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HANNEKE 
PAAUWE

OP EEN BEDJE 
VAN TROOST

Theatermaker en schrijver  
Hanneke Paauwe maakt intieme 

installaties en performances 
voor kinderen en volwassenen. 

Haar werk wordt omschreven 
als een mix van rauwheid, 

confrontatie, humor en 
ontroering. In Dilbeek zet ze 

voor de tweede keer haar 
installatie Op een bedje van 

troost op. Over hoe troosten 
poëtisch mooi kan zijn, of hoe 

schoonheid kan troosten.
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Hoe is deze installatie tot stand 
gekomen? 
Hanneke: “Ik wilde iets maken 
over afscheid en verdriet. Over 
wat troost kan bieden ook, en of 
dat eigenlijk wel kan als je vreselijk 
verdrietig bent. Rouwen, verdrietig 
zijn… het is nog steeds een beetje 
een taboe. Alles moet altijd goed 
gaan: we moeten druk bezig zijn, 
een fijne job en veel vrienden 
hebben, goed presteren. Pijnlijke 
zaken worden vaak verzwegen of 
weggedrukt. Ik wilde het gesprek 
aangaan met mensen over hun 
verdriet en op basis daarvan 
een troosttekst schrijven. Heel 
persoonlijk, speciaal voor die 
persoon. 

Van het Krokusfestival in Hasselt 
kreeg ik een plek ter beschikking 
om mijn idee uit te werken, 
een prachtige oude zolder. Het 
oorspronkelijke plan was dat ik 
de mensen ontving, een gesprek 
met ze had en ze vervolgens de 
installatie met beelden en doe-
dingen liet binnengaan. Terwijl zij 
daar een parcours aflegden, zou 
ik de persoonlijke tekst voor ze 
schrijven. Maar door de tijdsdruk 
dat dat met zich meebracht, 
bleek dat plan iets te ambitieus. 
Bovendien brak ik een week voor 
het festival mijn enkel, waardoor 
het fysiek sowieso niet meer 

mogelijk was. Ik heb dan iemand 
ingeschakeld die voor mij de 
gesprekken voerde en mij ook 
foto’s bezorgde van de mensen. 
Daarna schreef ik thuis dan de 
gepersonaliseerde teksten.”

Moeten we meer aandacht 
hebben voor troost, volgens jou?
Hanneke: “Ik denk dat mensen 
voor heel veel dingen troost 
nodig hebben en dat verdriet 
als kind al deel uitmaakt van je 
leven. Maar kinderen en verdriet, 
daar is niet altijd plaats voor in 
onze samenleving, heb ik het 
idee. In het theater bijvoorbeeld 
kan het wel, maar het mag nooit 
te donker of te zwaar zijn, nooit 
té verdrietig. Kinderen worden 
gemakkelijk in het hokje geduwd 
van gelukkig zijn, spelen, vanalles 
kunnen en mogen doen. Terwijl het 
ook superbelangrijk is om tijd te 
nemen voor verdriet en afscheid. 
Waarom zou een kind niet 
verdrietig mogen zijn? Het hoort 
bij het leven.” 

Vanwaar de keuze om hierover 
een installatie te maken, en geen 
echte voorstelling? 
Hanneke: “De installatie 
combineert tekst en beeld, maar 
er is ook tijd voor een gesprek en 
een voorleesmoment. Wanneer je 
de installatie als groep betreedt, 

ontstaat er iets anders dan bij 
een voorstelling. Tijdens het 
Krokusfestival kwamen er heel 
veel mensen langs, mensen uit 
instellingen bijvoorbeeld, of 
moeders met dochters die een 
zoontje of broertje verloren 
hadden. Dat leverde altijd zeer 
intense en mooie momenten op, 
lieten bezoekers achteraf weten. Er 
zijn eigenlijk drie stadia waarin er 
dingen gebeuren en dat vind ik wel 
bijzonder. En dat is iets dat je in 
een voorstelling niet op die manier 
kunt laten ontstaan, denk ik.”

