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Ieder zijn verdrietje, dat zeg ik. Weet je mijn moeder zei vroeger altijd:
we kroppen in de loop van ons leven allemaal van alles op, en dan
als de mens wat ouder wordt, dan zijn dat allemaal veel kleine ver-
drietjes. En op zo'n avond als gisteren komen die verdrietjes boven-
drijven... meer is dat niet! (...) Ja, d'er wordt wat teveel gedronken
en ... wat gefoefel en een beetje gevloek en een beetje gejank... Zo
gaat dat toch! 

Ria

Uit: Josse De Pauw, üBUNG 

© Phile Deprez



Verschillen, breuken en décalages
Josse De Pauw over üBUNG

De vraag om een voorstelling met jongeren te maken kwam
van het Gentse huis Victoria.
Josse De Pauw: "Ik voelde mij niet in staat een tekst te schrij-
ven speciaal voor kinderen of adolescenten. Maar het idee
bleef hangen, ontwikkelde zich en zocht een uitweg. Waar-
om niet een kortsluiting veroorzaken in het universum van
de volwassenen door de blik die jongeren op hen richten? Ik
schreef een 'stuk'; het evolueerde tot een scenario en daar-
na tot een zwart-wit film: een voorbeeld.”

In een luxueus buitenhuis wachten Robert en Rolanda -
verveling en spanningen hebben zich in hun relatie genesteld -
op het bevriende echtpaar Ria en Ivo en op hun vrijgezel-vriend
Olivier. Bij het eerste claxongeluid van hun auto begint 'de
voorstelling'. Begroetingen, omhelzingen, geforceerde vrolijk-
heid. Een diner met veel drank dat uit de hand loopt, twee uit-
gebluste koppels, de vrijgezel als zondagsdichter en György,
een violist uit het Oostblok die zich ten huize van Robert en
Rolanda voorbereidt op de Koningin Elisabethwedstrijd. Naast
de Jaguar, de kunstverzameling, het zwembad, de sauna, de
hightech keuken, de allernieuwste hifi-keten, is deze jonge
muzikant hun zoveelste statussymbool, de culturele parel aan
hun kroon. Het optreden van de violist wordt begroet met het-
zelfde enthousiasme als het ontkurken van de champagnefles.
Josse De Pauw: "Ze stallen uit wat ze bezitten, wat ze zich
allemaal kunnen veroorloven; ze willen die dingen in hun
plaats laten spreken. Als ze echt zelf iets moeten vertellen,
lukt dat niet zo goed." 

Op de scène wordt de film geprojecteerd in aanwezigheid
van zes kinderen. Ze zijn tussen elf en veertien jaar. De
geluidsband wordt weggehaald. De zes kinderen op de
scène spelen elk de rol van één van de volwassenen, ze
dragen exact dezelfde kleren als hun 'voorbeeld’ en zij
zijn het die de ontbrekende geluidsband invullen. Ze
trachten de volwassenen zo exact mogelijk, tot in de
kleinste intonatie te imiteren. Zijn ze zich aan het oefe-
nen? En waarin dan? Het stuk heet immers ‘Übung’: het
Duitse woord voor oefening. 
Josse De Pauw: "Het is niet de bedoeling dat zij zich iden-
tificeren met de emoties van de personages, integendeel.
Het geluid van de kinderen, de beweging van hun lippen,
moeten volledig synchroon lopen met die van de volwas-
senen waarvan zij de miniatuurkopie zijn. Dat is een inge-
wikkeld proces waar ze intensief mee bezig zijn. Vanaf de
eerste repetities hebben ze daaraan veel plezier beleefd.
Ze vinden het fantastisch om de volwassenen te imiteren.
Voor mij is het belangrijk dat hun handigheid duidelijk
wordt: dat ze in het goeie ritme zitten en absoluut syn-
chroon blijven. Ik regisseer niet: ik dirigeer een concert.
Zij 'rappen' hun monologen en dialogen; ze scanderen de
teksten van diegene die ze 'dubben'. Ik heb hun gevraagd
zich goed te realiseren wat ze aan het doen zijn. Door de
monitors en door de microfoontjes hebben ze alle moge-
lijke bewegingsvrijheid op de scène. Natuurlijk hebben wij
niet de meest bedeesde en bescheiden kinderen gekozen.
Maar hun 'voorbeelden' zijn dat ook niet ..." 

Die 'voorbeelden' in de film doen zich te goed aan kaviaar en
champagne, vertellen schuine moppen, maken Olivier tot mik-
punt van hun spot, dansen en 'foefelen' met mekaar en doen
alsof ze zich verschrikkelijk amuseren. Ze bezitten alles wat ze
verlangen behalve dat éne essentiële: affectie, liefde, tederheid.

Iemand zegt: dat ik iets over mijn vrienden zou moeten vertellen.
Dat is niet realistisch, voor zover je niet vreselijk oud bent en je
vrienden het aardse al verlaten hebben. Anders wordt het babbe-
lend balanceren op het slappe koord tussen indiscretie en geheim-

houding; maak je niet ongerust, ik zal je laten lezen wat ik heb
geschreven. Iemand schreef een gedetailleerde bekentenis. De ex-
minnares kreeg het manuscript natuurlijk te lezen. Ze ging naar de
wc en braakte, daarna eiste ze dat haar naam geschrapt zou wor-



Josse De Pauw: "Ik heb bewust bijna archetypische rollen
geschreven omdat ik wist dat de acteurs in de film die met
hun eigen cv's, hun eigen nuances, hun eigen gemoedstoe-
standen en uitbarstingen zouden durven invullen: ze zijn
ongelooflijk. Natuurlijk kunnen die kinderen die brutale
lachpartijen, die ruzies, dat 'zich laten gaan' van de volwas-
senen niet reproduceren. Dat maakt het precies mooi en
confronterend: al die verschillen, die breuken en décalages.
Wanneer Rolanda in elkaar stort en voor de slaapkamerdeur
van 'haar' violist hem wenend smeekt haar in alle zachtheid
een kind te maken, hoe klinkt dat dan uit de mond van een
meisje van dertien?"

