
als iedereen altijd maar ja zou
zeggen, zouden we de kunst van
het verleiden en de hofmakerij

moeten missen.
Heerma vanVoss: “Het zou als in de dieren-
wereld zijn.”
Pefko: “Nou, zelfs daar is hofmakerij. Ik heb

weleens een duif drie keer afgewezen zien
wordendoor andere duiven.Hetwas een
vieze,manke duif. Het punt is dat vrouwen
wel graagwillen dat jemoeite voor hendoet.”
Heerma vanVoss: “Ook als ze niet geïnte-

resseerd zijn kunnen vrouwennog genieten
vandemacht vande afwijzing.”

de meest gehate nederlander in België is
midas dekkers omdat hij zogenaamde bio-
logische nepargumenten gebruikt om de
ongelijkheid tussen man en vrouw te recht-
vaardigen. tijdens een talkshow zei hij dat
het normaal was dat vrouwen minder ver-
dienen dan mannen omdat ze een week
per maand minder productief zijn.
Heerma vanVoss: “Daarmoet ik namenshet
verbondder Seksisten tegenprotesteren. Die
uitspraak is niet seksistisch,maar gewoon
ongekend stompzinnig.”

dezelfde biologische theorieën stellen
mannen weleens voor als gewillige seks-
dieren, terwijl een vrouw toch meer
behoefte heeft aan een verhaal, aan het
opbouwen en uitstellen van verlangen.
Heerma vanVoss: “Dat uitstel de essentie is
van verlangen geldt evengoed voormannen
als voor vrouwen.”
Pefko: “Die opdeling is onzin.Het gaat niet

overal gelijk op, dat klopt. Er zijn inderdaad
mannendie vervelendworden als ze het niet
meteen krijgen.Maar je hebt ookmannendie
met iemandnaar bed gaanwaar ze al heel
lang achteraan zitten. En de tijd die ernaar toe
leidt, ismisschienwel demooiste tijd.
Verlangen is universeel.”

is dat de reden waarom erotische verhalen
zo vaak beginnen met een hoofdperso-
nage dat getourmenteerd is?
Ouariachi: “Dat is een gegeven van literatuur
in het algemeen. Pas als er conflict is, begint
het interessant teworden.”
Pefko: “Jewil tochniet over iemand lezen

diewelgezind opstaat en tweehonderd pagi-
na’s lang...”
Ouariachi (vult aan): “... topseks heeft en

geen enkel complex? Seks is een intense
uiting van een liefdesrelatie. Demachtsver-
houdingen tussen tweemensen tekenen zich
in bedhet scherpst af. Als iemand eenpro-
bleemheeft, zal zich dat ook ophet seksuele
vlakmanifesteren.”
Heerma vanVoss: “Of net niet. Sommige

levens zijn een grote rotzooi, behalve ophet
seksuele vlak. Soms is seks noghet enige
waarinmen zich kan verliezen.”

Jamal ouariachi, david Pefko & daan
Heerma van Voss zijn te gast op het
nagelnieuwe eilandfestival in antwerpen
op zondag 29 september (Felixpakhuis,
14-14.45 uur). gastheer is Pieter
embrechts. www.eilandfestival.be

cathérine ongenae interviewt het trio
op het literaire festival Het Betere Boek
in gent op zaterdag 12 oktober
(geuzenhuis, 16-17 uur).
www.hetbetereboek.be
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Jamal ouariachi,
25, Querido,
256 p.,
18,95 euro.

david Pefko,
45, Querido,
192 p.,
18,95 euro.

daan Heerma
van Voss, 70,
Querido,
176 p.,
18,95 euro.

