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Kunst

Hans Kesting sterk als sympathieke beul
evenwichtig uit. De gedeelten
waarin de andere officieren (alleen
met rang aangeduid: ‘Hauptsturmführer’, ‘Untersturmführer’) praten
over hun taken, de voortgang van de
strijd, hun aandeel, angst en overtuiging, zijn vaak zwak. De tekst is clichématig, de personages van karton,
de mise-en-scène horkerig. Terwijl

Recensie
JJJJJ
de welwillenden

Naar Jonathan Littell door
Toneelhuis/Toneelgroep
Amsterdam. Regie: Guy Cassiers.
10/3, Bourlaschouwburg,
Antwerpen.Tournee t/m 22/6.
Hij komt doodgemoedereerd het toneel op, in een gewone trui, het zaallicht is nog aan. Kijkt naar zijn publiek en laat het weten: hier sta ik,
maar jullie hadden het ook kunnen
zijn. Max Aue, SS’er, aanwezig bij de
nietsontziende vernietiging van Joden door de nazi’s – als getuige, als
dader.
Aue is het hoofdpersonage uit De
Welwillenden, een voorstelling van
het Antwerpse Toneelhuis en Toneelgroep Amsterdam naar de roman
van Jonathan Littell (1967). Aue is een
fictieve figuur tussen historische
personen; met zijn boek uit 2006 wil
Littell duidelijk maken dat het Derde
Rijk voor een heel groot deel uit gewone burgers bestond, meegetrokken in de gekte van het nationaal-socialisme.
Hoe groot is het gevaar dat iets
dergelijks weer gebeurt? Niet in dezelfde vorm, maar wel in dezelfde
geest, in een verward Europa ‘waar
de nationalistische gedachte leidend
dreigt te worden?’, zo vroeg de
Vlaamse theatermaker Guy Cassiers
zich af. Om die prangende kwestie
aan de orde te stellen, bewerkten hij
en dramaturg Erwin Jans het vuist-

Advertentie

Helaas pakt
de voorstelling wat
onevenwichtig uit

De Welwillenden.
dikke Les Bienveillantes tot een kloeke
voorstelling. Die concentreert zich
op Aues verblijf in Kiev, Stalingrad en
Berlijn; geen voorgeschiedenis, geen
symbolen en behalve Eichmann
geen historische figuren op toneel.
Zo kunnen de makers zich richten

Foto Kurt van der Elst
op: wat doen die daders, hoe doen ze
het en wat doet het uiteindelijk met
hen? De kracht van De Welwillenden,
aldus de regisseur in een interview
in de Volkskrant, is dat het over een
universeel thema gaat: over de pijn
die mensen elkaar aandoen.

Cassiers tekende eerder voor indrukwekkende producties over regime, retoriek en receptie van heersers als Hitler, Hirohito, terug tot de
tot de oude Grieken. Dit najaar ensceneerde hij nog Camus’ Caligula.
Helaas pakt De Welwillenden wat on-

deze gedeelten een interessante inkijk in Aues directe belevingswereld
zouden moeten bieden. De vormgeving heeft de allure die we kennen
van Cassiers, maar de keuze voor een
kleine Joodse violist daarin?
Daar staan prachtige momenten
tegenover. Zo is er het spel van Hans
Kesting als Aue, de sympathieke
beul, sterk, meeslepend. Katelijne
Damen als Eichmann, erg goed. Abke
Haring in haar dubbelrol, Johan Van
Assche als kampcommandant. Als zij
(samen) op zijn, valt alles op z’n
plaats: genieten van het acteerwerk,
gruwen van de portee. Max Aue is in
de dertig als hij ontredderd achterblijft in de verwoeste Berlijnse dierentuin. Nu zien we hem terug alsof
er niks is gebeurd, een kleine ondernemer, zoals zovelen. Dat hakt er
toch in.
Karin Veraart

Kim vs Bette: wil de echte
feminist naakt poseren?
Van onze verslaggever
Haro Kraak

amsterdam Er gaapt een femi-

nistische generatiekloof tussen de
twee vrouwen: aan de ene kant
Kim Kardashian, die begin deze
week een naaktselfie met twee
zwarte balkjes online zette, en aan
de andere kant Bette Midler, de
70-jarige actrice en zangeres, die
over het erotische kiekje twitterde: ‘Als Kim wil dat we een deel
van haar zien dat we nog nooit
hebben gezien, moet ze de camera
inslikken.’
Zien we hier de tweede feministische golf de vierde besmeuren?
Kardashian, vrouw van rapper
Kanye West, heeft vaak gezegd dat
ze zichzelf een ultieme feminist
anno nu vindt. Ze laat van zichzelf
zien wat ze wil, laat zich niet kleineren door denigrerende oordelen of andersoortige slut-shaming
en houdt altijd de controle, beweert ze. Net als sterren als
Beyoncé, Miley Cyrus en Nicki
Minaj claimt ze het recht om sexy
en vrouwelijk te zijn.
Midler, die sinds de jaren zeventig bekend staat als sterke onafhankelijke 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

Links de tweet van Kim Kardashian met naaktselﬁe, rechts de reactie
van Bette Midler waarin ze oproept geld te geven aan een goed doel.
The Guardian over zangeres Ariane Grande. Er is sprake van een
pornoficatie van de popindustrie, volgens Midler. Ze zou willen dat de zangeres meer op haar
talent vertrouwt dan op haar
sexappeal.
‘Bette was vroeger een feminist
die erop stond dat vrouwen doen
wat de F ze maar willen zonder beoordeeld te worden’, schreef
Grande vervolgens op Twitter. ‘Ik
weet niet waar die Bette is gebleven, maar ik wil die sexy zeemeermin terug.’
Ook Kardashian sloeg deze
week terug op Twitter en daagde
Midler uit om naaktfoto’s te sturen. Ook Miley Cyrus mengde zich

in de discussie en vond dat alle
vrouwen op Wereldvrouwendag
‘al het gezeik opzij moeten zetten
voor één fucking dag en lief zijn
voor elkaar!’ Erbij postte ze een
enorme emoji van Kardashians
ronde billen, ook wel een ‘Kimoji’
genoemd.
Ondertussen had Bette Midler
ook iets in elkaar geknutseld en
getwitterd: een bewerkt plaatje
waarop ze een kartonnen bord
vasthoudt met de tekst ‘Zet je selfie aan het werk… voor een goed
doel.’ Voor elke gedoneerde dollar
legt Midler er twee neer. In de spiegel achter haar zie je dat de 70-jarige in haar lingerie het bord vasthoudt.