Wie 'oefent' er eigenlijk in üBUNG?
Josse De Pauw: "De kinderen staan niet op de scène om het
proces van de volwassenen te maken, noch van het 'spekta-
kel' dat deze opvoeren. De ‘spektakel’-kant aanwezig in
menselijke relaties wordt trouwens vaak onderschat. Men
zegt dat we niet eerlijk zijn, dat we liegen. Nochtans is dat
vaak onze redding. In dat soort spel is niemand de dupe.
Natuurlijk wantrouwt een kind die al te luide uitbarstingen.
Natuurlijk is een kind bang voor de ruzies van de volwasse-
nen. Maar als men een kind in het leven uitlegt dat ruzies
nu eenmaal bestaan en dat ze niet 'erg' zijn, dat het meer
een kwestie is van zenuwen of vermoeidheid en niet van
oorlog, dan hoeven ze zich niet meer bedreigd te voelen. Ik
geloof niet zo erg in het creëren van een cocon van
onschuld waardoor we hen beschermen tegen de scherpe
kanten van het leven. Dan spel je ze sprookjes op de mouw.
Indien gewaarschuwd, zijn kinderen perfect in staat om dàt
te verwerken wat wij verwoed pogen te verbergen. Het vrij-
waren van de zuiverheid als een belangrijke waarde is iets
dat mij eerder koud laat.”

Geen oordelen, geen gerichte kritiek in dit soort oefening,
maar eerder een dedramatisering, wel enkele uitlopertjes
van drama's, kleine verdrietjes, gaten en spleten in het
leven. Tegelijkertijd is üBUNG, tussen de regels door, ook het
onverdroten oefenen van de jonge violist, in de film
gespeeld door George Van Dam: zo meester worden over de
snaren dat die na veel trekken, plukken en strijken tot zin-
gen worden gebracht. Hoewel de kleine Stefaan op de scène
al bewonderenswaardige harmonieën uit zijn instrument
kan toveren, toch werken zijn snaren nog tegen bij het con-
troleren van de soepelheid van de melodie. 
Josse De Pauw: “Ik hou van het leven zoals het is. Zo zijn
we! In heel onze onvolmaaktheid. Met onze dromen en
onze weerbarstigheid, met onze vreugdes en onze onnozel-
heden, met onze bitsigheid en onze lach. Ik heb er echt
geen idee van wat deze synchronisatie van de kinderen met
de gefilmde volwassenen uiteindelijk gaat opleveren. Het
interesseert me trouwens niet om de emoties te controleren
die eruit zullen voortkomen. Ik wil geen druk uitoefenen op
het resultaat. Voor mij zit de ziel van dit stuk in die kleine
ballade met zijn eenvoudige rijmpjes die door de bespotte
zondagsdichter, verschanst in het toilet, gefluisterd worden:
“Er ging iets moois voorbij / Zo aan mijn hoofd voorbij / Vlak
langs mijn hart voorbij / Ik wist niet wat./ (...) / Toen heb ik
zacht geschreid / Heb ik heel lang geschreid / Heb ik zo lang
geschreid / Totdat ik sliep.” 

Uit het tijdschrift van Het Net, seizoen 2000-2001, nr 3 (met dank

aan Claire Diez)

den. De schrijver accepteerde haar eis, maar schrapte tegelijkertijd
zijn positieve kanttekeningen en dikte de negatieve nog wat aan.
Vriendschap is net als de liefde buitengewoon scherpziend. Het
wezen van de vriendschap bestaat uit openheid, waarheidszucht.

Het is een bevrijding het gezicht van een vriend te zien of zijn stem
door de telefoon te horen en te praten over wat het pijnlijkst en het
dringendst is. Of ook om een vriend te horen uitspreken wat jezelf
nauwelijks hebt durven denken. Vriendschap heeft vaak een trek



Josse heeft ons alleen gezegd hoe we niet op het podium mogen
staan, bijvoorbeeld niet op een rij of  in een vierkant. Maar hoe het
dan wel moet, kan niemand ons uitleggen.

Jasper Sturtewagen, acteur© Phile Deprez



Voorbij

Er ging iets moois voorbij,
Zo aan mijn hoofd voorbij,
Vlak langs mijn hart voorbij
Ik wist niet wat.

Ik deed mijn venster dicht,
En beî mijn ogen dicht,
En al mijn vingers dicht -
Of ik het had.

Ik keek mijn venster uit,
Zag naar de verte uit,
Hoog naar de hemel uit -
Of het daar stond.

Ik liep naar buiten toe,
Heel naar de verte toe,
Zo naar de hemel toe -
Of ik het vond.

Daar bij de wei daar zong,
Daar door de bomen zong,
Hoog in de hemel zong -
De lente een lied.

Ik zag een kindje gaan,
En nog een beestje gaan,
En nog een meiske gaan -
Dat was het niet.

Ik zocht bij de rozenboom,
Onder de perenboom,
Onder de appelboom -
Ik vond er niets.

Toen ben ik heengegeaan,
Ben ik maar weggegaan,
Ben ik naar huis gegaan -
Zo zonder iets.

Ik nam mijn eigen hart,
Keek in mijn grote hart,
Diep in mijn lege hart -
Of het daar lag.

Tot de dag henen was,
Totdat het avond was,
Tot het zo donker was -
Dat ik nietsen zag.

Toen, in de schemering,
Dacht ik in de schemering,
Dat in de schemering -
Iemand mij riep.

Toen heb ik zacht geschreid,
Heb ik heel lang geschreid,
Heb ik zo lang geschreid -
Totdat ik sliep.

