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‘Eng?  
Ik schreeuw 

die angst gewoon 
van me af ’

oes Luca

interview
tekst Maartje den Breejen beeld Károly effenberger
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loes luca

ekleed in een dirndl-
jurkje zit acteur Michel Sluysmans op 
schoot bij John Buijsman, die zich op 
zijn beurt weer in een hazenpak heeft 
gehezen. Loes Luca komt op in een 
zigeunerjurk, die ze over haar spijker-
broek draagt. ‘Het is not nothing, hè, 
voor de mother of the bride,’ zegt ze. 
In het theater van het Onafhankelijk 
Toneel aan de Sint-Jobskade in Rot-
terdam wordt gerepeteerd op de heng-
stenbalscène uit het nieuwe toneelstuk 
Schiettent Rosa: een tragikomedie over 
verblindende liefdes, geschreven door 
Peer Wittenbols. Buijsman en Luca 
spelen een kermisechtpaar met een 
mismaakte dochter. Voor vandaag is 
het wel weer even genoeg, besluit regis-
seur Rob Ligthert. 
Luca stelt voor het interview bij haar 
thuis te doen, ‘anders blijft ik zo in het 
toneelstuk hangen’. ‘Volg je me met de 
auto? Ik woon vlakbij.’ Ze heeft de 
woorden nog niet uitgesproken of ze 
is al weggesprint in haar zwarte hy-
bride Toyota, schiet de bocht om, raakt 
uit zicht, duikt weer op bij het stop-
licht, trapt nog even het pedaal in op 
een recht stuk, parkeert in één strakke 
beweging in. Een pittig ritje. Ze stapt 
uit met een opgerolde poster in haar 
hand. 
Bij binnenkomst in haar huis, Villa 
Kakelbont-rommelig met overal lijst-
jes, zoete porseleinen beeldjes, teke-

ningen, gordijnen naast de naaima-
chine, de kleuren overwegend rood 
met witte stippen, zegt ze: ‘Heel even 
het affiche van de voorstelling ophan-
gen. Hij komt vers van de drukker.’ 
Ze knipt stukken van een rol plakband, 
rolt de poster uit, opent de deur van 
de drankkast en hangt aan de binnen-
kant het affiche waarop ze prijkt in de 
armen van Buijsman, met een revolver 
in haar hand, van schouder tot pols 
getatoeëerd, de ogen gelukzalig geslo-
ten. ‘Hangt-ie recht?’
Dan meteen daarop volgend: ‘Er is een 
acteur overleden. Zelfmoord. Ik krijg 
het maar niet uit mijn hoofd. Je wilt 
het met mij over lef hebben – is het 
nou lef om zelfmoord te plegen? Je 
hebt lef nodig om echt te leven, maar 
als je nu echt niet meer kunt leven… 
Ik weet het niet. Godallemachtig, we 
zijn nog niet binnen of we hebben het 
over zelfmoord.’

Ze woont alleen. Sinds 2008, toen haar 
vriend Harald van der Lubbe, techni-
cus in het theater, overleed aan een 
hartritmestoornis. ‘Mijn man, mijn 
poes en mijn hond zijn dood, maar alle 
jongelui – mijn dochter Nina, drie 
stiefkinderen, een stiefkleinkind, een 
soort van geadopteerde zoon en een 
petekind – blijven gelukkig komen. En 
mijn moeder ook, die komt zo eten, 
die woont hier om de hoek. En ik heb 
nog steeds verkering met Harald, hij 
komt alleen niet meer. Eerst hebben 
we het over zelfmoord, nu over mijn 
dode man, waar gaat dit heen?’

Laten we het over lef hebben. Was 
je als kind een lefgozer?
‘Ik had in ieder geval vaak kapotte 
knieën. Ik hing graag ondersteboven 
aan het klimrek. Dat vond ik een heel 
lekker gevoel, dat ik nu nog weleens 
heb als ik een joint rook. Ja, het zat er 
al vroeg in.
Ik moest het bepaald niet hebben van 
mijn knappe uiterlijk. De leuke jongens 
neukten met mijn klasgenoten en met 
mij konden ze zo godsallemachtig goed 
praten.’

