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Op de Ensors heeft iedereen prijs (of toch een nominatie)
‘Girl’ versierde zaterdag in
Oostende acht Ensors. Durf
is al lang geen vies woord
meer, maar blijft dat ook
zo?

RUBEN AERTS

Alle winnaars op het podium.
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Bepalend is de houding van het
Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)
en zijn intendant Erwin Provoost.
Hij bewaakt sinds anderhalf jaar
de subsidiepot. In zijn memoran
dum aan de Vlaamse regering had
Provoost het enkele maanden ge
leden nog over het veiligstellen
van de Vlaamse identiteit. Maar
daar is een film als Girl nu net niet
mee bezig. Hoeft dat dan?
Wat met Niet schieten van Stijn
Coninx? De film over de Bende
van Nijvel legde een trauma bloot
dat destijds vooral nationaal

speelde. In Oostende had Niet
schieten net als Girl negen beeld
jes kunnen pakken, maar het bleef
bij de twee publieksprijzen. Voor
een crowdpleaser die het afgelo
pen jaar ruim 400.000 bezoekers
wist te verleiden, is die erkenning
helemaal op haar plaats.

Koers
Urbanus kan je Vlaams erfgoed
noemen (en de man zelf zal het
graag genoeg horen). Maar wie
zag de slappe animatiefilm Urba
nus, de vuilnisheld, die een half

Gender

‘Hen’ maakte ‘hun’ beslissing
afgelopen weekend bekend. Na
dat Sam Smith in mei 2014 als ho
moseksueel, in oktober 2017 als
‘evenzeer man als vrouw’, en in
maart 2019 uit de kast was geko
men als ‘nonbinair’, wil de zanger
voortaan niet langer met hij of zij
aangesproken worden, maar met
het genderneutrale ‘hen/hun’.
Volgens zijn omgeving heeft
Smith, die in 2012 de wereldhit
‘Latch’ scoorde met de band Dis
closure en internationaal succes
oogstte met ‘Stay with me’, ‘I’m not
the only one’ en ‘Promises’, diep
nagedacht over de beslissing, die
hen eerst aan hun vrienden mee
deelden. De eerste die hen daarin
volgde, was radiopresentator Ja
mes Barr, die tweette dat ‘hen zo
gelukkig en bevrijd klonk’. Inmid
dels is de Wikipediapagina van de
ster al aangepast. Hen wordt wel
nog steeds ‘singer’ genoemd.
Smith is niet de eerste artiest
die ervoor kiest om met gender
neutrale voornaamwoorden te
worden aangesproken. Acteurs
als Jonathan Van Ness (Queer

eye), Indya Moore (Pose) en Asia
Kate Dillon (Parabellum en Oran
ge is the new black) namen die be
slissing al eerder.
Velen van hen lopen niet echt
te koop met hun beslissing. ‘Ik heb
niet het gevoel dat de mensen
klaar zijn om dit te begrijpen’, zei
Indya Moore in L’Officiel Magazi
ne. Ook Smith botste de voorbije
dagen op het internet op een ne
gatief koor. ‘Hij heeft een manne
lijk geslachtsdeel dus is hij een
hij’, klonk het.
Maar op Instagram vraagt hen
om ‘alsjeblieft alsjeblieft te probe
ren’, al lijkt hen daar zelf nog wat
moeite mee te hebben, aangezien
Smiths hele post in de ikpersoon
geschreven is. ‘Ik begrijp dat er
vaak fouten gemaakt zullen wor
den, dat ik verkeerd gegenderd zal
worden. Ik zit nog niet in de fase
dat ik uitgebreid en eloquent kan

‘Ik zit nog niet in de
fase dat ik uitgebreid
en eloquent kan
vertellen over wat het
betekent om
nonbinair te zijn, maar
ik kan niet wachten tot
die dag komt’

‘Geprangd tussen nazisme,
communisme en populisme’
De HongaarsJoodse
schrijver György
Konrád overleed op
86jarige leeftijd in
Boedapest. Hij gold
jarenlang als
Nobelprijskandidaat,
maar won nooit.
Helaas, want zijn werk
behoort tot het beste
van de 20ste eeuw.
JOHAN DE BOOSE

Ramsey Nasr wint
prijs voor beste acteur

vertellen over wat het betekent
om nonbinair te zijn, maar ik kan
niet wachten tot die dag komt.’
Smith veranderde zijn Twitter
biografie inmiddels wel in ‘they/
them’ of ‘hen/hun’.

Impact
Zijn beslissing zal de discussie
over de grammatica van een taal
opnieuw aanporren. Voorstan
ders van ‘hen/hun’ argumenteren
dat taal ‘levend’ is en dat het niet
opgaat grammaticale zuiverheid
in te roepen om transfobe spot te
ventileren. Tegenstanders vinden
dat ze niet gedwongen kun
nen worden om hun res
pect uit te drukken in een
nieuw grammaticaal sys
teem.
In de lgbtqgemeen
schap wordt Smiths be
slissing warm ontvan
gen. ‘Hun zichtbaar
heid zal een grote im
pact hebben’, denkt
‘trans engagement
manager’ Toryn Gla
vin op de website
van de BBC. ‘Hen
bereikt veel men
sen in kleinere ste
den.’ (vpb)

Sam Smith.