C.S. Adama van Scheltema (1877-1924)   



Als kind bezat hij de merkwaardige eigenschap dingen en beelden
diep in zijn voorstellingsvermogen te kunnen opnemen, tot in de
kleinste details, zonder dat hij begreep waar het eigenlijk over ging.
Daar, diep verzonken en vergeten, lag een onoverzichtelijk arsenaal
aan beelden te wachten op de sleutel van de herkenning die hij ooit
moest leren vinden – om te begrijpen wat de dingen die hem het
diepst vertrouwd waren in feite betekenden.

Stefan Hertmans

Uit: ‘Als op de eerste dag’, Meulenhoff, Amsterdam, 2001

© Phile Deprez



Tussen weten en niet-weten

Waarom vertellen kinderen zo graag pikante moppen,
waarvan de pointe hen ontgaat bij gebrek aan levenserva-
ring? En waarom is het zo spannend om hen die moppen te
horen en zien vertellen, liefst meerdere keren na elkaar?
Met spanning tasten ze de reacties van elke nieuwe toe-
hoorder af. Woordkeuze, timing en intonatie worden beetje
bij beetje aangescherpt. Oefening baart kunst, het succes
stijgt navenant. Wat mij telkens opnieuw fascineert, is de
metamorfose die een kind ondergaat tijdens zijn steeds pre-
ciezere vertelling. Van onwetende buitenstaander evolueert
het tot ‘medeplichtige’. Moppen vertellen als inwijding in
de wereld der volwassenen? Tot op zekere hoogte wel. Al
vertellend ervaar je waar het spannend wordt. Je stuit op
grenzen en manieren om die open te breken. Je raakt
gevoelige plekken en ontdekt verborgen gehouden werel-
den. Via het reproduceren van taal scherp je je vermoedens
aan. Taal maakt je alerter voor nieuwe ervaringen, maar kan
de ervaring toch niet vervangen. Taal en ervaring zijn com-
plementair. Taal structureert de ervaring en maakt ze ‘tast-
baar’. Omgekeerd krijgt taal meestal pas betekenis als je ze
‘invult’ met ervaring. Al vertelt het kind de mop nog zo
goed, op de één of andere manier klinkt het gebrek aan
ervaring door. Misschien is het wel dit kleine niemandsland
tussen weten en niet-weten dat zo fascinerend is, voor ver-
teller en toehoorder.

üBUNG is een spel op de grens tussen weten en niet-weten.
Josse De Pauw schreef een filmscript over een burgerlijk stel

dat een ander koppel en een vriend-dichter uitnodigt voor
een etentje. (…) Naarmate de avond vordert, loopt één en
ander uit de hand. De zorgvuldig gekozen, esthetiserend
belichte zwart-wit beelden benadrukken het klassieke bur-
gerdrama en zijn archetypische personages. De acteurs vul-
len hun clichérol in vanuit hun persoonlijkheid, met al hun
levens- en spelervaring. Aldus worden de filmpersonages
karikaturen van vlees en bloed, grotesk en aandoenlijk tege-
lijk.
Tijdens de theatervoorstelling wordt deze film (…) gepro-
jecteerd op de achterwand van de scène. De stemmen van
de acteurs en het vioolspel van George Van Dam horen we
niet. Die nemen zes kinderen op de scène voor hun reke-
ning. (…) Het vervreemdende, wat lachwekkende effect dat
een gedubde film altijd al heeft – zeker voor Vlamingen, die
ondertitels gewend zijn – is hier nog sterker omdat de
geschetste situaties doorgaans niet voor kinderogen en
–oren bestemd zijn, laat staan voor kinderstemmen. Het feit
dat de kinderen in levende lijve aanwezig zijn, vergroot de
décalage alleen maar. De infiltratie van de kinderen maakt
de schets van mensen die hun onvervulde verlangens op
allerlei manieren compenseren en afreageren ongemeen
schrijnend en lachwekkend tegelijk. Het woord ‘tragi-
komisch’ is hier echter niet op zijn plaats. In de tragikome-
die, in wezen een uiterst onschuldig genre, houden het tra-
gische en het komische elkaar in evenwicht. In üBUNG
daarentegen lijken tragiek en komiek elkaar te versterken,
waardoor je als toeschouwer uiteindelijk toch in min of

van zinnelijkheid. De lijnen, het gezicht, de ogen, lippen, stem,
manier van bewegen en toonval van de vriend staan vaak in je
bewustzijn gegrift, een geheime code die je toegang verleent tot
vertrouwen en saamhorigheid. Een liefdesrelatie ontploft in conflic-

ten, dat is onvermijdelijk, vriendschap is zuiniger, heeft niet dezelf-
de behoefte aan ruzies en schoonmaakbeurten. Een enkele keer
komt er gruis tussen de kwetsbare contactpunten, met als gevolg
verdriet en moeilijkheden. Ik denk: Ik kan heel goed zonder die



meerdere mate verscheurd achterblijft. Of je nu meegaat in
het tragische of in het komische, nooit verlies je de tegen-
pool uit het oog. De afstand tussen scène en filmbeeld, tus-
sen kind en volwassene, maakt dat je voortdurend je focus
op het getoonde verschuift. En naargelang je focus veran-
deren ook de proporties. Wat het ene moment intriest lijkt,
wordt het volgende ogenblik belachelijk futiel. Waarover
maken we ons druk? Hoe bekijken we het leven: als een
groot melodrama, een dagelijkse evenwichtsoefening, een
spel? Moet je volwassen zijn om de dingen in hun juiste pro-
porties te zien? Of juist niet? Hoeveel levenservaring moet
je hebben om de juiste betekenis te geven aan wat je hoort,
ziet én zegt? (…) Is het leven, zoals Stefan Hertmans in zijn
jongste roman schrijft, niet één lange poging te begrijpen
wat de dingen die je het diepst vertrouwd zijn in feite bete-
kenen?