➜

‘Mannelijk,
feministisch
ensexy’
Alsnieuwehoofdredacteur vanhet
na jarenherborencultmannen-
magazine ‘Lui’ roert deFranse
schrijver FrédéricBeigbederde
trom. FilmsupersterLéaSeydoux
siert ge(de)voileerdde cover.
Neofeministes steigerenbij het
discours vanBeigbeder.

dirk Leyman

Berucht schrijver vanhet antireclame-epistel
99 francs envande9/11-romanWindowsof the
World. Praatgraag tv- en societyfenomeen.
Notoir cokesnuiver. Ex-uitgeverbij
Flammarion.Literair allesweter. Enboezem-
vriendvanMichelHouellebecq.De47-jarige
FrédéricBeigbeder is eenkatmetnegen levens.
WanneerBeig – tegenwoordigbegiftigdmet
eenvollebaard– zichdoorhetParijsenachtle-
venbegeeft, zittendepaparazzihemopdehie-
len. Elkekeerweerbetrappenzehemmet fluit-
jesglazenchampagne indehanden

bloedmooie snolletjes op schoot. Zijnnieuwste
stunt kanopnieuwtellen. Sindsbegindeze
maand iswervelwindBeigbederhoofdredac-
teur vanhet legendarischeFransemannenma-
gazineLui, bladdatnanegen jaarweer inde
winkel ligt, dankzij zakenmanJean-YvesLe
Fur. Zondermarktonderzoekmaarmet veel
fingerspitzengefühl, zopronktBeig.

Lui,opgericht in 1963doorDaniel Filipacchi
als een soortPlayboyà la française,maakte
vooral furore inde jarenzeventig enkon toen
met eenvingerknipRomySchneider, Brigitte
Bardot, JaneBirkinof SylviaKristel opzijn fri-
vole cover verwelkomen.Hetblad,met sfeer-
rijkeblootreportages voor ‘demoderneman’,
glamourén intellectuele zijpaadjes, straalde
eenatmosfeer vanwuftheiduit, “afkomstiguit
een tijdperkvangroteonbezorgdheid enonge-
breideld consumeren”, aldusonderzoekster
CamilleFavre inLeMonde. Franse elegante
pikanterie,quoi. Enmétbrains,want er schre-
venookvermaardepennenvoor, zoals
FrançoiseGiroudencineast FrançoisTruffaut.
Later zettehet verval zichdoor enwerdLui
doorandere eigenaars gedegradeerd tot een
ordinairpornomagazine.

Parfum van provocatie
Deherrijzenis vanLui (oplage350.000exem-
plaren) is doorBeigbederomwikkeldmet een
parfumvanprovocatie. Beigbeder slaagdeerin
denieuweFranse filmsupersterLéaSeydoux
te strikken, onlangs inCannesbekroondmet
deGoudenPalmvoorhaar rol inLavie d’Adèle.
Opde septembercover zijnhaarwulpse vor-
menge(de)voileerd te zien, binneningaat ze
over veertienpagina’s royaaluit dekleren in
een shoot van topfotograafMarioSorrenti,
naast ondermeer eenopgewondenreportage
overde looks vandeFranseminister van
VrouwenrechtenNajatVallaud-Belkacemen
eenportret vanJulianAssange.
Zelf gingdeboomlangeBeigbederbijna

integraalnaakt tijdens een interviewop tv-zen-
derCanal+.Hetmeesteophef veroorzaaktehij
door zijn tijdschrift verbaal indemarkt te zet-
ten.Luikondigt volgenshemde terugkeer aan
van “deMec, demandie graagopdeversier-

toer gaat. (…) Sommigennoemenhemeen
macho,maardebest passende roepnaamisdie
van ‘connardhétérosexuel’. (…)Vroeger gafLui
je eencultureel en intellectueel alibi ombloot-
foto’s te kopen.Wij beogennunéthet omge-
keerde.Wantnaakte vrouwenvind je tegen-
woordigoveral.”
Wél verzekerdeBeigbederdathomo’s inhet

bladweinig te zoekenhebben. “Wezijnman-
nelijk, feministischensexy tegelijkertijd.
Onbeschaamden libertijns.”DatLuiook
vrouwvriendelijk is, poogtBeigbeder tebewij-
zenmet zijnkeuzevoor redactiecheffinYseult
Williams, diemet succeshet tijdschriftGrazia
lanceerde, enmetdeArgentijns-Franse essay-
isteMarcela Iacub.Diedamestrikteonlangsde
gevallenDominiqueStrauss-Kahn inhaarnet-
tenen schreef erdegeruchtmakendeendoor
DSKaangeklaagde sleutelromanBelle et bête
over. Zijmoet als intellectueel stootkussen fun-
gerenenbepleit “het opnieuwausérieux
nemenvandemannelijkehetero”. Zonder iro-
nie luidthet: “Wemoetenophoudenmetman-
nenalsduivels af te schilderen, zonderdat ze
zichkunnenverdedigen.”
Aanschrijverszijdewistprince charmant