In vijftien
categorieën
maakten
telkens vijf
films kans op
een beeldje,
terwijl het
VAF jaarlijks
maar acht à
negen films
kan steunen

jaar geleden in de zalen kwam?
Als er iemand niet wakker ligt van
die fameuze identiteit, dan is het
wel de Vlaamse bioscoopbezoe
ker. Anders was hij beslist ook
massaler opgedaagd voor Ken
neth Mercken zijn debuutfilm
Coureur of Engel van Koen Mor
tier, geïnspireerd door wielergod
Frank Vandenbroucke. Wat is er
immers meer Vlaams dan koers?
Vooral de poëtische aanpak
van Mortier maakte indruk, maar
erkenning met (minstens) een no
minatie in de categorie beste film
zat er voor Engel niet in. Trio, een
frivool experimentje van en met
Bruno Vanden Broecke, Ruth
Beeckmans en Matteo Simoni, is
wel een van de vijf beste films van
het jaar, of toch volgens de leden
van de Ensor Academie. Terwijl
dat toch vooral een soort verfilmd
theater was.
Het blijft een gekke bedoening,
die Ensors. In vijftien categorieën
maakten telkens vijf films kans op
een beeldje, terwijl het VAF maar
de centen heeft om jaarlijks aan
acht à negen filmproducties ont
wikkelingssteun toe te kennen.
Daar zit zeker een kinderfilm bij.
Zo is al snel elke Vlaamse film wel
ergens voor genomineerd. Is het
dan niet beter om per categorie
enkel de winnaar bekend te ma
ken, zonder nominaties? En waar
om niet gaan voor een samenge
voegde acteercategorie? Girl was
de uitgelezen film om zo’n state
ment te maken.
Niet alleen films maar ook fes
tivals moeten durven, als ze rele
vant willen zijn.

Nederlandse
theaterprijzen

Sam Smith wordt ‘hen/hun’
Sam Smith is de eerste
mainstreampopster die
zichzelf niet langer als
mannelijk of vrouwelijk wil
laten aanspreken.
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György Konrád (19332019)

ANALYSE: de relevantie van Vlaamse filmprijzen

Prijsuitreikingen hadden al
grotere verrassingen in petto dan
de tiende editie van de Ensors. Die
Vlaamse filmprijzen, gekozen
door de 839 leden van de Ensor
Academie, sloten het afgelopen
weekend in Oostende het filmfes
tival af.
Het bejubelde Girl van Lukas
Dhont was gulzig en dat verbaas
de niemand. Het heftige verhaal
van een meisje met een jongensli
chaam en een ballerinadroom
kaapte acht beeldjes weg, onder
meer voor beste film, regie, acteur
(Victor Polster) en scenario. De
Belgische Oscarinzending wist
weliswaar de leden van de Oscar
Academy niet te overtuigen, bij
ons groeide Girl uit tot een feno
meen – ook over de taalgrens. De
film lokte meer dan 275.000 land
genoten naar de zalen.
Girl bewees het afgelopen jaar
dus dat het kan: in eigen land een
breed publiek inpakken na een ze
getocht op een cinefiel onderonsje
als Cannes. Durf is al lang geen
vies woord meer, en hopelijk blijft
dat ook zo.
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De Nederlandse en in Vlaan
deren bekende acteur Ramsey
Nasr heeft gisterenavond de
Louis d’Or gekregen voor zijn
rol als Jude in Een klein leven,
de theaterbewerking die regis
seur Ivo Van Hove maakte bij
het Internationaal Theater Am
sterdam op basis van het gelijk
namige boek van Hanya Yanagi
hara. Nasr speelt daarin een ge
tormenteerde man met heel wat
jeugdtrauma’s die zichzelf ver
minkt.
‘De aftakeling die Ramsey
Nasr speelt, is bijzonder aangrij
pend en toont een emotionele
en fysieke slijtageslag’, zo
schreef de jury. ‘De ellende
waarmee Jude wordt geconfron
teerd zou gemakkelijk tot over
daad kunnen leiden, maar Nasr
verliest zich niet in een stati
sche demonstratie van grote
dramatiek. (...) Vernuftig creëert
hij Jude aan de hand van de
scherven van een gedoemd le
ven.’
Actrice Hannah Hoekstra
won de Theo d’Or voor haar
overweldigende acteerprestatie
als kwetsbare drugsverslaafde in
People, places & things. De
Vlaamse Kristien De Proost was
ook genomineerd voor haar rol
in All inclusive.
(ft)

