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Stef Kamil Carlens 
maakt eerste soloalbum
Op 10 maart verschijnt Stuck In
The Status Quo, het eerste
album dat Zita Swoon-front-
man Stef Kamil Carlens onder
eigen naam uitbrengt. De eerste
single is sinds gisteren al
beschikbaar. ‘The Journey Will
Be Long’ gaat over blind ver-
trouwen in politici dat keer op
keer wordt beschaamd.

“Als de verkiezing van
Donald Trump één ding bewijst,
is het wel dat plat populisme
werkt”, zegt de singer-songwri-
ter. “Idem voor Marine Le Pen,
Geert Wilders, en de brexit. Stuk
voor stuk negatieve campagnes.
Demo cratie is een prachtig idee,
maar het moet dringend her-
dacht worden want het wérkt
niet meer.”

De afgelopen jaren focuste

Stef Kamil Carlens zich vooral
op dans/theatervoorstellingen
als ‘Nothing That Is Everything’
of recentelijk nog ‘The Ballad Of
Erol Klof’. Volgens zijn manage-
ment Greenhouse Talent is de
plaat “een absolute terugkeer
naar de pure muzikale pracht
die we kennen van Stef Kamil
Carlens’ Zita Swoon-oeuvre”.

Eerder werk
Op 6 mei zal hij de plaat ook live
voorstellen met een vijfkoppige
band in de Ancienne Belgique.
Tijdens het concert brengt hij
niet alleen songs uit Stuck In
The Status Quo, maar ook eer-
der werk van Zita Swoon.
Kaarten voor de albumvoorstel-
ling zijn te koop via abcon-
certs.be. (RB)

‘Elke nieuwe relatie
is voor mij een

oprechte poging
om samen oud te
worden. Ik geloof
daar tegen beter
weten in, dat de
eeuwige liefde

bestaat’
HÉLÈNE DEVOS

Theater als groepstherapie
Ramsey Nasr en Hélène Devos spelen Woody Allens gitzwarte comedy-drama ‘Husbands and Wives’
KIM VAN DE PERRE

Toneelgroep Amsterdam bewerkt Woody
Allens filmklassieker Husbands and Wives
over het failliet van relaties. Met – o ironie –
twee überromantici in de hoofdrollen. ‘Ik
blijf, tegen beter weten in, geloven in de
eeuwige, allesverzengende liefde.’

“Dit is bullshit!” De hilarische openingsscène
van Husbands and Wives zet meteen de toon. Jack
en Sally gaan scheiden, maar het zijn vooral hun
beste vrienden Gabe en Judy die totaal in shock
zijn. Temeer omdat – kleine spoiler voor wie
Woody Allens klassieker na 25 jaar (!) nog niet
gezien mocht hebben – de breuk hun eigen pro-
blemen blootlegt. De boodschap is duidelijk: na
x aantal jaar samenzijn is geen enkel huwelijk vei-
lig voor onrust, frigiditeit, (zin in) overspel, of
erger: sleur. Deal with it.

Wie hoopt op een avondje onbezorgd lachen
tijdens de theaterbewerking van Toneelgroep
Amsterdam, weze dus gewaarschuwd. Voor een
komedie is Husbands and Wives soms bijzonder
wrang. Zeker omdat de Australische regisseur
Simon Stone resoluut de kaart trekt van de rauw-
heid. “Woody Allen met een flinke scheut Ingmar
Bergman”, zegt Ramsey Nasr (42), die samen met
Hélène Devos (27) een van de hoofdrollen vertolkt.

“Mensen kijken nu eenmaal graag naar andere
mensen die zich door de extremen van het leven
worstelen”, zei Stone daar zelf onlangs over in de
Britse krant The Guardian. Devos geeft haar regis-
seur helemaal gelijk. Het dode-duifsyndroom,
noemt de actrice zoiets. “Je wilt niet naar die dode
duif kijken, maar tegelijk kun je niet anders. En
wanneer je kijkt is er die zweem van opluchting:
gelukkig ben ik nog niet zo plat als die duif.”

Goed mogelijk dat sommige toeschouwers zich
wél herkennen in de duif. Maar dat confronterend
aspect is net de kracht van de voorstelling, meent
Devos. “Door naar een wond te kijken doet die
vaak minder zeer. Theater kan heel cathartisch
of inzichtelijk werken.”

In dat opzicht heeft Husbands and Wives zelfs
iets van een therapeutische groepssessie. Zeker
omdat een deel van het publiek mee op het
podium zit. Een knipoog naar de Amerikaanse
Dr Phil- en Jerry Springer-televisieshows van deze
wereld. Nasr: “Een heel toepasselijke vorm. Het
is geen interactief theater, maar er is wel inter -
actie.”

Open relaties
Opmerkelijk: ondanks al het geruzie en buiten-
echtelijk gevogel omschrijft zowel Nasr als Devos
het stuk als ‘hoopvol’. “Alleen komt die hoop uit
onverwachte hoek”, zegt Nasr, die Gabe speelt in
het stuk. “Van personages die ondanks alles met
hernieuwde kracht liefde uit hun relatie blijven
puren. Of die opnieuw beginnen.”

