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→ Carine
Crutzen: ‘Ik heb
geprobeerd mijn
herinneringen
eerlijk en
schaamteloos
tegemoet te
treden.’ 
FOTO ERIK SMITS

Sandra Donker
AMSTERDAM

D
aar zat ze dan in een vak-
werkhuisje in Vijlen. Al-
leen, in de herfst van 2015.
Moeder dood, vader dood,
hun as uitgestrooid in
Limburgse beekjes. “Na-
dat mijn ouders waren 
gestorven, was het alsof
mijn hele jeugd dood was.
Er was iets wezenlijks weg.

Ik had niet gedacht dat het zo’n impact zou heb-
ben. Ik koos ervoor terug te keren naar de streek
waar ik vandaan kwam, waar het is begonnen.”

Carine Crutzen (58) begon er te schrijven.
Twee maanden verkeerde ze in afzondering.
Herinneringen borrelden op, over haar jeugd in
Heerlen, de ruzies met haar halfbroer, vriend-
jes, verlangens, de toneelschool in Maastricht,
haar vertrek naar Amsterdam en de existentiële
crisis die daarop volgde. Ze zette haar gedach-
ten op papier; soms flarden, impressionistisch,
vaak pijnlijk eerlijk.

“Ik was járen niet meer alleen geweest. Ik had
altijd mijn man om mij heen, mijn kinderen,
mijn ouders. Collega’s. Vrienden. Toen zat ik
daar in Vijlen. Ontworteld. Wie was ik? Wat wil-
de ik nog? Die eerste dagen was ik me heel 
bewust van mijzelf. Ik voelde me een personage
in mijn eigen leven. Dat is natuurlijk des ac-
teurs, ook als je speelt is er altijd dat derde oog.” 

Neelie en Beatrix
Nu ligt er een boek: Uit het Zuiden. De zielen-
roerselen uit de maanden in Vijlen zijn uitge-
werkt tot een autobiografische roman. Een Lim-
burgse familie, vader, moeder, de zoon die
priester werd, de dochter actrice. Hun soms ge-
troebleerde relatie, de onmacht om te commu-
niceren. Ouderdom, ziekte en dood. “Mijn we-
zen zit erin, met hart en ziel. Misschien heeft
niet elke dialoog zo plaatsgevonden, maar ik

Boeken Autobiografische roman van Carine Crutzen

‘Leven is dít. Nu.
Meer is er niet’ 

heb geprobeerd mijn herinneringen eerlijk en
schaamteloos tegemoet te treden. Ik heb mezelf
blootgegeven. Hoe persoonlijker het verhaal,
hoe universeler, hoe meer mensen ik met mijn
schrijven kan raken, hoop ik.”

Wie Carine Crutzen als Neelie Kroes op het to-
neel zag (in Neelie!), als koningin Beatrix in de
film Majesteit, of in een van haar vele televisie-
rollen (Pleidooi, Oud Geld), zou haar zuidelijke
herkomst niet kunnen raden. Haar dictie is on-
berispelijk, accentloos. “Alleen als ik moe ben,
willen de klinkers nog weleens langer worden,
de oooo’s en de aaaa’s,” lacht ze. “Het Limburgs
laat veel hangen. Och èèèrm, och neeeh. Als je
bijvoorbeeld zegt: ik heb zin in een kopje koffie,
dan klinkt dat: ich höb zin in ‘n tas koffíé. Dat
klinkt weifelend, zangerig, zo van: ik weet niet
hoor, of ik er wel zin in heb.”

Bleu in Amsterdam
Ze beschouwt zichzelf, hoewel al bijna 35 jaar
wonend in het westen, ‘voor de volle 100 procent
Limburgs’. Haar moeder kwam uit Nuth, haar
vader uit Schin op Geul. Grootvader werkte in de
steenkolenmijnen en hield er stoflongen aan
over, bij grootmoeder stonden de Heilige Maria,
Sint Franciscus en Sint Antonius. “Het Limburg-
se land zit in mij. De taal, het landschap, de men-
sen. Ik heb twintig jaar in Haarlem gewoond,
met veel plezier, en lange tijd in Amsterdam,
maar de liefde voor Limburg zit diep.”

