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Een nieuwe noordster 
voor het serieaanbod

D
e handschoentjes gaan meteen uit in het derde sei-
zoen van HBO-reeks Succession. Bij iedere verbale 
mokerslag die er in de eerste a� everingen van de 
nieuwe jaargang wordt uitgedeeld, landen de knok-
kels keihard op de muil van diegene die de sneer of 
de ongezouten waarheid moet incasseren. Succession
is altijd al het verhaal geweest van de krabbenmand, 
het vrolijk dolken in elkaars rug priemende nage-
slacht van de naar de uitgang van het aardse bestaan 
dobberende mediamogol Logan Roy (Brian Cox). 

De drie volwassen kinderen van de magnaat aasden inmid-
dels al twee jaargangen lang keihard en zonder ommezien op 
het enige wat hun vraatzuchtige ego zal bevredigen: het 
CEO-zitje van de familieholding. Maar na het bommetje dat 
Kendall Roy (Jeremy Strong) aan het einde van vorig seizoen 
dropte, door op nationale tv toe te geven dat er hardnekkige en 
structurele #MeToo-toestanden plaatsvonden op de cruiseschi-
pafdeling van Waystar Royco, laat iedereen pas écht zien uit 
welk hout ze gesneden zijn. Inclusief verre en aangetrouwde fa-
milie, en vetbetaalde bestuurslakeien.

Oude en nieuwe allianties verschijnen en verbrokkelen weer 
met de minuut, iedereen vaart zonder kompas, en de duistere 
geheimen stapelen zich op. Bij sommigen onder hen – eigenlijk 
de enige personages waarvoor je nog wat sympathie voelt – 

wordt het overduidelijk dat ze 
veel te licht wegen voor dit al-
les. En de ouwe lijkt gevaarlij-
ker dan ooit: wat doet een 
emotioneel disfunctioneel, 
door een jeugd vol mishande-
ling getekend beest wanneer 
het in het nauw wordt gedre-
ven? De komende a� everin-
gen van Succession houden 
wat dat betreft nog wat verras-
singen in hun mouw.

De eerste episodes van dit 
derde seizoen – de eerste die 
al op Streamz staat plus een 
handvol screeners die we 
vooraf zagen - zijn prettig om 
te kijken omdat je, met onver-
wachte en behapbare teugen, 

constant vers inzicht in de condition humaine opgelepeld krijgt. condition humaine opgelepeld krijgt. condition humaine
Onder dat alles is de serie ook niet bang om iets te vertellen: 
over het einde van de American Century bijvoorbeeld, en de 
manier waarop machtscenakels als Waystar Royco zich lijken te 
voeden met maatschappelijke ongelijkheid.

Maar deze op eenzame hoogte boven de rest van het huidige 
tv-aanbod uittorenende serie maakt ook duidelijk dat de tijd 
van Peak TV, de tijd toen je het aantal oprecht goeie tv-reeksen Peak TV, de tijd toen je het aantal oprecht goeie tv-reeksen Peak TV
niet meer kon bijhouden, voorbij is. Door de wildgroei aan 
nieuwe streamingdiensten, en het surplus aan verse meuk die 
ze allemaal in onze richting ketsen, is er opnieuw een klein 
pantheon aan het ontstaan van écht goeie reeksen die uitsteken 
boven dat nieuwe maaiveld van mediocriteit. Succession, een 
van de schaarse reeksen waarvan je de naam nog in dezelfde 
ademstoot durft uitspreken als die van classics Mad Men of 
Breaking Bad, is daardoor de nieuwe noordster die je door dat 
overaanbod helpt te navigeren.

Succession is te zien op Streamz. 
Iedere zondagnacht landt een nieuwe afl evering.
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zet de blik op 
oneindig. Vandaag: 
Succession.

Dit is een van 
de schaarse 
reeksen waar-
van je de naam 
nog samen 
durft uit-
spreken met 
‘Mad Men’ of 
‘Breaking Bad’
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Kostuumdrama met perswolven en brutale dichters 

Fake news is van alle tijden, 
zo blijkt uit Illusions 
perdues, een klassieke 
kostuum� lm van Xavier 
Giannoli (van het geweldige 
Marguerite). De diepgang is Marguerite). De diepgang is Marguerite
beperkt, maar de tweeën-
halfuur � itsen voorbij.