G

yörgy Konráds leven
was getekend door de
tragedies van zijn
tijd. Hij was zes jaar
toen de Tweede We
reldoorlog uitbrak. Tal van zijn
vrienden en familieleden, onder
wie zijn ouders, werden door de
nazi’s gedeporteerd, maar hij kon,
samen met zijn zus en twee neven,
door een gelukkig toeval, ont
snappen aan de deportatie. Na de
oorlog volgde de SovjetRussische
bezetting in Hongarije.
Hij studeerde literatuur, socio
logie en psychologie en debuteer
de in 1969 met De bezoeker. Zijn
werk was nagenoeg de hele Sovjet
tijd verboden, omdat hij geen blad
voor de mond nam. Zo schreef hij:
‘De politicus is een spreekbuis die
in de taal van het “wij” het algeme
ne vertegenwoordigt. De schrijver

is een antipoliticus – dat is heel
wat anders dan een apoliticus –
die zich als hyperindividualist al
tijd tegen dat “wij” zal verzetten.’

Monologues intérieurs
In de jaren 90, na de val van de
SovjetUnie, werd hij op grote
schaal vertaald en gepubliceerd.
In ons taalgebied verwierf hij on
der meer bekendheid door zijn op
treden in Nauwgezet en wanho
pig, een 12 uur durende televisie
serie van Wim Kayzer voor de
VPRO eind jaren 80. Het motto
van die serie was: ‘Op de vraag
naar de zin van het leven ant
woordt iedereen met zijn levens
loop.’ Dat is een citaat uit een van
Konráds mooiste boeken, Tuin
feest, waarin een man zijn leven
vertelt, terwijl hij in een tuin zit,
aan een tot tafel verbouwde graf

‘Schrijven is
zwakheid. Als ik
werkelijk tot rust
was gekomen, zou
ik niet meer
schrijven, zou ik
niet proberen aldus
mijn leven te
verlengen’

steen, waaraan de doden moeite
loos aanschuiven. ‘Van overzee en
uit het graf, kom naar de tuin,
vrienden, levenden en gestorve
nen! Nu wij hier zo gezellig bij el
kaar zitten, kunnen we een tuin
feestje organiseren.’ Het boek is
tegelijk ‘een familieroman en een
kroniek, gedenkboek en droom
dagboek, inventaris van nullitei
ten – nimmer te voltooien’.
Later volgden nog meer mees
terwerken: Melinda en Drago
mán, Zonsverduistering, Het ver
driet van de hanen, Slingerbewe
ging en vooral de novelle Geluk
(2001), waarin hij de essentie van
zijn werk heeft gevat. Het zijn alle
maal monologues intérieurs, of
wel van hemzelf, ofwel van een
personage dat hem dierbaar is.
Zijn stijl is doorgaans poëtisch en
badinerend, zacht kabbelend,
maar tegelijk trefzeker en scherp.
Zonder stemverheffing of grootse
woorden vertelt hij over zijn pijn
lijkste herinneringen. Van tijd tot
tijd laat hij evenwel met dostojev
skiaans vernuft personages met
elkaar botsen, wat prachtige pole
mische pagina’s oplevert.
Centraal in zijn werk staan het
individu en zijn vrijheid. Uiter
aard is zijn oeuvre onverkort be
paald door de Tweede Wereldoor
log en het verdriet om de dood van
zijn naasten. Schrijven had voor
hem wel degelijk iets therapeu
tisch. In Tuinfeest stelt hij het re
soluut: ‘Schrijven is zwakheid. Als
ik werkelijk tot rust was gekomen,
zou ik niet meer schrijven, zou ik
niet proberen aldus mijn leven te
verlengen.’
Konrád was een tijdlang voor
zitter van de internationale schrij
versorganisatie PEN en voorzitter
van de Berlijnse Kunstacademie.

Moslims

Konrád in 1998.
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Sinds het regime van Viktor Or
bán in Hongarije en de verruwing
van het Westen zag Konrád tot
zijn ontzetting een terugkeer van
het antisemitisme. De vrijheid
waar hij zijn hele leven voor had
geijverd, werd opnieuw aan ban
den gelegd. Zijn visie op de toe
komst van Europa werd almaar
somberder, en hij verbaasde in de
laatste jaren vriend en vijand met
felle kritiek op het toenemende
aantal moslims in de westerse we
reld: ‘De moslims hebben de intel
lectuele fermentatie van renais
sance en verlichting niet meege
maakt. Dat kan leiden tot gekke
stemmingen. Ik denk niet dat het
een bewijs van racisme is om dat
te erkennen.’
Stefan Hertmans, die Konrád
goed kende, zegt dat de melan
cholie in diens laatste jaren de
overhand had. ‘Hij voelde op
nieuw, zoals onder de communis
ten, vijandigheid tegenover zijn
werk. Hij was bezorgd voor het lot
van zijn kinderen. Geprangd tus
sen het nazisme, het communis
me en het nieuwe populisme: zie
daar de politieke context van zijn
leven.’

