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Acteur Jack Wouterse begon zijn carrière met een 
eigen circus. En nu, op zijn zestigste, maakt hij 
opnieuw zijn eigen theatervoorstellingen. Hij zit 
lekker in zijn vel, is tientallen kilo’s lichter. De cirkel is 
rond, verzucht hij voldaan. “Ouder worden is leuk. Ik 
ben gelukkiger dan ooit.”

wel dat de krant langskwam, omdat hij Nederlands 
kampioen schieten werd. De journalist vertelde 
ik dat ik later ook soldaat wilde worden. Haha, 
eenmaal puber werd ik pacifist en verzette me 
tegen mijn vader. Ik werd politiek bewust en deed 
mee aan demonstraties zoals ‘Maak het leger leger’. 
Discussies hadden we niet, maar mijn vader liet wel 
merken dat hij me niet begreep.”

‘ZE WAS HET DAGELIJKS BESTUUR’
“Mijn moeder was mijn zielmaat, een grote vriendin. 
Ik kon enorm met haar lachen. Dan deden we 
bijvoorbeeld in een druk winkelcentrum net alsof 
we ruzie hadden, al die mensen kijken. Hilarisch! 
Waarden en normen kreeg ik van haar mee: 
arbeidsethos, iedereen is gelijk, aardig zijn voor een 
ander... Ze was het dagelijks bestuur; mijn vader werd 
er pas bijgehaald als het niet goed ging op school.
Ondanks haar ziekte leefde ze met volle teugen. Ze 
wilde alles meemaken en vocht tegen de kanker. 
Zelfs haar dood duurde lang. In mijn laatste 

voorstelling ‘Walden’ met Arjen Ederveen, een 
stuk dat over de dood gaat, kijken we elkaar 

een minuut lang aan voordat de dood 
zijn intrede doet. Zo’n moment was er 
bij mijn moeder ook. ‘Mam, je hebt het 
goed gedaan, geef het nu op. Het gaat 
goed met ons.’ Pas na die woorden en 

een laatste blik naar mijn vader, vertrok 
ze. Heel indrukwekkend!

Mijn vader kreeg een paar jaar later een 
relatie met mijn oude kroegbazin, Dien. Een 

fantastisch leuk mens, ze leeft nog. Ik was blij voor 
hem. Mijn moeder had het allemaal geregeld hè. Ze 
had een to-do-lijstje voor hem gemaakt en wilde dat 
hij na haar overlijden een vriendin ‘nam’ en dingen 
zou ondernemen. Naar de zwemclub om vrouwen te 
ontmoeten. Opnieuw trouwen raadde ze af. Na die 
eerste verdrietige jaren pakte hij haar lijstje erbij. 
Met Dien heeft hij het nog heel lang leuk gehad; ze 
overwinterden in Benidorm. Toen kon ik me niet 
voorstellen dat hij dat leuk vond; nu heb ik er zelf 
een huisje zo’n veertig kilometer verderop in de 
bergen. Het is heerlijk om in Spanje bij te komen! 
Het leven daar is veel rustiger dan hier. Mijn vader 
is hoogbejaard geworden. De laatste weken van zijn 
leven, sliep ik geregeld bij hem in het verzorgingshuis. 
Ik kon er voor hem zijn en dat was aangenaam.”

‘ZE SCHAAMDE ZICH NIET ZO SNEL’
“Mijn moeders ziekte en te vroege dood is mijn 
laatste stap naar volwassenheid geweest. Na 

HOE ZAG HET LEVEN VAN JOUW VADER ERUIT  
TOEN HIJ ZESTIG WAS?

M ijn vader was een gepensioneerd militair 
en genoot ‘noodgedwongen’ van zijn 
vrije tijd; mijn moeder overleed op haar 

58ste. Inmiddels heb ik haar overleefd. Ze was al 
jaren ernstig ziek, ze had uitgezaaide kanker. In 
tegenstelling tot mijn vader werk ik nog. Mijn vader 
had niet zo veel op met het onzekere bestaan van 
een acteur. Hij was trots, maar ik denk dat hij me 
zou waarschuwen voor deze nieuwe stap in mijn 
carrière: weg bij een gezelschap en opnieuw op 
eigen benen staan. Mijn moeder zou het als een 
nieuwe kans zien, denk ik. Ik heb er zin in. 
Vroeger toerde ik met mijn vrouw Els het 
land rond met ons eigen circus, nu rijd 
ik straks in mijn uppie langs theaters 
met mijn voorstellingen.”

‘IK KEEK TEGEN HEM OP’
“Ik heb een hele fijne jeugd gehad met 
mijn twee oudere zussen en speelde 
veel buiten in de duinen van Soest. Mijn 
vader was instructeur bij de genie; mijn 
moeder maakte schoon. Dan denk je vast dat ik een 
strenge opvoeding heb gehad met een militair als 
vader, maar dat viel wel mee. Hij had zachtaardige 
trekken, maar die waren minder ontwikkeld. Zijn 
beroep zette hem in een rol. Ik zag ook altijd eerst 
een uniform, pas erna mijn vader. Hij was een lieve 
man, en dat bleek vooral later toen ik zelf een zoon 
kreeg; kroop hij met zijn kleinzoon over de grond of 
deed een spelletje. Daarin heeft mijn moeder ook 
wel een stimulerende rol gehad. 
We verhuisden vaak; mijn vader ging van kazerne 
naar kazerne. Naar al die plekjes ga ik weleens 
terug als ik er in de buurt speel. Alle herinneringen 
komen dan terug, zo leuk! Ik leerde snel vriendjes 
maken, omdat we zo vaak verhuisden. Vrienden 
achterlaten was niet altijd prettig, maar een nieuwe 
situatie schept ook mogelijkheden. Ik paste me 
makkelijk aan en leerde mijn plaats kennen. Ik 
heb daar nog steeds profijt van. Ik was heel trots 
op mijn vader en keek tegen hem op. Ik weet nog 

ACTEUR JACK WOUTERSE

‘Al die ellende wilde ik 
mijn ouders niet aandoen’

‘Ze wilde dat 
hij na haar 

overlijden een 
vriendin nam’

‘Mijn vader was vroeger militair, mijn moeder werkster.’

