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ER WAS EENS… HET LEVEN

Er was eens … niks op tv
POSTE NPAKKER
SENNE STARCKX
Wetenschapsredacteur

‘T

oon me jullie HLAkaar
ten!’ Jawadde, in de ja
ren 80 nam de openbare
omroep zijn educatieve
taak nog serieus. Het is
de immunologische variant op het
‘uw papieren, alstublieft’ van de rijks
wacht – nog zo’n relict uit dat duistere
decennium.
Voor het geval u geen diploma cel
biologie aan de muur hebt hangen:
HLA’s zijn moleculen die lichaamseigen
cellen meedragen, zodat ze niet per
abuis door de witte bloedlichaampjes
worden opgeruimd. Ook wij moesten
het opzoeken, nadat we na dertig jaar
nog eens naar Er was eens … het leven
hadden gekeken.
Met de animatiereeks mikt Netflix
op dertigers die al eens nostalgisch
terugdenken aan de tijd toen teken
films nog complexloos idealistisch, ver
heffend maar ook zwartgallig mochten
zijn. Het beste voorbeeld daarvan is
Beestenbos is boos, dat uit de koker
kwam van de EBU, de koepel van Eu
ropese nationale omroepen die zich nu
enkel nog bezighoudt met het Songfes
tival. Uit diezelfde koker kwam Er was
eens … het leven, dat vooral complex
loos educatief was, en waarbij niet
werd getornd aan de wetenschappelij
ke ‘echtheid’. Tijdens de ontdekkings
reis doorheen het lichaam komen ter
men als nucleotiden en mitochondriën
voorbij – een straffe tvmaker die zo
iets vandaag nog aan de jeugd durft
voor te schotelen.
Wellicht hoopt Netflix dat de jeugd

Nostalgie voor dertigers: een reisje door het lichaam.

van toen nu gezellig samen met zijn
kroost naar de reeks kijkt: jeugdsenti
ment voor de ouders, meerwaarde
amusement voor de kinderen. Zou het
zo simpel zijn?
De manier waarop het menselijk li
chaam in de reeks wordt aangestuurd,
ademt nogal sterk een hiërarchisch,
bijna militaristisch sfeertje – blijkbaar
is dat onontbeerlijk voor een gezond
lichaam. Het belerende toontje voelt
dan weer gedateerd aan, en vooral in
het ‘buitenlichamelijke’ verhaal wordt
met het moraliserende vingertje ge
zwaaid. Pietertje is slim en gezond,
goed behuisd en mist geen enkele in
enting. Zijn dommige maatje Dikkie
rijgt de stommiteiten aan elkaar en
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belandt zo in het ziekenhuis.
Toch is er meer nodig om ons te
ergeren – de schreeuwerige toon en
suikerzoete inhoud van kinderpro
gramma’s van nu, bijvoorbeeld.
Maar wie zijn wij om daarover te
oordelen? We namen de proef op de
som en testten voor een keer het on
derwerp van deze rubriek op kinderen.
Ze waren geen grote fans: na vijf mi
nuten hadden ze het wel gezien.
Wat ons tot introspectie dwingt: wa
ren wij hier dertig jaar geleden écht
naar blijven kijken als er iets anders te
zien was geweest op tv?
Er was eens … het leven. Netflix
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HET WEER I Grijs maar droog
VANOCHTEND is het op de
meeste plaatsen grijs met moge
lijk een drupje motregen. In de
loop van de dag breekt de zon
af en toe door en blijft het over
al droog. De maxima bedragen
gemiddeld 14 graden bij een
zwakke wind die draait van het
zuidwesten tot het oosten.

Nucleotiden en
mitochondriën:
een straffe
tvmaker die zoiets
vandaag nog aan
de jeugd durft
voor te schotelen
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meeste plaatsen aanvankelijk
nog zwaarbewolkt, maar vanaf
middernacht klaart het op
vanuit het oosten. Tegen de
ochtend zijn er vooral nog hoge
wolken aanwezig. De tempera
turen dalen tot minimaal 8 tot
10 graden in Vlaanderen. In de
Ardennen liggen de minima
rond 6 graden.

Temperatuur zeewater: 14°
Efemeriden
Zon op: 08:17 uur
Zon onder: 18:36 uur
Maan op: 00:10 uur
Maan onder: 16:27 uur
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Nieuwe maan: 28 october
Eerste kwartier: 4 november
Volle maan: 12 november
Laatste kwartier: 19 november
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