De imitatie van de volwassenen wordt niet tot in het onein-
dige doorgetrokken en dat is een goede zaak. Een verdub-
beling van de film op het toneel zou in het beste geval grap-
pig – doch eenmaal het effect eraf ook saai – kunnen zijn,
en in elk geval zou het eindresultaat niet méér zijn dan een
eendimensionale kritiek op het burgerlijke leven dat nogal
wat volwassenen leiden. Door de kinderen letterlijk bewe-
gingsvrijheid te geven, in scherp contrast met het uiterst
precieze dubben van tekst en muziek, richt de vraagstelling
zich niet zozeer op de volwassenen dan wel op de kinderen,
en via hen op het acteren. Wat betekent dit ‘playbacken’
voor hen? Hoe vertrouwd (of hoe vreemd) zijn deze beelden
en dialogen voor hen? Kan deze tekst ooit hun tekst wor-
den? Hoeveel van zichzelf kunnen ze kwijt in dit sterk gere-
glementeerde spel? Hoe lang leidt de imitatie tot een beter
begrip, tot een beter spel, en wanneer moet je breken met
het voorbeeld om als een persoonlijkheid op de scène te
staan? (…)

Moet er meer gespeeld worden op de scène? Ik denk het
niet. Josse De Pauw en Koen Gisen weten verdomd goed
wat ze doen. De manier waarop ze film en theater samen
brengen - twee media waarin Josse De Pauw jarenlang erva-
ring heeft opgebouwd als acteur, auteur en regisseur -,
heeft niets te maken met het voor de hand liggende, op
evenwicht gerichte doseren. Zoals ze de kinderen laten infil-
treren in de volwassenenwereld, zo penetreren ze het thea-
ter met film en vice versa. Het resultaat is een ongemeen
spannende voorstelling, waarbij je focus voortdurend ver-
schuift tussen het afgewerkte filmproduct en het hier-en-nu
van het theater. De vreemde gelijktijdigheid van kopiërend en
persoonlijk spel door de kinderen is essentieel in dit proces.

De schizofrenie die de toeschouwer bekruipt - tussen film en
theater, tussen herkenning en afstand, tussen tragiek en
komiek -, vertaalt zich op het niveau van de kinderen in de
gelijktijdigheid van imitatie en bewegingsvrijheid. In de
loop van de voorstellingenreeks zal elk kind hier zijn eigen
weg in zoeken. (…) Acteren maakt mensen – en dus ook
deze kinderen – ongetwijfeld alerter voor bepaalde levens-
ervaringen. Al spelende zullen de kinderen de filmscènes
steeds beter gaan begrijpen. Zal de impact van dit weten
merkbaar worden in hun tekstzegging, in hun spel? Of voe-
gen ze de beelden en teksten voorlopig gewoon toe aan het
onoverzichtelijk arsenaal dat ligt te wachten op de sleutel
van de herkenning? Voor later.

Marleen Baeten

Uit: etcetera, oktober 2001

idioot! Er gaat enige tijd voorbij, het slechte gevoel maakt zich ken-
baar op verschillende niveaus, soms heel duidelijk, vaak discreet. Nu
neem ik contact op, dit mag niet, zo kun je niet omspringen met je
kapitaal. We maken schoon, vegen en herstellen. Het resultaat is

onzeker: beter, slechter of als vroeger? Je weet het niet. Vriendschap
is niet afhankelijk van eden en beloftes, ook niet van tijd en plaats.
Vriendschap stelt geen eisen, behalve op een enkel punt: vriend-
schap vereist oprechtheid. De enige eis, maar een moeilijke. (…) Ik



Hana

Ze kleurt buiten de lijnen. Ik hoop dat ze later met dezelfde balda-
digheid het leven te lijf gaat. Als ze me vraagt haar te helpen, heb ik
een probleem. Ik kan het niet meer. Het is duwen en trekken. Ik kan
niet meer moeiteloos buiten de lijnen kleuren. Ik probeer het wel,
want ik vind mijn eigen gepriegel er zo laffig uitzien naast die forse
uithalen van haar, maar het resultaat is krampachtig, mist onbezon-
nenheid. Het, in een schijf berkenhout gekerfde, Bezint Eer Gij Begint,
dat zovele Vlaamse schouwen siert, heeft waarschijnlijk al veel onheil
voorkomen in de bouwsector, maar in de kunsten, meneer, is onbe-
zonnenheid een deel van het talent. Ze spreekt mij bestraffend toe:
ik moet wél in de goeie ‘richting’ kleuren. (…) De enige juiste ‘rich-
ting’ om te kleuren is diagonaal begrijp ik. Niet van boven naar onder
of van links naar rechts, want dat is niet mooi. De netjes-binnen-de-
lijntjes-gekleurde voorbeelden vindt ze een beetje ziek. “Waarom?”
vraag ik. “Ze bewegen niet,” zegt ze, “ze gaan dood.” En toegege-
ven, er is een groot verschil. Waar zij met haar kleurendoos is langs
geweest, spat het leven van de bladzijden. Ze zingt en kwebbelt aan
één stuk door tijdens het werk, maar als we aan een slapende Donald
Duck willen beginnen, fluistert ze: “Ssst…! Voorzichtig kleuren,
anders wordt hij wakker.” Onbezonnenheid en inlevingsvermogen.
Een mens verliest onderweg zijn grootste kwaliteiten.    

Josse De Pauw

Uit: ‘Werk’, Houtekiet, Antwerpen-Baarn, 2000

© Phile Deprez



Vroeger was zelfs de toekomst beter
Gesprek met Josse De Pauw

In 1999 was hij ook al de gedoodverfde winnaar, maar de prijs
ging toen naar het Gentse Nieuwpoorttheater. “Dedju toch!”
noteerde hij in zijn column in De Standaard der Letteren. “Een
miljoen! Wat erg toch! Bravo! Mijn gezicht? Waar is mijn
gezicht? … Onder tafel. Mijn gezicht is onder de tafel gevallen.
In stukken vaneen. Heb ik geen ander bij me? Dedju toch! Ik
had er moeten aan denken mijn reservesmoel mee te nemen.
(…) De rol van ‘sportieve verliezer’ is wel van het zwaarste wat
er te spelen valt. Ik ga slapen. Eerst wat drinken toch, want een
miljoen is veel geld om zomaar te krijgen, maar het is nog méér
geld om zomaar niet te krijgen.” Het zijn zware nachten
geweest, nu hij dan toch in de prijzen is gevallen (de Océ Podi-
um Prijs 2000, nvdr). In het Brusselse schaakcafé Greenwich
denkt hij er met bonkende slapen aan terug. “Ik heb die prijs
gekregen voor mijn stukken ‘Weg’ en ‘Larf’, maar ik zie het toch
ook als een bekroning van mijn carrière. Ik had echt het gevoel
dat iedereen mij het heel erg gunde. Lelijke beeldjes heb ik al
vaak genoeg gehad, maar geld – echt geld – is toch het stevig-
ste bewijs van appreciatie dat je kan krijgen.”

