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Tineke Schouten

Niet
zeuren,
maar
werken
Tineke Schouten (58) is de onbetwiste koningin
van de typetjes. Elke nieuwe theatertour is
standaard uitverkocht. Haar succes dendert maar
door: momenteel scoort ze met Moet Niet Gekker
Worden. Ze is immens druk, en minstens zo
dankbaar: ‘Dat ik dit mag doen, is een cadeau. Ik
heb meer gekregen, dan waar ik om vroeg…’
Tekst Ilse Ruijters

Foto’s Mona Alikhah

U

trecht, 1962. De kleine Catharina Agatha
Maria - Tineke - is acht. In het donkere
magazijn van de Sparsupermarkt van haar
ouders zet ze lege flessen in kratten. De
vijftiger jaren zijn net voorbij: niet zeuren,
schouders eronder. Dat is ook het motto in het
gezin Schouten. Intussen droomt Tineke van de
sterren op tv. Rudi Carrell, Esther & Abi Ofarim.
Het applaus, het licht, de bloemen. In gedachten
ziet ze zichzelf al schitteren, als zangeres.
Beroemd in heel Nederland. ‘Lieve Heer, mag ik
beroemd worden?’ bidt ze vurig. ‘Alstublieft? Dat
is mijn allergrootste wens.’

Almere Hout, 2013
Trots staat Tineke in de woonkamer van haar
hagelwitte villa. De comfortabele familiebank ligt
bezaaid met jurkjes en pumps. Ze heeft een foto
van haar kleinkinderen in haar hand en de fotograaf
vraagt haar nog even te poseren. Het is ren- en
vliegwerk. Van der Vorst Ziet Sterren komt zo, en
het LA-interview moet nog tussendoor. Vannacht
was ze pas om één uur thuis. Ze stond met Moet
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Niet Gekker Worden - haar 21ste soloshow! - in de
uitverkochte schouwburg van Amstelveen. Er was
applaus, licht en veel plezier. ‘Ik heb alles gekregen
waar ik voor bad. Meer zelfs. Ja, het is leuk om
beroemd te zijn. Ik kom ontzettend veel lieve
mensen tegen. En wie krijgt er vandaag de dag na
zijn werk nog bloemen van de baas?’

Laat oma nog maar
even slapen…
Na dertig jaar in de spotlights heeft Tineke
zo’n beetje alles al eens meegemaakt. Grote
interviews, dure kleding, fabelachtige feestjes.
Een mens zou er bijna blasé van worden. Maar
Tineke toont zich bescheiden. ‘Ik sta bewust stil
bij mijn geluk. Misschien komt dat door mijn werk.
Doordat ik me écht inleef in anderen. Soms lopen
de rillingen over mijn armen als ik verhalen hoor
van jonge mensen met kanker, van mensen die
tegenslag op tegenslag te verduren krijgen.’ Ze
wijst om zich heen. Ze voelt zich rijk. En dan doelt
ze niet op haar huis, maar op haar gezondheid,
familie en levensinvulling. ‘Wat heb ik nou te
mopperen? Ja, natuurlijk ging mijn leven niet
altijd over rozen. Maar al met al is het gras bij de
buren meer verdord dan bij ons.’ Ze is verliefd op
haar kleinkinderen, allebei van dochter Stefanie
die de afgelopen jaren in Miami woonde en nu
zwanger is van de derde. ‘Ze zijn gelukkig weer in
Nederland. Elke vrijdag komt het hele gezin hier
logeren. Intens genieten is dat. Voor die kleintjes
gaat alles opzij. De meeste vrijdagavonden moet
ik de bühne op, maar als ik dan zaterdagochtend
dat grut hoor... Dan lig ik in mijn bed en hoor ik
mijn dochter zeggen: ‘Laat oma nog maar even
slapen.’ Tja, dan ga ik er toch uit, hè! Heerlijke
momenten zijn dat. Met een kind op schoot voor
de tv. Moe, maar enorm tevreden.’