De eerste kennismaking met Amsterdam was
geen onverdeeld genoegen. Stond ze daar, 23
jaar jong, bleu, als pas afgestudeerd actrice in
het café aan het Leidseplein in Amsterdam waar
het allemaal moest gebeuren. “Ik had het gevoel
dat ik daar op mensen moest afstappen en zeg-
gen ‘ik vind u gewéldig, mag ik auditie doen?’ Ik
vond dat verschrikkelijk. Ik kon het niet. Aan de
toneelacademie in Maastricht hadden ze 
gezegd dat ik talentvol was, maar ineens dacht
ik: ik kan helemaal niet op tegen deze wereld.
Waarom wil ik in godsnaam actrice worden? 
Alles begon te draaien. Ik kon me niet handha-
ven. Ik moest weg.”

Terug in Maastricht brak een zwarte periode
aan. Ze schrijft er openhartig over in Uit het Zui-
den. “Ik wist niks meer, ik wilde niet meer. Ik
was zo depressief dat ik dacht: als ik nu onder
een auto loop, ben ik blij dat het afgelopen is. De
wereld stond scheef, letterlijk. Soms zat ik te
huilen, bij repetities, in de spelersbus. Ik werkte
met een regisseur die zei: gebruik die ellende in
je spelen, doe er iets mee.”

Het kostte jaren om eroverheen te komen.
Stapje voor stapje. Soms was er een goede dag,

Na het overlijden van haar ouders zonderde actrice
Carine Crutzen zich twee maanden af in het dorp van
haar jeugd. Ze schreef er de roman Uit het Zuidenover,
die vandaag verschijnt. ‘De liefde voor Limburg zit diep.’
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Tips

FAUST LIVE IN AMSTERDAM
Willem Breuker wordt gezien als de peetvader van
de Nederlandse geïmproviseerde muziek, hij hield
zich vooral bezig met klassieke muziek en jazz.
Eind jaren negentig componeerde hij de muziek
voor de gerestaureerde stomme film Faustuit
1926. De film gaat over het leven van de Duitse
zestiende-eeuwse geleerde en magiër Dr.
Faustus, die zijn ziel aan de duivel verkoopt. 
Komende tijd wordt deze filmmuziek op twee
plekken in de stad live gespeeld bij vertoning
van de film. De muziek wordt gespeeld door het
Nieuw Kollektief, een orkest dat Breuker zelf heeft
opgericht in 1974. De eerste vertoning is op 
zaterdag 21 september om 21.00 uur in het Ketel-
huis en is gratis te zien. De film wordt, als het weer
dat toelaat, vertoont in de buitenlucht. Daarna is
de klassieke film met live muziek nog een keer te
zien op 30 september om 19.30 uur, in Paradiso.
De toegangsprijs is dan 1 euro.

ANNA PULCHALCHIAJEV
In tijden van sociale media is liegen de nieuwe
norm. De fake-opera Anna Pulchalchiajev gaat
over het plezier van liegen. In een kamer vol
speakers wordt influencer Anna Pulchalchiajev
verhoord. Langzaam komt haar duistere kant naar
voren. De voorstelling is van morgen tot en met 
zaterdag te zien in CC Amstel. Prijs: 20 euro. 

A.VOID
Het kunstenaarscollectief Zwerm bestaat uit af-
gestudeerden van de Fotoacademie. Tot en met
28 september is hun expositie A.Void te zien in
Fuse, op NDSM-plein 85. In de weekenden zijn er
verschillende activiteiten zoals een workshop
iphonography en een book event. Geopend
woensdag t/m zondag van 12.00 tot 18.00 uur. 

