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‘De feministen zullen niet blij zijn’, zei Paul Verhoeven
voor de première van Elle. Journalisten Heleen
Debruyn, die ook radio maakt over seks en lichaam,
en Hans Vandeweghe, die testosteron wel prima vindt,
gingen samen kijken hoe seksistisch de film nu wel is.

reportage.
De controversiële film ‘Elle’, door de ogen
vanHans Vandeweghe enHeleen Debruyn

De oerman, de sexperte en
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aul Verhoevenheeft vanuit feministische
hoek al een stevige hoopbagger over z’n
kop gekregen, voor zijn films vol onver-
bloemde seks en duisteremanipulatieve
vrouwen.NuElle in de zalen loopt, ver-
wacht hijmeer vanhetzelfde. “De feminis-
ten zullen vast niet blij zijn”, kietelde hij ze

al voor de film in première ging.
Mijn seksisme-sensor stonddus strak gespan-

nen enwerdmeteenna de begincredits al gebom-
bardeerdmet een erg plastische verkrach-
tingsscène. Toch ging de sensor nogniet
aanhet piepen. Ikwenddeniet eens
mijn blik af. Na vijf seizoenenGameof
Thrones,waar verkrachtingen achte-
loos in de plotworden gegooid, ismijn
drempel voor gefilmd seksu-
eel geweld erg laag geworden.
Bovendienwas deze scène,
anders dan zo vaak inGame
of Thrones, helemaal niet gra-
tuit: de verkrachtermet z’n
potsierlijke bivakmuts stootte
de plot effectief stevig in gang.
Nee, ikmoest vooral

lachen, omhoeVerhoevende
scène in beeld bracht, deels
door de ogen vande kat van
Michelle: nieuwsgierigmaar
onbewogen kijkt het beest toe
hoehaar baasje bezeten
wordt door een indringer. Zo zijn kattennu een-
maal. Dat zette de toon voor de rest van de film.
Ellewas verbazend vaakhilarisch. De film is geen
erotisch drama, noch een zuivere thriller of film
noir: Verhoeven schippert tussen al die genres en
gooit er nogwat snuifjes van een spitse zedenko-
medie tussen.
Hij neemt zichzelf noch zijn critici al te serieus.

Genietend van zijn rol als provocateur pest hij ze
zelfs een beetje.Met een onuitstaanbaar perso-
nagemet een voorliefde voor Simone de
Beauvoir, ofmet eengratuitebijna-maar-net-niet
lesbische scène.OokvoordeBechdel-test zakthij
hopeloos. Eenfilmslaagt voordie test als ermin-
stens tweebij naamgenoemdevrouwen inver-
schijnen, diemet elkaarpratenover iets anders
dan ‘mannen’. Zijn sterkgeschrevenvrouwelijke
personageshebbenweliswaarnamen,maar
lamenterenalleenovermannen.Dus ja,mijn seks-

<zaterdag 28/05/2016 49

de ‘verkrachtingskomedie’

Zachtjes zoemt de seksisme-sensor

P isme-sensorginghier endaar zachtjes aanhet zoe-
men,precies zoalsVerhoevenhet graagheeft.
Toch slaagt hij er tussen alle kolder, seks en

geweld doorwel in omwezenlijke vragen over
seksualiteit en seksueel geweld op tewerpen.
Verfrissend genoegwenteltMichelle zich niet in
haar rol als slachtoffer. Na de brute verkrachting
veegt ze achteloos het gebroken servies bij elkaar
en bestelt ze sushi. Ze trommelt de politie niet op,
maar gaat zelf,met enigszins dubieuzemethodes,

op zoeknaar haar aanvaller. In sommige
scènes lijkt ze die hele verkrachting zelf
gewoon vergeten te zijn.
Umerkt het al:Michelle een com-

plex karakter noemen, is een eufe-
misme van jewelste. Ze is rijk gewor-

denmet het ontwikkelen van
videogameswaarin brutale
verkrachtingen vermaak voor
nerds zijn, ze slaaptmet de
man vanhaar beste vriendin, is
onhebbelijk tegenhaarmoe-
der enhaarwerknemers en
flirt onbeschaamdmet haar
getrouwdebuurman.Heel af
en toemeen ik temerkendat
ze geniet van de aandacht van
haar aanvaller. “Schaamte is
niet sterk genoeg omons te
verhinderenwat dan ook te
doen”, zegt ze in eenprachtige

scène tegenhaar beste vriendin. Schaamteloos is
ze zeker, net als zowat alle anderemannelijke én
vrouwelijke personages.We zijn allemaal potenti-
ële perverten, lijkt Verhoeven tewillen zeggen.
Toch zettenVerhoeven endemagistrale

IsabelleHuppertMichelle zo neer dat ik haar,
ondanks haar eigenaardigheden enhoewel ze
volkomen verknipt op de verkrachting reageert,
nooit anders kan zien dan als slachtoffer vanhaar
manipulatieve verkrachter.
Huppert zei, vermoedelijk omzichzelf in te

dekken tegen controverse, dat de film “geen state-
ment is over verkrachting”. Ik zag inEllenet een
uiterst krachtig statement tegen verkrachting:
ook onhebbelijke, complexe en enigszins per-
versemensen kunnen verkrachtworden. En ook
zij hebbenhet niet verdiend.