De groepen die de installatie 
binnenkomen moeten een 
gemeenschappelijk verdriet 
hebben, het verlies van een 
huisdier, (groot)vader of moeder, 
huis of vriendje of vriendinnetje 
door een verhuis. Waarom die 
voorwaarde? 
Hanneke: “Omdat ik niet voor 
16 verschillende mensen 16 
verschillende teksten kan 
schrijven (lacht). Dat is een 
heel praktisch argument. Een 
tweede argument is dat het voor 
mensen met een gezamenlijk 
verdriet louterend is om samen 
dingen te ondergaan, vragen 
te beantwoorden of een 
kunstwerk te bouwen. Het is een 
deugddoend moment voor de 
groep, heb ik achteraf gehoord.”

Welke reactie is je het meest 
bijgebleven?
Hanneke: “Ik heb heel veel mooie, 
positieve reacties gekregen, 
maar de reactie die me het meest 
is bijgebleven, is die van een 
moeder die haar zoontje verloren 
was. Zij kwam naar de installatie 
met haar dochter van tien jaar. 
Nadien schreef ze me dat het leek 
alsof de installatie speciaal voor 
hen gemaakt was, en dat het heel 
goed gedaan had om aan de hand 
van wat er te zien was, te praten 
over diegene die ze verloren 
hebben en over wat dat met hen 
doet. Dat heeft me wel geraakt.”

Hoe was het om die brieven te 
schrijven? Hoe begon je daar aan?
Hanneke: “Ik had de gesprekken 
niet zelf gevoerd, en het is toch 
wel wat anders dan wanneer je 
iemand ziet en een stem hoort. 
Ik kreeg een foto, soms van een 

bidprentje, soms van een huisdier, 
en dan begon ik heel erg op 
gevoel. Door die foto te zien en de 
beschrijving te lezen, gebeurde 
er iets. Ofwel kreeg ik een 
beeld, ofwel een gevoel. Er was 
bijvoorbeeld een Noorse vrouw 
die iets geschreven had over 
het afscheid van haar moeder, 
maar ik voelde daarbij geen 
warmte. Vanuit dat kil gevoel ben 
ik beginnen schrijven. Afscheid 
kan soms een opluchting zijn, 

een ballast die van je afvalt. Het 
kan ook ruimte maken voor iets 
nieuws. Die vrouw antwoorde me 
daarna dat het heel erg klopte. 
Ze schreef dat toen haar moeder 
stierf, ze zelf pas terug kon gaan 
leven. De dood of een afscheid 
kan op zoveel verschillende 
manieren ervaren worden. Soms 
wil ik ook gewoon een soort kracht 
of steun meegeven. Ik ben blij dat 
ik de mensen in Dilbeek wel zelf 
ga kunnen spreken en zien.”

“Troost is iets heel 
belangrijk, het geeft 

je iets waardoor je kan 
blijven doorgaan.”

“Afscheid kan soms een 
opluchting zijn, een ballast die 

van je afvalt. Het kan ruimte 
maken voor iets nieuws.”



2120

Dat zal het schrijfproces misschien 
iets makkelijker maken?
Hanneke: “Ja, ik denk het wel, 
hoewel afstand ook vrijheid geeft. 
Het lijkt me voor de mensen die 
van mij een troosttekst krijgen ook 
wel leuker als we elkaar voordien 
ontmoet hebben. Dat maakt het 
toch iets persoonlijker.” 

In Dilbeek gaan ook scholen 
langskomen en die klasgroepen 
hebben geen gemeenschappelijk 
verdriet. Hoe gaat dat verlopen?
Hanneke: “Voor de scholen gaat 
er een rouwspecialiste aanwezig 
zijn die met de kinderen in gesprek 
gaat. Zij gaat ook op voorhand 
naar de scholen, en nadien 
komt er nog iemand voor een 
nagesprek. Het wordt dus heel erg 
goed gekaderd. Een aantal zaken 
in de installatie werd gemaakt 
door kinderen uit Hasselt, dingen 
die voor andere kinderen zeker 
herkenbaar zullen zijn. De meeste 
kinderen die de installatie al 
zagen, werden er helemaal door 
geabsorbeerd. Ik ben benieuwd 
hoe het hier zal gaan.”