Jack Wouterse 
zoals we hem uit 
een recent 
kennen: een veel 
te zware bon 
vivant in series als 
‘Grijpstra & De 
Gier’ en ‘Dokter 
Tinus’.
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Zoon 
naam: Jack • relatie met: Els (59) • kinderen: Koen (38)
• werkzaam als: acteur. In de misdaadserie ‘Fenix’ speelt Jack 
een louche drugsdealer, te zien vanaf oktober op KPN. Van 
maart t/m mei 2018 staat hij op het toneel in Groningen (TNT) 
in de voorstelling ‘Salam’, over een vader die zijn vaderliefde 
niet kan tonen en twee broers die uit elkaar worden gedreven.

Vader
naam: Gerrit Wouterse  • leeftijd: overleden 
op 85-jarige leeftijd • beroep: militair • 
getrouwd geweest met: Bep Wouterse, van 
beroep schoonmaakster, overleden op 
58-jarige leeftijd • kinderen: Dorien (63), 
Winny (62), Jack (60)

‘JE MOET MEER GEVEN DAN NEMEN’
“Mijn ouders deden alles samen. Als mijn vader naar 
het toilet moest, riep-ie al: ‘Ik ga even plassen hoor.’ 
Ze waren jong samen en van huis uit heb ik geleerd 
dat je iets moet doen om een langdurige relatie 
goed te houden. Dat gaat niet vanzelf. Een huwelijk 
is geven; en je moet altijd meer geven dan nemen. 
Uiteraard wel allebei, anders trekt een relatie 
scheef. Ik ben al bijna veertig jaar samen met Els. 
Onze relatie is goed, omdat we ook allebei een eigen 
leven hebben. Na het circusavontuur in onze jonge 
jaren is mijn vrouw in het onderwijs gaan werken. 
Ik kwam bij een toneelgezelschap terecht en speelde 
later in films. Je moet elkaar een eigen wereld 
gunnen en daar niet jaloers op zijn. Wij kunnen 
dat goed, tegelijkertijd doen we genoeg samen. En 
natuurlijk is dit niet het enige geheim voor een mooi 
huwelijk. Goede seks, samen lekker eten, tijd in 
Spanje doorbrengen, die dingen helpen ook mee. En 

je moet ruzie kunnen maken. Ik hou zielsveel van 
mijn vrouw, maar kan ook enorm met haar knallen. 
Prima, als je het maar weer goedmaakt.”

‘HET MAG GAAN HANGEN’
“Ouder worden vind ik heel erg leuk. Slijtage is 
helemaal niet zo erg. Al dat geklets over botox hoeft 
van mij niet. Het mag een beetje gaan hangen en pijn 
doen. Nu ik ouder word, is alles rustiger. Het was 
altijd werk, werk, werk. Ik speel nog steeds. Mensen 
aan het lachen en huilen maken is mijn ding. Dan 
ben ik gelukkig en leef ik het meest intens. Ik wil 
ook nog een film maken over ouder worden. Plannen 
genoeg, ik leef alleen niet meer zo gejaagd. Nu ik 
zestig ben, heb ik mijn bestemming gevonden!” 

haar overlijden was ik erg bezig met de zin van 
het leven. Hoe lang heb ik nog en wat wil ik verder 
nog met mijn leven? Die vraag houdt me nog steeds 
bezig. Zeker nu ik de 58 gepasseerd ben, de leeftijd 
waarop zij stierf. Ik heb een heel verleden achter 
de rug met al mijn verslavingen: roken, drank, 
cocaïne en eten. Ik ben opgenomen geweest in een 
kliniek en heb mijn verslavingen nu alweer jaren 
onder controle. Ik ben geheelonthouder. Maar als ik 
verdrietig of boos ben of juist in een feeststemming 

heb ik soms nog wel de neiging om in de koelkast 
te duiken. Alle genotsmiddelen kun je laten staan, 
maar eten móet je. En als je eenmaal begint… Ik 
heb een maagverkleining gehad en dat helpt. Als ik 
me onrustig voel en ‘onnodige’ trek krijg, ga ik een 
paar uur met de hond wandelen, afleiding zoeken. 
Ik leef nog, omdat ik iets aan mijn verslavingen heb 
gedaan. Het kan! Die boodschap wil ik overbrengen 
en een voorbeeld zijn. Ik voel me beter dan ooit en 
ben behoorlijk gelukkig. Pas toen mijn ouders allebei 
overleden waren, ben ik met dit verhaal naar buiten 
gekomen. Al die ellende in de pers wilde ik ze echt 
niet aandoen. Hoewel mijn moeder mijn openheid wel 
had gewaardeerd, schat ik zo in. Ze schaamde zich 
niet zo snel, die eigenschap heb ik van haar.”

‘Je moet elkaar een eigen wereld 
gunnen en daar niet jaloers op zijn’

Links: beeld uit de voorstelling ‘Walden’ van het Ro Theater 
op het Oerol festival.
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