Het begon in 1976 met theatergroep Radeis  - een stelletje
armoedzaaiers dat de wijde wereld introk.
Josse De Pauw: “We kregen geen subsidie, maar ik geloof niet
dat we dat erg vonden. Bij Radeis heb ik het plezier van het spe-
len ontdekt. Spelen was in die tijd nog een excuus om te reizen.”

Het was toen nog louter visueel theater.
Josse De Pauw: “Zo slim waren we wel. Als je wil reizen, moet

je zorgen dat heel veel mensen je kunnen begrijpen, en dan is
zwijgen nog het beste. Dan kun je overal terecht. Bovendien
waren we in die periode erg onder de indruk van een groep als
Hauser Orkater. We trokken naar het ‘foolsfestival’ in Amster-
dam, en het theater dat je daar zag, was niet het theater van
het woord, maar van het gebaar en van de absurditeit. Zo zijn
we langzamerhand in dat straatje terechtgekomen.”

Wanneer kwam de overgang naar het teksttheater?
Josse De Pauw: “Radeis was alle dagen feest. Maar ik wou op
den duur wel eens wat anders, ook al wist ik dat het publiek zou
afhaken. Dat ik zelf theaterteksten ben gaan schrijven, heeft
veel te maken met het feit dat mijn vrouw een Japanse is.
Fumiyo en ik hebben acht jaar in verhakkeld Frans geleefd, tot
zij Nederlands is gaan studeren. Nu leven wij in het Nederlands,
en met ons dochtertje spreekt zij Japans. Taal is op de een of
andere manier altijd een obstakel geweest.”

De taal was geen voertuig, maar een verkeersdrempel ? 
Josse De Pauw: “Ik heb dat nooit als onprettig ervaren. Ik ben
in ieder geval gaan schrijven om met mijn moedertaal bezig te
zijn, en het was een logische stap om daar dan ook in het thea-
ter iets mee te doen.“

U heeft nooit in een ensemble kunnen aarden, maar u werkt al
meer dan twintig jaar met dezelfde mensen: Peter Vermeersch,
Tom Jansen, Peter Van Kraaij... 
Josse De Pauw: “Ik zou het mij niet anders kunnen voorstellen.
Het gaat immers om het spelplezier. Als ik daar zelf niet graag
sta, hoe kan ik de mensen dan vragen om het graag te zien ? En
dat lukt alleen als ik mijn medespelers graag terugzie. Na de
voorstelling blijven hangen, samen iets gaan eten - dat soort din-
gen is voor mij van wezenlijk belang. En het is tegelijkertijd
bepalend voor wat ik doe. Als ik een muzikant tegenkom, zal

heb trouwens geen illusies over mijn eigen talenten voor vriend-
schap. Ik ben weliswaar trouw, maar uiterst achterdochtig. Als ik het
gevoel heb dat ik verraden word, pleeg ik ook verraad, als ik denk
afgesneden te zijn, snijd ik af, een twijfelachtig talent, typisch trou-

wens voor de familie Bergman. Ik heb het makkelijker met mijn
vrouwelijke vrienden. De openheid is vanzelfsprekend (verbeeld ik
mij), er wordt geen enkele eis gesteld (denk ik) , onze loyaliteit is
onkwetsbaar (stel ik mij voor). Onze intuïtie beweegt zich zonder



er muziek in de voorstelling zitten en als ik een danser tegen
het lijf loop, zal er dans in de stukken binnensluipen.”

In een van uw eerste theaterteksten, ‘Het kind van de smid’,
zegt een wijze indiaan: “Als de grote geest wilde dat de men-
sen op één plek bleven, zou hij de wereld tot stilstand bren-
gen.” En in een recent stuk, ‘Zetelkat’, zegt het personage Twij-
fel : “Ik blijf liever bij wat beweegt dan bij wat stilstaat.” Dat
lijkt haast een beginselverklaring. 
Josse De Pauw: “Zeker, maar aan de andere kant heb ik er zelf
nooit echt werk van gemaakt om de zaken in beweging te bren-
gen. Je moet die citaten letterlijk nemen: ik blijf graag bij wat
beweegt, maar ik ben geen barricadenmens, ik bestorm niets.
Ons moeder zei vroeger al: “Hij weet begot niet wat hij wil.” Ze
had gelijk. Vroeger was ik daar in paniek over, nu vind ik dat
eigenlijk mijn ‘état d'être’, en ik ben daar niet ongelukkig mee.
Het klinkt raar, maar ik heb geen dromen, geen verlangens. Het
is wat het is. Acteurs die dromen van een bepaalde rol, daar
begrijp ik echt niets van.”

U heeft makkelijk praten: het komt u allemaal aangewaaid. 
Josse De Pauw: “Ik word niet graag gedwongen zelf beslissin-
gen te nemen. Ik ben nooit gokverslaafd geweest, maar ik denk
dat ik eigenlijk een soort gokkersziel heb. Het prettige van zo'n
fruitkast is dat het niet van jezelf afhangt. Je drukt die stang
naar beneden en dan komen die bananen en die kersen, doef
doef doef, het is goed óf het is fout. Zo richt ik mijn leven ook
een beetje in.”

