich-
ting.” 

Guilty pleasure 
“Een vervuilingsweekend. 
Werken, eten, slapen op elk 
willekeurig moment. Niet 
scheren, oude kleren. Een 
heel weekend helemaal 
alleen en dan weer naar 
Annet.” 

Groot gemis in huis 
“We hebben nog geen ver-
duurzaming toegepast. Daar 
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“Zelf strijken is 
verboden in huis”   




