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In de Amsterdamse Kauwgomballenfabriek knalt Single 
ladies (Put a ring on it) van Beyoncé uit de boxen. Golden 
Palace repeteert de voorstelling Seksbom. Vijf vrouwen, 
twintigers, wiegen net zo razendsnel als de zangeres met 
hun heupen. Een scène later kruipen de vrouwen als één 
organisme van muur naar muur. Als een pornografisch 
dier met een kronkelend lijf, vijf hijgende monden en 
graaiende handen. 

De vrouwen schudden met hun konten en als ze dat 
in elkaars schoot doen en vervolgens richting het twee-
manspubliek, zegt regisseur Ingrid Kuijpers terzijde: 
‘Kijk Maartje. Speciaal voor jou. Dit is nou twerken.’ 
(Tijdens het interview dat een uur eerder plaats vond, 
bleek dat de journalist die term niet kende.) 

Ingrid Wender (van cabaretduo de Bloeiende Maag-
den) maakt haar entree op de vloer met een injectiespuit 
in haar hand en een doktersjas aan. De scène speelt zich 
af in een verlaten laboratorium, waar de vijf vrouwen 
gegijzeld worden door Wender, die van zins is hen te 
ontseksualiseren en vanaf de grond weer op te bouwen, 

ditmaal volgens feministische beginse-
len, waarbij hun op mannen  toegesneden 
seksuele gedrag wordt vervangen door 
een vrouwelijk seksueel  bewustzijn. 
Maar die operatie verloopt bepaald niet 
vlekkeloos. De ‘operatie brainwash’ ver-
oorzaakt destructieve bijwerkingen, ter-
wijl de vrouwen hysterisch proberen te 
ontsnappen aan hun behaagzieke  imago. 

ROKKEN VAN GORDIJNEN
Artistiek leider Kuijpers (56) liep al lan-
ger met het idee rond om een voorstelling 
te maken over jonge vrouwen en de sek-
sualisering van de samenleving. Ze kwam 
erop toen ze de Facebook-selfies van haar 
destijds 14-jarige dochter en vriendinnen 
zag en constateerde dat de meiden van nu 
zich veel wulpser – met getuite lippen, 
blote schouders, sexy, bloedmooi – pre-
senteren dan zij vroeger deden op dezelf-
de leeftijd. ‘Ik liep in zelfgemaakte rok-
ken van gordijnen,’ herinnert ze zich. 
‘Daar was niets wulps aan. De nadruk ligt 
tegenwoordig, veel meer dan vroeger, op 
schoonheid en seksuele identiteit.’

Kuijpers verdiepte zich in de jongste 
generatie vrouwen en merkte op dat fe-
minisme geen betekenis voor hen heeft. 
‘Sterker nog,’ zegt ze, ‘het heeft een nega-
tief imago en roept een beeld op van 
bh-verbrandende mannenhaters met 
overal haar. Moderne vrouwen ergeren 
zich niet aan stereotyperingen van vrou-
welijke seksualiteit.’ En dat terwijl recent 
Amerikaans onderzoek heeft aangetoond 
dat de wijze waarop vrouwen in de media 
worden verbeeld tot gevolg heeft dat 
meisjes een labiel zelfbeeld ontwikkelen 
en een grotere kans hebben op een 
 depressie of eetstoornis, betoogt Kuijper. 
‘Ik heb aan jonge meisjes gevraagd of het 
hen opvalt dat er weinig vrouwen in lei-
dende posities zijn en op de kandidaten-
lijsten voor schrijversprijzen bijna geen 
vrouwen staan. En of ze zich ervan be-
wust waren dat er in de kranten nauwe-
lijks vrouwelijke rolmodellen te vinden 
zijn. Nee, daar waren ze zich niet van be-

  INGRID KUIJPERS

OP ZOEK NAAR 
SEKS DIE LEUK IS
VOOR VROUWEN
Seksualiteit tot de grond toe afbreken en weer op
bouwen, dat is waar Seksbom over gaat. Want 
waarom is seksualiteit toegespitst op mannen 
pleasen? Het is net zo goed een vrouwending.

interview  TEKST & BEELD MAARTJE DEN BREEJEN

Toneel

Ingrid Kuijpers

11_Cultuur Opening_Boeken.indd   86 02-10-15   11:57

87
OPZIJ I NR. 11 I 2015

wust. Pas toen ze daar op gingen letten, 
viel het hen op.’ Verbaasd was ze, over de 
vanzelf sprekendheid waarmee jonge 
vrouwen de verworvenheden van de 
emancipatiestrijd bezien. ‘In Seksbom 
wilde ik vijf jonge actrices aanzetten tot 
een feministisch zelfonderzoek: hoe voe-
len zij zich in een wereld die nog altijd 
door mannen wordt bepaald?’