De juiste mix van werk
en moederschap
Ze is razendtrots op de wijze waarop haar
dochter moeder is. ‘Stefanie is fulltime moeder
en gigantisch toegewijd. Dat laatste herken ik in
mezelf. Ik stond ook altijd klaar voor mijn kinderen.
Maar in tegenstelling tot haar was ik altijd aan
het werk.’ Tineke vertelt over de grote omslag in
haar leven. Ze was 28 en droomde al twintig jaar
over een carrière in de showbusiness. Op haar
25ste had ze een miskraam gehad. Nu werkte ze
fulltime en stond ze ’s avonds als semiprofessional
in het theater. ‘En opeens was ik zwanger,’ zegt
ze. ‘Ik was dolblij! God heeft voor mij geen leven
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Hans zorgt dat thuis alles soepel blijft
draaien. Hij runt de huishouding. Ik zou niet
weten wat ik moest doen, als hij er niet was.
als zangeres in petto, dacht ik. Ik moest mama
zijn. Het was even slikken, maar ik wist dat ik op
deze manier zonder een carrière als zangeres ook
gelukkig zou worden.’ Ze had echter geen rekening
gehouden met de pure power van Lenie Uit De
Takkestraat. ‘Van het ene op het andere moment
stond de telefoon roodgloeiend. Ik scoorde een
Top-40 hit, kwam op tv! Maar wat moest ik? Ik
was net bevallen, had mijn toekomstbeeld zojuist
drastisch bijgesteld…’ Echtgenoot Hans was
stellig: hij vond dat ze haar droom achterna moest
gaan. Als haar manager én theaterdirecteur snapte
hij haar ambitie als weinig anderen. Hij wist dat zij
het zichzelf nooit zou vergeven, als ze deze kans
liet lopen. Tineke: ‘In twee jaar tijd scoorde ik vijf
Top-40 hits. Vanaf dat moment kon ik aan het
werk blijven.’ Een successtory. En meteen ook
het verhaal van de zoektocht naar de juiste mix
van werk en moederschap. ‘Je kind wordt van
je borst gehaald, en je moet aan het werk. Niet
leuk,’ omschrijft ze plastisch. Maar het was alle
opoffering waard. ‘En Hans was fantastisch. Mijn
rots in de branding. We hadden bovendien een
kindermeisje: thuis draaide alles soepel door.’

Het liefst op honderd
plekken tegelijk
Tineke gloeit van trots als ze vertelt over haar
dochters Sigrid (30) en Stefanie (26). ‘Meer dan
Stefanie lijkt Sigrid qua karakter op mij. Het liefst
wil ze op honderd plekken tegelijk zijn. Ik zeg
weleens tegen haar: ‘Je mist niets, hoor.’ Niet
dat ze zich daar ook maar iets van aantrekt…
Maar goed, dat deed ik evenmin op haar leeftijd.
Eigenlijk heb ik daar nog steeds moeite mee.’ In
Tineke’s hoofd gebeurt van alles. De hele tijd.
‘Soms loop ik te piekeren over het leven en de
dood, het hoe en waarom. Zo erg dat ik er moe
van word.’ Mystiek en leven zijn haar favoriete
onderwerpen. ‘Ik ben katholiek opgevoed en
geloof in God. Niet extreem, maar ik denk zeker
dat een kracht van boven de hand heeft in mijn
leven.’ Of haar leven lotsbestemming is, kan
Tineke niet zeggen. ‘Zo ver wil ik niet gaan. Ik weet
niet precies, wat er allemaal is, en wat niet. En
hoe het er later uitziet. Ik denk dat je bidden kunt

vergelijken met het visualiseren van je verlangens.
Ken je dat boek, The Secret? Dat is min of meer
mijn manier van bidden. In gedachten zag ik mijn
droom altijd heel levendig. Wie weet kwam hij
daardoor uit.’

Altijd werk aan de winkel
Behalve devoot haar handen vouwen, stak Tineke
ze ook kordaat uit de mouwen. Ze werkte keihard.
Haar arbeidsethos kreeg ze met de paplepel
ingegoten. ‘We woonden boven de supermarkt
van mijn ouders. Er was altijd werk aan de
winkel. En mijn moeder intussen maar wassen en
strijken. Vakanties waren er niet bij. Eigenlijk viel
er maar weinig plezier te beleven.’ Ze benadrukt
dat ze absoluut geen vervelende jeugd heeft
gehad. ‘Het wás gewoon zo. Iedereen van mijn
generatie is zo opgevoed. Het was de periode
van de wederopbouw. De gezinnen waren groot
en we moesten vooral niet zeuren. Niet klagen,
gewoon doorgaan. Huppakee!’ Onder datzelfde
motto draait Tineke inmiddels al dertig jaar lang
vijf shows per week. Rent ze zichzelf niet enorm
voorbij? Ze lacht. ‘Hoe vaak ik mezelf al niet heb
voorgenomen om gas terug te nemen. Of minder
te gaan doen in het algemeen… Het mislukt. Altijd!
Ik kan nu eenmaal geen ’nee’ zeggen. Ik stel niet
graag mensen teleur, en ik vind eigenlijk ook alles
interessant. Ik heb een beetje ADHD, heb soms
duizend gedachten tegelijkertijd. Hoe ik zo’n leven
volhoud? Door Hans. Hij zorgt dat thuis alles
soepel blijft draaien, en dat ik me nergens druk
over hoef te maken. Om zes uur staat het eten
klaar. Hans runt de dagelijkse huishouding. Hij
maakt mijn leven mogelijk. Ik zou niet weten wat ik
zonder hem moest doen!’