De Franse theatergoeroe Ariane Mnouchkine vindt dat een
acteur “een leegte in zichzelf moet creëren”. Hij moet een
matrijs zijn. “Veel acteurs zijn zo narcistisch dat ze zichzelf wil-
len spelen, en daarom zijn het ook slechte acteurs.” 
Josse De Pauw: “Er zullen ongetwijfeld acteurs zijn die zich in

die uitspraak kunnen vinden - anders zou het Théâtre du Soleil
niet bestaan -, maar het is niet mijn visie. Als ik in het theater-
landschap aan iéts heb meegewerkt, dan zal het wel aan de
emancipatie van de acteur zijn. Ik heb nooit zoveel gehad aan
een regisseur pur sang. Als ik iemand als Peter Van Kraaij bij
mijn werk betrek, is het juist omdat ik weet dat hij mij niet als
gietvorm wil gebruiken, maar naar mij kijkt zoals ik dat zou
doen als ik naar mezelf kon kijken. Met hem kan ik praten. Ik
weet ook wel dat er acteurs zijn die er heel veel plezier in heb-
ben elke keer een nieuw personage te bouwen. Dat is niet mijn
ding. Ik vind één personage genoeg, en dat ben ík dan. Ik wil
andere kanten van mezelf opzoeken en dat interesseert me veel
meer dan allerlei transformaties. In de film ‘Iedereen beroemd’
heb ik een flikkensnor laten staan en draag ik kleine hemdjes
met palmbomen erop. Maar verder wil ik absoluut niet gaan.
En ik herken mezelf nog altijd heel goed.” (lacht) 

Dus: een acteur speelt noodzakelijkerwijs zichzelf. 
Josse De Pauw: “Hoe moet ik dat uitleggen ? Kijk, als toeschou-
wer ga ik niet in een zaal zitten om iemand te bewonderen om
wat hij doet, ik word geráákt door mensen die ik herken en die
niet bezig zijn met krachtpatserij. Het zijn de Olympische Spe-
len niet. In het theater hoef je niets te bewijzen. Toestaan dat
je bekeken wordt, is eigenlijk de grootste klasse. En dan zorgen
dat er een kader is waarbinnen er vanuit verschillende hoeken
gekeken kan worden. Je moet niets willen afdwingen. Acteurs
hebben vaak iets van: “Pak ze jongens, vanavond hébben we
ze.” Ik heb dat altijd een beetje raar gevonden. Ik voel mij goed
als ik bekeken word.” 

We zitten dan wel heel dicht bij Big Brother. 
Josse De Pauw: “Ja, maar het probleem bij Big Brother is dat
het slechte acteurs zijn. Als Big Brother puur voyeurisme was,
zou het mooi zijn. Ik zou kijken, ik weet het wel zeker. Maar het

zich in de war te laten brengen, onze gevoelens zijn zichtbaar, er
staat geen prestige op het spel. Wanneer er conflicten zijn, worden
die in goed vertrouwen uitgevochten zonder dat ze infecteren. We
hebben alles met elkaar doorstaan: hartstocht, tederheid, passie,

aanstellerigheid, verraad, woede, komiek, walging, liefde, leugens,
vreugde, geboorten, donderslagen, maneschijn, meubels, huisraad,
jaloezie, grote bedden, smalle bedden, geheime onderkomens,
grensoverschrijdingen, goed vertrouwen - er komt nog meer -



probleem is dat die mensen wéten dat ze bekeken worden, en
om dat te kunnen toelaten, moet je acteur zijn. Ze worden
zenuwachtig en ze gaan van alles doen. Het mag van mij aIle-
maal bestaan, maar ik vind het strontvervelend.”

Uw theaterteksten - van ‘Het kind van de smid’ tot ‘Larf’ - zijn
tamelijk maatschappijkritisch. Is strijdtoneel niet langer een lelijk
woord ?
Josse De Pauw:“Tja, ik ben nu eenmaal een kind van de late
jaren zestig, en dat vind ik nog altijd dik in orde. We hebben
het comfortabel genoeg allemaal. In Londen wordt ‘The Mou-
setrap’ van Agatha Christie al zo'n honderdtwintig jaar
gespeeld, er zijn acteurs die een deel van hun leven doorbren-
gen in dat stuk. Ik vind dat een griezelige gedachte. Ik wil
ergens voor stáán.”

Kan kunst de wereld redden, om nog maar eens een slogan in
de groep te gooien?
Josse De Pauw: “Natuurlijk niet, daar ben ik al een tijdje achter.
Maar je kunt wel zeggen: als kunst zou worden afgeschaft, heb-
ben we een probleem. Hoe vrijer kunst zich kan bewegen, hoe
hoopvoller ik gestemd ben over de maatschappij. Kunst kan de
rand opzoeken. Als er in het theater iets gebeurt, is het niet echt
gebeurd; het is gebeurd op een plek waar men doet alsof. Dat
is een vrij comfortabele manier om een discussie te voeren. In
die zin heeft kunst dus wel degelijk een maatschappelijke func-
tie. Maar ik ben geen sociaal werker, ik heb daar nooit voor
gekozen. En ik ben ook niet de moedigste. Ach, ik wil geen
grote theorieën ophangen over de essentie van acteren. Wat ik
wél weet: goede acteurs zouden de meest verdraagzame men-
sen op deze planeet moeten zijn. Om bijvoorbeeld een racist te
spelen, moet je snappen waar het over gaat, je moet de racist
in jezelf herkennen. Dat kan heel ver leiden: het kan je zelfs
aardig in verwarring brengen.” 

