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E dwin Rutten blikt aan de hand van zijn  
favoriete foto van ‘Ome Willem’ even terug: 
“Die rakkers van toen zijn de decision makers 

van nu. Mijn publiek is met me meegegroeid. Het 
begon met mijn eerste buiginkje toen ik negen was, 
bij de première van de film ‘Sterren stralen overal’.  
Ik had een rolletje naast grootheden als Johan Kaart 
en Péronne Hosang.” Zijn grootste bekendheid 
verwierf Edwin bij het kinderprogramma ‘De film 
van Ome Willem’, uitgezonden door de VARA. “Dat 
hebben we zestien jaar gedaan, op televisie en in 
theaters. Ik was in die jaren ook veel als jazz-zanger 
en presentator te horen, en ging steeds vaker met 
klassieke orkesten aan de slag om muziekstukken 
‘te vertellen’. Maar toen mij vier jaar geleden werd 

gevraagd om het jaarlijkse nieuwjaarsconcert in 
Wenen te presenteren, was mijn eerste vraag tóch: 
'Waarom ik?' Het antwoord luidde: vanwege jouw 
stem in het programma ‘Muziekwijzer’ op Radio 4, 
maar ook omdat je Ome Willem bent!
Na de kerst ga ik samen met mijn echtgenote, 
operazangeres Annett Andriessen - zij souffleert 
mij - naar Wenen om een serie generale repetities 
bij te wonen. Maar in de Wiener Musikverein is 
te weinig ruimte om alle presentatoren onder te 
brengen, dus kijken we op oudejaarsavond - in een 
leeg NOS-gebouw - naar de laatste generale vanuit 
Wenen. Op nieuwjaarsdag presenteer ik dan, met 
een paar oliebollen op tafel, de live-uitzending. Ook 
heel knus.”

Naam: Edwin Alexander 
Maria Rutten
Leeftijd: 75
Relatie: getrouwd met  
Annett Andriessen
Beroep: verhalenverteller, 
zanger, acteur, presentator, 
muzikant, docent en colum-
nist. Edwin is presentator 
van het nieuwjaarsconcert 
in Wenen. Hij nam in 2015 het 
stokje over van Joop van Zijl. 
U kunt deze maand nog  
luisteren naar zijn 
radioprogramma ‘Jazz in 
the Evening’ dat in januari 
helaas moet stoppen vanwege 
bezuinigingen.

EDWIN ‘OME WILLEM’ RUTTEN

‘Ik kijk alweer  
uit naar 
nieuwjaarsdag’
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