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DM.ZAPT

Tussen seksuele 
voorlichting 

en kinderachtige 
grollen

Sasha Van der Speeten zet de blik op oneindig. 
Vandaag: Big Mouth.

‘Papa, wat betekent 
‘be� en’?” Nou dankje-
wel voor de voorzet, 

First Dates op Eén. “Zeg papa, 
wat bedoelen ze nu eigenlijk 
met ‘anaal’?” Hoera en veel 
dank, kwaliteits� lm 500 Days of 
Summer, daar zat ik écht op te 
wachten. “Papa, als Chandler 
zijn kruis tegen de billen van 
dat standbeeld van die hond 
drukt, lachen de mensen dan 
omdat ze denken dat hij…” Ja, 
zeg! Hállo! Scenaristen van
Friends, mijn dochtertjes kijken 
wel mee, hé!

Niet dat bovengetekende zich 
nog wentelt in ijdele hoop. 
Sinds TikTok is alles fucked. De 
stroom al dan niet expliciete 
pornogra� e die mijn dertienja-
rige en haar vriendinnen op de 
socials over zich heen krijgen, 
doet zelfs de meest ruimden-
kende daddy naar kno� ook en 
cruci� x grijpen. ’t Is heel wat 
anders dan een bende school-
knaapjes die zich in de nineties 
achter de � etsenrekken ver-
school met de Playboy, Pent-
house of Hustler van hun vader. 
Niet dat ik daarover kan mee-
spreken. Ik had in die tijd een 
abonnement op De Witte Raaf.
Geil krantje.

Tja, waar zijn Spuiten en slik-
ken of, godbetert, De dokter Bea 
show teneinde liefde, seksuali-
teit, relaties en de doorsnee- 
fetisj enigszins te kunnen kade-
ren voor je kroost? Oké, er zijn 
pareltjes zoals Sex Education en 
Euphoria, maar die series verei-
sen een tikkeltje meer levens-
ervaring dan die van een jonge 
puber om de nuances van lust, 
romantiek en euh … cunnilin-
gus ten volle te kunnen door-
gronden. Big Mouth dan? Een 

animatieserie op Net� ix die elk 
tienerpersonage met een nat 
broekje voorziet van zijn eigen 
hormoonmonster, een bronsti-
ge trol die de vuile praat en de 
wisecracks niet schuwt?

Ook in seizoen 6 slalomt Big 
Mouth sluw tussen seksuele 
voorlichting en tedere bespie-
gelingen rond lief en leed, 
naast kinderachtige grollen zo 
onweerstaanbaar dat je er 
hoofdschuddend bij zit te 
 grinniken. “Oh, to be so horny, 
but so unlovable. It’s truly 
 Shakespearean, darling!”, zo vat 
het hormoonmonster Mona er 
tre� end ieders tienerjaren sa-
men. Niet dat het de notoire 
geilaard Andrew tegenhoudt.
“We just need to get through 
 dinner and then we can do the 
titty tango”, zo kwijlt hij in een 
a� evering met als titel Andrew’s 
Gonna Touch a Boob Tonight.

Familie, genetica en erf zonde 
staan centraal in dit seizoen, 
toch is er ook weer ruimte voor 
sociaal-maatschappelijke 
 kritiek. Ten opzichte van seksis-
me, onder meer. “It’s really all a 
part of this whole crazy obsessi-
on you humans have with gender 
roles”, aldus een hormoon-
monster. De winkelafdeling 
met vrouwelijke verzorgings-
producten wordt dan weer om-
schreven als “an entire section of 
the store to convince women 
their vaginas are repulsive in 
their natural state”. Misschien 
toch eens samen met mijn 
 tienerdochter kijken? Of toch 
maar niet. Ze heeft daar 
 immers een woord voor: 
cringe.

Big Mouth is integraal 
te zien via Netfl ix. Pokémon Scarlet en Violet kwamen Violet kwamen Violet

tegelijkertijd uit op 18 november. 
De games zijn identiek, met uitzon-
dering van personages. © NINTENDO

‘Pokémon’ helpt Nintendo aan record: 
nieuwe games al 10 miljoen keer verkocht
De nieuwe Pokémon-games voor de 
Nintendo Switch zorgen voor verkoop-
records bij het Japanse bedrijf achter 
de games en de console. In de eerste 
drie dagen dat de game op de markt is, 
werden wereldwijd al tien miljoen 
exemplaren verkocht. Ter vergelijking: 
concurrent Sony lanceerde deze 
maand zijn beste game uit de eigen stu-
dio ooit met God of War Ragnarök. 
Daarvan werden in de eerste week 5,1 
miljoen exemplaren verkocht. 