Een interpretatie die misschien niet zo verwon-
derlijk is als je weet dat beide acteurs eerder
romantici dan cynici zijn als het op de liefde aan-
komt. Hoppen sommige leeftijdsgenoten liever
van partner naar partner, dan geeft Devos de voor-
keur aan “die ene allesverzengende liefde”.
“Sommigen zijn misschien meer gebaat bij een
open relatie. Doe gerust. Maar ik zou dat emotio-
neel niet kunnen.” Van nature is ze eerder angstig,
zegt ze, maar in de liefde smijt ze zich wel volledig.
“Elke nieuwe relatie is voor mij een oprechte
poging om samen oud te worden. Ik geloof daar

tegen beter weten in, dat de eeuwige liefde
bestaat.”

“Laat die ‘tegen beter weten in’ er maar af”, zegt
Nasr. “Het bestaat. Alleen weet ik niet of iedereen
het vindt. Of dat zo’n ultieme liefde wel het eind-
doel moet zijn? Er zijn verschillende vormen van
geluk en liefdesgeluk is daar een van. Maar mis-
schien zit het toeval niet mee, of ben je zelf te
gecompliceerd.”

Ook Devos’ romantische kijk op de liefde is
wars van naïviteit. Zo vindt de actrice/studente
psychologie dat veel meer koppels in relatiethe-
rapie zouden moeten. “Er wordt veel te weinig
gepraat.” De problemen van Gabe en Judy komen
ook pas naar boven als ze met die van anderen
worden geconfronteerd. “In plaats van die ene
kanker weg te snijden laten veel mensen die
gewoon etteren. Misschien vinden koppels die
anders zouden scheiden zo toch een manier om
samen te leven. Of komen ze tot het besef dat ze
nooit bij elkaar hadden mogen zijn: even goed.”

Kwezelgedrag
In de film redden Gabe en Judy, gespeeld door
Woody Allen en Mia Farrow, – opnieuw spoiler -

alert – het uiteindelijk niet. En ook in het echte
leven gingen Farrow en Allen uit elkaar, omdat
die laatste een veelbesproken affaire/relatie had
aangeknoopt met Farrows adoptiedochter Soon-
Yi, die 35 jaar jonger is dan de acteur/regisseur.
Later werd Allen door zijn dochter Dylan Farrow
van seksueel misbruik beschuldigd.

Wat velen met andere ogen naar zijn relatie-
klassieker heeft doen kijken. Maar dat is volgens
Nasr en Devos geen bezwaar om Husbands and
Wives vanonder het stof te halen. “Niet dat je
kunst ooit los van de maker kunt en mag zien”,
zegt Nasr. “Kunstenaars moeten op hun eigen
daden aangesproken worden, vergoelijken is not
done. Nooit. Maar iets daardoor verbieden of niet
opvoeren eveneens. Dat is kwezelgedrag. Alsof
we allemaal zelf zulke moreel hoogstaande men-
sen zijn.”

Husbands and Wives van Toneelgroep
Amsterdam speelt van 19 tem 21/1 in 
De Singel in Antwerpen, daarna op tournee.
Tga.nl

► Hoofdrol-
spelers Ramsey
Nasr en Hélène
Devos in 
Husbands and
Wifes. ‘Woody
Allen met een
flinke scheut
Ingmar Berg-
man.’ © JAN
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MUZIEK. Goed nieuws:
hiphopformatie Run the
Jewels heeft nog maar net
haar derde
plaat (Run the
Jewels 3)
gelost, en nu blijkt
dat ze voor het
eerst op bezoek
komen. Noteer
alvast 6 april in
uw agenda. De
festiviteiten vin-
den plaats in de
AB. Op 29 april
speelt daar ook Ozark
Henry, die binnenkort zijn
achtste plaat voorstelt.
MUZIEK. Bij de Botanique

laten ze dan weer
weten dat Pallbear
en Temples in april

van jetje komen
geven. En voor de
fans van U2 hebben
we droevig nieuws:

de tickets voor
U2 in het Koning
Boudewijn -

stadion zijn in een
dikke twee uur uitverkocht.
In tegenstelling tot Amster -
dam, Londen en Rome
komt er hier voorlopig geen
tweede concert. Er is wel
een wachtlijst. FILM.
Van Brian De Palma’s
Carlito’s Way tot Dial
H-I-S-T-O-R-Y van
de Belgische video-
kunstenaar Johan
Grimponprez:
KASKcinema stort
zich deze week op
de nineties. Voor
de nostalgische lief-
hebbers en de nieuwsgie-
rige millennials. STRIPS. De
stripwereld treurt om het
verlies van Jean Luc Vernal.
De scenarist van Jugurtha

en Ian Kaledine was
ook de laatste
hoofdredacteur

van Tintin/Kuifje,
van 1977 tot 1988.
Hij werd 72. 
STRIPS. VTM-jour-

nalist Patrick
Van Gompel
heeft het

Gulden Boek
gewonnen. Dat is een
onderscheiding van Boek.be
voor mensen die zich op
bijzondere wijze inzetten
voor het boek. Van Gompel
verdient volgens Boek.be de
prijs omdat hij zich al jaren
inzet voor strips: hij organi-
seerde tot 2003
De Stripgidsdagen
in Turnhout, was
voorzitter van de
Bronzen Adhemar
Stichting en was
midden jaren 80
jurylid van de
legendarische
Stripkwis op
de BRT. (LB)


