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Wil een 
saboterende 

monteur de kijker 
misleiden?

Elmo Lê van zet de blik op oneindig. 
Vandaag: de vijfde a� evering van De mol.

‘Het schaakbord is pro-
per geveegd, de stuk-
ken worden weer opge-

steld.” Ook na het plotse 
vertrek van de mol strooide 
Aristoteles, de boomverzorger 
uit de Kempen, kwistig levens-
wijsheden in het rond. Er dien-
de zich een nieuwe start aan, 
met in het peloton een zon-
dagsrijder die de transformatie 
tot brokkenpiloot heeft door-
staan.

De plottwist zou gedragsver-
anderingen in de hand kunnen 
werken, had Gilles De Coster 
vooraf gezegd. Bert verwarde 
Sven met een zekere Sto� el - 
wellicht een collega-� losoof 
– maar aan Sven zelf viel niets 
opvallends op te merken. Sven 
schippert bijna passief tussen 
egotripperij en brutaliteit. Hij 
laat het niet na om anderen 
een schuldgevoel aan te pra-
ten, terwijl hij zelf bezwaarlijk 
te vertrouwen is.

Op het moment dat geweten 
was dat de groep Sven het 
minst vertrouwt, besloot de 
Denderleeuwnaar doodleuk te 
liegen over een opdracht om 
met pasvragen aan de haal te 
gaan. Een ballsy move, waar-
door ik steeds meer van sassy 
Sven houd, maar tenzij hij zich 
altijd heeft voorgedaan als olij-
ke ondermijner acht ik de kans 
klein dat hij de mol is.

Emanuelle blijft de aandacht 
opeisen, zeker nu blijkt dat 
haar schaarse bijdrage aan de 
groepspot tot dusver niets met 
saboteren had te maken, dan 
wel met keizerlijke onkunde. 
Ook deze a� evering was ze 
niet onbesproken. “Die is het 
goed aan het uithangen, dat 
vriendje van Manu”, foeterde 
Yens tijdens de traditionele fa-
milieproef, waarna het duo 
ook nog eens cruciale informa-
tie achterhield.

Emanuelle klungelt er iets te 
opzichtig op los, waardoor de 
kandidaten haar niet verden-
ken. Dat bracht haar in polepo-
sitie om pasvragen af te snoe-
pen, maar intussen ging de 
irritatie bij haar medekandida-
ten wel verder in het rood. Het 
zal Manu echter worst wezen 
dat ze soms als pispaal dient: 
dankzij vijf pasvragen gaat ze 
met de vingers in de neus naar 
de volgende a� evering.

Anke, Bert en Yens gedroe-
gen zich evenmin anders dan 
voordien. Berts enthousiasme 
ging zoals gebruikelijk in over-
drive en enkele � aters waren 
logischerwijze zijn deel, terwijl 
Anke en Yens onderling uit-
vechten welke kandidaat huis-
waarts zal keren met het re-
cordaantal zuchten in de 
geschiedenis van De mol. Anke 
en Yens wekken de indruk al-
les te doen in het teken van de 
groep. Heeft biologisch onder-
zoek al uitgewezen of er een 
verband is tussen een mol en 
schijnheiligheid?

Uma was als enige zichtbaar 
‘anders’. Misschien wil een sa-
boterende monteur de kijker 
op het verkeerde been zetten, 
want waar was de immer fana-
tieke Uma gebleven die overal 
als eerste ten strijde trekt? 
Haar onopvallendheid was op-
vallend, en ze was ook wel 
heel zichtbaar zenuwachtig 
toen ze Manu een leugen pro-
beerde te verkopen.

Maar vraag mij niet wie de 
nieuwe mol is. “Bert heeft het 
weer verkloot”, zei Sven. “Elke 
keer”, vulde Anke hem aan. 
Uiteraard ligt Bert nu uit het 
spel, maar gelukkig wacht de 
Kempenzoon een carrière als 
de nieuwe Ingeborg.

De mol, elke zondag om 19.55 
uur op Play4.