Nintendo bracht Pokémon Scarlet 
en Violet op 18 november tegelijkertijd 
uit. Alleen al in Japan werden meer 
dan 4 miljoen exemplaren verkocht. 
Daarmee is ook daar sprake van een 

record. De spellen zijn identiek met 
uitzondering van de personages en 
verzamelobjecten in elke versie. 

Nintendo’s Switch-console is nu vijf 
jaar oud. Met de lancering van nieuwe 
games denkt Nintendo het deson-
danks nog wel even vol te kunnen 
houden met de relatief oude console. 

Het record is een opsteker voor de 
entertainmentgigant. Eerder had het 
bedrijf voorzichtige voorspellingen 
gedaan voor het komende jaar, omdat 
de vraag in de loop van dit jaar af-
zwakte. Nintendo verlaagde zijn prog-
nose voor de verkoop van Switch-con-
soles met een tiende, onder meer 
door aanhoudende chiptekorten. (ANP)

Antwerpse jonkies Meltheads breken potten met rauwe rocksong ‘Naïef’

‘We leggen de 
nadruk op onze 

‘snotneuzigheid’ 
in plaats van die 

te willen wegsteken’

‘Ik ben misschien niet de slimste jongen, maar ik 
ben niet naïef.’ Met die woorden herschrijft 

Meltheads vandaag de belpopgeschiedenis. 
Deze vier Antwerpse jonkies zijn poulains van 

Stijn Meuris, koplopers in De afrekening en ook 
op Radio 1 en Willy stijgt hun ster zienderogen.

GUNTER VAN ASSCHE

oals een artiest de x-factor kan hebben, zo 
kan een song ook over de x-factor be-
schikken. Dat ‘iets’ extra. Je kan er niet 
precies je vinger opleggen waarom, maar 
je wéét dat het gaat werken. En ‘Naïef’ is 
zo’n song.” Met die ogenschijnlijke groot-
spraak stuurde het label van Meltheads 
die single twee maanden geleden de we-
reld in. De woorden vielen niet in dove-
mansoren. Hun song bivakkeert al weken 
aan de top van De afrekening op Studio 
Brussel, is meer dan 100.000 keer beluis-
terd op Spotify, en ook de zwartgallige 
 videoclip maakt furore.

“Deze track kan geschiedenis schrij-
ven”, glundert hun platenbaas Tony Van-
denbogaerde van Mayway Records daar-
om. “Net zoals ‘Arme Joe’ van Noordkaap 
of ‘En toen was er niets meer’ van De 
Brassers dat deden toen alle dieren nog 
spraken. Deze song heeft instant appeal en 
een tijdloos belpopgevoel.”

De vergelijking met De Brassers horen ze 
wel vaker, knikt frontman Sietse Willems 
(22). “Niet onterecht. We halen onze inspi-
ratie bij de postpunk van Shame en Idles, 
maar ik ben een tijdlang geobsedeerd ge-
weest door de oude Belgische punkscene. 

Maar toen ik ‘Naïef’ schreef, luisterde ik 
ook naar De Ambassade. Oorspronkelijk 
klonk ‘Naïef’ ook zo. De new- waveversie 
op Spotify is in feite mijn opgepoetste 
demo met drumcomputer.”

Hij noemt ‘Naïef’ ook een toevalstre� er. 
“Het was een slaapkamerproject, ont-
staan uit verveling tijdens de lockdown. 
Op een repetitie hoorden de andere jon-
gens me die song spelen, en we besloten 
om ermee aan de slag te gaan.”