Ze is niet snel bang. Dat komt misschien wel door haar vader: 
door zijn gedrag kijkt Loes Luca nergens meer van op. Bang 
voor de dood? Mwah. Voor drugs dan? Neuh. Voor naaktscènes 
misschien? Waar écht moed voor nodig is, is om je aan iemand 
te binden, vindt ze. ‘Ik weet niet of ik dat ooit nog kan.’

We hebben het nu niet meer over de lagere school, 
neem ik aan?
‘Nou, Anja Post deed het toen al, hoor.’

Die Anja.
‘Daar is dan ook niks van terechtgekomen.’ 

En je stond thuis tussen de schuifdeuren, zoals het 
cliché over de jeugd van komieken wil?
‘Weet ik niet. Ik wilde al vanaf mijn 9de bij het toneel. Maar 
mijn ouders hadden het te druk met zichzelf, die hadden 
geen tijd voor een schuifdeurensituatie. We hadden trou-
wens niet eens schuifdeuren. Ik was een motje, mijn moe-
der was 18 jaar toen ze mij kreeg. We hebben tot mijn 9de 
jaar bij mijn overgrootmoeder ingewoond, op elkaars lip. 
Opoe vond mij wel grappig, geloof ik. Ze had een zus, tan-
te Mien, die was zo dik, haar kin liep over in haar knieën. 
Elke keer weer vroeg ik: “Tante Mien, mag ik op schoot?” 
Alleen maar om haar te horen zeggen: “Kindje, tante Mien 
héb geen schoot.”

Je ontdekte de kracht van humor
‘Ik wist al vroeg dat ik problemen met een grapje kon oplos-
sen. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Tegen sommige proble-
men is geen grapje opgewassen. Of humor en lef met elkaar 
te maken hebben, weet ik niet. Ik heb het voordeel dat ik 
door mijn vak zo langzamerhand ogen van achteren heb 
ontwikkeld, dus ik kan snel op onverwachte situaties rea-
geren. Als ik in een volle, dampende tent op de Parade sta 
en ik hoor iemand in de zaal achter me bellen, kan ik rea-
geren met: “Hé, geef mij eens effe.”’ 

Je moeder werkte, verkocht make-up bij de Hema en 
maakte huizen schoon. Wat deed je vader eigenlijk?
‘Wat deed-ie? Tja, niks. Zodra de uitkering was uitgevonden 
had hij er een. Hij was wel heel artistiek. Hij borduurde, 
knoopte tapijten, legde dienbladen in met luciferdoosjes. 
Hij schreef gedichten. Nou ja, het kon ook zomaar zijn dat 
je een gedicht, waarvan hij zei dat hij het had geschreven, 
tegenkwam in een of ander boek.’

Na zes jaar huwelijk kwam je vader uit de kast. Hij 
nam jonge balletdansers mee naar huis. Wat vond jij 
daarvan, schaamde je je daarvoor?
‘Nee, eigenlijk niet. Ik adoreerde mijn vader. Ik kwam hem 
weleens tegen op het station, dat ik dacht: wat sta je hier 
nu armoeiig te cruisen? Maar het gedrag van mijn vader 
heeft op mijn moeder en mij uiteindelijk een gunstige uit-
werking gehad: wij kijken niet zo snel van dingen op.’

Zijn er dingen die je eng vindt?
‘Acteur Joop Admiraal zei altijd tegen mij: “Jij durft echt 
alles.” Maar ik vind het net zo eng als ieder ander om alleen 

een vol café binnen te stappen. De een 
kruipt meteen in de kapstok; ik ben 
van de school die de angst van zich 
afschreeuwt.’

