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‘Ik ben zeker 
weten een 

psychopaat  
én een narcist’

C A B A R E T I E R  S T E FA N O  K E I Z E R S

Hij viel op als excentrieke deelnemer van 
tv-quiz De slimste mens, vanwege zijn 

vreemde vermommingen en droge humor. 
Maar hoe is hij écht? Bij cabaretier Stefano 

Keizers (30) weet je het nooit.
Tekst San van de Ven Foto’s Jesaja Hizkia  

M A N  O F  V I V A
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Lees meer! 
VIVA.nl/scan
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‘Over het algemeen wek ik veel wantrouwen 
op bij mensen. Ik denk dat ze al heel snel 
doorhebben dat ik me aanstel en niet écht 
gek ben. Dat ze denken: jongen toch, hoe kan 
het dat je zo veel aandacht nodig hebt?’ 
Stefano Keizers, die eigenlijk Gover Meit 
heet, zegt het bloedserieus. Het was zijn idee 
om de VIVA-shoot in de Ikea te doen, want 
‘alles wat je daar ziet, voelt zowel echt als 
nep.’ Precies dat vervreemdende effect roept 
hij zelf ook op. Voordat hij in 2016 de Wim 
Sonneveldprijs won als Stefano Keizers, 
bracht hij een hiphopalbum uit als Meitje, 
een roodgeschminkte duivelse verschijning 
die optrad in Kinki Kappers-zaken en 
travestietenbars. Stefano Keizers was vorig 
jaar de meestbesproken kandidaat van De 
slimste mens, waarbij hij elke aflevering een 
andere vreemde outfit droeg (inclusief 
plaksnor) en wonderlijke anekdotes vertelde. 
Zo was hij ooit getrouwd met zeilmeisje 
Laura Dekker en is hij eens in Artis  
ondergepist door een Bengaalse tijger. 

Hoe gaat het? 

‘Goed, ik ben erg druk. Ik verwachtte na 
de eerste helft van mijn theatertour in een 

heerlijke wereld van zeeën van tijd terecht 
te komen, maar het tegenovergestelde is 
natuurlijk waar: nu heb ik geen excuses 
meer voor mijn vrienden. Ik ben dus sinds 
mei continu met mensen aan het afspreken 
en mijn sociale leven aan het repareren.  
Ik mis de structuur van het meerdere  
keren per week optreden. Nu ben ik een 
soort van vogelvrij. En wanneer er geen 
voorstellingen zijn die me tegenhouden  
de wereld in te gaan, land ik in heel veel 
plannetjes en ideeën. Zo ga ik voor het  
eerst deze zomer optreden op een groot 
festival. Daar moet ik wel iets anders laten 
zien dan in het theater en eh... dit mag  
mijn regisseur niet weten, maar ik moet  
nog beginnen met schrijven. De dag erna 
moet ik drie columns inleveren voor  
de Volkskrant en de dag daarna heb ik een 
radiocolumn voor Spijkers met koppen.’

Maar je hebt geen last van stress?

‘Jawel. Maar ik heb ook extreem veel stress 
nodig om iets te gaan doen. Daarnaast:  
op de middelbare school kon ik nooit 
 spijbelen. Mijn moeder was daar heel alert 
op, ze reed de hele tijd rondjes om de school 

en bespioneerde mijn broertjes en mij met 
telescopen. Dus ik ben nu eindelijk op een 
leeftijd gekomen dat ik durf te spijbelen en 
dat is een heel lekker gevoel. Ik heb de hele 
ochtend Worst day fail compilations-filmpjes 
uit Rusland gekeken.’

Hoe is de band met je ouders?

(lachend) ‘Mijn ouders hebben me na het 
zien van de voorstelling en het lezen van 
interviews gevraagd om het nooit meer over 
ze te hebben. De band met mijn moeder is 
op een heel enge, ongezonde manier hecht. 
Ik denk dat ik zo ongeveer het enige sociale 
contact ben dat mijn moeder heeft. Ik ben 
zowel de wijkagent, als de loverboy, als de 
zoon, als de vader. Ik ben al die personages 
tegelijk voor haar. Dat is een van de  
redenen dat ik theater ben gaan maken:  
ik kan heel makkelijk rollen aannemen.  
Ik zie mijn ouders één keer per week,  
dat is de enige regel die ik heb. Ik vind het 
heel belangrijk dat zij als vijftigplussers  
wekelijks hun hart kunnen luchten.’

