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H
et einde van de voorstelling De mei-
den is zonder meer aangrijpend. In
de sterfscène van de Poolse dienst-
meid Claire wordt een monument
opgericht voor alle bedienden,

 aspergestekers, bollenpellers, stukadoors,
poortwachters, loopjongens, toiletjuffrou-
wen en drenkelingen van onze wereld. Niet
alleen die uit Polen, maar voor heel de bezit-
loze klasse die van overal en nergens komt.
In de prachtige dodendans van Claire en
haar zus en collega  Solange trekt in hun fan-
tasie een stoet van horigen voorbij – niet ver-
slagen of gedienstig, maar ‘wild, vrij, en vol
van geluk’.

Op en rond het enorme bed van hun
 Mevrouw bereiken Marieke Heebink (Claire)
en Chris Nietvelt (Solange) dan de apotheose
van bijna twee uur lang acteren op de top-
pen van hun kunnen. Zij zijn de hoofdperso-
nages in De meiden (Les bonnes) van Jean
 Genet uit 1947, waarin een magnifiek spel
van verbeelding, verkleding en vernedering
wordt opgevoerd. Het is een sterk geënga-
geerd toneelstuk over onderdrukking,
machtswellust, en in het verlengde daarvan,
seksuele intimidatie.
Solange en Claire zijn in deze geactuali-

seerde versie twee Poolse dienstmeiden die
zich de grillen van Mevrouw tot in het ab-
surde moeten laten welgevallen. Om uit hun
nederige bestaan te ontsnappen, voeren ze
continu een rollenspel op. Zodra Mevrouw
van huis is, trekken ze haar jurken aan en spe-
len het spel van vernedering gewoon door.
Intussen smeden ze een plan om voor eeuwig

van de heks verlost te zijn. De afloop is voor
hen beiden fataal. En toch zijn zij de ware hel-
den, omdat ze hun lot hebben getart door de
verbeelding tot in het extreme toe te laten.

In de gastregie van de Britse Katie Mitchell
bij Toneelgroep Amsterdam gaat De meiden
over meer dan het verschil tussen upstairs en
downstairs. Met haar oprechte betrokken-
heid wil Mitchell overduidelijk bereiken dat
we anders gaan kijken naar die busjes met
Poolse arbeiders die tegenwoordig onze hui-
zen verbouwen, naar de nieuwe gastarbei-
ders en vreemdelingen. Sommige dialogen
worden in het Pools gesproken, de hele voor-
stelling door wordt alles boventiteld – in het
Pools en soms in het Nederlands. 
Het is een nogal gekunstelde manier om

De meiden te actualiseren. Tegelijk heeft
 Mitchells opvatting ook iets ouderwets, ver-
pakt in een vorm van geëngageerd vor-
mingstheater. Maar dan wel in een schitte-
rende vormgeving. Het stuk speelt zich af in
een realistische weergave van een nouveau-

richevilla, met protserige bloemstukken,
een walk-in-closet vol glitterjurken en op-
zichtige pruiken. Er is een voortdurende
soundscape: van onheilspellende geluiden
tot mooie pianomuziek van Chopin. 
De rol van Mevrouw wordt gespeeld door

Thomas Cammaert en hij doet dat opzette-
lijk als een onvervalste travestiet. Hij komt
op als Donatella Versace en gaat af als Joan
Collins. Tussendoor acteert hij voortdurend
op snauwerige, harde toon, waarmee hij de
angel uit dit gruwelijke samenzijn haalt. Dat
Mevrouw door een man wordt gespeeld, is
waarschijnlijk bedoeld om het gender-
 neutrale van de personages te onderstrepen.
Maar het werkt niet: waar Mevrouws entree
tot hoogspanning zou moeten leiden,  kijken
we nu naar een opzichtige verkleedpartij. Te-
genover die onmacht staat het uitzonderlijk
goede spel van de meiden:  Heebink volop
dramatisch uithalend, Nietvelt timide
 redderend in schort en legging.