CHRISTOPHE VERBIEST

Ongevraagd het privéleven van 
bekenden openbaren. Vals 
nieuws verspreiden in de hoop 
de verkoopcijfers op te krikken 
en zo de advertentie-inkomsten 
te verhogen. Machthebbers die 

de media aan de leiband houden. 
Als we Illusions perdues mogen Illusions perdues mogen Illusions perdues
geloven is er weinig nieuws on-
der de zon. Want de � lm van Xa-
vier Giannoli, naar de gelijknami-
ge driedelige roman van Honoré 
de Balzac, speelt zich twee eeu-
wen geleden af. In de woelige Pa-
rijse perswereld kost een loven-
de recensie minstens 150 francs. 
Al telt een écht gehaaide uitgever 
met de glimlach het dubbele neer 
om een boek te laten ophemelen 
in het ene blad en te laten a� am-
men in een ander. De polemiek 
voedt de verkoop.

In het brandpunt van deze 
morele beerput bevindt zich Lu-
cien de Rubempré. De jonge 
twintiger, een aspirant-dichter, is 

naar Parijs getrokken als de bij-
slaap van een barones. Maar de 
literatuur noch de liefde blijven 
hem trouw (en vice versa). De 
edelvrouw vindt haar sociale po-
sitie belangrijker dan haar amant. 
En een machtig uitgever slaat 
groen uit als hij alleen nog maar 
aan gedichten denkt. 

Dus zit er voor Lucien niets an-
ders op dan de poëzie, zijn réligi-
on intime, in te ruilen voor de 
journalistiek. Hij doopt zijn pen 
in gif, brandt boeken of toneel-
stukken tot de grond af, ook al 
heeft hij ervan genoten. Of schil-
dert honende portretten van 
hoogwaardigheidsbekleders. 
Desondanks probeert hij hoger-
op te raken in de beau monde die 

hij in zijn hemd zet.
Giannoli tekent De Rubem-

pré als een ettertje dat van ver-
schillende walletjes eet en zijn 
principes sans gêne o� ert op 
het altaar van geld en lust. Toch 
wekt deze eigenheimer ook em-
pathie op. Van alle bloeddorsti-
ge perswolven blijkt hij de minst 
wrede. Of juister: de naïefste. 
Daardoor wordt hij uiteindelijk 
zélf een mikpunt. Illusions per-
dues openbaart dat onschuld 
niet bestaat. Compassie is een 
zwakheid die dromen verbrij-
zelt. Welkom in de 19de eeuw. 
Of is het de 21ste?

Illusions perdues speelt nu 
in de bioscoop.

ILLUSIONS PERDUES

Benjamin Voisin speelt Lucien de Rubempré, 
een jonge aspirant-dichter en journalist 
die hogerop probeert te geraken. © RV

Céline Dion 
stelt Las Vegas-
shows uit

Céline Dion stelt haar concer-
treeks in Las Vegas uit vanwege 
medische redenen. De 53-jarige 
zangeres kampt met “ernstige 
en aanhoudende spierspas-
men” waardoor ze niet in 
staat is om te repeteren voor 
de meer dan twintig shows die 
vanaf 5 november gepland 
stonden. Dion laat weten dat de 
beslissing haar veel pijn doet. 
Nieuwe data voor de concerten 
zijn nog niet gepland. De we-
reldtournee van de zangeres, 
die maart volgend jaar begint, 
gaat vooralsnog door. Ook de 
concerten die Dion begin sep-
tember volgend jaar in het 
Sportpaleis geeft, komen dus 
niet in het gedrang. (ANP)

Laura Wandels ‘Un monde’ is speelplaatsdrama met intensiteit van gevangenisthriller

Belgisch � lmdebuut 
op het hoogste niveau

Film is niet alleen de kunst van wat je toont, maar 
ook van wat je níét in beeld brengt. Dat heeft de 
Belgische regisseuse Laura Wandel goed begre-
pen. In haar verblu� ende speelplaatsthriller Un 
monde kiest ze er radicaal voor om alleen op haar monde kiest ze er radicaal voor om alleen op haar monde
jeugdige hoofdpersonages te focussen, letterlijk 
en � guurlijk. De camera blijft op hun hoogte, vol-
wassenen lopen met hun hoofd buiten het kader 
– een weglating die net iets toevoegt: zo zie je na-
melijk meteen dat ouders en leerkrachten totaal 
geen zicht hebben op wat er zich tussen de kin-
deren afspeelt.

Ook de locaties zijn tot het strikte minimum 
beperkt: de � lm verlaat nooit de schoolpoorten. 
En zelfs in de speelduur heeft Wandel radicaal de 
schaar gezet: Un monde klokt af op een messcher-Un monde klokt af op een messcher-Un monde
pe 73 minuten. Dat je als � lmmaker dat soort keu-
zes durft te maken, is altijd dapper. Dat je dat, zo-
als Wandel, al in je speel� lmdebuut doet, getuigt 
van een zeldzame maturiteit en een berg talent.

