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k was mij ten behoeve van deze rubriek net een 
beroerte aan het ergeren aan de filmpjes van de
Blankenbergse YouTuber Nathan Vandergunst – 
Acid voor de fans – toen ik mij herinnerde dat Bart
Moeyaert afgelopen zondag op de Zweedse televisie
is geweest. Ik besloot het afdalen-in-de-vreugdeloze-
krochten-van-de-puberende-vloggerziel voor beke-
ken te houden en repte me naar svtplay.se, waar ik
het tv-interview met Moeyaert herbekeek. En visst
nog, ik werd op slag weer vrolijk.

Dat kwam deels omdat Bart Moeyaert nog altijd in de
Astrid Lindgren Memorial Award-hemel vertoefde en er
geen besmettelijker emotie bestaat dan blijdschap,
maar vooral omdat interviewster Jessika Gedin hem
prachtige woorden ontlokte.

Toen ze Moeyaert vroeg waar en wanneer zijn schrij-
verschap precies ontkiemd was, vertelde hij dat hij als
kind vaak onder de familiale eettafel was gaan liggen. Dat
hij er daar een gewoonte van had gemaakt om de plui-
men op de schoenen van zijn grootmoeder door zijn vin-
gers te laten glijden, terwijl hij aandachtig luisterde naar
de verhalen die zijn broers boven het tafeloppervlak ver-
telden. En dat hij daar zo gelukkig van was geworden.
Omdat hij op die momenten besefte dat hij ook in een

meer beschouwende rol
tot zijn clan kon behoren.
Dat hij tegelijkertijd een
buitenstaander en een in-
sider kon zijn. Dat hij de
wereld, die hem vaak veel
te groot leek, tot gerust-
stellender proporties kon
herleiden door hem selec-
tief te observeren en er
vervolgens over te schrij-
ven.

Jessika Gedin had Bart
Moeyaert ook kunnen 
vragen of jeugdliteratuur
wel een volwaardige vorm
van literatuur is. En of
480.000 euro prijzengeld
niet van het kapitalistische
te veel is. Maar dat deed

ze niet. Ze stelde een handvol essentiële vragen en blonk
vervolgens uit in een onder interviewers zwaar onder-
schatte discipline: zwijgen. Bart Moeyaert kreeg alle
ruimte om de antwoorden op haar vragen haast net zo
bedachtzaam te formuleren als de zinnen in zijn boeken.

Of ik langzaam maar sluw aan het toewerken ben naar
de stelling dat een boekenprogramma in primetime ook
op Canvas niet zou misstaan? Ik roep nog liever “I HEAR
YOU GUYS HAVE REALLY SMALL DICKS” in een Ameri-
kaans redneck-café dan die discussie opnieuw voor ge-
opend te verklaren. Maar wat ik wél doe, is het tv-gesprek
van vijftien minuten springlevend en luie interviewers
morsdood verklaren. Ook een interview van een kwartier
kan fantastische televisie opleveren. Alleen moet je als in-
terviewer dan niet proberen om in 15 minuten zo veel
mogelijk quotes te verzamelen, maar wel om in die tijd
tot de absolute kern van je gast door te dringen. Dat is net
iets moeilijker dan Jessika Gedin laat doorschemeren.
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Ook een
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opleveren

zet deze week de blik op
oneindig. vandaag schrijft
hij over het interview met
schrijver Bart Moeyaert 
op de Zweedse televisie.

onder de mat vegen van iemand geaardheid of
klassieke  love interest tussen een overwegend
blanke heteroseksuele man en blanke heterosek-
suele vrouw; Comic-Con Londen was er in 2016
wel klaar mee. Ze lanceerde toen een campagne
waarin via een trailer twee homoseksuele super-
helden annex geliefden werden getoond. Het
filmpje eindigde met een innige kus en de tekst
“It’s time all superheroes were accurately portrayed
on screen. Tell the studios to stick to the script.” Met
de trailer wilde men Disney, dat eigenaar is van
de Marvel-films, en Warner Bros., dat zich ont-
fermt over de DC-films, aansporen tot meer di-
versiteit. Jonge lgbtq’ers zouden nood hebben
aan eigen helden, zo werd geargumenteerd.

#METOO
Waarom homo’s en lesbiennes vandaag onderver-
tegenwoordigd zijn in superheldenfilms, weet Mi-
chael De Geynst (39), directeur van UGC Antwer-
pen en zelfverklaarde geek, ook niet. “Een van de
argumenten is dat men rekening moet houden met
landen als, pakweg China, die zulke diversiteit mis-
schien niet appreciëren. Maar of dat nog een argu-
ment is als je weet dat dit soort films er aangepast
worden en extra scènes  krijgen, al dan niet met
Chinese acteurs?” 

