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Muziek van
Paul Crucq
leeft weer
Paul Crucq was hard voor
zichzelf, keihard. Na zijn
zelfgekozen dood vond zijn
familie uit Hoenderloo cd’s
van de componist. Deze
erfenis is nu voor iedereen
te beluisteren. regio 6/7

Orpheus en Gigant verwachten dit jaar geen problemen

Apeldoornse podia
redden het door steun
Orpheus en Gigant blijven voorlopig overeind, ondanks het
enorme verlies aan omzet. Ze
houden het in elk geval de rest
van dit jaar financieel vol, Gigant
heeft zelfs tot de zomer al zekerheid. Voor Orpheus is die langere termijn mistig.
Johannes Rutgers
Apeldoorn

Culturele instellingen kennen een
jaar van tegenvallers, kleine oplevingen en nieuwe tegenvallers door
het virus. Theaters en andere podia
moesten activiteiten schrappen en
bezoekersaantallen ernstig inkrimpen. Vanaf de zomer werd de bedrijvigheid wat opgebouwd, sinds
afgelopen week gelden weer strengere regels.
Het hakt er uiteraard flink in.

Minder bezoek betekent minder inkomsten. ,,We zijn weer terug naar
dertig bezoekers, dat is natuurlijk
helemaal niets. De omzet gaat ongeveer weer naar nul’’, vertaalt Orpheus-directeur Mirjam Barendregt de nieuwste bepalingen.
De compensatieregelingen van
gemeente, provincie en rijksoverheid bieden echter uitkomst. ,,Dik
in orde’’, noemt Gigant-directeur
Dirk de Bruin die. ,,Daarnaast hebben we het ‘geluk’ dat we vorig jaar
een reorganisatie hebben doorgevoerd. Daar plukken we nu de
vruchten van.’’
Orpheus kan dankzij die steun in
elk geval dit jaar afronden zonder te
hoeven ingrijpen in de eigen bedrijfsvoering, vertelt Barendregt.
,,Dat is 100 procent zeker, daar maak
ik me echt geen zorgen over.’’
Voor de langere termijn is het las-

tiger om voorspellingen te doen.
,,In onze begroting houden we er al
tot aan de zomer rekening mee dat
we op de anderhalve meter moeten
functioneren. Maar dat is altijd nog
ruim 400 mensen in de Hanoszaal
en niet maar 30.’’
Orpheus is ook afhankelijk of ge-

Ook CODA heeft
tenminste tot het eind
van dit jaar geen
ondersteuning nodig
om het te redden
zelschappen en artiesten willen komen. ,,Daarom kan ik er met de beste wil van de wereld geen uitspraken over doen hoe het volgend jaar
uitpakt.’’

Enige buffer is er. ,,Draaien we
volgend jaar op ongeveer een derde
van wat normaal is, dan gaan we
wel verlies draaien, maar gaan we
niet door de bodem heen.’’ Barendregt hoopt dat Orpheus vanaf september 2021 weer helemaal normaal kan opereren. ,,Dan komen we
er wel. Dus ik hoop dat we ons met
z’n allen enorm aan alle regels gaan
houden.’’
De Bruin heeft er vertrouwen in
dat Gigant het in elk geval financieel redt tot aan de zomer, zelfs als
de situatie rond corona niet verbetert.
De gemeente Apeldoorn meldt
dat ook CODA tenminste tot het
eind van dit jaar geen verdere ondersteuning nodig heeft om het te
redden. Orpheus, Gigant en CODA
hebben samen tot nu toe ongeveer
1,6 miljoen euro steun gekregen.

De lach is nu even
weg bij Robin
Hendriks. Hij
mag met zijn orgel
de Hoofdstraat
niet op. regio 6
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Robin Hendriks mag elders wél draaien

Orgelman treurt om
Apeldoorns verbod
Hij heeft er een nacht van wakker gelegen en kon het gisteren
niet opbrengen om met een
glimlach naast zijn draaiorgel te
staan. Orgelman Robin Hendriks
baalt enorm dat hij op zaterdagen niet mag draaien in de binnenstad. ,,De gemeente Apeldoorn wil het braafste jongetje
van de klas zijn.’’