CHOCOLAT
Film en wijn komen morgen samen in de Uitkijk.
De kijker kan niet alleen genieten van de klassieker
Chocolatmet Juliette Binoche en Johnny Depp,
maar ook van speciaal uitgezochte Italiaanse en
Zuid-Amerikaanse wijnen. Kaarten voor de film
kosten 11 euro, de wijn kost 5 euro per fles. 

hand houden. Dat kan niet altijd, soms moet je
risico’s nemen.”
Acteren, zegt ze, is sowieso je begeven in een

wereld die niet veilig is. Datzelfde geldt voor
schrijven. Je moet jezelf blootgeven. “Op de 
toneelschool vonden ze dat het keurige van mij
af moest, het provinciale, er moest vuil bij. Ik
moest scènes spelen waarin ik schreeuwde:
‘Neuken godverdomme! Geil neuken!’ Godver-
domme, dat woord gebruikten we thuis al niet,
laat staan neuken. Een docente aan wie ik een
hekel had, liet mij een striptease uitvoeren voor
de klas. Ik haatte het, maar deed het wel. Met
bluf. Je moet dingen aangaan, jezelf confronte-
ren. Dat is noodzakelijk, je kunt niet veilig 
toneelspelen; dat leer ik de studenten ook nu ik
lesgeef. Dan word je middelmatig; saai, bruik-
baar.”

‘Dit mag de wereld in’
De depressieve periode was verschrikkelijk,
maar ook leerzaam, zegt ze, het heeft haar ge-
vormd. “Ik heb de bodem geraakt, en gevoeld
dat de dood troost kon bieden. Omdat er dan
een uitweg is. Ik heb daardoor ook leren leven
met doodsverachting. Leven is dít. Nu. Meer is
er niet. Voor wie zou je bang moeten zijn? Voor
iets arbitrairs als de mening van anderen? En ik

weet nu: zonder risico is er geen echt leven, dan
wacht je een saai bestaan. Doe vooral de dingen
die je eng vindt. Dat doe ik, bijvoorbeeld, door
zo’n persoonlijk boek te maken. Of door weer
stijf van de zenuwen in de coulissen te staan,
wachtend om op te gaan voor een volle zaal, ter-
wijl je weet dat je je weer moet overleveren aan
de leeuwen.”
Ze heeft er iets onverschrokkens door gekre-

gen. Kom maar op. Ook op papier. Carine Crut-
zen legt haar hand op het boek. “Dit mag de
wereld in.” Haar moeder staat op het omslag,
zwierig, dansend, vrij, tijdens een vakantie er-
gens aan het IJsselmeer. “Zo wilde ze graag zijn.
Ze was een mooie vrouw, slim, ze had een mooie
zangstem maar durfde niet op het podium te
staan. Eigenlijk moest ik worden wie zij niet kon
zijn. Mijn moeder ging ervan uit dat ik alles kon,
en aankon. Als ik het niet zag zitten, moest ik het
tóch zien zitten.”
Ze hééft het ook gedaan, zij durfde het podium

wel op, ook al was het soms met pijn in haar
buik. Zingen, acteren, en nu ook schrijven. Eer-
lijk en schaamteloos. “Mijn moeder zou hebben
gezegd: kindj, móste dat noe allemoal opsjrieve?
Nou, ja dus. Dat moest.”

Carine Crutzen, Uit het Zuiden, 
De Geus, €19,99, 232 blz.

lukte er weer iets, schoot ze niet in paniek in een
menigte. Haar geheim, haar angsten prijsgeven,
bleek een wapen om de monsters te verslaan.
Ze heeft vermoedens over de oorzaken van de

crisis, maar ze vindt het te makkelijk er etiket-
ten op te plakken. “Als ik dat invul, krijg je bij-
voorbeeld als antwoord: ik wilde de goede doch-
ter zijn. Ik wilde niet falen. Terwijl het veel
complexer was. Het is een samenspel van 
omstandigheden, dna en karakter. Ik ben ook
behoorlijk perfectionistisch, ik wil alles in de

‘Ik was zo depressief dat ik dacht: 
als ik nu onder een auto loop, ben ik
blij dat het afgelopen is’

Sigmund Freud, volgens Sartre
AMSTERDAM

Regisseur Ivo van Hove brengt vanaf
zondag als eerste het theaterstuk op
de planken dat de Franse filosoof
 Jean-Paul Sartre al eind jaren vijftig
schreef over Sigmund Freud. Het
was eigenlijk bedoeld voor verfil-
ming in Hollywood.