HAND OP HAAR BIL
In eerste instantie wilde Kuijpers in de 
voorstelling zelf de rol spelen van een 
tweedegolffeminist, die vijf jonge actri-
ces uit hun natuurlijke omgeving , de hui-
dige door mannen gedomineerde maat-
schappij, tot op de grond toe  afbreekt om 
ze opnieuw op te bouwen met het femi-
nistisch erfgoed in het achterhoofd. ‘Dat 
leek me nou echt leuk,’ zegt ze. ‘Vooral 
om al mijn verdriet over de teloorgang 
van de wereld uit te storten over de jong-
ste generatie. Maar het werd me aan alle 
kanten afgeraden. Het is moeilijk om te-
gelijk te regisseren en te spelen. Daarom 
heb ik Ingrid Wender  gevraagd. Met haar 
heb ik eerder de voorstelling Lege maag 
gemaakt, dat beviel heel goed. Ze is talig 
en goed in teksten.’ 

Kuijpers ging de wereld nu helemaal 
door een feministische bril bekijken, 
knipte stukken uit de krant en dook de 
feministische bibliotheek in om zich te 
 verdiepen in boeken als Shevolution van 
Kirsten van den Hul en Vagina van 
 Naomi Wolf. 

Vervolgens organiseerde ze audities 
en vond via toneel- en mime-opleidingen 
vijf jonge actrices voor Seksbom.  Kuijpers 

stortte alle informatie die ze had verza-
meld in een paar dagen over hen uit. Deze 
actrices bleken zich niet allemaal met 
emancipatoire kwesties bezig te houden. 
De schellen vielen hen van de ogen. De 
een begon na de colleges van Kuijpers met 
serieuze salarisonderhandelingen, de an-
der zei weleens iets over die hand op haar 
bil in de discotheek.

Dan waren er nog de gesprekken die ze 
over seks voerden. ‘Gesprekken over het 
feit dat de seksualiteit van  Beyoncé niets 
te maken heeft met seks als manier om je 
kwetsbaarheid te tonen en jezelf open te 
stellen. Dat er een discrepantie is tussen 
de moves die ze maken en hun seksuele 
bewustzijn,’ stelt Ingrid Wender. 

‘Als je Vagina leest, ontdek je dat onze 
seksualiteit is ingesteld op het enkelvou-
dig orgasme van de man. Bij mannen gaat 
de opwinding via een neurale snelweg 
van het hoofd rechtstreeks naar de penis. 
Bij vrouwen gaat het van het hoofd via 
een woud van vertakkingen naar de clito-
ris, baarmoeder, de binnenste en de bui-
tenste schaamlippen en en anus. Als je 
een vrouw goed beroert, leidt dat tot het 
 vrijkomen van een enorme dosis neuro-
transmitters. Vrouwen die hun seksuali-
teit op die manier vieren, krijgen een 
boost in hun zelf vertrouwen en creativi-
teit. In Seksbom worden de jonge actrices 
uitgedaagd hun aangeleerde seksuele 
gedrag los te laten en te zoeken naar een 
nieuwe identiteit.’

Kuijpers: ‘Ze gaan op een bizarre ont-
dekkingsreis, waarbij Ayaan Hirsi Ali, een 
clown, Margaret Thatcher, Angela Merkel 
en Nina Hagen voorbijkomen. Eenmaal 
leeg en ontvankelijk krijgen ze de op-
dracht om verantwoording te nemen voor 
de wereld aan de hand van deze arche-
types. Het is hoog tijd voor een vierde 
feministische golf.’

 Ơ Seksbom van Golden Palace. Regie: 
Ingrid Kuijpers. Spel: Rianne Meboer, Mees 
Borgman, Ritzah Statia, Karlijn van der 
Schaaf, Caroline Sprott, Ingrid Wender. 

‘ Als je een vrouw 
goed beroert, krijgt 
ze een boost in 
zelfvertrouwen en 
creativiteit’
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