
MEDIA & CULTUUR
GO

24 zaterdag 14 september 2019

MUZIEK

Album van
The Who
Fans van The
Who kunnen
toeleven naar
22 november,
want dan komt
WHO uit. De
songs voor het
nieuwe album
zijn in voorjaar
en zomer opge-
nomen en zoals
altijd geschre-
ven door gitarist
Pete Town-
shend. 

SERIE

Prequel van
Thrones
Zender HBO
zou dicht bij een
deal zijn voor
een prequel van
Game of Thro-
nes. Hierin
wordt het begin
en het einde
van House Tar-
garyen belicht,
een verhaal dat
zich 300 jaar
voor Game Of
Thrones af-
speelt. 

E r heeft nog niemand een rode sportauto
aangeschaft en ze wekken de indruk 
‘s avonds naar volle tevredenheid naast

moeder de vrouw op de bank te ploffen. Nog wel
tenminste. Want de mannen in mijn vrienden-
kring naderen allemaal die beruchte midlife.

Ik kende het woord nog niet, alleen in combi-
natiemet de toevoeging -crisis. Maar sinds Man-
nen in het Wildwordt uitgezonden op NPO 1
snap ik dat het iets is waar alle eind-veertigers of
begin-vijftigers doorheen gaan, ook als ze niet
ineens in een iets te krap leren jack thuiskomen.
Het is eigenlijk een omgekeerde puberteit: het
haar wordt minder, net als het libido. Oneerlijk
genoeg wordt het buikvet juist meer. Alleen de
knagende twijfel, die is hetzelfde als op je 15de,
zo blijkt uit het programma. Wie ben ik, wie wil
ik zijn en wat wil ik nog met mijn leven – dat
soort vragen kwelt de deelnemers. Of ze nu een
stoere opnameleider bij tv-shows zijn, een net
uit de kast gekomen jurist of een onderwijzer
die er ooit van droomde striptekenaar te worden.

U merkt: ik zit nu al twee donderdagen met
veel belangstelling te kijken. Wie weet heb ik er
iets aan, ooit. Presentator is Bert van Leeuwen,
die met zijn baardje-van-vijf-dagen en slobber-
shirt ook ineens in een midlifecrisis lijkt te ver-
keren. Maar die transformatie heeft alles te ma-
ken met de opzet van het programma: de man-
nen gaan in de Italiaanse Alpen de ruis in hun
hoofd te lijf met bonensoep, koude douches,
hout kappen, ademhalingsoefeningen en andere
groepssessies. Die bonensoep levert meteen ge-
spreksstof op bij het ontbijt de volgende dag.
Ferdinand lag zo te knetteren in zijn slaapzak,
dat de rest er niet van kon slapen. Al werkte een
hard matje op een stoffige zoldervloer ook niet
mee.

Die Ferdinand is vooralsnog de meest intrige-
rende deelnemer. Hij – notoire workaholic die
ook nog gemeenteraadslid is en bestuurswerk
doet in de kerk – wil de dagen in de Alpen ge-
bruiken om meer bij zijn gevoel te komen. Hij is
zakelijk in zijn intieme relaties, niet van de
‘knuffelritis’. 
Bovendien klaagt zijn vrouw dat hij liever

commentaar geeft dan complimenten. Diezelfde
Ferdinand bevond zich donderdag zomaar in
een groepsknuffel met Bert van Leeuwen en col-
lega-deelnemer Jacob. Hij hoefde niks te doen,
alleen maar de warmte te beleven, aldus Jacob.
Ferdinand reageerde voor een zakelijk iemand
behoorlijk opgetogen op deze geheel nieuwe er-
varing.
Als zijn vrouw maar niet ooit gaat wensen dat

hij gewoon een rode sportauto had gekocht in
plaats van met Bert op pad te gaan.