Un monde gaat ook over een debuut: dat van Un monde gaat ook over een debuut: dat van Un monde
de zesjarige Nora (Maya Vanderbeque) op de la-
gere school. Zoals haar met planeten versierde 
boekentasje aangeeft, voelt Nora zich op haar eer-

In Un monde toont Laura Wandel dat Un monde toont Laura Wandel dat Un monde
schoolkinderen heus geen Squid 
Game nodig hebben om van de speelplaats 
een gewelddadig slagveld te maken. Een 
Belgisch debuut van wereldklasse, met 
piepjonge acteurs die uitblinken in naturel.

LIEVEN TRIO

De fi lm volgt 
de zesjarige 
Nora (Maya 
Vanderbeque) 
tijdens haar 
eerste dag 
op de lagere 
school.  
© TANDEM

ste schooldag als een ruimtevaarder in een onbe-
kend, vijandig sterrenstelsel. Niet te verwonde-
ren dat ze tijdens de speeltijd haar grote broer 
Abel (Günter Duret) opzoekt. Maar zo lief als hij 
aan de schoolpoort nog voor haar was, zo kil doet 
hij op de speelplaats: Abel wordt omringd door 
stoere pestkoppen, en wenst niet in het openbaar 
gezien te worden met zijn malle kleine zus. Het 
is vergeefse moeite, want algauw incasseert hij 
een paar rake klappen. Het stelt Nora voor een 
verscheurend dilemma: als ze zwijgt, gaan de pes-
terijen gewoon door, maar als ze klikt, krijgt haar 
broer het misschien nog zwaarder te verduren.

Laura Wandel toont met deze � lm dat school-
kinderen heus geen Squid Game nodig hebben Squid Game nodig hebben Squid Game
om van de speelplaats een slagveld te maken. Un 
monde is een portret van een lawaaierige – het monde is een portret van een lawaaierige – het monde
helse geluidsdesign doet denken aan concentra-
tiekampdrama Son of Saul – en bikkelharde mi-Son of Saul – en bikkelharde mi-Son of Saul
crokosmos die gebouwd is op on-
geschreven wetten en keiharde 
erecodes. Een speelplaatsdrama 
met de intensiteit en de onverbid-
delijkheid van een gevangenisthril-
ler à la Un prophète.

Dat is ook de verdienste van de 
jonge cast, en in het bijzonder van 
Maya Vanderbeque, die bijna voort-
durend in beeld is – op het moment 
van de opnames was ze negen jaar, 
iets ouder dan haar personage, wat 
haar een zekere maturiteit geeft die 
goed van pas komt voor het ver-

haal. Ze is een revelatie zoals Emilie Dequenne 
dat was in Rosetta, maar dan half zo oud. Haar 
tranen komen van diep, geen enkele zin klinkt 
alsof hij uit de pen van een volwassen scenariste 
vloeide, en wanneer ze met haar klasgenootjes 
speelt, zou je denken dat er met een verborgen 
camera is ge� lmd.

Un monde is een � lm die, met eenvoudige maar Un monde is een � lm die, met eenvoudige maar Un monde
extreem doeltre� ende audiovisuele middelen, de 
toeschouwer vraagt om zich in het schoenmaatje 
32 van een kind te verplaatsen. Door de kibbe-
lende jochies niet van bovenaf (en dus vanuit het 
perspectief van een volwassene) te � lmen, zoals 
meestal gebeurt in � lms, worden ze onze gelij-
ken: mensen met noden en angsten, die het ver-
dienen om niet alleen getemd, maar ook gehoord 
en gezien te worden.

In die zin doet de � lm een appel aan de kijker 
om beter te doen dan de goedbedoelende, maar 

volstrekt machteloze volwassenen 
in de � lm (Laura Verlinden komt 
als zachtaardige lerares nog het 
dichtst in de buurt van een vertrou-
wens� guur). Om te werken aan een 
warme wereld waarin kinderen 
niet de nood voelen om hun frus-
traties op elkaar af te reageren, en 
waarin kwetsbaarheid omarmd 
wordt. Al was het maar omdat zij 
de volwassenen van morgen zijn.

‘Un monde’ speelt vanaf vandaag ‘Un monde’ speelt vanaf vandaag ‘Un monde’
in de bioscoop.

De kinderen 
worden mensen 

met noden en 
angsten, die het 

verdienen om 
gehoord en 

gezien 
te worden


