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Toneelgroep STAN neemt jonge generatie theatermakers onder de arm

‘Als collega’s 
balanceren 
we steeds 

op het randje 
van confl ict’
Hoe maakt een gerenommeerd collectief plaats voor een jonge 

 generatie? Op basis van het Iraanse About Elly daagt een diverse ploeg About Elly daagt een diverse ploeg About Elly
makers de traditie van STAN uit. Een gesprek met oudgediende Jolente 

De Keersmaeker en jong geweld Scarlet Tummers.
CISKA HOET

e zou bijna geloven dat ze 
het vooraf afgesproken 
hebben. Vlak voor ze op de 
foto gaan, halen Jolente 
De Keersmaeker (1967) en 
 Scarlet Tummers (1990) 
haast simultaan een lippen-
stift tevoorschijn waarmee 
ze zwierig hun lippen rood 
kleuren. Het zou een scène 
uit een � lm kunnen zijn. 
“Tja,” glimlacht De Keers-
maeker, terwijl ze nog snel 
een blik in de spiegel werpt, 
“misschien moeten we 

maar gewoon toegeven dat we er moe uit-
zien zo vlak voor de première. Het is wat 
het is.”

Al wil dat niet zeggen dat er een luste-
loos gesprek volgt. Het duo is duidelijk 
 gegrepen door het verhaal dat ze met 
About Elly op de planken brengen. De 
voorstelling is gebaseerd op de gelauwerde 
� lm van de Iraanse regisseur Asghar Farha-
di en  vertelt over hoe een hechte vrienden-
groep brutaal uit elkaar valt wanneer één 
van hen verdwijnt.

“Je ziet mensen die elkaar totaal vertrou-
wen en voor elkaar door het vuur gaan, tot 
puntje bij paaltje komt en ze dat plots niet 
meer doen”, zegt De Keersmaeker. “Maar 
de rest van de plot houden we voor ons-
zelf. Het publiek komt het best zelf ontdek-
ken wat er op het spel staat.”

In 2015 speelden De Keersmaeker en de 
toen pas afgestudeerde Tummers samen in 
een bewerking van STAN van Tsjechovs 
klassieker De kersentuin. Sindsdien zijn ze 
compagnons de route. Tummers maakte 
de voorbije jaren twee voorstellingen 
 onder de vleugels van het collectief en nu 
werkt het duo dus samen aan About Elly.

“Toen alles stillag tijdens de lockdown, 
zijn we vanuit pure goesting met die � lm 
aan de slag gegaan”, vertelt Tummers. “We 
zochten mensen voor de elf personages en 
begonnen de tekst samen te lezen. Dat 
werkte zo goed dat we besloten dat er een 
stuk van móést komen.”

Niet toevallig dient About Elly als aftrap 
voor het Toneelhuis-festival House of Flying 
Generations, dat draait rond generaties, 
 traditie en de wisselwerking tussen jong en 
oud. Want De Keersmaeker en Tummers 
delen meer dan een passie voor het werk 
van Farhadi, STAN nam Tummers samen 
met enkele andere jonge makers onder de 
arm vanuit de wens om te vernieuwen en 
door te geven wat ze hebben opgebouwd.

Het collectief met een voorliefde voor 
tekst werd in 1989 opgericht. De vaste be-
zetting bestond jarenlang uit Jolente De 
Keersmaeker, Frank Vercruyssen, Damiaan 
De Schrijver en Sara De Roo. De voorbije 
decennia gooide het vierspan tot ver over 
de landsgrenzen hoge ogen met hun uitge-
puurde spel.

Daarbij maakten ze er geen geheim van 
uit te gaan van duidelijke principes. Zo 
ging STAN er altijd prat op zonder regis-
seur te werken en de speler centraal te stel-
len. Eveneens typerend is dat het collectief 
de dramaturgie alle ruimte geeft door lang 
rond de tafel tekst te repeteren en pas in 
de laatste repetitieweek de vloer op te 
gaan.

