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ijn acteerdebuut is het niet, de
rol in Eddy Terstalls ‘goedkope
seksfilm’ Sextet. Jan Mulder was
al eens eerder te zien in een film. „Dat was
meer dan tien jaar geleden. In Walhalla,
ook van Eddy Terstall, speelde ik een
cynische projectontwikkelaar. Kun je je
dat voorstellen? Nee hè? Dan ben ik nu
beter gecast. Ik speel een typetje dat is
gebaseerd op mezelf, een variant op
de echte Jan Mulder. Een schrijver die
een jonge meid achter zich aan krijgt.
Zij wordt gespeeld door Esmarel Gasman,
een geweldig talent. O, we hebben zo
gelachen. We lagen elkaar goed en dat
helpt wel als je naakt tussen de lakens
opnames moet maken.”
Het acteren is een opvallende move
in de carrière van Jan Mulder, met de
reclame voor de Postbank als opmaat.
„Dat is precies hetzelfde. Acteren in een
reclame of in een film, dat maakt niet uit.
Voor mij in elk geval. Het wordt toch niet
mijn echte vak, het moet een beetje een
geintje blijven. Ik speel gewoon mezelf,
dus dat is niet zo moeilijk. In ieder mens
schuilt wel een toneelspeler. Je moet er
geen hogere acteerkunst van willen maken,
maar gewoon dichtbij jezelf blijven. En
uitkijken dat het geen persiflage wordt.
Ik heb wel eens een persiflage van mezelf
gezien, die was briljant (door Erik van
Muiswinkel in Studio Spaan, red.) en ook
een beetje pijnlijk. Die persiflage was zo
geweldig goed, dat het bijna beangstigend
wordt. Dan ga je je toch wel even achter
de oren krabben. Ben ik écht zo?”

Jan Mulder
gaat naakt!
Na schrijver, analyticus en ex-profvoetballer kunnen we nu ook
‘acteur’ toevoegen aan het rijtje bezigheden van Jan Mulder.
Hij maakt - naakt nog wel - zijn opwachting in Eddy Terstalls
film Sextet. „Ik speel een typetje gebaseerd op mezelf.”
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Sinds de verhuizing van het programma
De wedstrijden van Talpa/Tien naar RTL 4
is hij geen voetbalanalyticus meer. Is dat
een groot gemis? „Ach nee hoor. Ik vond
het al niks dat ik eerst bij Tien aan het
woord was en dan vervolgens mijn zoon
Youri bij Studio Voetbal analyseerde. Dat is
wel een erg groot Mulder-gehalte voor zo’n
avond. Het was overigens wel leuk hoor.
Ik kon vooral goed opschieten met Ruud
Gullit. Dat is gewoon een erg leuke vent,
met wie ik veel lol heb gehad. Binnenkort
kunnen de zenders weer bieden op de
tv-rechten voor de eredivisie. En wie weet
waar ze dan terechtkomen? Misschien wel
bij de NOS. Ik ben onlangs wel gevraagd
om bij Sporza op de Belgische televisie
mijn mening te geven over een wedstrijd
van Anderlecht, waar ik heb gespeeld.
Dat vond ik erg leuk om te kunnen doen.
Ze hadden me al heel vaak gevraagd en ik
moest steeds afzeggen. Nu kon ik eindelijk
eens positief reageren op hun uitnodiging.
Maar dat is zeer incidenteel.”
Heeft Mulder nog grote ambities in het
leven? „O, ik heb nog een enorme ambitie:
mijn moestuin moet ik nog helemaal
vrijschoffelen van onkruid...” ◼
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