Quote van de dag

Had ik maar
een dagboek
bijgehouden

—Acteur Michael
Douglas (74) had graag
een geheugensteuntje
gehad om terug te
kijken op zijn leven

Midlife

ANGELA 
KIJKT TV

Ik hoef niks te
kunnen. Ga
gewoon in dat
huis zitten en
je bent op tv!
—Maarten Reesink, 
televisiewetenschapper

Het is maandag exact twintig jaar geleden dat Big
Brotherop de buis verscheen. John de Mols ‘stiekem
gluren’-programma ging de hele wereld over en veranderde
volgens makers en kenners niet alleen het tv-landschap. 

Het lijkt er sterk op dat fans
van Marvel en Star Wars hun
Netflix-abonnement aan de
kant zetten voor Disney+. Uit
onderzoek van deze krant, waar
ruim 24.000 respondenten aan
deelnamen, blijkt dat 54 procent
een abonnement op Disney+ aan
gaat schaffen. 21 procent van de
ondervraagden is van plan een
andere dienst op te zeggen.
Vooral Netflix moet het ontgel-
den. Bijna duizend mensen wil-
len hun abonnement op deze
streamingdienst stopzetten.

Netflix heeft in februari na-
melijk afscheid moeten nemen
van Marvel-superhelden als Iron

Man, Thor, Captain America en
Ant-Man, juist door de komst
van Disney+. De streaming-
dienst, die gisteren in Neder-
land, Canada en de VS is gelan-
ceerd, wilde de populaire series

en films naar het eigen on de-
mand-platform terughalen.
Toch ziet het overgrote deel

van de respondenten Disney+
niet als vervanging, maar als als
een aanvulling op hun huidige
abonnementen. Maar liefst 79
procent van de ondervraagden is
niet van plan een andere dienst
of abonnement op te zeggen. Dit
zou te maken kunnen hebben
met de relatief lage prijzen die
Disney+ hanteert. 
Streamingdienst Disney+

biedt films aan uit de eigen bibli-
otheek  en producties van de
dochterbedrijven, zoals Pixar,
Marvel en LucasFilm (Star Wars).

Marvel-fans laten Netflix massaal
vallen voor Disney+-abonnement 
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dereen op dat moment mee bezig
was. Reality-tv was in opkomst. Dan
heb ik het over bewakingsbeelden en
emotietelevisie, zoals Het Spijt Me,
Love Letters en All You Need Is Love.
Dan stond ineens Robert ten Brink
bij je voor de deur.”
De recensies van Big Brother in 1999

waren vernietigend. De meest ge-
hoorde kreet: dodelijk saai. ‘Er ge-
beurt helemaal niets!’ Waarom
moesten we naar gewone mensen
kijken die hun tanden poetsten,
vroeg ook Reesink zich af. Hij was er
toentertijd van overtuigd dat het pro-
gramma zou floppen.
,,Je had de koppeling met  internet,

dat toen net om de hoek kwam kij-
ken. Via livestreams, die weliswaar
niet altijd werkten, kon je een kijkje
nemen in het huis. Het programma
verschafte gewone mensen toegang
tot de televisie. Ze kregen het idee: ‘Ik

Gudo Tienhooven en Dennis Jansen

N
ajaar 1998. Paniek
op het kantoor bij
John de Mol. ,,Het
ís er al! Wat wij
hebben bedacht, ís
er al’’, hoort de
mediamagnaat die

ochtend van een medewerker.  ,,Er is
een film, The Truman Show.’’ John de
Mol zegt al zijn afspraken voor die
dag af, roept zijn Big Brother-team bij
elkaar en gaat de film – met Jim Car-
rey die niet doorheeft dat hij vanaf
zijn geboorte door tv-camera’s wordt
gevolgd – bekijken.
Of dit verhaal waar is of niet, maakt

niet uit, stelt  Maarten Reesink, tele-
visiewetenschapper aan de Universi-
teit van Amsterdam. ,,The Truman
Show bleek anders, heel erg uitver-
groot. Maar het liet wel zien waar ie-

‘Gluurtelevisie     