tranen, erotiek, alleen erotiek, rampen, triomfen, vervelende situa-
ties, grofheden, vechtpartijen, angst, verlangen, eicellen, spermato-
zoïden, bloedingen, breuken, onderbroeken - er komt nog meer, het
is maar het beste op te houden voor de regels vol zijn - impotentie,
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In de ‘1001 Notities’, die u schreef voor De Standaard der Lette-
ren, haalt u nogal wat herinneringen aan uw kinderjaren op.
Last van jeugdsentiment ? 
Josse De Pauw: “Ik kijk veel liever terug dan vooruit, al ben ik
helemaal niet bang voor de afloop. Ik nestel mij niet in het ver-
leden, maar daar lígt wel veel. Ik dacht vroeger niet graag na
over mijn puberteit. Op mijn twintigste kwam ik naar Brussel en
daar begon mijn leven. Terwijl ik nu af en toe al op de boerde-
rij van mijn peter terechtkom en daar dingen vind die nog altijd
in mijn hoofd zitten. Het maakt je tot wie je bent, denk ik.“

U citeert met veel instemming Kamagurka: “Vroeger was zelfs
de toekomst beter.”
Josse De Pauw: “Ik vind het een van zijn mooiste en ik heb daar
hard mee gelachen. Het is ook zo waar. Had ik in mijn huis een
eiken balk, ik liet het erin beitelen in gotische letters. Maar ik kijk
nooit om met spijt. Alles gaat gewoon voorbij en ik hoop dat ik
dat tot op het laatste moment kan blijven aanvaarden. ’t Is
indrukwekkend geweest mijn vader te zien sterven. Zijn gevecht
op het einde was straffe kost. En toch, dat geeft mij rust.”

U was een zoon en bent nu een vader.
Josse De Pauw: “Ja, Hana is thuis geboren en toen ze er uit-
kwam – 4 kilo 300 uit ons Fumiyo, dat is niet niks -, was mijn eer-
ste gedachte: een dummy. En dan ontspant dat en is het daar.
Het is tegelijkertijd de eerste keer in mijn leven dat ik dacht: hier
kom ik niet onderuit. Ik ben iemand die in grote, wijde bochten
rond verantwoordelijkheid heen sluipt, en voor het eerst was
die verantwoordelijkheid niet onplezierig.”(…)

Uw dochter Hana: “Papa is een slechte mens, want papa heeft
toch slechte ogen? Papa is ook een valse mens, zeg ik, want
papa heeft valse tanden.”
De Pauw: “Hana noemt mij ook een dik, vet stinkvarken. En ze

liederlijkheid, afschuw, de nabijheid van de dood, de dood, zwarte
nachten, slapeloze nachten, witte nachten, de muziek, de ontbijten,
borsten, lippen, de beelden, draai je om naar de camera en kijk naar
mijn hand, ik houd hem rechts van het compendium, huid, honden,

de rituelen, de gebraden eend, de walvisbiefstuk, de bedorven
oesters, bedrog en geknoei, verkrachtingen, mooie kleren, sieraden,
aanrakingen, kussen, schouders, heupen, vreemd licht, straten, ste-
den, rivalen, verleiders, haartjes in de kam, lange brieven, verklarin-

In principe moet je ook Marc Dutroux kunnen spelen ? 
Josse De Pauw: “Als die rol je aangeboden wordt, zou je daar
eigenlijk ontzettend blij mee moeten zijn. Dan moet je Marc
Dutroux natuurlijk wel willen begrijpen. Je kunt dat niet vak-
matig spelen. Ik heb acteren trouwens nooit een ambacht
gevonden. Het is een vorm van genot - meer niet. Ik heb me
destijds nogal geërgerd aan dat gedoe rond de Witte Mars. Het
misbruiken van kinderen, daar zijn we natuurlijk tegen. Maar
de verbolgenheid over het feit dat zoiets gebeurt, is eigenlijk te
makkelijk. Het enige wat je daarmee zegt, is dat je zelf een
beter mens bent, terwijl dat nog maar de vraag is.“

De acteur moet, net als een romanschrijver, op zoek naar de
donkere krochten van de ziel? 
Josse De Pauw: “Absoluut. En de vorm doet er dan niet toe. Ik
moet altijd een beetje lachen met Hugo Claus als hij zegt dat hij
niet over zichzelf schrijft. Als er ooit nog eens mensen komen
die de boeken van Claus willen verbranden, dan verbranden ze
zíjn denken, zíjn voelen. En of dat nu vermomd is als fictie
maakt eigenlijk niet veel uit.”(…)

U bent sinds kort ook schrijver. Dat wil zeggen: er ligt nu een
echt boek van u in de winkel (‘Werk’, nvdr). Heeft dat bloed,
zweet en tranen gekost - of bent u niet zo'n gekweld type?
Josse De Pauw:“Nee hoor, ik vind schrijven geen labeur. Het
gaat me nogal makkelijk af, en misschien heeft dat wel te
maken met het feit dat ik mezelf niet als een schrijver zie. Ik
schrijf altijd voor stukken die ik ga spelen of omdat iemand het
vraagt. En ik zoek ook altijd prettige situaties op om te schrij-
ven, het liefst als mijn vrouw en kind thuis zijn. Dat heeft, denk
ik, ook weer met mijn acteursaard te maken. Dat er toeschou-
wers zijn. “Sst, papa is aan het schrijven.” Zo hoor ik het graag.
Maar schrijven is voor mij geen innerlijke noodzaak. Ik ben zeer
wel in staat niks te doen, daar ben ik echt goed in.”



De essentie van het theater is: vluchtigheid. Is het dan niet moei-
lijk om iets vastgelegd te zien in een boek?
Josse De Pauw: “Nee. Film was voor mij de eerste confrontatie
met het definitieve karakter van iets. Vijftig jaar later haalt
iemand die rol uit de doos en het is niet meer om aan te zien.
Ik heb me daarmee verzoend, het is een totale houding gewor-
den. Ik kan niet goed poseren, maar iedereen mag foto’s van
mij nemen en die mogen overal afgedrukt worden. En dat geldt
dus ook voor de teksten die ik schrijf: ze kunnen nooit meer
ongeschreven worden gemaakt.”

