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KimvsBette: wildeechte
feministnaaktposeren?
Van onze verslaggever
Haro Kraak

amsterdamErgaapteen femi-
nistischegeneratiekloof tussende
tweevrouwen:aandeenekant
KimKardashian,diebegindeze
weekeennaaktselfiemet twee
zwartebalkjesonlinezette, enaan
deanderekantBetteMidler,de
70-jarigeactriceenzangeres,die
overheterotischekiekje twit-
terde: ‘AlsKimwildatweeendeel
vanhaarziendatwenognooit
hebbengezien,moet zedecamera
inslikken.’

Zienwehierde tweede feminis-
tischegolfdevierdebesmeuren?
Kardashian, vrouwvanrapper
KanyeWest,heeft vaakgezegddat
zezichzelf eenultieme feminist
annonuvindt. Ze laatvanzichzelf
zienwatzewil, laat zichnietklei-
nerendoordenigrerendeoorde-
lenofandersoortige slut-shaming
enhoudtaltijddecontrole,be-
weert ze.Netals sterrenals
Beyoncé,MileyCyrusenNicki
Minaj claimtzehet rechtomsexy
envrouwelijk te zijn.

Midler, die sinds de jaren zeven-
tig bekend staat als sterke onaf-
hankelijke vrouw, vindt juist dat
de huidige generatie vrouwelijke
popsterren en beroemdheden
zichzelf verloochenen door zich
als lustobject te verkopen. ‘Je
hoeft je niet als hoer te gedragen
om hogerop te komen’, zei Midler
eind 2014 tegen de Britse krant

TheGuardianover zangeres Ari-
ane Grande. Er is sprake van een
pornoficatie van de popindu-
strie, volgens Midler. Ze zou wil-
len dat de zangeres meer op haar
talent vertrouwt dan op haar
sexappeal.

‘Bettewasvroegereen feminist
dieeropstonddatvrouwendoen
watdeFzemaarwillenzonderbe-
oordeeld teworden’, schreef
GrandevervolgensopTwitter. ‘Ik
weetnietwaardieBette isgeble-
ven,maar ikwildie sexyzeemeer-
minterug.’

OokKardashian sloegdeze
week terugopTwitter endaagde
Midleruit omnaaktfoto’s te stu-
ren.OokMileyCyrusmengdezich

indediscussie envonddatalle
vrouwenopWereldvrouwendag
‘alhetgezeikopzijmoetenzetten
voor één fuckingdagen lief zijn
voor elkaar!’ Erbij postte ze een
enormeemoji vanKardashians
rondebillen, ookwel een ‘Kimoji’
genoemd.

OndertussenhadBetteMidler
ook iets inelkaargeknutselden
getwitterd: eenbewerktplaatje
waaropzeeenkartonnenbord
vasthoudtmetde tekst ‘Zet je sel-
fieaanhetwerk…vooreengoed
doel.’ Voorelkegedoneerdedollar
legtMidlerer tweeneer. Indespie-
gel achterhaarzie jedatde70-ja-
rige inhaar lingeriehetbordvast-
houdt.

Hij komtdoodgemoedereerdhet to-
neel op, in eengewone trui, het zaal-
licht is nog aan. Kijkt naar zijnpu-
bliek en laat hetweten: hier sta ik,
maar jullie haddenhet ookkunnen
zijn.MaxAue, SS’er, aanwezigbij de
nietsontziende vernietiging van Jo-
dendoordenazi’s – als getuige, als
dader.
Aue is het hoofdpersonageuitDe

Welwillenden, een voorstelling van
het Antwerpse Toneelhuis en Toneel-
groepAmsterdamnaarde roman
van Jonathan Littell (1967). Aue is een
fictieve figuur tussenhistorische
personen;met zijnboekuit 2006wil
Littell duidelijkmakendathetDerde
Rijk voor eenheel groot deel uit ge-
woneburgers bestond,meegetrok-
ken indegekte vanhetnationaal-so-
cialisme.
Hoegroot is het gevaar dat iets

dergelijksweer gebeurt?Niet inde-
zelfde vorm,maarwel indezelfde
geest, in een verward Europa ‘waar
denationalistische gedachte leidend
dreigt teworden?’, zo vroegde
Vlaamse theatermakerGuyCassiers
zich af. Omdieprangendekwestie
aandeorde te stellen, bewerktenhij
endramaturg Erwin Janshet vuist-

dikke Les Bienveillantes tot eenkloeke
voorstelling. Die concentreert zich
opAues verblijf in Kiev, Stalingrad en
Berlijn; geen voorgeschiedenis, geen
symbolen enbehalve Eichmann
geenhistorische figurenop toneel.
Zo kunnendemakers zich richten

op:wat doendiedaders, hoedoen ze
het enwatdoet het uiteindelijkmet
hen?Dekracht vanDeWelwillenden,
aldusde regisseur in een interview
inde Volkskrant, is dat het over een
universeel themagaat: over depijn
diemensen elkaar aandoen.

Cassiers tekende eerder voor in-
drukwekkendeproducties over re-
gime, retoriek en receptie vanheer-
sers alsHitler, Hirohito, terug tot de
tot deoudeGrieken.Dit najaar en-
sceneerdehij nogCamus’Caligula.
Helaas paktDeWelwillendenwat on-

evenwichtiguit. De gedeelten
waarinde andere officieren (alleen
met rang aangeduid: ‘Hauptsturm-
führer’, ‘Untersturmführer’) praten
overhun taken, de voortgang vande
strijd, hunaandeel, angst enovertui-
ging, zijn vaak zwak.De tekst is cli-
chématig, depersonages vankarton,
demise-en-scènehorkerig. Terwijl

deze gedeelten een interessante in-
kijk inAuesdirecte belevingswereld
zoudenmoetenbieden.De vormge-
vingheeft de allurediewekennen
vanCassiers,maarde keuze voor een
kleine Joodse violist daarin?
Daar staanprachtigemomenten

tegenover. Zo is er het spel vanHans
Kesting als Aue, de sympathieke
beul, sterk,meeslepend. Katelijne
Damenals Eichmann, erg goed. Abke
Haring inhaar dubbelrol, JohanVan
Assche als kampcommandant. Als zij
(samen) op zijn, valt alles op z’n
plaats: genieten vanhet acteerwerk,
gruwenvandeportee.MaxAue is in
dedertig als hij ontredderd achter-
blijft inde verwoeste Berlijnse die-
rentuin.Nu zienwehemterug alsof
er niks is gebeurd, eenkleine onder-
nemer, zoals zovelen. Dat hakt er
toch in.

Karin Veraart
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de welwillenden
NaarJonathanLittell door
Toneelhuis/Toneelgroep
Amsterdam.Regie:GuyCassiers.
10/3,Bourlaschouwburg,
Antwerpen.Tournee t/m22/6.
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Links de tweet van Kim Kardashian met naaktselfie, rechts de reactie
van Bette Midler waarin ze oproept geld te geven aan een goed doel.