Jij vindt het eng om een vol café 
binnen te gaan?! Je was presenta-
tor in de Arena bij het huwelijk van 
Willem-Alexander en Máxima.
‘Ja, god zeg, dat was me wat. Ik werd 
in een geblindeerde limousine in een 
jurk met een sleep van 70 meter de 
Arena binnengereden. En toen dacht 
ik: het publiek denkt vast dat Willem-
Alexander en Máxima in die limousine 
zitten. Als ik nu uitstap, is iedereen 
teleurgesteld en dan roepen ze alle-
maal: “Boeoeoe!” Ik had me voorge-
nomen dat ik dan zou zeggen: “Nee, ik 
heet Loes.” Het liep anders. Ik werd 

aangekondigd als de presentator van 
de avond en er steeg gejuich op. Toen 
ik eenmaal op het podium stond, ge-
noot ik van mijn rol. Ik stond in de 
Arena voor 60.000 mensen, er zaten 
geloof ik ook nog iets van 4 miljoen 
mensen voor de buis. En ik weet nog 
dat ik dacht: Nelson Mandela ziet dit, 
prins Charles ziet dit.’

Maar een vol café binnengaan… 
eng.
‘Die show in de Arena had ik voorbe-
reid. Je moet mij ook niet zomaar het 
podium opduwen voor een zaal van 
hooggeleerden met de opdracht om 
eens een onderhoudend verhaal te 
houden. Dan sta ik ook met mijn bek 
vol tanden.
Maar wat vind ik verder nou eng? Pa-
rachutespringen? Lijkt me best leuk. 
Maar schrijf maar niet op, hoor, straks 
krijg ik dat voor mijn 60ste verjaardag. 
Bungeejumpen vind ik stom, dat ge-
bungel aan zo’n elastiek. Maar ik ben 
dol op grote hoogtes. Ik vind het leuk 
om uit de nok van een tent naar bene-
den te klimmen of aan een trapeze te 
hangen, dus daar heb ik geen lef voor 
nodig. Dat doe ik voor mijn plezier. In 
een kuil met slangen, spinnen en 
schorpioenen gaan zitten, lijkt me niet 
zo leuk.’

Heb je ooit gevaarlijke dingen 
gedaan?
‘Ja, maar niet expres. Ik ben ooit eens 
meegegaan met een jongen omdat ik 
moest wachten tot een vriendin was 
uitgeneukt met een andere jongen. 
Mijn jongen probeerde me te bedwel-
men met iets op een zakdoek. Ik ben 
heel hard de trap af gerend naar het 
adres van die vriendin, zodat haar hele 
wippartij werd onderbroken. Huilend 
stond ik op de stoep.
En in IJsland ben ik bijna omgekomen. 
Ik was daar met Harald en mijn ho-
movriend Ray. We waren uitgenodigd 
voor het gay en lesbian festival, waar 
Ja zuster, nee zuster draaide. We reden 
in een huurauto en wisten niet wat het 
bord met een koe en een kalf erop en 

‘Godallemachtig, 
we zijn nog niet 

binnen of we  
hebben het al over 

zelfmoord’ 
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het woord Øsfurht of zoiets betekende. We reden een weg 
in die na een flinke heuvel naar beneden overging in een 
onbegaanbare ijsvlakte. De auto hebben we moeten ach-
terlaten in the middle of nowhere. In de vrieskou hebben 
we in onze schamele kleding kílometers te voet afgelegd. 
De organisatrice van het festival raadde ons per telefoon 
aan: keep on walking, or you’ll die. Eenmaal aangekomen 
in Reykjavik bleken mijn tenen bevroren. Ik heb de rest van 
de week rondgelopen op heel grote, witte schoenen, die ik 
had geleend van de organisatrice.’

Ben je bang voor de dood? 
‘Nee. Ook niet voor dode mensen.’

Wat vind je dan wel eng? Drugsexperimenten 
misschien?
‘Ik blow mijn hele volwassen leven al. Geen heftige skunk 
hoor, ik rook kinderjointjes. Ik wil niet helemaal van de 
wereld raken. Vroeger – toen we nog heel hard werkten – 
ging er weleens speed doorheen. “Wil je een neuzie, een 
lijntje cocaïne?” werd toen ook weleens gevraagd. Maar ik 
hou niet van snuiven. Als ik dat iemand zie doen, krijg ik 
kotsneigingen. Dat heb ik trouwens ook met vuurspuwen. 
Dat vind ik vies. Drinken doe ik, daar kan ik heel goed 
tegen. Wijn. Geen sterke drank, dat vind ik te lekker, dat 
is te gevaarlijk. Ik krijg er ook hoofdpijn van en ik wil geen 
katers.’