HELEEN DEBRUYNE

‘Ook onhebbelijke
en enigszins perverse

mensen kunnen
verkracht worden.
En ook zij hebben
het niet verdiend’
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iemoderne redacties toch: zebestaanalleen
noguit vrouwen,hipsters, homo’s enhete-
romannendieoverhunkinderen schrijven
–deoerman is er eenbedreigdediersoort.
Dushaaldenzemij in volle voorbereiding
opdehete sportzomeruitmijngrot, omaan
dezijde vanHeleen, eendertig jaar jongere

en,net als ik, indevrouwelijke erectie gespeciali-
seerdepodcaster/journaliste, eenfilmtebekijken.
Wemoesten samennaarEllevanPaul

Verhoeven, regisseur vanBasis Instinct. Indeverte
had ik iets opgevangendatdefilmvrouwonvrien-
delijk zouzijn. Zoals ookBasic Instinct, zei collega
Heleen.Vrouwonvriendelijkwektbijmij nog
hooguitmedelijdenop, sinds ikookdatbrand-
merkkreegvaneenmenopauzerendeblogster
zonder lezers. En toenbeldedebaas, debazinom
precies te zijn,methetdwingendverzoekomop
kostenvandezaaknaardebioscoop te gaanen
mijnmannelijk licht te laten schijnenophet ver-
toonde.
Eerst even tweedingen.Bij ontstentenis vaneen

man-ventopde redactie, ben ik totmachogepro-
moveerdmaardat is eenvergissingén tijdelijk.
Oké, ik komuit de topsport endat is een sector
waarindevrouwniksbeter kandandemanen
dusweetwathaarplaats is.Geldt dat voorandere
sectoren?Neen, degemiddeldevrouwzalmeestal
beter scorendandegemiddeldeman,maaronder
deoutliers –debuitenbeentjes, innegatieve en
positieve zin – zul je overal enaltijdméérmannen
danvrouwenvinden.Banmij, blogmij, blockmij,
ontslamij,whatever,maar ik geloof indeenerzijds
discriminerendeenanderzijdsdestructievekracht

Ikhebniksmet geweld.Niet in eenvoetbalsta-
dion,niet op straat, niet in eenbetogingenalhele-
maalniet bij seks.Mijnfilosofie is:mannenzijn er
omdevrouwteplezierenenhoebedrevener ze
daar in zijn, des temeerplezierbelevenzeer zelf
aan. (Voorboekingen: info@demorgen.be.)
Zoals allepersonages indefilm, isMichelle ver-

knipt (dat legt ze zelf uit); zewordt vreselijk geloof-
waardigneergezet door een schitterende Isabelle
Huppert.Alheel snel ontdek je een tweede laag, als
zeop restaurant vertelt overhaar verkrachting.
Iedereen is verbouwereerd, deoberkomtenzij
zegt: bon,wegaanbestellen, zeker?Waarophaar
ex-manvraagt: violée, en vrai?Voorecht?
BegrijpelijkdatVerhoevendezefilm inhet liber-

tijnseFrankrijkheeftmoetendraaien,wantdie
tweede laagzoudendeAmerikanennooit hebben
ontdekt. Laat staandederdeenvierde.
Defilm isniet pornografisch, ookgeen thriller

wantbehalve indeopeningsscèneheb jenadien
het gevoel dathetwel goedkomtmetdie sterke
vrouw, enevenmin ishet eendrama.Het is een
veellagige zwartekomedie,maar ik stelmijwel de
vraagofdefilmgeschikt is voorwie freudiaansop
zoek isnaar eenantwoordopdevraag ‘Waswill
dasWeib?’ In elk gevalnietwatde eerste laagvan
Elle suggereert, lappenenvuistslagen, de totale
onderwerpingendaarna rammen totbloedens
toe.Demannelijke adolescentdie vorig jaarFifty
Shades ofGreyheeft gezienennuElle, krijgtwel
eengevaarlijk, verkeerdbeeldoverde seksualiteit
vandevrouw.

HANS VANDEWEGHE

Will das Weib vuistslagen? Ik dacht het niet

D van testosteron.Tweedeopmerking: vanafnugaat
het overdefilm,dus ‘spoiler alert’.
Defilmbegintmet eenverkrachtingende

vrouwzoudat leukvindenenzouopdenduur
naardeverkrachter verlangenenzouer een spel-
letjemee spelen. Zowerddefilmsamengevat,
maardat is kort doordebocht.Devrouw indefilm
vindthethelemaalniet leukdat ze vuistslagen
krijgt enbrutaal verkrachtwordt. Ze ziet eruit als
eenbokser enbloedt tussenhaarbenen.Ze iswel
gefascineerdengaat vreemdgenoegnietnaarde
politie endaarheeft ze zohaar redenenvoor.

Demannelijke adolescent
die Fifty Shades of Grey
heeft gezien en nu Elle,
krijgt een gevaarlijk,

verkeerd beeld over de
seksualiteit van de vrouw

; Still uit de film Elle.
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