Volgens De Geynst heeft het ook te maken met
het medium op zich. “Strips zijn veel progressie-
ver en inclusiever. Ze hebben ook een ander tempo,
waardoor bijna alles kan. Zo was Captain America
een tijdlang zwart, was Thor een vrouw, Spider-
Man een latino en The Wasp een Russische migrant
die problemen had met zijn asielaanvragen voor
de VS. (grijnst) Je ziet, daarin kan alles. In de strip
bouw je zoiets geleidelijk op. Daarin maken ze
ook gebruik van parallelle en alternatieve universa.
Werkt het niet, dan begin je toch gewoon opnieuw
met een verhaallijn in weer een ander universum.”

De Geynst ziet wel progressie bij Marvel en DC.
“Vooral bij DC is er de jongste jaren iets veranderd.
Daar heeft men bijvoorbeeld plots meer vrouwen
als scenaristen aangeworven. Ik denk dat dat alles
een uitloper  is van de #MeToo-beweging. Men
kwam erachter dat veel van hun auteurs schreven
over seksisme en racisme maar er zelf niet altijd
een blanco strafblad op nahielden. Ook is men er
intussen van overtuigd dat  niet enkel die witte

blanke man superheld kan blijven. Kan
natuurlijk ook bijna niet in dit genre, waar super-
helden – vaak mutanten – centraal staan. Dat gaat
sowieso al om anders zijn, dus uitsluiting en segre-
gatie. Het is dubbel interessant om binnen dat uni-
versum facetten van discriminatie aan te kaarten.
Ben je een mutant én gay, dan kan dat toch inte-
ressante verhaallijnen opleveren? Daar is men in-
middels wel achter.”

Intussen staat ook Hollywood niet stil. Toen Va-
riety op de Los Angeles-première van Captain Mar-
vel bij Marvels productiechef Victoria Alonso het
gerucht wilde confirmeren of er een film met
een  homoseksuele superheld als hoofdrolspeler
aankwam, bevestigde ze tot ieders verbazing: “De
wereld is klaar voor een openlijk homoseksuele su-

perheld”, klonk het. En dat zij en Marvel erg ge-
passioneerd waren door diversiteit. “Ons hele suc-
ces is gebaseerd op mensen die erg verschillend
zijn. Waarom ook niet? Waarom zouden we enkel
erkend worden door één type mens? We bereiken
een publiek over de hele wereld, en dat publiek is
divers en inclusief. Als we niet blijven focussen
op diversiteit en inclusie, falen we.”

Niet veel later liet ook Kevin Feige, directeur van
de Marvel Studios, zich in Entertainment Tonight
ontvallen dat het idee van een  lgbtq-superheld
‘gaande’ is. Hij ging nog een stapje verder door
eraan  toe te voegen dat “alles misschien sneller
komt dan men denkt”. Op de vraag of Marvel Stu-
dios ook dacht aan een verfilming van moslimsu-

perheld Kamala Khan of tiener-Avenger Nova, ant-
woordde hij: “Waarom niet allemaal samen?!”

Dat is een heel andere zienswijze dan jaren ge-
leden, toen Marvel weigerde in te gaan op de kritiek
dat het lgbtq-superhelden geen kansen gaf in grote
films en hun seksualiteit verborg voor het brede pu-
bliek. Onlangs confirmeerde Marvel Studios zelfs
dat het inderdaad op zoek was naar een openlijk
homoseksuele acteur om een homoseksuele  su-
perheld te spelen.

Waar Alonso en Feige naar verwezen is intussen
bekend: Hercules. Dat personage, een Avenger uit
de Griekse mythologie, zou de hoofdrol krijgen in
Marvels The Eternals. De Geynst: “Hercules, tja, dat
is altijd een wat slap afkooksel geweest van Thor.
Die halfgod uit de Griekse mythologie heeft altijd
een wat meer hedonistische levensstijl gehad. Hij
is voor zover bekend de eerste superheld die op-
biechtte alcoholist te zijn en naar de AA te gaan.
Hij  is bruter, minder sluw en krachtig dan Thor.
Hij is de man die een huis sloopt vooraleer hij er-
over heeft nagedacht. Maar hij heeft het hart wel
op de juiste plaats. In mijn tijd was hij hetero, nu is
hij homo, zeg je? Dat wist ik niet. (grijnzend) Tja,
elke goede superheld duikt tegenwoordig op in ze-
ventig reeksen in twintig parallelle universa. Je kan
nog amper volgen.”

Nu Wonder Woman en Captain Marvel – Marvel
Studios’ eerste film rond een  vrouwelijke super-
heldin –   succesvol zijn gebleken, staat de deur
open naar nog meer diversiteit. Ook lange tijd op
de lange baan geschoven:  andere nationaliteiten
als superhelden. Ook dat wordt nu aangepakt.
In Variety maakte Marvel Studios onlangs ook be-
kend dat het Destin Daniel Cretton onder contract
nam om Shang-Chi, te regisseren, hun eerste su-
perheldenfilm met een Aziatische protagonist.