Film. Helen Mirren ontdoet zich in ‘The Duke’ van alle glitter en glamour

‘In de sixties kreeg ik 
kritiek omdat ik 

mijn mond opentrok 
tegen seksisme’

Ze heeft een adellijke titel en won een 
Oscar voor haar rol als de Queen, maar in 

The Duke acteert Helen Mirren (76) zonder 
royale allures. De fi lm bracht haar terug 
naar de jaren 1960: een tijd waarvan ze 

veel mist, maar niet het fl agrante seksisme.

LIEVEN TRIO

cteren betekent ook: af en toe je ijdelheid 
volledig kunnen loslaten. In het echte le-
ven is Helen Mirren op haar 76ste nog 
steeds een stralende verschijning – zelfs 
een haperende Zoom-verbinding krijgt 
haar charisma niet klein. Maar in haar 
nieuwste � lm The Duke, die zich afspeelt 
in 1961, begraaft ze die schoonheid vak-
kundig onder kleurloze schorten, een 
saaie bril en een doodbrave permanent.

Mirren speelt Dorothy Bunton, een 
stuurse huissloof die met lede ogen de 
quichoteske protestacties van haar man 
Kempton (gespeeld door Jim Broadbent) 
aanziet. Zij wil gewoon dat hij een job 
zoekt, maar hij is maar met één ding be-
zig: gratis tv-abonnementen afdwingen 
voor gepensioneerde Britten. Om de rege-
ring de arm om te wringen, zet hij drasti-
sche middelen in: Kempton reist naar 
Londen om er het Goya-schilderij The 
Duke of Wellington te stelen uit de Natio-
nal Gallery. Pas wanneer aan zijn eisen 
wordt voldaan, zal hij het ‘gegijzelde’ 
doek teruggeven.

Het is een waargebeurd verhaal, dat 
haar terugbracht naar het tijdperk van 

haar jeugd. “Het was heerlijk om me nog 
eens in de sixties onder te dompelen”, 
zegt Mirren. “Deze � lm brengt een gene-
ratie in beeld waarvan we intussen af-
scheid hebben moeten nemen: de gene-
ratie van mijn ouders, die de depressie 
na de Eerste Wereldoorlog beleefden, 
dan de Tweede Wereldoorlog meemaak-
ten, en daarna een socialistische staat 
creëerden waarin mensen als ik ook een 
goede opleiding konden genieten. Terwijl 
mijn moeder zelf maar tot haar veertien-
de naar school kon gaan. Die generatie 
heeft ongeloo� ijke pijn en tegenspoed 
gekend, maar boetseerde daaruit een vei-
lige, succesvolle wereld. We hebben veel 
te danken aan hen, aan de Kempton-Bun-
tons. In de wereld van vandaag mis ik 
soms de opo� eringsgezindheid van die 
generatie.”

AFLEIDENDE BOEZEM
Al zijn er ook zaken van toen die Mirren 
hoegenaamd niet mist. Zoals het � agran-
te seksisme van die tijd. Op sociale media 
dook enkele jaren geleden een fragment 
uit een BBC-interview uit 1975 op, waarin 

A

Radio 1-luisteraars stemmen Arno Hintjens
naar de top van Classics 1000
‘Les yeux de ma mère’ van Arno 
voerde zaterdag de dertiende 
editie van de Classics 1000 aan. 
De Belgische song houdt Pink 
Floyds ‘Wish You Were Here’, dat 
vorig jaar de toplijst van Radio 1 
aanvoerde, en ‘Martha’ van Tom 
Waits achter zich.

In de vorige editie van de Classics 
1000, de lijst die wordt samengesteld 
met stemmen van de Radio 1-luiste-
raars, viel ‘Les yeux de ma mère’ nog 
buiten de top 100: de klassieker van 
Arno strandde toen op plaats 108. Nu 
werd het nummer de enige Belgische 
song in de top 10. Die werd vervolle-

Met de keuze voor ‘Les yeux ma 
mère’ betuigt de Radio 1-luisteraar 
Arno zijn liefde. De 72-jarige zanger, 
die vecht tegen pancreaskanker, gaf 
recent nog een reeks concerten in de 
AB in Brussel en het Kursaal in Oos-
tende. Zijn laatste concert in de AB 
moest hij echter annuleren omdat zijn 
gezondheid te zeer verslechterde.