Naakt op de set of op het podium, vind je dat mis-
schien eng?
‘In de film Het veld van eer uit 1983 van Bob Visser, moest 
ik naakt een bed in stappen. Dat heb je iemand nog nooit 
zo snel zien doen. O ja, en bij de voorstelling Neon Woman 
stond ik in mijn blote tieten, maar dat vond ik op een ge-
geven moment niet meer eng, omdat alle acteurs naakt 
waren. Tieten laten zien, vind ik niet zo moeilijk – ik heb 
goeie tieten – maar kont en voorbips wel.’

Na de dood van Harald heb je 
bijna een jaar niet meer gespeeld. 
Was er moed voor nodig om weer 
aan de bak te gaan?
‘De eerste voorstelling die ik weer deed, 
was De ingebeelde zieke van Molière. 
Gelukkig met acteurs die ik goed ken-
de: Peter Blok en mijn goede vriendin 
Tjitske Reidinga. Op de eerste dag 
meldden de mensen van de techniek 
trots dat het decor helemaal af was, 
zodat we daar fijn in konden improvi-
seren. In dat decor stond een doods-
kist. Dat was natuurlijk niet zo handig 
voor iemand die net haar man had 
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woorden

Is: zingend toneelspeler
Geboren: 18 oktober 1953

Burgerlijke staat: ongehuwd
Grootste zonde: roken

Meest indrukwekkende film: Delicatessen, 
maar ik kan ook zwijmelen bij Gone with 

the Wind
Mooiste muziek: Alles tussen Johnny 

Jordaan en Goran Bregowic 
Plek om te ontspannen: thuis

Voor het laatst de slappe lach: ik heb fijn 
werk dus ik lach best vaak

‘Tieten  laten zien, 
vind ik niet zo  

moeilijk – ik heb 
goeie  tieten –  
maar kont en  
voorbips wel’

begraven. Ik heb de ogen uit mijn kop 
gehuild.’
Vorig jaar zat ik tegen zoiets aan als 
wat men tegenwoordig een burn-out 
noemt. Ik vond niets meer ter zake 
doend. Tóneel, wat moet je ermee?! 
Als mensen ideeën opperden, dacht ik: 
rot toch op! Er zijn mensen die zeggen 
dat ik in therapie moet. Maar dat doe 
ik niet. Punt. Ik laat die deksel lekker 
op de beerput zitten. Af en toe een 
windje laten, oké, maar daar blijft het 
bij.

‘Glaasje wijn? Wit?’ In de keuken vindt 
ze blijkbaar het antwoord op de vraag 
naar wat ze nu echt eng vindt, waar ze 
haar moed voor moet aanspreken. Ze 
schenkt de glazen in en zegt: ‘Ik vind 
dat je lef moet hebben om je aan iets 
of iemand te verbinden.’

Kun je dat goed?
‘Nee.’

Ben je daar bang voor?
‘Ja.’

Kun je je na Harald nog aan 
iemand binden?
‘Ik denk het niet. Daarvoor moet je het 
volste vertrouwen in iemand hebben. 
Iemand ziet je ook als je uit je bek 
stinkt, je chagrijnig bent. Dan heb je 
dat naakte lichaam dat steeds meer 
verzakt, waardoor het ook moeilijker 
wordt om dat weer een potje te gaan 
exploiteren in bed. En zo iemand heeft 
dan natuurlijk ook inmiddels een ver-
haal van hier tot Tokio en weer terug. 
En stel je voor dat hij dan ook weer 
doodgaat. Daar moet ik niet aan den-
ken. Ik geloof niet dat ik dat durf. Hoe-
wel Harald me zijn zegen zou geven. 
Overgave en loslaten, ik denk dat je 
daar het meeste lef voor nodig hebt.’
Dan – vol enthousiasme, bijna opge-
lucht: ‘En ik weet nog iets waar ik bang 
voor ben: paarden!’ 

>> Schiettent Rosa is t/m 14 september 
te zien, voor speellijst, zie: wittenbols-
schrijftligthertregisseert.nl
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