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‘De man die acteurs kan maken of breken.’ Als castingdirector en eigenaar van Kemna
Casting werd Job Gosschalk een macht van ongeëvenaarde proporties toegeschreven
binnen de showbizz. Inmiddels runt Gosschalk zijn eigen productiemaatschappij en in april
ging zijn regiedebuut Alle Tijd in première.
Tekst floor bakhuys roozeboom fotografie rik romkes

J

ob Gosschalk (44) ontvangt ons in zijn huis in
Amsterdam. Hij oogt ontspannen, casual
gekleed. En cliché maar waar: hij is kleiner dan
je denkt. ‘Wil je appeltaart?’ vraagt de filmmaker, terwijl hij ons door zijn prachtige huis leidt.
Houten vloeren, authentieke details en zonlicht dat door de
ramen naar binnen druppelt. ‘Mooie ouwe troep,’ relativeert
hij onze bewonderende blikken. In zijn zonovergoten tuin
drinken we koffie. Hij lacht. Maakt grapjes. Rookt af en toe
een sigaret. ‘Ik verzin altijd smoesjes om niet te hoeven stoppen.’ En daar, op de plek waar hij als voormalig workaholic
steeds vaker zijn rust zoekt, blijkt dat ‘de machtigste man
van medialand’ en ‘de keizer van de casting’ - zoals hij door
zijn collega’s wordt genoemd - vooral een man is vol zelfinzicht en een zwak voor de ironie van het leven.
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Waar ben je het beste in?
‘In verhalen vertellen. Over echte mensen, met al hun neuroses en kleine mislukkingen. Want het zijn juist de kleine
afwijkingen die een persoon zowel onuitstaanbaar als
onweerstaanbaar kunnen maken. Juist die eigenschappen
geven een karaker zijn menselijkheid. Ik aanschouw mensen dan ook van nature met een zekere mildheid. Ja, met
mededogen. En zo kijk ik ook naar mijn personages: het zijn
maar mensen. Mensen die hun best doen. Mensen met
gebreken. En die - net als jij en ik – zich een weg door het
leven ploeteren.’
Wat is jouw grootste gebrek?
‘Te snel, teveel willen en mezelf daarmee volkomen voorbij
lopen. Zo heb ik in krap twee jaar tijd twaalf afleveringen
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van S1ngle geregisseerd, ’t Schaep geproduceerd, Verre
Vrienden gedaan voor Het Nationaal Toneel, Walhalla voor
BNN en naast dit alles mijn eerste speelfilm Alle Tijd uit
de grond gestampt. En toen was het even op. Vind je het gek,
denk ik achteraf. Ik ben niet het type voor een burn out,
maar anders… Ja, ik heb mezelf overschat. Dat durf ik nu
wel toe te geven. Ik had mezelf terug moeten fluiten, maar
ik ben gewoon te eager. En veel te bang om iets te missen.’

Heb je wel eens een vriendschap verbroken?
‘Ja. Om die rechtlijnigheid waar ik het net over had. Voor
mij betekent vriendschap: de ruimte geven om fouten te
maken en die fouten ook weer te herstellen. Dus als iemand
heel dwingend gaat zeggen hoe je je ‘hoort’ te gedragen,
haak ik af. Verwachtingen die ik niet waar kan maken, zijn
als een molensteen om mijn nek. Daarvan moet ik mezelf
bevrijden. Anders ga ik eraan ten onder.’

Waarin kun jij jezelf helemaal verliezen?
‘In mijn behoefte om te delen. Als ik ergens om moet lachen,
dan wil ik dat andere mensen daar ook om lachen. Als ik
huil, moeten anderen met mij mee huilen. Daar kan ik me
enorm in verliezen, want het levert me zelden op wat ik had
gehoopt. Ik zou willen leren om mijn eigen ervaringen meer
te koesteren en mijn voldoening uit mezelf te halen. En dat
dat dan genoeg is. Dat vind ik
nog altijd moeilijk. Want wat ik
niet met anderen heb gedeeld,
bestaat voor mij niet. En dus
moet ik altijd maar delen,
delen, delen. Vermoeiend.’

