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FRIDAY THE 13TH

I

n de jaren ’70 was de tijd rijp
voor de zogenaamde ‘shlasher
movie’: horrorfilms die verder
gingen dan de traditionele ‘hammer
horror’. Het terrein van donkere
sprookjes en gotische monsters werd
verlaten en het moderne tijdperk begon
met brute dreiging van psychopaten
en enge killers in een realistische
omgeving. De betere special effects

maakten het mogelijk. Ongekend
bloederige films als The Texas Chainsaw
Massacre, Halloween en Friday the
13th kregen ‘populaire’ hoofdrolspelers:
Leatherface, Michael Meyers en
Jason Voorhees. Freddy Krueger uit
A Nightmare on Elm Street had zelfs
een eigen fanclub. De eerste delen van
genoemde films werden een succes in
de bioscoop, maar de vele inferieure
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The Texas Chainsaw Massacre
dfw

vervolgen kwamen weliswaar uit op het
grote scherm, maar floreerden alleen
op video, de juiste plek voor shlashers
en niet toevallig ook ‘booming’ in de
jaren ’80. In de jaren ’90 werden drie
Scream-films populair, vooral omdat de
hoofdpersonen zich bewust waren van
de filmclichés uit de slasher-klassiekers
en daar ook veelvuldig aan refereerden.
Leuk en griezelig tegelijk. Het vierde
deel is nu in de bios te bewonderen.
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Friday the 13th, deze
week op tv, is lang niet de
eerste horrorfim die op
herhaling gaat. Dat is
leuk, maar ook een geval
van creatieve armoede.
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Vanaf 2000 heeft Hollywood last van
creatieve armoede en weinig geld. Een
ideale voedingsbodem voor het maken
van slashers. Nog meer vervolgen, dat
zou ongeloofwaardig zijn, daarom werd
besloten de oude slashers te ‘remaken’
en te profiteren van de bekendheid van
de verhalen, uiteraard met een twist.
De remakes lopen goed, vandaar dat ze
nog steeds gemaakt worden: Dawn of
the Dead, Halloween, The Hills Have
Eyes, The Texas Chainsaw Massacre, The
Last House on the Left, A Nightmare on
Elm Street en binnenkort Hellraiser.
Een hele reeks. Ook Friday the 13th
moest er in 2009 aan geloven. In het
origineel was het moeder Voorhees die
de moorden pleegde. Anno 2009 heeft
Jason zijn moeder niet meer nodig: het
resultaat is zaterdag op RTL 5 zien. ◼
TV ❘ Friday the 13th (2009) ❘ zaterdag ❘ RTL 5
BIOS ❘ Scream 4 ❘ zie pagina 52