Beigbedergereputeerdeauteurs alsNicolas
ReyenPatrickBesson rondzich te scharen.
Doorde typografie van toen te gebruiken,
speeltLui inophet aromavandenostalgie.
DatBeigbeder tegenwinduit feministische

hoekkreeg, verbaastniet. Terrafemina spreekt
van “eenhomofoobmagazine”,met een soort
“coolness voor seksistischehipsters”. En “om
vaneenMecmet eengroteMte spreken,heb je
kennelijknaaktemeisjesnodig, commeà la
grande époque”, luidthet smalend.
Toch isLuimisschienniet kansloos. In

Frankrijk zittenmannenmagazines in de lift:
het segment groeide in 2012met 2,8 procent,
tot 2,5miljoen verkochte exemplaren. Al lijkt
de grootste valkuil hetmediatieke narcisme
vanFrédéric Beigbeder, zo vrezen commenta-
toren. “Hij zouLuimisschien beterMoi
noemen.”

‘Vroeger gaf ‘Lui’ je
een cultureel en
intellectueel alibi om
blootfoto’s te kopen.
Wij beogennunét
het omgekeerde’
Frédéric BeigBeder, HooFdredacteur

● Lui, 220 p., 2,90 euro.
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YannickDangre leest ‘De necrofiel’ vanGabrielleWittkop

k kan geen mooie vrouw of aantrekke-
lijke man zien zonder haar of hem met-
een dood te wensen.” Het is het intrige-
rende citaat op de achterkant vanDe
necrofiel van Gabrielle Wittkop (1920-
2002). De Française publiceerde deze

schandaalnovelle in 1972, maar het heeft
meer dan veertig jaar geduurd voor ze in
Nederlandse vertaling verscheen. Ten
onrechte, want het is een macaber juweeltje.
Door de titel en het genoemde citaat zou je
vermoeden dat het hoofdpersonage een serie-
moordenaar à la Grenouille uitHet parfum is,
maar niets is minder waar. Lucien, een Parijse
antiquair, haalt de lijken die hij nodig heeft
voor zijn seksuele verlangens simpelweg op
het kerkhof. Voor hij ’s nachts het dode vlees
in zijn Chevrolet vervoert, neemt hij tijdens de
begrafenis een kijkje in de open kist om zijn
toekomstige slachtoffers goed te keuren voor
consumptie.

Of beter gezegd consummatie. Lucien
beschouwt zijn escapades immers telkens als
een soort doodsbruiloft die met de geslachts-
daad voltrokken wordt. Aan het vermoorden
of verorberen van zijn slachtoffers maakt deze
belezen intellectueel zijn handen niet vuil.

In korte dagboekaantekeningen, waarin
Wittkop een precies, maar uiterst elegant
proza hanteert, volgen we hoe Luciens verlan-
gen hem drijft naar steeds gevaarlijkere expe-
dities, tot in Italië toe (twee keer raden welke
zuidelijk gelegen stad onze necrofiel aandoet).
Daar zal hij zijn ultieme slachtoffer en
bestemming vinden.

Wittkop slaagt er knap in de lezer begrip te
laten opbrengen voor Lucien, wiens verlan-
gen hem ‘door het lot’ is toebedeeld.
Bovendien verafschuwt hij geweld, zodat hij
een tedere gevangene van zijn eigen verlan-
gen wordt. Hij doet letterlijk geen levende ziel
kwaad.

Muur van onbegrip
Los van de buiten kijf staande literaire kwali-
teit van deze novelle, is de vraag of Lucien ons
anno 2013 nog kan choqueren. Hij beschrijft
zowel de lichamen van zijn ‘geliefdes’ als de
seksuele handelingen die hij ermee uitvoert
tot in detail, maar het moet een onervaren
lezer zijn die daardoor werkelijk geschokt is.
Zelfs het moment waarop Lucien zijn geaard-
heid ontdekt, namelijk wanneer hij zijn eerste
orgasme beleeft terwijl hij afscheid neemt bij
het lijk van zijn moeder, zouden we haast op
schouderophalen onthalen. Leuk voor de
oedipale connotaties, dat wel. Maar echt cho-
queren? Nee, daar heeft de doorgewinterde
21ste-eeuwer wel meer voor nodig.