Wanneer heb je voor het laatst iemand vergeven?
‘Ik vergeef altijd iedereen. Dat klinkt heel nobel, maar het is
ook gemakzuchtig: dan ben ik er vanaf. Bovenal is het een
manier om mezelf in te dekken. Ik gun mensen hun fouten,
omdat ik hoop dat ze mij ook mijn fouten gunnen. “Gij die
zonder zonde is, werpe de eerste steen.” Ik ben impulsief,
oppervlakkig, ijdel, jaloers. Zonden genoeg, zou ik zeggen.
Mij zul je dan ook niet snel
een steen zien werpen.’

Waar ben je trots op?
‘Op het maken van mijn eerste
film Alle Tijd, maar ook op het
loslaten ervan. Twee jaar lang
geef je álles en daarna moet je
accepteren dat recensenten
jouw ‘kindje’ in een paar zinnen neersabelen. Maar het lukt
me steeds beter om me daar
niet door te laten raken.

‘jaloezie
negatief?
ik ben
gek op
jaloezie’

Wat maakt jou kwaad?
‘Rechtlijnigheid. Bijvoorbeeld een recensent die zijn mening
als De Enige Waarheid presenteert. Zoals bij die ene slechte
recensie van Alle Tijd in Het Parool, waarin stond dat kanker en luchtigheid niet samen kunnen gaan. Dat kan wel,
dat weet ik, omdat ik zelf twee zussen ben verloren aan kanker. Maar daar gaat het me nog niet eens om. Dat iemand zo
kort door de bocht gaat, zoiets maakt me razend. Misschien
komt het doordat ik zelf ooit in psychoanalyse heb gezeten.
Heel ouderwets: elke dag met mijn ziel en zaligheid op de
sofa. Als ik daarvan één ding heb geleerd, is het dat elk probleem oneindig veel kanten heeft. Er is dan ook weinig dat
me zo kwaad maakt als onwrikbare, onverzettelijke starheid. Daarom omring ik me tegenwoordig het liefst met
mensen zoals ik. Die hun medemens met een zekere mildheid benaderen en het leven bekijken met een sombere blijmoedigheid.’
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Over zonden gesproken:
wie benijd je?
‘Benijden is gewoon een mooi
woord voor jaloezie. Ik ben
heel jaloers, op zovéél mensen. Echt. Ik was ooit heel
jaloers op de relatie die mijn
ex-vriend met Paul de Leeuw
had. En dat sprak ik ook
gewoon uit. Mijn ex vond dat
vreselijk. Die ergernis heb ik
nooit begrepen. Jaloezie wordt
naar mijn idee ten onrechte
als iets negatiefs afgeschilderd. Ik ben juist gek op jaloezie. Die totaal zinloze frustratie, het ondraaglijke lijden, die onsportiviteit ondanks jezelf.
Dat is zo in en in menselijk. Tegen jaloezie kun je je niet verzetten. Jaloezie is liefde, onmacht en verlangen, samengebald
met een haast ondraaglijke intensiteit. Ik vind zoiets niet
lelijk, maar juist ontroerend in al z’n menselijkheid.’
Waar schaam je je voor?
‘Waar schaam ik me níet voor, kun je beter vragen. Ik
schaam me als ik succes heb, of een flop, als ik te dik ben, of
te dun. Als ik iemand aantrekkelijk vind, waarvan ik weet
dat hij nooit op me zal vallen. Doodnormaal, maar ook
schaamtevol. In schaamte erken je je eigen kwetsbaarheid
ten opzichte van de ander. Schaamte is een last, maar ook
een bron van humor. Als we ons niet zouden gêneren, zouden we ook niet om onszelf kunnen lachen. Zonder gêne geen
komedie, zonder schaamte geen humor.’
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Welk gesprek zou je graag opnieuw willen voeren?
‘Mijn uit-de kast-gesprek. Typisch zo’n schaamtevol moment.
Ik riep: “Ik ben homo!” En mijn ouders riepen: “Dat wisten
we al!” En hop, weg was ik. Achteraf hilarisch, maar dat
gesprek zou ik nu anders aanpakken; rustig, zorgvuldig en
bovenal met mededogen. Veel homo’s zijn heel fel als ouders
niet meteen positief reageren. “Beláchelijk,” zeggen ze dan.
“Ze hebben het maar te accepteren.” Hallo zeg, denk ik dan,
je heb zelf misschien wel vijf jaar in die kast gezeten om je
homoseksualiteit een plekje te geven, gun je ouders dan ook
de tijd om aan het idee te wennen. Daar gaat zo’n realityprogramma als Uit de kast veel te gemakkelijk aan voorbij.’
Wat is jouw grootste verdriet?
‘Dat ik zelf geen kinderen heb. Al mijn vaderliefde gaat nu
naar mijn neefje Janusz. Ik heb hem lief als een zoon, ook al
is hij maar twaalf jaar jonger
dan ik. Als ik naar hem kijk,
denk ik soms dat het maar
goed is dat ik geen kinderen
heb. Als Janusz pijn heeft, kan
ik dat al niet aanzien. Ik heb
in mijn leven verdriet gezien
dat... Pfff, ik voel het meteen
weer in mijn keel... Toen mijn
vader net was overleden heb ik
mijn zus eens hartverscheurend zien huilen. Het was van
dat schrijnende, onpeilbare
verdriet. Nooit meer in mijn
leven heb ik iets ergers gevoeld
dan haar verdriet op dat
moment. Zelfs niet toen mijn
zussen overleden. Mijn eigen
verdriet kan ik wel aan, het
verdriet van anderen daarentegen, oh man... Nee, wat dat
betreft is het maar goed dat ik geen kinderen heb.’