– Robin Hendriks, orgelman

de stappen gezet waardoor ik fulltime orgelman kon worden.’’
Hendriks vecht tegen de tranen.
,,Ik moest deze zomer op de drukste
uren het centrum uit. Er kwam een
paar weken geleden een mooie oplossing, toen ik op de ruime kruispunten van de Hoofdstraat mocht
staan. Ik had een pinautomaatje
aangeschaft om contact nog beter te
vermijden. En nu valt alles zomaar
weg. Ik ga morgen (vandaag, red.)
helemaal niet naar Apeldoorn. Het
lukt me nu niet om dan maar de
wijken in te gaan. Misschien dat ik
het volgende week op kan brengen,
want ieder dubbeltje telt.’’
Gemeentelijk woordvoerder Roel
van Vemde zegt dat door het oplopend aantal besmettingen het
noodzakelijk is om het aantal bezoekers aan de binnenstad op de zaterdagen terug te dringen. ,,Het
aantal contactmomenten en
drukke plekken moet omlaag. Een
draaiorgel valt nu niet te rijmen
met de extra maatregelen en het
wegnemen van obstakels in de
openbare ruimte.’’
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Geef een Kerstengel via
Stichting Present

Apeldoornse tieners op
Lesbos voor videoclip

Conceptstore in
voormalige juwelier

Apeldoorners die iemand een
hart onder de riem willen steken
kunnen via de Stichting Present
een ‘Kerstengel’ geven. In de
vier weken voorafgaand aan
kerst breng je als ‘Kerstengel’ in
totaal vier keer een presentje bij
iemand die een steuntje in de
rug kan gebruiken. ,,Dit kan anoniem, maar hoeft niet’’, legt Mariska Bleyenborgh uit. ,,Het kan
een kaartje zijn of door bijvoorbeeld wat lekkers te bakken.’’ Je
kunt jezelf opgeven als Kerstengel of iemand aanmelden die er
een verdient. Dit kan tot 15 november via de website
stichtingpresentapeldoorn.nl.

Twee Apeldoornse tieners, Marc
Floor en Lize Marie, zijn deze week
op Lesbos. Ze zijn daar om een videoclip op te nemen en een documentaire te maken. In de afgelopen
‘coronamaanden’ zetten zij een initiatief op genaamd Just a Million.
,,Om van betekenis te kunnen zijn
voor mensen die nog harder geraakt zijn door de crisis dan wij’’,
leggen ze uit. ,,Onze droom is om
een miljoen mensen in beweging te
krijgen om op te staan, hun stem te
laten horen en onrecht te benoemen.’’ Ze willen geld inzamelen
hiervoor en hebben een eigen lied
gemaakt en maken deze week een
videoclip en documentaire.

Aan de Hoofdstraat 133, het
hoekpand waar eerder Van Hell
Juweliers zat, opent binnenkort
een conceptstore. Jazzy Diks
begint er met ‘Jazzy’s’. In de winkel gaat de negentienjarige
Jazzy onder meer sieraden,
zoals armbandjes, en kleding
verkopen. Zelf heeft de jonge
onderneemster lange tijd in de
horecazaak van haar moeder,
Central Park, gewerkt, maar
aangezien ze altijd al graag iets
met kleding wilde doen, grijpt ze
nu de kans om haar eigen zaak
te openen. De planning is dat
Jazzy’s op 1 november de deuren opent.