Hoe verliep de samenwerking met 
de kinderen in Hasselt? 
Hanneke: “Voor ik de installatie 
maakte, ben ik naar een school in 
Hasselt getrokken, waar ik met een 
aantal klassen gewerkt en gepraat 

heb over verdriet en afscheid. Ik 
vroeg hen naar troosttips, en die 
hangen nu op post-its omhoog 
in de installatie. Het publiek kan 
die ook aanvullen. Daarnaast liet 
ik hen een tekening maken op 
kalkeerpapier, van een persoon 
of een dier waar ze heel veel van 
houden en waarvan ze hopen 
geen afscheid te moeten nemen. 
Het heeft iets heel naïef maar ook 
ontroerend. Een kindertekening 
is op zich al iets heel puur. Het 
zijn beelden van heel veel liefde. 
Die oefening deed ik om zicht te 
krijgen op wat verdriet en afscheid 
betekent voor kinderen.” 

In je andere voorstellingen zit er 
altijd iets heel rauw, ze belichten de 
lelijke kanten van de maatschappij. 
Deze installatie is heel mooi. Is dat 
een bewuste keuze geweest?
Hanneke: “Inderdaad, er zit altijd 
wel iets in mijn voorstellingen dat 
schuurt en confronteert. Deze 
installatie kan ook confronterend 
zijn, maar er zit ook heel veel 
poëzie in. De beelden en de 
ervaringen hebben iets heel 
sereen. Lelijke dingen irriteren en 
geven geen troost. De bedoeling 
van de installatie is om troost te 
bieden. De dood is rauw, en niet 
mooi om te zien. Daartegenover 
plaats ik schoonheid, sereniteit en 
eenvoud.” 

Wat geeft jou troost?
Hanneke: “Mooie dingen, zoals 
de natuur en muziek. Maar ook 
wanneer mensen iets liefdevol 
doen voor mekaar, kan dat me 
troost bieden. Schoonheid is er 
in verschillende vormen.”

Ben je deze installatie vanuit een 
eigen verdriet beginnen maken? 
Hanneke: “Vanuit de dood van 
dierbaren. Ik vind afscheid 
nemen één van de moeilijkste 
dingen die er zijn. Ik vind dat 
heel confronterend, en haat het 
eigenlijk echt. Daarom vind ik 
troost iets heel belangrijk, het 
geeft je iets waardoor je kan 
blijven doorgaan. Maar het feit 
dat de dood er is, maakt ook dat 
je de waarde en de schoonheid 
van de dingen kunt ervaren. Net 
omdat je maar een bepaalde tijd 
hebt, en omdat je weet dat het 
eindig is.” 

Heb je troost kunnen vinden in 
het maken van de installatie?
Hanneke: “Absoluut. Het was 
heel mooi om dit te kunnen 
maken. Ik heb veel verhalen 
gehoord met een grote tristesse, 
en daar iets over mogen 
schrijven waarvan ik denk dat 
het een klein beetje troost kan 
bieden, is een heel mooi cadeau 
om te mogen geven.”

“Voor mensen met een 
gezamenlijk verdriet werkt  

het louterend om de installatie 
samen te beleven, de vragen 

samen te beantwoorden  
en samen aan iets te bouwen.”

PRAKTISCH

Kom met een groep van max. 16 personen (ouders, 
kinderen, familie, vrienden, buren…). Belangrijk is dat 
jullie allemaal over hetzelfde onderwerp een ‘bedje 
van troost’ nodig hebben, een gedeeld verdriet 
dus. Alles mag, van het verlies van een huisdier, een 
familielid, tot verdriet over een verhuis, een zieke 
oma die je niet wil verliezen… Breng gerust ook een 
foto, een klein object, een herinnering mee. Nadien 
ontvangen jullie een troostbrief die Hanneke speciaal 
voor de groep geschreven heeft.

Kunnen dieren troosten? 
Hebben grote mensen  
een groter verdriet dan 
kleine mensen? 
Bestaat het Tranendal? 
Bestaan er echte en  
onechte tranen? 
Is huilen gezond? 
Zijn verdriet en geluk  
als broer en zus? 
Bestaan er ergens op de wereld 
mensen zonder verdriet? 
Als je slaapt, slapen je tranen 
dan ook? 
Kan je verdriet begraven? 
Kan verdriet jou begraven? 
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HET LAB / Hanneke Paauwe

Op een bedje van troost (9+)

ZA 16.11
— ZO 24.11

LOCATIE

Castelhof

TICKETS

Groepsticket: € 15

(max. 16 personen)