Houdt u rekening met de smaak van het publiek?
Josse De Pauw: “Mijn norm is: ik moet er zelf eerst en vooral
tevreden over kunnen zijn. Als ik vroeger vond dat ik slecht
gespeeld had en mensen kwamen mij feliciteren, zei ik dat ook
altijd: nee, ’t was niet goed vandaag. Ik heb dat afgeleerd
omdat het niet eerlijk is tegenover de toeschouwer. Mensen
hebben iets gezien waar ze van genoten hebben, je mag ze dat
niet afnemen. Maar voor mezelf blijft het feit dat ik slecht
gespeeld heb een waarheid.”

U lijkt uw handen te gebruiken in een vast ritueel. De linker-
hand zit in uw broekzak of ligt op uw rug, de rechterhand is die
van het grote gebaar.
Josse De Pauw: “Ik heb me dat nooit gerealiseerd. Maar het
klopt wel.”

Een tic?
Josse De Pauw: “Daar ontkomen we natuurlijk niet aan. Hoe
komt zoiets? Ik weet het niet. (met een bllik op de schakers aan
het belendende tafeltje) Schaakmat.”

Interview afgenomen door Pier Piryns en Tine Vandendriessche

Uit: Knack, 29 november 2000

gen, alle lachbuien, het ouder worden, de kwaaltjes, de brillen, de
handen, de handen, de handen - nu is de aria afgelopen - de scha-
duwen, de zachtheid, ik help je, de kustlijn, de zee - nu is het stil.
Mijn vaders gouden horloge met het gebarsten glas tikt in zijn doos-

je op het bureau, het staat op zeven voor twaalf. Nee, ik schrijf niet
over mijn vrienden, dat is onmogelijk, ik schrijf ook niet over mijn
vrouw Ingrid. Ingmar Bergman, fragment uit ‘Laterna Magica: auto-
biografie’, Meulenhoff, Amsterdam, 1987

heeft geen ongelijk. Stinken doe je, onvermijdelijk, zeker voor
een kind dat zo fris ruikt.”

Wil het een beetje lukken om waardig oud te worden?
Josse De Pauw: “Misschien is dat voor een acteur wel een stuk
makkelijker dan voor andere mensen. Zelfs minder goede
acteurs worden beter als ze op een zekere leeftijd komen. Ze
krijgen niet alleen een interessante kop, maar hun ambities zijn
een stuk kleiner. Minder krachtpatserij, waardoor ze transparan-
ter worden en dus prettiger om naar te kijken.”

Op de laatste pagina van ‘Werk’ staat een nogal feestelijke foto
van uw gezinnetje, met daarboven: “Met dank aan.” Moest er
iets worden goedgemaakt.
Josse De Pauw: (lacht) “Ik zou het niet weten. ‘Werk’ is geen
autobiografie, er is zeer vrij met het autobiografisch materiaal
omgesprongen. In die zin vind ik dat ik zowel Fumi als Hana als
mezelf als personages behandel. Vandaar ook mijn dank, dat ik
dat heb mogen doen. Ik zet de werkelijkheid een beetje naar
mijn hand, zoals een acteur doet.”

Het is bekend: schrijvers kunnen liegen of het gedrukt staat.
Josse De Pauw:“Liegen, ja. Maar niet bedriegen. Ik herinner me
nog: ik was twaalf, grootmoeder woonde bij ons in huis – ze
was boerin geweest en had een mager pensioentje – en ze wou
mij een cadeau geven voor mijn plechtige communie. Ik ging
met mijn moeder naar de winkel en ik wilde – o symboliek! –
een marmeren inktstel. Dat kostte 120 frank, maar grootmoe-
der had gezegd: iets van rond de 70 frank. Mijn moeder zei: we
kopen dat inktstel, maar zeg tegen grootmoeder dat dat 70
frank kost. Een leugentje om bestwil, ik was zo blij dat dat
bestond. Je kon liegen en daar eigenlijk een goede daad mee
stellen. Dat is cruciaal in mijn leven geweest.”



De loopbaan van acteur, schrijver, theater- en filmmaker Josse De Pauw
(1952) getuigt van een indrukwekkende artistieke veelzijdigheid. Hij is stich-
tend lid van theatergroep Radeis (1977) en van het kunstenaarscollectief
Schaamte (later Kaaitheater). ‘Usurpation’ (1985), zijn eerste eigen theater-
project, met zelfgeschreven tekst en met muziek van Peter Vermeersch, bete-
kent een scharniermoment in zijn theatercarrière. Hij acteert bij Orkater, bij
Jan Decorte in ‘Het Stuk-Stuk’(1986) en ‘In ondertussendoor’(1987), en bij
Jan Ritsema in ‘Trio in mi-bémol’ (1991). Met Peter Van Kraaij werkt hij als
acteur, respectievelijk tekstschrijver, aan ‘Exiles’(1993), de film ‘Vina-
ya’(1992), ‘Ward Comblez. He do the life in different voices’(1989), ‘Het kind
van de Smid’(1990) en ‘Wolokolamsker Chaussée’(1998). Met Tom Jansen
maakt hij ‘De Meid slaan’ en later, binnen hun opgerichte Laagland
werkstructuur, ‘Trots vlees’. Componist-muzikant Peter Vermeersch is part-
ner in ‘Weg’(1998) en ‘Larf’(2000). Bij het grote publiek is Josse De Pauw
bekend door zijn rollen in films van ondermeer Dominique Deruddere (Crazy
Love, Wait until Spring Bandini, Hombres Complicados, Iedereen Beroemd)
en Marc Didden (Sailors don’t cry). Zijn nieuwe boek ‘Werk’ verscheen in het
najaar 2000 en geeft een overzicht van leven en werk. In 2000 kreeg Josse
De Pauw de Océ-Podiumprijs, de belangrijkste onderscheiding in de podi-
umkunstensector. De Pauw is sinds vorig jaar artistiek leider van Het Net in
Brugge. ‘üBUNG’ werd geselecteerd voor Het Theaterfestival 2001 en won
de Grote Theaterfestivalprijs.      
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