Er staan 517 artiesten in de Classics 
1000. Net zoals vorig jaar zijn The 
Beatles de vaakst genoteerde uitvoer-
der met maar liefst 28 nummers. De 
best scorende Belg is Jacques Brel met 
7 inzendingen. ‘Mia’ van Gorki, op 
plaats 23, was het hoogst genoteerde 
Nederlandstalige nummer. (DM)

De luisteraar betuigt 
de zanger, die vecht 

tegen kanker, zijn 
liefde door zijn num-

mer naar de eerste 
plaats te stemmen

digd door Pink Floyd (‘Shine On You 
Crazy Diamond’), John Lennon (‘Ima-
gine’), David Bowie (‘Heroes’), The 
Beatles (‘A Day in the Life’), Queen 
(‘Bohemian Rhapsody’), Fleetwood 
Mac (‘The Chain’) en The War on 
Drugs (‘Thinking of a Place’).
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de toen dertigjarige Mirren te gast is bij 
de bekende talkshowhost Michael 
Parkinson. Die vestigt in zijn inleiding 
meteen de aandacht op Mirrens “sletteri-
ge” uitstraling, en vraagt haar vervolgens 
of haar “gereedschap” geen obstakel is 
om serieus genomen te worden als actri-
ce. Enigszins uit haar lood geslagen maar 
erg ad rem vraagt Mirren hem om te ver-
duidelijken wat hij bedoelt met “gereed-
schap”, waarna Parkinson een ostentatie-
ve blik op haar boezem werpt. “Bedoel je 
dat serieuze actrices geen grote borsten 
mogen hebben?”, vraagt ze uitdagend. 
“Ze kunnen misschien wel a� eiden van 
de vertolking”, luidt zijn botte antwoord.

Mirren glimlacht wanneer we haar 
complimenteren met de intelligente, rus-
tige manier waarop ze Parkinson in 1975 
op zijn plaats zette. “Toen ik het fragment 
onlangs terugzag, was ik eigenlijk ook 
aangenaam verrast door mezelf. Ik pro-
beerde zijn seksistische vragen met hu-
mor te pareren. Maar weet je dat ik toen 
degene was die kritiek kreeg voor dat in-
terview? Omdat ik hem lik op stuk gaf, en 
dat werd je als vrouw niet geacht te doen. 

Maar vandaag kijkt men met andere ogen 
naar dat interview, en ziet men in dat hij 
fout was.” 

Zou ze even vriendelijk gebleven zijn als 
ze anno 2022 dertig was, en een intervie-
wer haar op die manier bejegende? “Ik 
zou nu nog wel wat scherper reageren”, 
grinnikt ze.

EEN BAD PER WEEK
Het oude BBC-interview illustreert niet 
alleen de tijdgeest van toen, maar ook het 
feit dat Helen Mirren in de jaren 70 nog 
lang niet dezelfde status had als nu. Pas in 
de tweede helft van haar carrière werd ze 
het monument dat ze vandaag is, dankzij 
rollen in de detectiveserie Prime Suspect, 
en � lms als Gosford Park en vooral The 
Queen. Die laatste leverde haar in 2007 
een Oscar op, en een eeuwige associatie 
met koningin Elizabeth II. Mirren wordt 
sindsdien zelf bijna als royalty beschouwd 
– ze heeft in Engeland bovendien de adel-
lijke titel ‘Dame’, en sinds 2013 ook haar 
eigen ster op de Hollywood Walk of Fame, 
zowat de koninklijke galerij van de � lm-
wereld.

Het contrast met haar jeugd kon niet 
groter zijn: Mirren komt uit een eenvou-
dig gezin dat op de rand van de armoede 
balanceerde. In The Hollywood Reporter 
getuigde ze dat zij en haar broer en zus 
maar één keer per week in bad konden, 
omdat warm water te duur was. Haar va-
der was een taxichau� eur, die in Rusland 
geboren werd als Vasili Petrovitsj Mironov. 
Op jonge leeftijd ontvluchtte hij met zijn 
ouders de bolsjewistische revolutie rich-
ting Engeland, waar hij later de achter-
naam van zijn gezin zou verengelsen.