Sartre schreef het script voor regis-
seur John Huston (bekend van onder
meer The Misfits met Marilyn Mon-
roe), maar de originele versie van het
script over de neuroloog en grondleg-
ger van de psychoanalyse is tot recent
in een la blijven liggen. Internatio-
naal Theater Amsterdam (ITA) gaat
het onder de simpele titel Freud uit-
voeren in samenwerking met Het To-
neelhuis in Antwerpen, vanaf vrijdag

(try-outs) in Amsterdam en daarna in
België. De 31-jarige Vlaming Stef
Aerts speelt Freud.
De voorstelling laat zien hoe Freud

tot zijn revolutionaire psychoanalyse
kwam, ook door zelfonderzoek, en
hoe hij met zijn patiënten werkte. 

Sartre, de voorman van het existenti-
alisme, kreeg in 1958 het verzoek van
Huston om een script te schrijven
over Freud voordat de zielenknijper
beroemd was. Sartre hapte toe omdat
hij op zwart zaad zat.
Sartre kwam met een script dat goed

was voor een film van zeven uur. Hus-
ton vroeg Sartre het in te korten. Die
begon vol goede moed, maar uitein-
delijk werd het hele verhaal nog lan-
ger dan eerst. Er waren extra scènes
en ook nog eens nieuwe personages
bijgekomen.
Waar het Sartre puur om de inhoud

ging, lette Huston op de commerciële
haalbaarheid. De regisseur zag er
geen brood meer in. Hij maakte nog
wel een film naar een eigen bewer-
king van Sartres tekst,The Secret Pas-
sion. De Franse auteur wilde zijn
naam niet op de aftiteling hebben.
Volgens ITA beschreef Sartre op

milde wijze een oprechte en eenzame
zoektocht van iemand die alles op het
spel zet om de waarheid te achterha-
len en daarbij net zo meedogenloos is
voor zichzelf als voor zijn patiënten. 

De voorstelling laat zien
hoe Freud tot zijn
psychoanalyse kwam

EUROPESE ROMAN

Literatuurprijs
naar Onder de
Drachenwand
De Europese Literatuurprijs
2019 gaat naar de roman Onder
de Drachenwand. De Oosten-
rijkse auteur Arno Geiger en ver-
taler Wil Hansen ontvangen de
prijs op 3 november uit handen
van voorzitter Abdelkader 
Benali op het Crossing Border
Festival in Den Haag. De litera-
tuurprijs bekroont de beste he-
dendaagse Europese roman die
in het afgelopen jaar in Neder-
landse vertaling is verschenen.
De schrijver ontvangt 10.000
euro, de vertaler 5000 euro.

NIEUW RECORD

Film Tarantino
grootste succes
in Nederland
Once Upon a Time in Hollywood
is nu de succesvolste film van
Quentin Tarantino in Nederland.
Met een opbrengst van ruim 
5 miljoen euro heeft de
nieuwste film van de regisseur
dit weekend het tien jaar oude
record van Inglourious Basterds
(4,7 miljoen) verbroken. Al ruim
500.000 bioscoopbezoekers
zagen de negende film van Ta-
rantino. Once Upon a Time in
Hollywood is in Nederland te
zien in 140 bioscopen. 

KONINKLIJKE FAMILIE

Erwin Olaf
fotografeert
voor postzegels
Op de nieuwste postzegels van
PostNL staan vijf portretten van
koning Willem-Alexander, 
koningin Máxima en prinsessen
Amalia, Alexia en Ariane. Ze zijn
gefotografeerd door Erwin Olaf,
die dit jaar zijn 40-jarig jubileum
viert als fotograaf. Op de achter-
grond van het postzegelvel staat
een groepsfoto van het konings-
paar met hun drie dochters.
Deze foto, ook van de hand van
Olaf, sierde de koninklijke kerst-
kaart van 2018. De postzegels
zijn vanaf vandaag verkrijgbaar.

PARKINSON

Rob de Nijs stopt
noodgedwongen
met optreden
Rob de Nijs stopt met optreden.
De zanger heeft de ziekte van
Parkinson en heeft daarom be-
sloten te stoppen. De Nijs (76)
maakt zijn huidige tour gewoon
af en wil volgend jaar een
 afscheidstour maken langs alle
provincies en nog een aller-
laatste concert geven in
 Amsterdam, ‘waar ik vandaan
kom en waar alles voor me
begon’. “Mijn stem houdt zich
fantastisch, maar door dit houdt
het op.”