Wie Stefano Keizers, een 

pseudoniem van klein- 

kunstenaar Gover Meit (30).

Bekend van Zijn eerste 

cabaretvoorstelling Erg heel, 

die in november 2017 in première 

ging. Eerder was hij zanger van 

de post-punkband Wooden 

Constructions en trad hij op als 

de roodgeschminkte hiphopper 

Meitje. Vorig jaar brak hij bij het 

grote publiek door toen hij 

aanschoof bij de tv-quiz 

De slimste mens en het als 

excentrieke kandidaat schopte 

tot de grote finale.

Te zien in Vanaf november tourt 

hij weer langs de Nederlandse 

theaters met Erg heel.

Relatie Ja, sinds kort, maar 

daarover wil hij niet te veel 

uitspraken doen.

K E I Z E R S  
I N  ’ T  KO R T

STEFANO KEIZERS
Cabaretier

30
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Waarom zijn het dan je vrienden als je 

zo bemoeizuchtig bent?

‘Als je met mij bevriend bent, krijg je de 
garantie dat ik mijn uiterste best zal doen 
om je te entertainen. Dus als je fan bent van 
mijn werk, is het interessant om vrienden 
met me te worden, want dan krijg je heel 
veel gratis optredens. Voor een korte periode 
is het leuk om geëntertaind te worden.  
Maar stel dat jij twee weken lang in dezelfde 
attractie in Disneyland Parijs zit; er zit een 
bepaald houdbaarheidsmoment op, daarna 
is het niet meer leuk en worden mensen 
heel erg moe van me.’

Word jij ook moe van jezelf? 
‘Ja, extreem. Er is alleen niet zo veel tegen  
te doen. Wat ik dan doe? YouTube-filmpjes 
kijken, dat wil nog wel een klein beetje 
 helpen. Me zoveel mogelijk opsluiten en  
niet met mensen communiceren. Want als 
ik dat wel doe, moet ik op de een of andere 
manier het gevoel hebben dat ik optimaal 
leuk ben geweest.’

Ben je verslaafd aan aandacht?

‘In die zin zeker. Ik ben heel bang om 
teleurgesteld te zijn in mezelf, denk ik. Het 
is dubbel, want tegelijkertijd vind ik het 
vermoeiend dat ik zo ben. Ik heb ook al dit 
hele gesprek medelijden met jou.’

Ben je ook bang om jezelf op het  

podium teleur te stellen?

‘Ja. De angst dat ik tijdens een optreden 
mijn mond voorbij praat of dat ik dingen zeg 
die ik niet mag zeggen over anderen – mijn 
ouders bijvoorbeeld – is altijd aanwezig. Als 
ik één keer zo’n verspreking maak, ben ik 
daarna maandenlang depressief en haat ik 
mezelf intens. En ik maak gemiddeld drie, 
vier versprekingen per optreden.’

Maar je stopt niet met het podium  

opgaan.

‘Nee, dat maakt het juist verslavend: ik weet 
zeker dat het de keer erna goed gaat. Maar, 
en dat is heel fijn, hoe vaker ik optreed, hoe 
makkelijker het wordt om wél controle te 

‘ Als het niet over 
mij gaat, is er  
eigenlijk geen 
gesprek met  
me te voeren’

‘ Als het niet over 
mij gaat, is er  
eigenlijk geen 
gesprek met  
me te voeren’

Hoe is het om nu serieus te worden 

genomen als cabaretier?

‘Dat is een heel tegenstrijdige opmerking, 
haha. Dat is erger voor de mensen om mij 
heen dan voor mij, want ik had altijd al  
het idee dat ik serieus werd genomen. Ik 
denk dat veel vrienden en familieleden het 
heel eng vinden dat ik nu aandacht krijg 
van mensen die me interessant vinden.  
Die zijn als de dood dat ik nóg vervelender 
tegen ze ga doen.’