Jeroen Pol
Apeldoorn

Hendriks stond er wel, gisterochtend in Waddinxveen, maar veel
passanten merkten dat er iets mis
was met de orgelman. Normaal is
hij de vrolijkheid zelve. Glimlach
van oor tot oor. ,,En zo hoort een orgelman ook naast zijn orgel te
staan’’, zegt Hendriks. ,,Maar ik kan
het vandaag niet opbrengen. Daarvoor ben ik in gedachten veel te veel
met Apeldoorn bezig.’’
De maatregelen om corona te bestrijden worden aangescherpt. En
binnen die nieuwe regels is er geen
plek voor de orgelman. ,,Natuurlijk,

gezondheid staat voorop. Maar
waarom kan het hier in Waddinxveen dan wel? Komende week sta ik
in Uden, Oss, Hilversum en Zwolle.
Overal mag ik draaien, behalve in
het centrum van Apeldoorn. Ik zie
het verschil niet.’’
Hij volgt het ritme van de markt,
zegt Hendriks. ,,Het heeft voor mij
geen zin om twee keer per week in
een stad te staan, want dan kom je
dezelfde mensen tegen. Juist op
marktdagen is het wat drukker en
kom je met een gevulde centenbak
thuis. Ik wil niet in het vaarwater
van collega’s komen. Daarnaast heb
ik een geweldig gevoel bij de inwoners van Apeldoorn. Hier ik heb ik

Overal mag ik
draaien, behalve in
het centrum van
Apeldoorn

de Stentor
Altijd Dichtbij

Download vandaag nog de app van
de Stentor en mis niets van het
nieuws uit de regio en de wereld.

Kids Only-blok
in Malkander
APELDOORN Het Apeldoornse
zwembad Malkander biedt dagelijks Kids Only-blokken aan
waar grotere aantallen kinderen
van 8 tot en met 15 jaar kunnen
komen. Locatiemanager Patrick
Versteeg: ,,We beginnen met iets
meer dan dertig en afhankelijk
van de ervaringen van de eerste
dagen kunnen we meer of minder kinderen toelaten. We willen kijken of we daarmee toch
meer jeugd kunnen aanspreken
in Apeldoorn.’’
De beslissing was niet zo eenvoudig. ,,Ik kijk naar de leeftijdscategorie, zwemdiploma’s die ze
moeten hebben en hoeveel toezichthouders er kunnen zijn.’’
Vandaag begint de vakantie.

OEUVRE EERBETOON

Paul Crucq

Een stapeltje
cd’s boven op
een laptop. De
artistieke erfenis
van componist
Paul Crucq, lag die
klaar voor zijn
familie en partner?
Of vroeg de
muziek erom ook
figuurlijk opgepakt
te worden? Zijn
ouders doen nu
hun best om het
bijzondere oeuvre
alsnog naar het
publiek te brengen.
Zes jaar nadat hun
zoon op 35-jarige
leeftijd uit het leven
stapte. ,,Als
postuum
eerbetoon. Maar
we doen het ook
voor ons eigen
rouwproces.’’
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AP

leeft nu voort via zijn muziek

◀ Een

stapeltje cd's en de
viool van
Paul Crucq.
,,Eerst dachten we: zo
heeft hij het
achtergelaten, zo is het
goed. Aan de
andere kant
groeide, ontwikkelde de
muziek zich
nu niet
meer.’’
FOTO ROB VOSS

Johannes Rutgers
Hoenderloo

at Paul Crucq een creatief talent is met een
enorme scheppingsdrang, is al vroeg duidelijk. ,,Van jongs af
was hij ongelooflijk muzikaal’’,
beschrijven beschrijven Jacqueline
en Kommer Crucq in Hoenderloo
hun derde van vier zoons. ,,Net als
zijn opa: die kon geen noot lezen,
maar wanneer hij een instrument
vastpakte, kon hij er op spelen. Zo
was Paul ook.’’
Pianoles leidt naar de viool. ,,Dat
was helemaal raak. Dat instrument is echt een soort orgaan van
hem geworden.’’ Maar er is ook
ballet, er zijn bevlogen tekensessies. ,,Op zijn zesde schetste hij
bijvoorbeeld al heel rake portretjes. En op vakantie stond hij ’s
ochtends naast ons bed: ‘Pap, ik
moet tekenen’. Wilde hij zijn
spullen hebben.’’