Tineke zien spelen?
Dat kan! Ze staat de komende maanden
met Moet Niet Gekker Worden op
talloze podia. Check tinekeschouten.nu
voor een actuele speellijst. Of bekijk de
preview via Layer.
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Een frisse ochtendbries,
laat de bloesem wuiven.
Het groen in de tuin komt tot leven,
klaar voor een stralende zomer.

ontwerp
aanleg
onderhoud

Een bezoek aan Van Raaijen Hoveniers is een kennismaking met de lifestyle van nu. De showroom is
op werkdagen geopend van 7.00 tot 16.30 uur. Buiten deze openingstijden kan de showroom tevens
op afspraak worden bezocht.
Van Raaijen Hoveniers, De Binderij 54, Almere, T 036 547 02 88.
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Een glas jus d’orange
voor de vitamines
En natuurlijk is er ontspanning. Shoppen! Die
bezigheid staat met stip op nummer één. ‘Heb
ik ’s maandags het huis gedaan, dan ga ik altijd
eventjes het centrum in. Met tien minuten zit ik in
de Schippersgarage. Even naar de Zara, Hennes
of Mango. En altijd een groot glas jus d’orange
bij V&D. Heb ik meteen mijn vitamines binnen.’
Vooral als de sale-borden in de etalage staan,
kan Tineke zich niet bedwingen. ‘In de uitverkoop
scoor ik vier, vijf broeken tegelijk.’ Ze grijnst. ‘Tja,
ik kan natuurlijk niet twee keer hetzelfde aan voor
een fotoshoot…’ Voorwaarde is dat het van goede
kwaliteit moet zijn. Echte zijde, goed katoen, truien
van kasjmier. ‘In Amerika heb je van die outlets
waar je merken als Michael Kors kunt scoren voor
een redelijke prijs. Niet alleen voor mezelf, ook
voor mijn dochters. En voor mijn kleinkinderen
natuurlijk. Als ik te vroeg ben voor een show, kan
ik vaak gauw nog even de stad in. Er zijn van die
geweldige kinderboetieks die ik dan niet voorbij
kan lopen. Winkelen is mijn manier van bijtanken.
Regelmatig stuurt Stefanie mij ’s morgens een
foto. ‘Kijk mam, zo gaan de kinderen vandaag
naar school.’ Zó schattig!’

Om de hoek woont Jorritsma
Buiten de fysieke drukte is er ook nog de grote,
mentale druk die op Tineke’s schouders rust.
‘Elke show moet beter zijn dan de vorige. Dat is
behoorlijk zwaar.’ En uiteraard moet haar vaste
team worden betaald. ‘Veel mensen denken dat je
binnen bent, als je voor uitverkochte zalen staat.
Ze staan er niet bij stil dat van mijn shows vijftien
mensen moeten eten.’ Indirect was dat ook de
reden waarom ze zes jaar geleden naar Almere
verhuisde. ‘Ik hoorde dat je in Almere Hout een
grote villa kon kopen voor een redelijke prijs. We
woonden op dat moment in Maartensdijk, in een
huis met een piepklein tuintje. Hans zag Almere
in eerste instantie niet zo zitten. Maar hé, je zit
hier midden in de natuur en we konden dit huis
helemaal naar onze eigen wensen laten bouwen.’
Uiteindelijk waren Hans en Tineke de eersten, die
een villa lieten bouwen op dit perceel. Ze lieten
een grote achtertuin - mét glijbaan - aanleggen.
Jorritsma woont inmiddels om de hoek. ‘Onze
kleinkinderen spelen samen. Net als onze honden.
Rennen, rennen, rennen. Heerlijk is dat. Twee
keer de hoek om en je zit in het Waterlandsebos.
Wat er zo leuk is aan Almere? De dynamiek. In
Maartensdijk veranderde eigenlijk nooit wat. Hier

Ik heb alles gekregen
waar ik voor bad. Meer
zelfs. Ja, het is leuk om
beroemd te zijn.
knipper je twee keer met je ogen, en ze hebben
weer een nieuw fietspad aangelegd.’

Een oprechte lach
‘De goden zijn me goed gezind,’ besluit Tineke.
Haar leven staat in het teken van hard werken,
maar de lach op haar gezicht is puur en oprecht,
en met geen mogelijkheid weg te poetsen. ‘Wat
de toekomst brengt, weet ik niet. Misschien
verhuizen we tegen mijn pensioen weer richting
Utrecht. Geen idee. We zien wel.’ Met het oog
op haar werk, klopt ze nog maar even af. Dertig
jaar succes betekent immers niet klakkeloos nog
eens dertig jaar erbij. ‘Ik blijf graag nog een hele
tijd shows maken. Ik krijg er niet genoeg van. Ik
leef de droom die ik als achtjarige had. Het is mij
blijkbaar gegund. Ik kan niet anders dan dankbaar
en tevreden zijn.’
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