Met die achtergrond lijkt het logisch 
dat Mirren zich meer met Dorothy Bun-
ton zou kunnen identi� ceren dan met de 
Queen. “Op het eerste gezicht is dat in-
derdaad zo”, beaamt Mirren, “maar als je 
Elizabeth Windsor uit haar paleis haalt 
en Dorothy Bunton uit haar steegje, dan 
hou je gewoon twee mensen over, met 
wie ik precies evenveel gemeen heb. Die 
menselijkheid, los van alle uiterlijke fac-
toren, is waar ik in ieder personage naar 
op zoek ga.”

The Duke, vanaf morgen in de bioscoop.

‘Menselijkheid, los van 
alle uiterlijke factoren, 
is waar ik in ieder personage 
naar op zoek ga’

Helen Mirren speelt 
in The Duke een 
 brave huisvrouw 
met een ongewoon 
verhaal. ‘Deze fi lm 
brengt een genera-
tie in beeld waarvan 
we intussen afscheid 
hebben moeten 
nemen.’ © NICK WALL

Belgisch-Italiaanse actrice 
Catherine Spaak overleden
De Belgisch-Frans-Italiaanse ac-
trice Catherine Spaak, die vooral 
in de jaren 1960 en 70 te zien 
was in tal van Italiaanse kome-
dies, is in Rome op 77-jarige leef-
tijd overleden. Spaak was een 
dochter van scenarist Charles 
Spaak, de broer van drievoudig 
premier Paul-Henri Spaak.

Spaaks doorbraak als actrice 
kwam er in Le trou van Jacques 
Becker, uit 1960, maar daarna 
was ze vooral nog in Italiaanse 
� lms te zien. Zo maakte ze haar 
opwachting in onder meer Il Sor-
passo van Dino Risi, Il gatto a 
nove code van Dario Argento, La 

Ronde van Roger Vadim en Scan-
dalo Segreto van Monica Vitti. In 
totaal speelde ze in 80 langspeel-
� lms.

Behalve actrice was ze ook 
zangeres, en in de jaren 80 legde 
ze zich toe op haar presentatie-
werk voor de openbare omroep 
RAI. In de jaren 2000 was ze nog 
te zien in enkele realityprogram-
ma’s op tv.

De Italiaanse minister van Cul-
tuur, Dario Franceschini, bracht 
hulde aan “een eclectische, ge-
cultiveerde en elegante artieste 
die in ons land een thuis had ge-
vonden”. (BELGA)

Gert Verhulst zegt na ruim drie decennia 
Samson vaarwel, dochter Marie neemt over
Acteur en presentator Gert Verhulst 
heeft zaterdagavond de� nitief afscheid 
genomen van Samson en Gert. In het 
Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs 
speelde de 54-jarige Verhulst zijn aller-
laatste afscheidsshow.

Het was de bedoeling dat Verhulst al 
twee jaar geleden de� nitief afscheid 
zou nemen. Maar de geplande tournee 
moest worden geschrapt toen in maart 
2020 de coronacrisis losbarstte. De 
presentator maakte de afgelopen 
maanden zijn afscheidstournee alsnog 
af, 32 jaar nadat Samson en Gert van 
start ging. Zijn dochter Marie neemt 
zijn plek over en gaat nu optreden met 
hond Samson. Zij maakten het afgelo-

pen jaar al een nieuwe tv-serie en een 
album met liedjes.

De serie Samson en Gert ging van 
start in september 1990 en werd al snel 
een fenomeen in Vlaanderen en Ne-
derland. Verhulst breidde het format 
uit tot een imperium met shows, � lms 
en platen. Het programma was bijna 
achthonderd keer te zien, er versche-
nen veertien albums en 44 theater-
voorstellingen.

Aan het einde van de laatste voor-
stelling zaterdagavond verscheen Ma-
rie op het podium. Zij is nu o�  cieel het 
nieuwe baasje van hond Samson. Hun 
eerste grote theatertournee staat ge-
pland voor 2023. (ANP)

Een jonge Gert Verhulst in het waan-
zinnig populaire Samson en Gert. 
© ANP KIPPA
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