Acteur Ryan Reynolds wrijft zich alvast in de
handen bij al dat nieuws.  Vanaf de eerste Dead-
pool-film liet hij zich al ontvallen dat het biseksuele
kantje van Deadpool weleens vorm mag krijgen.
In de twee films werd dat eerder subtiel aangekaart.
Zelfs flirten met Wolverine kon toen door de beugel.
Maar op een cynische manier. Volgens
Reynolds mag het allemaal wat explicieter. “Ik zal
niet degene zijn die die ontwikkelingen zal tegen-
houden”, wist hij. “Joepie, ik krijg een vriendje in
de derde film. Eindelijk!”
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Avengers: Endgame loopt nu in de zalen. Veel superhelden in het Marvel-universum hebben in de strip een andere geaardheid of zelfs etnische
achtergrond dan op het witte doek, maar daar zou in de toekomst verandering in moeten komen. © RV

‘Waarom zouden we enkel
erkend worden door één type

mens? Als we niet blijven
focussen op diversiteit 

en inclusie, falen we’
victoria alonso

PRODUCTIECHEF MARVEL

Winter in de lente en een knuffeljunk
Stars’ uit de Black
Panther-soundtrack.
A$AP Rocky & Joey
Bada$$ laten de win-
ter keurig nederdalen
over hun groove, Ro-
salía en The National
intrigeren. De pro-

beerseltjes van The Lumineers en
Matt Bellamy vergeten we liever.

Peter Doherty & The Puta
 Madres – Self Titled

★★★★★

Zingen is voor de vo-
geltjes, lijkt Peter Do-
herty te denken op zijn
nieuwste soloworp.
Zijn zang sleept zich
vaker dan anders rich-

ting riool, waar de rest van zijn
vege lijf zich ook te rusten legt na
een nachtje slempen. De vergelij-
king met solodebuut Grace/
Wastelands (2009) loopt op haast
elk ogenblik mank. Maar toch le-
vert hij met The Puta Madres al-
weer een delicate plaat af, waar
humor, broze schoonheid en een
aanstekelijk je-m’en-foutisme el-
kaar voor de voeten lopen. Wie
een soundtrack bij zijn roes of

kater zou willen, wordt
genereus bedeeld
door de knuffeljunk.
Maar wie hoopt op
een glimp van het tijd-
loze genie van The
 Libertines is eraan
voor de moeite. (GVA)

Winter is coming? Een blik 
uit het raam doet anders
vermoeden. Maar deze week
spant Game of Thrones toch
de kroon, naast het zijde -
zachte sussen van Aldous
Hard en de zachte zijde van
knuffeljunk Peter Doherty.

Aldous Harding – Designer 

★★★★★

Zo creepy en onwerelds als op
het door de pers be-
wierookte Party klinkt
Aldous Harding niet
op de opvolger Desig-
ner, haar derde plaat.
De Nieuw-Zeelandse
nam het album welis-
waar opnieuw op met

Various Artists – 
For The Throne 
(Music Inspired by
Game of Thrones) 

★★★★★

Zoals de film Roma
vorig jaar een resem
popartiesten tot mu-
ziek inspireerde, wekte het im-
mens populaire Game of Thro-
nes eveneens de muze van een
schare rock -en hiphopartiesten.
Ook al is het marketingplan ach-
ter For the Throne transparant –
snél incashen nu het laatste sei-
zoen wordt gehypet! – zijn de
bijdragen meer dan behoorlijk.
‘Power Is Power’ van SZA, The
Weeknd & Travis Scott is een
boeiend doorslagje van ‘All The

PJ Harvey’s luitenant John
 Parish, alleen domineert deze
keer een warmbloedig, haast
knus popminimalisme. Alsof ze
van een gure ochtend naar een
lentenamiddag schuifelt, waar ze
onder een waterig zonnetje haar
cryptische, existentiële bespie-
gelingen schetst. Soms neigt ze
naar het cultgroepje Broadcast,
zoals in ‘Zoo Eyes’ of in ‘Fixture
Picture’ dat zijdezacht sust maar

waar angst, paniek,
treurnis en verslaving
over de heg loeren.
Haar zang is er
 pakkender dan ooit.
Wordt dit haar
 definitieve doorbraak-
plaat?

LUISTERTIPS
Netflix maakt
nog steeds 
kans op Oscar

De Academy of Motion Picture
Arts and Sciences, die jaarlijks
de Oscars toekent, heeft mee-
gedeeld dat ze de criteria voor
de kandidaten van de filmprij-
zen niet zal wijzigen om Netflix
uit te sluiten. Een beweging
onder leiding van Steven Spiel-
berg tracht sinds maanden er-
voor te zorgen dat de films die
het videoplatform uitzendt,
geen Oscars meer kunnen win-
nen. De Academy handhaafde
uiteindelijk het tweede punt van
haar reglement, dat zegt dat
een film slechts zeven opeen-
volgende dagen in een zaal in
Los Angeles moet hebben gelo-
pen om in aanmerking te ko-
men voor de Oscars. (BELGA)