Toch beweert Lucien dat necrofilie het
enige seksuele taboe is dat nog overeind staat.
Of dat in 1972, toen de seksuele bevrijding zich
met rasse schreden doorheen alle bevolkings-
lagen ploegde, het geval was, is maar zeer de
vraag, maar vandaag lijkt het al helemaal een
vreemd idee.

Necrofilie is een zeldzaam verschijnsel dat

slechts in de media komt wanneer er afge-
hakte penissen en/of kannibalisme aan te pas
komen. In dergelijke gevallen, zoals de zaak-
Meiwes (zie Yves Petry’sDemaagdMarino),
wordt alles breed uitgesmeerd in de kranten
en horen we liefst de meest vunzige details.
Een taboe lijkt er dus niet echt op te heersen.

Dat is ook moeilijk, want de essentie van
een taboe bestaat erin dat er een verbod
heerst op iets wat je (al dan niet bewust) bij
jezelf herkent. Omdat het nu eenmaal een feit
is dat de lijkenliefhebbers onder ons dun
gezaaid zijn, blijft er dan ook een veilige muur
van onbegrip bestaan.

Die muur ervaar je eveneens bij Lucien. Je
hebt begrip voor zijn algemene tragiek, die er
voornamelijk uit bestaat dat hij om voor de
hand liggende redenen zo snel afscheid moet
nemen van zijn geliefdes, maar zijn necrofiele
verlangen zelf blijft letterlijk en figuurlijk toch
een beetje te ver van je bed.

Lijk van een jongetje
Wittkops novelle kan ons dus nog moeilijk
verontrusten, maar slaagt daar in één scène
toch in. De weerzin bekruipt je wanneer
Lucien met klinische precisie beschrijft hoe
hij zich aan het lijk van een zesjarig jongetje
vergrijpt. Hier raakt de schrijfster aan het
enige seksuele taboe dat vandaag nog wel
overeind staat: pedofilie. Hoewel het voor
Lucien fundamenteel is, doet het er voor ons,
uiteindelijk, dan ook nauwelijks toe dat het
misbruikte jongetje dood is. In ons hoofd lijkt
een hiërarchie der perversiteiten te bestaan.
Je vergrijpen aan een lijk is minder erg dan
aan een kind.

De hoofdreden daarvan lijkt me te zijn dat
pedofilie géén ver-van-ons-bedshow is.
Daarmee bedoel ik niet zozeer dat iedereen
onbewuste pedofiele gevoelens koestert (hoe-
wel Freud er ongetwijfeld anders over denkt),
als wel dat iedereen kinderen heeft of kent en
zich dus heel goed kan voorstellen hoe ver-
schrikkelijk het moet zijn als zij misbruikt
zouden worden. En natuurlijk is iedereen ook
kind geweest. De herkenning is hier haast in
lijf en leden aanwezig.

Dat alles wordt versterkt door het feit dat
kinderen meer dan ooit symbool staan voor
de hoop. In dit 21ste-eeuwse tranendal dat we

elke dag op de beeldbuis zien en waarin de
meest aberrante vormen van seksualiteit
slechts een muisklik verwijderd zijn, vormen
de kinderen voor velen de laatste plek van
onschuld. Als ook die aangetast wordt, kun-
nen we er bij wijze van spreken al helemaal
mee ophouden. Geen wonder dus dat we
meer dan ooit steigeren als het over pedofilie
gaat.

De enige zuivere liefde
Lucien kan ons daarom slechts verontrusten
als hij aan dat ene grote taboe raakt, want
voor de rest vormt hij nu net de absolute
tegenhanger van de pedofiel.

Terwijl Lucien streeft naar de enige liefde
die in zijn ogen zuiver is omdat ze onmogelijk
beantwoord kan worden, zal de pedofiel
noodzakelijkerwijs de zuiverheid perverte-
ren. Luciens slachtoffers moeten de dood
bereikt hebben, die van de pedofiel moeten er
zo ver mogelijk van af staan. De ene neemt

afscheid van hen omdat ze beginnen te rotten,
de ander omdat ze beginnen te leven, met
andere woorden volwassen worden.