D

Grootste liefde
Pauls studieloopbaan weerspiegelt
die veelzijdigheid. Het Grafisch
Lyceum, een jaar fotografie en
meerdere muziekstudies komen
voorbij. Muziek blijft overeind als
allergrootste liefde. De geboren

Ugchelenaar speelt in folkrockband Goesting, waarmee hij zich
voorzichtige nationale bekendheid verwerft. In recensies staat
dat ‘violenpaultje’ een extra dimensie aan de band geeft. Duidelijk een begenadigd muzikant.
,,Noten lezen was nog steeds een
groot probleem, maar als hij iets
hoorde, speelde hij het na. En hij
kon heel goed improviseren.’’

Keihard
Ziel en zaligheid gaan in eigen
werk zitten. Paul duikt onder
meer het gastenhuisje achter de
ouderlijke woning in voor opnames. ,,Als hij daarmee bezig was,
was dat een hyperfocus. Dan kon
hij niet ophouden. Was hij eigenlijk niet aanspreekbaar. Nachten
doorwerken.’’ Het kenmerkt hem.
,,Paul was in alles heel hard voor
zichzelf. Keihard. Hij kon echt afzien: deed de triatlon van Almere,
is een keer naar Zuid-Portugal gefietst. Dat soort uitdagingen ging
hij met zichzelf aan, maar het was
nooit goed genoeg. Vond hij. Dat
gold ook voor zijn muziek.’’
,,Aan de ene kant wilde hij heel
graag ontdekt worden. Aan de andere kant vond hij het eng. Hij
heeft bijvoorbeeld wel nummers
op Soundcloud gezet (een mu-

ziekplatform op internet, red.). Als
er dan niet op gereageerd werd,
dacht hij al snel: zie je wel, het is
niet goed genoeg. Terwijl Soundcloud natuurlijk vól staat met
werk van allerlei artiesten (30 miljoen muzikanten in 2012, red.).
Maar hij vond altijd maar dat het
beter moest.’’
,,Hij was zeer kritisch en tegelijk
heel gevoelig. Zachtmoedig. Uiteindelijk raakte hij ethisch vastgelopen in de wereld. We hebben
heel erg geprobeerd het gesprek
aan te gaan, maar hij wilde er niet
over praten. Paul uitte zich via zijn
muziek, daar moesten we het maar
mee doen. Als je zijn teksten leest,
weet je waar hij van hield, wat
hem roerde, wat hij moeilijk
vond.’’

Volwassen
Wat in 2002 begon met zeer experimentele muziek, ontwikkelt zich
tot een volwassen eigen stijl.
Complex en tegelijk harmonieus,
sfeervol en toegankelijk. Totdat
rond 2011 het componeren vastloopt. De creativiteit raakt verstrikt, de energie zakt weg. ,,In
2014 heeft hij alles nog wel verzameld en geordend.’’ Het is het jaar
waarin Paul Crucq definitief afscheid neemt.

Hij laat een bijzonder stilleven
achter. ,,Er lag een stapeltje cd’s op
zijn bureau, op zijn laptop. Dat is
natuurlijk zijn erfenis aan ons geweest. ‘Hier is het hele spul, dit
ben ik.’ En misschien ook: ‘Doe er
maar wat mee.’ Al is dat een door
ons ingevulde opdracht. Wij hebben het in elk geval zo beleefd, zijn
partner Nina en broers ook.’’
,,In het begin wilden we er nog
niet aan. Dachten we: zo heeft hij
het achtergelaten, zo is het goed.
Aan de andere kant groeide, ontwikkelde de muziek zich nu niet
meer. Hoe mooi zou het zijn dat
iemand er een interpretatie aan
zou geven, dat het uitgevoerd zou
worden?’’
,,Dat idee ging aan en uit. Het is
beladen: soms heb je er geen energie voor. Maar uiteindelijk hebben
we een plan gemaakt.’’ Via via
komt de familie uit bij kunstenaar
Udo Prinsen. Samen besluiten ze
de muziek te verbeelden in korte
animaties, gekoppeld aan de vijf
zintuigen. ,,Want Paul was zeer
zintuiglijk en beeldend ingesteld.’’
Ga er maar aan staan: aan de slag
met de puurste uitingen van iemand die je zó dierbaar is. De familie en partner Nina Jaspers
moeten zich opnieuw, misschien
nog wel intenser dan voorheen, in