Dat zijn richtlijnen die jullie altijd erg 
belangrijk hebben gevonden, maar 
neemt een jonge generatie dat zomaar 
over? Kunnen jullie ermee leven als aan 
die principes gemorreld wordt?
De Keersmaeker: “Ik vind het belangrijk 
dat Scarlet weet hoe wij werken en waar-
om we bijvoorbeeld hechten aan dat col-
lectieve. Maar we willen evengoed dat zij 
ons op haar beurt dingen leert. Dat is net 
zo � jn aan die grote en diverse cast van 
About Elly. Er ontstaat een vruchtbaar ge-
sprek tussen mensen van verschillende 
 a� omsten, tussen pas afgestudeerden en 
oude rotten. We zetten alle kanalen open 
voor input van andere generaties.”

Tummers: “Toen ik voor het eerst mee-
speelde met STAN hielden we ons als jonge 
garde veel meer op de achtergrond. We 
waren als sponzen die alle kennis in ons op 
wilden zuigen. Intussen zetten we mee de 
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The One and Lonely

Heerlijke dwaasheid, 
met nog wat kleinkunst 
en dertig eieren erbij  

Gunter Lamoot (52) liet de gro-
te podia de laatste jaren links 
liggen om zich op de televisie 
te richten, iets wat onder an-
deren Philippe Geubels en 
Bart Cannaerts hem voorde-
den. Net als hij is Lamoot een 
allrounder. Op zijn cv staan 
jobs als radiomaker, acteur, 
 panellid, sidekick bij De ideale 
wereld en archiefnerd van 
Superstaar, het cultprogram-
ma vol heerlijke montages dat 
ons leerde wat de favoriete fri-
tuurbestelling van Hitler was. 

The One and Lonely, de 
 opvolger van Brave jongen uit 
2015, lijkt een poging van 
 Lamoot om al zijn passies op 
één podium te krijgen. 

Hij zoekt zijn grappen voor-
al bij zichzelf, de vijftiger met 
een al dan niet ingebeelde bo-
chel bij wie je blauwe pillen in 
het nachtkastje vindt. Het gaat 
over kak, urineverlies en de 
geluiden vanuit de slaapkamer 
van zijn dochter als haar 
vriendje op bezoek komt. Vin-
tage  Lamoot, maar wat hem al 
evenzeer typeert: het voelt 
nooit gratuit en de kwaliteit 

van de grap overstijgt meestal 
de geur die eruit opkringelt.

Af en toe zet hij zijn micro-
foon een metertje naar rechts 
en is het � lmpjestijd. In de stijl 
van Superstaar verknipt hij 
oude soaps en doordeweekse 
reeksen tot quizvragen en ge-
sprekken. Altijd leuk, maar de 
uitleg errond sleept soms aan.

Na bijna dertig jaar op de 
planken weet Lamoot wat de 
schouwburg verlangt van een 
comedyvoorstelling: anderhalf 
uur lachen met een rode draad 
en als het even kan er nog een 
lied achteraan. Net omdat hij 
de truken van de foor kent, 
kan hij er zijn publiek mee sar-
ren. Een uur op voorhand aan-
kondigen dat je voor de zesjes-
grap op het einde een applaus 
gaat krijgen: het is puur me-
tier. En die tikkende klok die 
zogezegd symboliseert dat hij 
ouder wordt, blijkt achteraf 
iets heel anders.

Een slotlied heeft hij ook – 
iets met kleinkunst en een ei of 
dertig – en eigenlijk moet je al-
leen al daarvoor naar The One 
and Lonely gaan kijken. Briljan-
te onzin, het is niet minder dan 
dat, en het mag zo in Lamoots 
carrièreoverzicht naast zijn 
 typetje Veronique en het beste 
van Superstaar. Ook omdat de 
volstrekt onzinnige song alles 
bevat waar hij in al die jaren is 
voor gaan staan.

De komiek vatte zijn opvat-
ting in deze krant kernachtig 
samen: “Het is simpel, het is 
dwaas en het lukt.” (DM 1/3)
 Lamoot blijft Lamoot en daar 
mogen we blij mee zijn, vooral 
omdat hij zijn stand-up verrijkt 
tot iets wat alleen hij doet.  

