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GUNTER
VAN ASSCHE
zet deze week
de blik op oneindig.
Vandaag:
een pleidooi voor
lineair kijken.

De lust
van lineair

D

e weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Ook met bloedeloze clichés, denken we na
zo’n zin, maar goed: aangezien we collectief alvast
in het voorgeborchte van de hel zijn aanbeland,
stel je een draaiboek van holle voornemens, wensen en ambities beter tot nader order uit. Je zou
niet willen dat er onverhoeds een stem uit de verdommenis weerschalt: “Terminus! Iedereen uitstappen!”
Toch is er één voornemen dat al langer knaagt
en hartstochtelijk sméékt om gehuldigd te worden. Bingewatchen zouden we stilaan het hoofd willen bieden als verslaving. Net zoals drie sloffen sigaretten, een kratje Duvel en
wat Boliviaans marspoeder al eens voor soelaas durfden
zorgen, vullen ze de lacunes in je gemoed niet op. De vergelijking met een boek dat je in één ruk uitleest, gaat trouwens ook niet op. Een ravissante roman leg je de laatste paragraaf naast je neer, met een voldane zucht van verlichting.
Na negen seizoenen van de Amerikaanse versie van The Office voel je je leeg en verloren. En een beetje bekocht, omdat
je moedig bleef verderzetten, ook nadat zelfs hoofdrolspeler Steve Carrell het afbolde voor de laatste twee seizoenen.
“Ben je nog stééds aan het kijken?” Netflix durft de nachtbrakers in de zetel al eens stiefmoederlijk met de neus op de
feiten te drukken. Maar eigenlijk heeft die streamingsNet als bij
ervice niets liever. Bingewatchen is als verslaving nog niet
elke andere
officieel erkend, maar onderverslaving
zoek naar het fenomeen
neemt toe. Wat in minder
wordt genot
academische termen beteafgebot door
kent dat er ongetwijfeld
stront aan de knikker is. De
overdaad.
voorbije jaren rolde de ene
Bingeseries
betalende streamingservice
zijn dan ook de
na de andere uit, die series in
bulk aanprijzen. Eén conbaarlijke duivel
stante: ze zien hun klanten
als willoze junkies, als kijkvee
op crack. En eerlijk? Je kan het hen niet eens kwalijk nemen.
We zijn nu eenmaal verslavingsgevoelig onkruid.
Maar je kan die begeerte wel meer zin geven. En daar
hechten programmamakers kennelijk ook stilaan geloof aan.
Series als Dexter, Undercover of zelfs het volkomen overbodige Sex and the City-vehikel And Just Like That… spelen in op
hunkering door uitgesteld genot. Elke aflevering eindigt met
een cliffhanger, waarna je plagerig uitgenodigd wordt om een
week later verder te kijken. Vaste afspraken krijgen zo ook ineens weer een nostalgische aantrekkingskracht. Zoals je destijds week na week halsreikend uitkeek naar Twin Peaks, zo
verwachtingsvol hernieuw je vandaag de Streamz-pagina tot
de voorlaatste aflevering van Dexter verschijnt. De kick van
een bloedstollende finale is zoveel sterker dan wanneer je
moeiteloos aflevering na aflevering kan afvinken.
Alleen: minder dan de helft van de Vlamingen kijkt nog
lineair televisie. De lockdowns gaven de Vlaming een digitaal duwtje. Toegegeven: het was een zegen in tijden van
quarantaine. Maar net als bij elke andere verslaving wordt
genot afgebot door overdaad. Bingeseries zijn dan ook de
baarlijke duivel die je best het hoofd kan bieden in een
nieuw jaar. See you in hell, I guess?