GEBREKKIG GITAAR SPELEN
Met slechts twee akkoorden en de al even 
repetitieve slagzin “Ik ben niet naïef” wa-
pent de groep zich met cold wave tegen 
de koude buitenwacht. Paranoïa doet gul 
haar duit in het zakje. “Ze kijken naar ons 
de hele tijd”, gromt Willems tussen zijn 
tanden. “Ze kennen de nummers van so-
ciale computers.” Geen idéé waar hij het 
over heeft, maar we voelen de terreur in 
onze botten. “Ik heb deze zomer zelf pas 
betekenis aan die zin kunnen geven”, ver-
telt Willems. “Even had ik een Russische 
vriendin, die gevlucht was voor de oorlog. 
De politie in Rusland springt soms wille-
keurig op een tram om er alternatief 
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1,8 miljoen Vlaamse kijkers 
voor de Rode Duivels
Er mag dan wel nog geen Rode 
Duivels-gekte heersen, woens-
dagavond keken toch 1.812.563 
fans naar de moeizame over-
winning van België tegen Cana-
da. Tijdens de kijkcijferpiek – 
vlak voor het einde van de 
match – keken 2.016.000 Vla-
mingen naar de wedstrijd.

Goede cijfers, maar wel nog 
ver verwijderd van de absolute 
topscore van 2.502.400 fans 
voor de halve � nale match van 
de Rode Duivels tegen Frankrijk 
tijdens het WK in 2018. Ook de 
eerste wedstrijden van dat toer-
nooi wisten trouwens meer kij-

kers te lokken dan in Qatar het 
geval is. De Belgische openings-
wedstrijd van dat WK, tegen Pa-
nama, was goed voor 2.068.476 
kijkers.

De Rode Duivel duwden ook 
de kijkcijfers van de dagelijkse 
voetbaltalkshow Villa Sporza 
wat hoger. Karl Vannieuwkerke 
en gasten lokten na de wed-
strijd 645.000 kijklustigen. Nog 
wat WK-cijfers: de wedstrijd 
 Marokko-Kroatië was goed voor 
258.370 kijkers, Duitsland- 
Japan haalde 427.960 fans en 
Spanje-Costa Rica werd gevolgd 
door 374.670 kijkers. (HLN)

Topstukkendecreet houdt kunstwerk van 
Luikenaar Jean Del Cour uit Britse handen
Het Gentse Museum voor Schone 
Kunsten krijgt een werk van Jean Del 
Cour in bruikleen. Het werk van de 
Luikse kunstenaar werd via het 
Vlaamse topstukkendecreet in eigen 
land gehouden.

Het 46 centimeter hoge werk uit 1691 
is een bozzetto, een voorstudie, in ter-
racotta voor het beeld van Jakobus de 
Mindere in de Sint-Jacobskerk te Luik. 
Het werd in oktober vorig jaar geveild 
bij het Brugse veilinghuis Carlo Bonte 
Auctions. Toen een maand later aan het 
Departement Cultuur de toelating werd 
gevraagd om dit werk naar Londen uit 
te voeren, zette de administratie dat on 
hold omdat het een topstuk kon zijn. De 

te verwerven. Vlaanderen kon zo het 
werk van Del Cour uiteindelijk voor 
320.000 euro kopen.

Dit is een schoolvoorbeeld van de 
goede werking van het Topstukkende-
creet, zegt minister van Cultuur Jan 
Jambon (N-VA). “Belangrijke criteria die 
bij de Topstukkenraad bij het bespre-
ken of werken in aanmerking komen, 
zijn het zeldzame en onmisbare karak-
ter ervan. In het geval van de terracotta 
bozzetto van Jean Del Cour is dit zeker 
het geval. Het is immers de enige boz-
zetto van hem op Vlaams grondgebied. 
Dit werk is van een uitzonderlijke artis-
tieke kwaliteit die het mature meester-
schap van Del Cour illustreert.” (JDB)

Vlaanderen kon 
na een oordeel van 
de Topstukkenraad 

het werk uit terracotta 
voor 320.000 euro 

kopen

Topstukkenraad, die daarover oordeelt 
en waakt over het behoud van het roe-
rend cultureel erfgoed in Vlaanderen, 
bevestigde dat. Het werk mocht daar-
om niet naar Londen. Daarna werd er 
onderhandeld met de eigenaar van het 
werk om het voor het Topstukkenfonds 

ogende types uit te pikken. Ze pluizen 
dan je gsm uit. Zo’n autoritair systeem 
klinkt als een nachtmerrie, maar het is 
een reëel gevaar voor elke democratie.”