Gunter 
 Lamoot 
propte zijn 
nieuwe 
zaalshow 
vol met al 
zijn passies. 
© THOMAS 
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Gunter Lamoot beloofde van 
zijn eerste zaalshow in acht 
jaar een bonte avond te 
maken en hij houdt woord. 
In The One and Lonely mengt 
hij stand-upcomedy met kol-
der� lmpjes. Onderweg lacht 
hij iedereen met grote ver-
wachtingen een beetje uit.

JASPER VAN LOY

Met achttien deelnemers zijn de 
Koreanen het sterkst vertegen-
woordigd. 

De eerste ronde van de wed-
strijd vindt plaats op 21 en 22 
mei in Flagey in Brussel. Op 1, 2 
en 3 juni zullen de twaalf � nalis-
ten optreden in het Paleis voor 
Schone Kunsten. (BELGA)

Vier Belgische zangeressen 
in Koningin Elisabethwedstrijd
Vier vrouwen zullen België ver-
tegenwoordigen in de Koningin 
Elisabethwedstrijd in 2023. Die 
staat dit jaar voor de tiende keer 
in het teken van zang. Uit de 412 
kandidaten tussen 18 en 33 jaar 
oud maakte de jury, onder lei-
ding van Bernard Foccroulle, 
een selectie van 64 deelnemers 
met 20 verschillende nationa-
liteiten. 

De Belgische delegatie telt 
vier zangeressen: sopranen 
Margaux de Valensart (1991) en 
Kelly Poukens (1992) en mezzo-
sopranen Linsey Coppens 
(1993) en Lotte Verstaen (1996). 

lijnen uit. De ploeg van About Elly wilde 
bijvoorbeeld na een week tekstrepetitie 
dingen uitproberen op de speelvloer en 
dan doen we dat gewoon. Het materiaal 
vroeg er ook om.”

De Keersmaeker: “Dat is inderdaad 
 prima. En de volgende keer doen we het 
misschien weer anders.”

Wat maakt van jou een STAN’er, Scarlet? 
Waarom voelde jij je aangetrokken tot 
hun manier van werken?
Tummers: “STAN’s bewerking van Ibsens 
Vijand van het volk was voor mij een sleutel-
voorstelling. Ik had het stuk al verschillen-
de keren gezien, maar begreep het pas echt 
door hun opvoering. STAN deed me inzien 
dat je een verhaal kunt laten � oreren zon-
der te doen alsof. Ik vind het boeiend dat 
ze zichzelf meenemen in het materiaal. 

“Daarnaast hou ik ervan hoe vrij je als 
speler bent bij STAN. Niemand bepaalt 
waar jij in moet passen: je hebt er een 
speelplaats waar je vrij kunt bewegen.”

De horizontale manier van werken van 
STAN impliceert dat er erg veel overlegd 
moet worden. Dat is wellicht niet altijd 
evident, zeker niet als je zoals bij About 
Elly met een vrij grote cast zit.
De Keersmaeker: “Het is juist mooi om een 
gezamenlijk idee te ontwikkelen over wat 
je met die voorstelling wil vertellen. Die 
gedeelde grond waarbinnen iedereen van-
uit zijn eigen identiteit kan opereren, is 
waar we naar streven.

“Natuurlijk botst het soms. Scarlet heeft 
een duidelijk idee waartegenover ik me 
moet verhouden. Maar zo is het met mijn 
andere collega’s ook altijd geweest: je ba-
lanceert op het randje van con� ict. Maar 
dat helpt je vooruit, het houdt je wakker. 
Niet toevallig hebben we van meet af aan 
veel samengewerkt met andere makers en 
gezelschappen.

“Precies daarom vind ik het zo jammer 
dat we niet de nodige middelen hebben 
gekregen voor onze vernieuwingsoperatie. 
Ons subsidiedossier werd positief beoor-

deeld binnen budget maar desondanks 
kregen we minder dan gevraagd. Een ware 
opdo� er. We zagen voor Scarlet en enkele 
andere jonge makers een belangrijke rol 
weggelegd binnen STAN. We weten niet 
hoe we het de komende jaren zullen aan-
pakken. Maar goed, nu eerst focussen op 
About Elly en dan zien we wel verder.”