O S C A R VA N G E L D E R E N

Wat vinden kunstliefhebbers mooi? Waar kopen ze kunst en vooral: wat kopen ze? Iedere maandag vertelt een liefhebber in
deze rubriek over zijn band met kunst. Deze week: Didier Van der Linden (63), zelfstandig ondernemer.
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‘Liefst bekijk ik werken
bij de kunstenaar zelf ’
Wat betekent kunst voor u?
“Als ik thuiskom, wil ik instant blij worden van
de kunst die ik heb vergaard. Kunst geeft me
een soort van zenmoment, ontspanning en
vooral: een voldaan gevoel. Soms neem ik een
glas wijn en bekijk een werk nog eens aandachtig en ontdek ongeziene details, ook al gaat het
om soms zeer impulsieve werken.”

Eliza
Pepermans,
(Composition
with) Five
Sunflowers,
2021, Schönfeld Gallery.

Hebt u kunst van huis uit meegekregen?
“Mijn ouders waren wel druk bezig met decoratie van ons huis en kochten toch regelmatig
klassieke of antieke werken. Hedendaagse
kunst was niet echt hun ding. Op mijn vijftiende
kocht ik in Engeland mijn eerste klassieke schilderij, van J.W. Morris, voor 99 pond. Soms haal
ik het terug van de zolder en hang het tussen de
moderne werken, omdat dat toch een fijne herinnering was.”
Waar haalt u uw informatie over het wel en
wee in de kunstwereld vandaan?
“Mijn eerste info kwam van galerij Szwajcer, en
later ging ik regelmatig naar vernissages in Antwerpen en Brussel. Ook haal ik info van veilinghuis De Vuyst in Lokeren, waar een geweldige
waaier van hedendaagse kunst passeert.”
Waar bekijkt u het liefste kunst?
“Om nieuwe dingen te zoeken zijn de galerijen
de beste bron, maar voor mij niet de doorslaggevende plaats. Liefst bekijk ik de werken bij de
kunstenaar zelf, in het atelier.”
Hoe vaak per jaar koopt u kunst?
“Het gebeurt dat ik een paar jaar niets koop en
dat komt door het antwoord op de volgende
vraag.”
En waar koopt u dan: in de galerie, op een
kunstbeurs, op een veiling of online?
“Soms koop ik een schilderij in een galerij of op
een beurs, maar de kunstenaar achter het werk
is voor mij doorslaggevend. Daarom is mijn
keuze beperkter. Ik wil eigenlijk alleen schilderijen kopen van mensen die ik persoonlijk ken
en waardeer.”
Is het belangrijk dat u en uw partner het altijd eens zijn over een aankoop?
“Het is super als wij beiden flashen voor hetzelfde werk. Ook wekken onze gemeenschappelijke keuzes dikwijls sterke emotionele reacties
van anderen op. Sofie heeft zeer goede smaak,
en als die erin meegaat zit het altijd goed.”
Is er een galerie waar u een speciale band
mee heeft?
“De drie galerijen van Schönfeld zijn als onze
woonkamer geworden. Daar komen jonge, vaak
nog onbekende, maar interessante kunstenaars
aan bod en dat is te danken aan Greet Umans
en Elie Schönfeld. Ook is de Rivoli Building een
mekka van hedendaagse kunst geworden, met
de vele galerijen van hedendaagse kunst.”

Albert Pepermans, Flowers I (2021), Schönfeld
Gallery.

Evi Vingerling, Untitled (2016), Kristof
De Clercq Gallery.

‘Kunst geeft me een soort zenmoment,
en vooral: een voldaan gevoel’
DIDIER VAN DER LINDEN
ONDERNEMER

Als u een onbeperkt budget had, van wie
zou u dan een werk aankopen?
“De oudere werken van Walter Swennen, Albert Pepermans, Pierre Alechinsky, Mark Rothko, Yves Klein en zijn moeder Marie Raymond,
en de CoBrA-beweging. Dus vooral expressieve
werken, vol kleur.”
Wie zijn uw favoriete kunstenaars?
“Mijn favorieten zijn Albert Pepermans en Eliza
Pepermans. Albert is al sinds de jaren 70 een

poprockartiest en is verslaafd aan kunst maken.
Een waterval van spontaniteit, met een niet te
imiteren herkenbaarheid. Je wordt er blij van.
De werken van Eliza zijn ook weer ludieke
weergaven van dagelijkse taferelen.
“Door op GalleryViewer te surfen heb ik zonder nadenken Evi Vingerling gespot. Gek genoeg heeft zij heel wat werken die me doen
denken aan die van Fik Van Gestel.”
Langere versie op www.galleryviewer.com
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‘Harry Potter’ is misschien dan toch niet zo middelmatig
HHHHH
RETURN TO HOGWARTS