gelukkig-alleen-zijn eigenlijk alweer teniet. Want als ik het
echt zo héérlijk vond alleen, hoefde ik dat ook niet rond te
bazuinen...’
Wat is voor jou de essentie van liefde?
‘Dat je een moment niet alleen samen meemaakt, maar het
samen bént. Ik weet nog goed dat ik met een goede vriend in
de auto zat. We luisterden naar de cd van Seal en hij had net
nieuwe speakers. Stompzinnig moment eigenlijk, maar ik
zal het nooit vergeten. Het was net alsof we door die speakers álles hoorden. Iedere noot, iedere toon, iedere wending
in de melodie. En wij deelden dat moment, samen in die
auto. Dan weet je dat je met z’n tweeën heel even één bent.
Als je op die manier iets kunt delen, is dat voor mij liefde in
de puurste vorm.’

‘Mijn
uit-de-kastgesprek zou
ik graag
over doen’

Wat is jouw grootste geluk?
‘Elke dag dat ik het goed doe in mijn eentje. Sinds anderhalf
jaar ben ik single. Een unicum voor mij, want ik heb nooit
goed op mezelf kunnen zijn. Mijn hele leven omring ik me al
met zoveel mogelijk mensen. En nog steeds zijn er momenten dat ik er geen flikker aan vind, alleen. Maar de momenten dat ik het eventjes wél leuk vind, koester ik daarom des
te meer. Als ik lekker eten voor mezelf maak, in plaats van
wat te snacken. En daar helemaal in mijn eentje ontzettend
van kan genieten. Dan ben ik echt gelukkig. Het onhebbelijke is dat ik vervolgens wel de behoefte heb om dat meteen
met iedereen te delen: Zo van: “Nou, ik was gisteravond zo
héérlijk een avondje alleen”. Haha. En daarmee doe ik mijn
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Waar droom je van?
‘Mijn ultieme droom is ooit
een productie te maken die
helemaal van mij is. Een project dat ik niet alleen zou
schrijven, produceren, casten
en regisseren, maar óók zou
financieren. Zodat ik aan niemand verantwoording hoef af
te leggen. En dat niemand
anders dan ik achteraf kan
bepalen of het gelukt is of
niet. Want dat bepaal ík dan
helemaal zelf.’

Stel, je krijgt de kans om
die droomproductie te
maken, maar de enige
voorwaarde is dat niemand er vanaf mag weten. Zou je dat dan nog willen?
‘Oh, wat gemeen. Dat is echt de aller- allermoeilijkste vraag
die je mij kunt stellen.
- stilteNee.
Of toch wel.
Nee, echt niet.
Och man…
- stilteShit. Ik vrees echt dat het antwoord nee is. Ik denk toch dat
ik mijn droom moet kunnen delen. En dat het anders voor
mij niet hoeft. Stel je voor: mijn behoefte om te delen is zelfs
groter dan de behoefte om mijn dromen waar te maken.
Oh, wat erg eigenlijk. Wat vréselijk…
Bedankt. Nu ben ik dus depressief.’ ¶
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