De eindeloze regelmaat van verkleden,
uitkleden en aankleden wordt in Mitchells
regie behoorlijk uitgebuit. Voortdurend
worden beha’s, korsetten, slipjes en nepbor-
sten in allerlei varianten uit de kast getrok-
ken. Het illustreert de uitzichtloosheid van
het bestaan in de marge van de rijkdom.
Terwijl buiten het leven voortraast, probe-

ren de twee Poolse zusjes in dit fort van on-
derdrukking overeind te blijven. Dat lukt
niet, maar met hun onherroepelijke daad-
kracht zijn zij naast slachtoffer ook over -
winnaar. 
Hein Janssen

Marieke Heebink en Chris Nietvelt acteren op de toppen van hun kunnen,
maar  de harde toon van Thomas Cammaert haalt de angel uit het stuk.
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Elle, de Franse thriller van Paul
Verhoeven, is een van de vijf
films die genomineerd zijn in
de categorie ‘best foreign
language film’ voor de Golden
Globes. Deze prijzen worden
jaarlijks uitgereikt door een
club van buitenlandse journa-
listen die in Hollywood werk-
zaam zijn. De Globes,
met talloze catego-
rieën die bij de Os-
cars niet aan bod
komen, is vaak
een indicatie voor
de Oscarwinnaars,
die later worden
uitgereikt. De Globe
wordt als het wilde zusje van de
Academy Awards beschouwd.
De uitreiking gaat niet zelden
gepaard met een verbale gese-
ling van alles en iedereen in
Hollywood, terwijl de sterren,
gezeten aan tafels, zich lang-
zaam laten vollopen voor het
oog van de camera.

Elle,met Isabelle Huppert, is
dit jaar ook de Franse inzen-
ding voor de  Oscar -nominaties.
Op 24 januari worden die nomi-
naties bekend gemaakt.
Voor de Globes heeft Verhoe-

ven concurrentie van Toni Erd-
mann (Duitsland), de grote win-
naar van de European Film
Awards, die het afgelopen
weekend werden uitgereikt.
Daarnaast zijn Divines (Frank-
rijk/ Qatar),  Neruda (Chili) en Fo-
rushande/ The Salesman
(Iran/Frankrijk) genomineerd.
De musical La La Land van de
Amerikaanse regisseur en sce-
narioschrijver  Damien Cha-
zelle, die in  Neder -land vanaf
22 december is te zien, heeft
 zeven filmnominaties binnen-
gehaald. De Golden Globes wor-
den op 8 januari uitgereikt. 
Mark Moorman

Elle genomineerd
Golden Globe 
Paul Verhoevens film is een
van de vijf genomineerden.

Ally Derks, directeur van het In-
ternational Documentary Film
Festival Amsterdam (IDFA),
heeft de prestigieuze Pioneer
Award gekregen in Los Angeles.
De prijs wordt jaarlijks toege-
kend door de International
 Documentary Association aan
mensen ‘die zich verdienstelijk
hebben gemaakt voor het docu-
mentairegenre en een uitzon-
derlijke visie en leiderschap
hebben getoond binnen de
 documentairegemeenschap’.
Derks werd bij de uitreiking ge-
roemd om het ‘documentaire-
mekka’ dat ze heeft opgezet. Ze
richtte het festival in 1988 op en
neemt de komende editie, in
november 2017, afscheid van
het IDFA. Het evenement is uit-
gegroeid tot het meest toon-
aangevende filmfestival voor
documentaires ter wereld. 
ANP 

Ally Derks wint
Pioneer Award
Idfa wordt ‘documentaire-
mekka’ genoemd.

Thomas Cammaert (links) en Chris Nietvelt in De meiden van Jean Genet. Foto Jan Versweyveld

Ouderwets vormingstheater
in schitterende verpakking 