Sinds september vinden er protesten 
plaats in Iran naar aanleiding van de 
dood van een jonge vrouw die mishan-
deld werd door de moraalpolitie. Jullie 
kozen ervoor om die actualiteit niet 
 expliciet te verwerken in het stuk.
Tummers: “Dat klopt en daar zijn verschil-
lende redenen voor. Allereerst is de huidi-
ge situatie in Iran een ontsporing van wat 
er al aan de hand was. Bovendien waren 
we al langer met dit script bezig en hadden 
we op basis daarvan al beslist dat we het 
verhaal vanuit het menselijke perspectief 
willen brengen en niet vanuit dat van het 
regime.”

De Keersmaeker: “De � lm bevat uiter-
aard onderhuidse kritiek op de Iraanse 
overheid. Een van de centrale thema’s is 
niet toevallig dat van de leugen. Goed 
kunnen liegen is er nodig om een zekere 
mate van vrijheid te verkrijgen en te ont-
snappen aan de absolute controle van de 
staat. Maar wij hebben eveneens gezocht 
naar het universele ervan. We vinden het 
allemaal soms slimmer om de waarheid 
niet te zeggen, net omdat we denken dat 
de uitkomst van de leugen beter is.”

Tummers: “Op het kleinste niveau zegt 
iedereen wel eens ‘ja, je hebt gelijk’ om de 
goede vrede te bewaren. In About Elly zie 
je dat dat soort van kleine en grotere leu-
gens een dramatisch sneeuwbale� ect in 
gang zetten terwijl ze bedoeld zijn om het 
goede te doen.”

De Keersmaeker: “Ook de drang naar 
vrijheid is een universeel thema. Natuurlijk 
hebben wij hier in België veel meer privile-
ges in die zoektocht. Maar die oerdrift ken-
nen we allemaal. We hebben voor alle dui-
delijkheid niet geprobeerd om er iets 
westers van te maken. We snappen dat de 
leugen waarin de personages baden voort-
komt uit onderdrukking. Maar als de voor-
stelling goed is, zal het publiek dat wel 
 begrijpen zonder dat we het erin lepelen.”

Jullie benadrukken dat About Elly een 
groot verbindend potentieel heeft.
Tummers: “Zonder een statement te willen 
maken, hopen we dat het publiek mee-
krijgt dat Iran meer is dan zijn dictators. 
Het land heeft een heel rijke � lmcultuur en 
het is bijzonder dat we dat nu tot op het 
grootste podium van Antwerpen kunnen 
brengen.”

De Keersmaeker: “Ik vind het belangrijk 
dat dat Iraanse verhaal verteld wordt. De 
personages heten Amir en Ahmad en ook 
de ploeg is divers. Dat was de hoogste tijd.”

Vandaag lijkt het soms wel alsof ieder-
een in de podiumkunsten bezig is met 
het thema diversiteit, maar jij benadrukt 
dat STAN niet vanuit het niets op de kar 
springt, Jolente.
De Keersmaeker: “Absoluut. Dit is geen 
plotse liefde. Wij maakten in de jaren ne-
gentig al voorstellingen over de oorlog in 
Irak. Wel is het zo dat de toneelscholen te 
lang te wit zijn geweest terwijl je nu einde-
lijk een doorstroming ziet van mensen met 
verschillende achtergronden op alle vlak-
ken. Ik kijk ernaar uit daar de komende 
jaren verder op in te zetten.”

About Elly, tot 15 maart in Toneelhuis, 
Antwerpen, daarna op tournee. 
House of Flying Generations, tot 1 april 
in Toneelhuis.

 Scarlet Tummers 
(l.) en Jolente De 
Keersmaeker (r.)
verwerkten een 
fi lm van de Iraanse 
regisseur Asghar 
Farhadi tot 
een theaterstuk. 
© STEFAAN TEMMERMAN

‘We zijn vanuit pure goesting 
met de fi lm aan de slag gegaan. 
Dat werkte zo goed, er móést 
dus wel een stuk van komen’
SCARLET TUMMERS 
THEATERMAKER

Sopraan Kelly 
Poukens maakt 
deel uit van 
de Belgische 
 delegatie  