Familie en kennissen van Paul zingen lied van hem in videoclip
Kunstenaar Udo Prinsen maakt vaker animaties of andere visualisaties bij muziek. Onder
zijn supervisie heeft zijn stagiair Anna Koppen
dat nu gedaan met de muziek van Paul Crucq.
Een bijzonder project, vertelt Prinsen. ,,Het is
natuurlijk beladen.’’ Remde dat de artistieke
vrijheid? ,,Het was aftasten. Nou, er was meteen een match, ook met de familie. Ik vind de
muziek heel mooi en zag direct potentie om
het op beeld te zetten. Voor mij is het belang-

rijk als kunstenaar de vrije hand te krijgen, en
dat kan ook, als je elkaar goed aanvoelt.’’
Prinsen hoopt met de familie dat de animaties
op filmfestivals vertoond kunnen worden.
,,Zodat dit een schakel kan zijn naar grotere
bekendheid voor Pauls muziek. Daar wil ik
echt graag bij helpen. Tegenwoordig gebeurt
het oppikken van nieuwe dingen, zoals muziek, vaak via video. Ik denk dat dit werk veel
mensen zal aanspreken.’’

Inmiddels is er ook een videoclip waarin familieleden en kennissen een nummer van Paul
meezingen. Voor het maken van de filmpjes
heeft het Apeldoornse Frank van der Walfonds een schenking gedaan. Ook een anonieme gift dekt een deel van de kosten. De
bedoeling is de animaties dit najaar in Apeldoorn in première te laten gaan. Of het lukt ze
op festivals te presenteren, hangt nog op het
vinden van nieuwe financiering.

de ultieme uitingen van Paul verdiepen. ,,Dat was fijn én zwaar.
Want hij komt gewoon binnen. In
zijn nummers zitten hoop, wanhoop, verdriet, liefde. De onverschilligheid van de wereld. De
worsteling, tegenslag. Alles,
kortom. Hij wilde met zijn muziek
uiting geven aan zijn gevoel. Daarmee bezig zijn is confronterend en
emotioneel, maar ook heel prettig.
Want eigenlijk is zijn werk een
prachtig levensdocument.’’

Rouwproces
,,In het begin vonden we het heel
spannend. Wordt het wel goed genoeg? Maar in de loop van het project kregen we steeds meer het gevoel: dit is helemaal goed. Muziek
en beeld zijn enorm in harmonie;
het heeft geweldig uitgepakt. Dat
geeft veel rust. En opluchting.
Voor een rouwproces – voor ons in
elk geval – is dat goed. Het is moeilijk om vast te stellen of je het nou
voor jezelf doet of voor hem. Het is
een mix, denken we. Rouwen doe
je voor jezelf, maar je brengt ook
iets van hem verder.’’
,,Paul hoeft niet beroemd te
worden. We willen zijn muziek
iets verder de wereld in krijgen, als
een soort eerbetoon. Dat is nu al
voor een deel gelukt. Het is fijn als
meer mensen ervan kunnen genieten en dat er waardering voor
is. Als iemand denkt van: dat is interessant, laat ik eens even kijken.
Zo blijft zijn muziek levend. En hij
daardoor ook.’’
n De filmpjes en de muziek zijn

vanaf vanmiddag te bekijken en te
beluisteren op destentor.nl.
n Praten over zelfmoordgedachten

kan (anoniem) via 113.nl en telefoonnummers 113 en 0800-0113 (laatste
nummer is gratis).