Wat doe je dan?

‘Ik ben extreem bemoeizuchtig en belerend. 
En ik heb me altijd heel erg als een diva 
gedragen, dus als het gesprek niet over mij 
gaat, dan is er eigenlijk geen gesprek met me 
te voeren. Eerder konden ze me de mond 
snoeren met: kijk nou eens naar jezelf, je kunt 
geen rooie cent verdienen en je leeft op een 
vuilnisbelt. Maar nu leef ik op een vuilnisbelt 
terwijl ik onnoemelijk rijk ben, tja... En dan is 
er ook de angst dat als zij me geen aandacht 
geven, ik die toch elders kan zoeken.’
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hebben over dingen. Ik heb tijdens deze  
tour ook voorstellingen gehad waarop ik  
zelf weinig had aan te merken, en dat was 
me nog nooit eerder overkomen.’

Dus als ik het goed begrijp, vaar jij 

goed op zelfhaat en krijg je dan zelfs 

dingen uit je vingers.

‘Nou ja, ik ben extreem lui. Ik heb jarenlang 
prima kunnen leven met het idee dat ik niets 
deed. Als ik moest kiezen tussen uitgezakt  
op een tuinstoel chips en chocola eten of 
mijn best ergens voor doen en mijn carrière 
achterna gaan, was de keuze snel gemaakt. 
Dus ik was zoveel mogelijk onder een steen 
aan het leven, en als er wat betaald moest 
worden, hing ik een huilverhaal op bij mijn 
ouders. Ik dacht: hier gaat het leven over, dit 
is supercomfortabel. Dit is precies waar we 
als mensheid naartoe moeten groeien, zodat 
we allemaal kunnen relaxen.’

Waarom ging je dan toch iets doen? 

‘Rond mijn 27ste, na zes, zeven jaar niks 
doen, begon de teleurstelling in mezelf  
zo ondraaglijk te worden dat ik dacht: 
misschien moet ik het toch maar eens 
proberen. Als mijn motoriek het had 
toegelaten om toiletten schoon te maken of 
vakken te vullen, dan had ik dat gedaan, 
maar ik had niets anders te bieden dan een 
voorstelling maken. Nu heb ik het geluk dat 
andere mensen een zakelijk belang bij mij 
hebben, dus hoef ik zelf niet meer na te 
denken. En ze zijn zo bang dat ik het laat 
glippen dat er heel goed op me wordt gelet.’ 

Ben je gelukkig?

‘Vraag je dat altijd? Ik kan het alleen met 
mezelf vergelijken en ik ben gelukkiger dan 
ooit. Als je me als tienjarige jongen had verteld 
dat ik op mijn dertigste een cabaretprijs zou 
winnen, dan had ik gezegd: wat, is dat alles?! 

Want ik was ervan overtuigd dat ik dan allang 
keizer op een andere planeet was met enorm 
veel onderdanen. Maar als je me drie jaar 
geleden had verteld dat ik nu hier zou zitten, 
had ik dat bijna niet geloofd. Ik dacht: daar ga 
ik nooit meer komen, ik ben zwaar mislukt.’

Hoe is het in de liefde? 
‘Dat hangt ervan af wanneer dit artikel 
uitkomt. Op dit moment heb ik een relatie, 
maar dat is een onderwerp waarover ik me 
heel moeilijk kan uitlaten. Ik weet niet wat 
voor politieonderzoeken er gaan lopen, ik 
weet niet wat haar advocaat gaat bedenken, 
dus dat is tricky. Ik ben trouwens erg goed en 
intensief bevriend met al mijn ex-vriendin-
nen. Daar was ik altijd trots op, maar laatst 
las ik een artikel in Vice dat alleen psychopa-
ten en narcisten intensief contact houden 
met hun exen. Toen dacht ik: aha, nu valt 
alles op z’n plaats.’
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