Lucien vormt voor ons dan ook het spiegel-
beeld van de pedofiel. Zelf noemt hij zich ech-
ter ‘het spiegelbeeld van de dood’. Maar mis-
schien is dat uiteindelijk wel hetzelfde, want
pedofilie is voor ons de dood van alle hoop.
Als de onschuld van het kind afgenomen
wordt, verliezen we het laatste waarin we ons-
zelf hopeloos proberen te herkennen: de zui-
vere jeugd.

Kan een schandaalromanuit 1972 over
necrofilie ons anno 2013 nog choqueren?
We legden het boek voor aan schrijver
YannickDangre.

In ons hoofd lijkt een
hiërarchie der perversiteiten
te bestaan. Je vergrijpen
aan een lijk isminder erg
dan aan een kind

●●●●●

Gabrielle Wittkop,
De necrofiel, Van
Gennep, 9,90 euro.
Vertaling: Hester Tollenaar.Vertaling: Hester Tollenaar.

● Felicien Rops,
Le sacrifice.
© FeLicien Rops

Spiegelbeeldenvandedood

FAITS DIVERS
Bestsellerauteur schenkt
1 miljoen aan boekhandels
De Amerikaanse bestsellerschrijver James
Patterson schenkt 1 miljoen dollar aan de
lokale boekhandels in de Verenigde Staten.
Patterson doet dat in het kader van een
campagne om kinderen aan het lezen te
krijgen. “Een hoop boekhandels en biblio-
theken verdwijnen. Dat is geen goede zaak.
Een miljoen dollar is een eerste start.” Het
geld gaat naar onafhankelijke boekhan-
dels, op voorwaarde dat ze een afdeling
kinderboeken hebben.

Jonathan Franzen haalt
zwaar uit naar Amazon
Amazonbaas Jeff Bezos is een verwoester
van de literaire cultuur, zo schrijft
Jonathan Franzen. De Amerikaanse
schrijver spuwde zijn gal dit week-
end inTheGuardian, in een essay
over de Oostenrijkse satirische
schrijver Karl Kraus. Bezos lijkt “op
een van de vier ruiters van de
Apocalyps. Amazon wil een wereld
waarin boeken ofwel via hen in
eigen beheer verschijnen, ofwel

door Amazon zelf worden uitgegeven, met
lezers afhankelijk van Amazonrecensies,
en auteurs die verantwoordelijk zijn voor
hun eigen promotie.”

Ook Twitter en Facebook (“weerzin-
wekkend, alziend ding dat alles in de

gaten houdt”), krijgen billenkoek.
Volgens Franzen betekent het dat

“werk van kletskousen en kwette-
raars en opscheppers zal floreren,
zeker als er mensen zijn die geld
neerdokken om honderden vijf-

sterrenrecensies tevoorschijn
te toveren.”

Booker Prize opent deur
voor Amerikanen
De belangrijkste Engelse literaire prijs, de
Man Booker Prize, zou vanaf 2014 open-
staan voor Amerikaanse auteurs. Tot op
heden konden enkel schrijvers uit Groot-
Brittannië, Ierland of het Gemenebest de
prijs ter waarde van 58.000 euro opstrij-
ken.TheSundayTimesvernam dat de Boo-
ker Prize-organisatie aan haar formule
sleutelt en vindt dat Amerikanen uitsluiten
een anachronisme is. Van de zes genomi-
neerden dit jaar wonen er vier in de VS.

Uitgeverij Coppens &
Frenks stopt ermee
De Nederlandse uitgeverij Coppens &
Frenks, befaamd voor haar fraaie uitgaven
van aan het stof ontrukte klassiekers, gooit
binnenkort de handdoek in de ring. George
Coppens (69) zegt dat de marktomstandig-
heden magerder zijn dan ooit en de boek-
winkels zijn titels voorzichtiger inkopen.
“En ik ben een oude knar aan het worden”,
zegt hij indeVolkskrant, “dat komt er ook
bij.” Coppens startte de uitgeverij in 1985
met zakenpartner Ton Frenks. (DL)

‘I

wekkend, alziend ding dat alles in de