De leden van Meltheads leerden elkaar 
kennen in het middelbaar. Daar stelden ze 
al snel vast dat ze “eenzelfde passie had-
den voor gebrekkig gitaar spelen”. Sinds-
dien is er niet zo heel veel veranderd, 
grinnikt Willems. “Enkel de podia zijn wat 
groter geworden.” Dat is een understate-
ment. Het ging met een rotvaart toen 
‘Sweet Monica’ zich binnen wrikte in de 
� nale van De Nieuwe Lichting op Studio 
Brussel, en ze in één klap ook het zilver 
op Humo’s Rock Rally in de AB kaapten. 
Afgelopen zomer maakten de jonge hon-
den al het mooie weer op Pukkelpop, 
 Lokerse Feesten en Maanrock.

Zo verschenen ze ook op de radar van 
Raymond van het Groenewoud. “Jonge 
artiesten proberen zo vaak weemoedig en 
zwaar op de hand te klinken, vond hij”, 
zegt Willems. “Alsof ze het leven helemaal 
begrijpen. Dat hebben wij net niet. (lacht) 
Volgens hem benadrukken we onze ‘snot-
neuzigheid’ in plaats van die te willen 
wegsteken. Dat was niet alleen een mooi 

compliment; het klopt ook gewoon.”
Die jeugdige sturm-und-drang ontging 

Evert Venema van Radio 1 net zomin. Mo-
menteel wordt ‘Naïef’ ook in de vaart der 
Vox opgestuwd. Net als bij De afrekening 
bepaalt de luisteraars die lijst.

“De song is op een bescheiden plaatsje 
binnengekomen, maar het is een steady 
climber. In een mum van tijd haalden ze 
de top tien. En zoals het er nu naar uit-
ziet, blijft hun ster volgende week stijgen. 
Dat succes is niet zo moeilijk te verklaren, 
denk ik. De Brassers is een natuurlijk aan-
knooppunt voor heel wat luisteraars. Je 
hoort het in hun sound, maar ook in het 
gevoel dat de song uitstraalt: de hemel 
kan elk ogenblik op onze kop vallen. Het 
doemdenken van de postpunk zit er dui-
delijk in verweven, maar bij Meltheads 
speelt ook een jeugdige drang mee. Meer 
levensvreugde, op een bepaalde manier.”

Op de Radio 1 Sessies van Noordkaap 
was Meltheads onlangs te gast, en Venema 
hoort er Noordkaap-gitarist Lars Van Bam-
bost nog zeggen: “Meltheads? Dat is eigen-
lijk de Stijn met zijn band, voor wij erbij 
kwamen. Het is dus niet verwonderlijk dat 
Stijn Meuris zo hoog met hen oploopt.”

Op Facebook hijst die de groep graag op 
een pedestal. “Ik zie die jonge, energieke, 

top klinkende, superstrak spelende, veel-
belovende en inspirerende Meltheads 

en denkt: damn, was ik maar 
weer…”

Venema vindt het vreemd 
dat de groep niet verder 
wil in het Nederlands. 
“Dat verbaast me. Dit suc-

ces zou hen aan het denken 
moeten zetten. Niets staat 

een Engelstalige carrière in de 
weg natuurlijk. Maar als je nu 

ook ziet wat ze in De afrekening 
veroorzaken?”
Vandenbogaerde ziet dat helemaal 

anders. “Iedereen heeft de mond vol 
over ‘Naïef’, maar ze hebben zoveel 

meer in hun mars. Hun vroegere songs 
kun je nu bijna als jeugdzonden beschou-

wen. Het nieuwe materiaal dat ik al hoorde 
stuitert alle kanten op, maar het klopt alle-
maal. Wacht maar af, wan-
neer hun debuut volgend 
jaar verschijnt.”

‘Naïef’ is verschenen 
bij Mayway Records.

Meltheads haalde de 
fi nales van De Nieuwe 
Lichting en Humo’s 
Rock Rally. 
© TONE  VERSWIJFEL

‘‘Naïef’ was een 
slaapkamer-
project, ontstaan 
uit verveling 
 tijdens de 
lockdown’
SIETSE WILLEMS
FRONTMAN MELTHEADS