Twintig jaar nadat de eerste
Harry Potter-film in de
zalen liep, organiseert de
cast een onderonsje in de
vorm van een tv-special.
Onze man – géén zogeheten
‘Potterhead’ – moest desondanks een krop in de keel
bedwingen.
10-jarige ik had best wel redenen
om zich buitengesloten te voelen. Zo was het op onze school
tussen de regels vereist om minstens één zwembad, een witte
huidskleur en twee Aston Martins te hebben. Desalniettemin

voelde ik me altijd thuis op deze
school. Het was pas vanaf 2001
dat het klassenverschil voelbaar
werd. Het was pas wanneer de
middelmatige Harry Potter-films
de scholen begonnen te veroveren, dat 10-jarige ik besefte hoe
superieur ik was tegenover mijn
klasgenoten. The Lord of the
Rings was immers zó veel beter,
maar niemand wilde het horen.
Bijna twintig jaar later zit ik in
de zetel naast mijn vriendin, die
al ruim tien jaar kampt met dezelfde aandoening waar mijn
klasgenootjes mee worstelden.
De vreugde van de jaarovergang
is net gepasseerd, en de zwaarte van de afgelopen twee jaar
zinken in. We kijken naar Harry

Hoofdrolspelers Emma Watson (Hermione
Granger), Daniel Radcliffe (Harry Potter) en
Rupert Grint (Ron Weasley). © RV

Potter 20th Anniversary: Return
to Hogwarts, een ‘niet-gescripte’
reünie, zoals die van Friends.
Een scepticus ziet slechts een
wanhopige poging om een uitgeleefd merk uit te melken. Maar
naast mij, op de zetel, zie ik iets
helemaal anders. Ik zie haar gezicht oplichten bij iedere acteur
die zich bij de reünie voegt, en
in gedachten weet ik dat ook
mijn schoolvriendjes – ‘Potterheads’ noemen ze zichzelf – bij
elke adem een vreugdekreet laten ontsnappen. Ik zie haar en
hen teruggekatapulteerd worden naar een tijd waarin zwerkbal en dementors grotere zorgen
waren dan lockdowns en uitstaande rekeningen. Ik zie de

nostalgie zich als een warm deken wikkelen rond verkleumde
lichamen die vergeten waren
hoe het was om weer even kind
te mogen zijn.
En stilaan begint het me te dagen. De vreugde en glinsterende
oogjes waarmee Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson (Hermione) en Rupert Grint (Ron) elkaar voor het eerst – in god weet
hoelang – omhelzen en terugkijken naar die vormende periode
uit hun leven. De pijn en de warme herinneringen waarmee
castleden vertellen over wijlen
Alan Rickman (Snape) en Helen
McCrory (Narcissa).
De vreugdetranen die ik spot
bij mijn favoriete persoon, en de

krop in mijn eigen keel die ik altijd zal ontkennen, bevestigen
het ongelijk van 10-jarige ik.
Want alle rimpels, verschuivende haarlijnen, en door het leven
geharde gezichten ten spijt,
brengt de reünie ons terug naar
de essentie van Harry’s avonturen. Een schouderklop voor iedereen die zich ooit alleen of anders voelde, en een ultieme
vorm van gezond escapisme.
En daar kan geen enkele spinoff, Lord of the Rings-fan of transfobe uitspraak afbreuk aan
doen. (KL)
Harry Potter 20th Anniversary:
Return to Hogwarts is te zien
bij Streamz.

