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HEMLOCK GROVE SEIZOEN 2
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REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

Horrorserie Hemlock
Grove is ouderwets eng en
gruwelijk hip tegelijkertijd.
Alle ingrediënten van een
klassieke horrorfilm zitten
erin, maar dan wel met
een jonge, frisse cast en
fantastische special effects.
Deze week is seizoen 2
in zijn geheel op Netflix
te zien.
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e moesten even
bijkomen van die
gruwelijke moord,
die de serie in
aflevering 1 gelijk
op de kaart zet.
In een schuurtje
wordt een teenager compleet uiteengerukt gevonden. De tegenpolen Roman
(Bill Skarsgård), een steenrijke erfgenaam, en Peter (Landon Liboiron), een
straatarme zigeuner, slaan de armen

ineen om de moordenaar te vinden,
terwijl ze ondertussen hun eigen geheimen proberen te bewaren. Niets is wat
het lijkt in Hemlock Grove, een stadje
dat het bovennatuurlijke lijkt aan te
trekken. In de handen van horrorspecialist Eli Roth, regisseur van gruwelfilms als Cabin Fever en Hostel, is dit
een heerlijk spannende horrorserie
met coole elementen uit Twilight en
True Blood. Weerwolf: check. Vampier
(of is het Upir?): check. Mooi meisje:
check. Highschool: check. Raar dorpje:
check. Veel rare wezens: check check!
We zullen de transformatie naar een
weerwolf in aflevering 2 niet snel
vergeten. In dit tweede seizoen zien
we hoe Hemlock Grove omgaat met
het bloedbad uit seizoen 1 en worden
Roman en Peter geconfronteerd met
nieuwe verantwoordelijkheden.
Roman moet op zoek naar zijn vermiste
zus Shelley en Peter wordt gedwongen
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HOLLANDS TROTS: FAMKE

Famke Janssen heeft
met Olivia Godfrey
weer een memorabele
hoofdrol te pakken.
De Nederlandse speelt
met verve de mater
familias van de
Godfrey-familie.
In 1992 baarde ze al
opzien met een fijn
rolletje in Star Trek:
The Next Generation.
Legendarisch werd
haar rol als Bondgirl
Xenia Onatopp in
Goldeneye. Net als
haar vertolking van
Jean Grey in vier
X-Men-films. Ze is
nu een gevestigde
Hollywood-actrice, dus
geen wonder dat ze in
zo’n goede serie als
Hemlock Grove zit.
Komt ze terug in
seizoen 2? Vast!

FAMILIE VAN...
Als je ondanks alles
Hemlock Grove toch
op True Blood vindt
lijken, komt dat door
Bill Skarsgård als
Roman. Hij is de
broer van Alexander
Skarsgård, die
vampier Eric
Northman speelt in
True Blood. De twee
hebben ontegenzeggelijk dezelfde
dreigende uitstraling, terwijl ze
toch ‘adorable’ zijn.
Vader Stellan is de
stichter van deze
acteurs-dynastie.
Hem ken je van
Breaking the
Waves, Thor en
Nymphomaniac.
Wij zijn benieuwd
welke volgende
Skarsgård-spruiten
we nog gaan zien.
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een baan te zoeken nu z’n moeder weg
is. Nieuwkomer Miranda (Madeline
Brewer, die we kennen uit
seizoen 1 van Orange Is
The New Black) heeft
een ongekend effect
op de twee vrienden.

GESCHOKT PUBLIEK

Maker Eli Roth is een horrorspecialist. „Ik benader een seizoen van
Hemlock Grove als een dertien uur lange
speelfilm. De balans tussen het verhaal
en de schrikeffecten moet precies goed
zijn.” Over de gruwelijke transformatiescène uit seizoen 1 zei hij: „Ik ken
de transformaties uit An American
Werewolf in London, The Howling en
The Company of Wolves maar al te goed.
Maar ik wilde mijn eigen stempel erop
drukken. Ik benader het als een geboorte,
waarbij de wolf zijn placenta en mensenhuid weer opeet. Toen dit voor het eerst
op YouTube te zien was, kwamen er
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PRODUCENT ELI ROTH:

‘Ik wilde de
Twilight-fans
een poepie
laten ruiken’
duizenden geschokte reacties. Men
vond het té gruwelijk... Tot mijn
tevredenheid. Ik wilde de Twilight-fans
een poepie laten ruiken...”

NIEUWE TRADITIE

De Twilight-films en series als The
Vampire Diaries, True Blood, American
Horror Story, Hannibal en The Walking
Dead zorgen ervoor dat Hemlock
Grove in een nieuwe traditie past: de
horrorserie. Vroeger kon er zo weinig
op televisie dat het maken van een
gruwelijke horrorserie weinig zin had.
Horrorfilms kwamen uit op VHS, en
echt enge horrorseries werden zelden
gemaakt. Alleen meer komische series
als The Munsters en The Addams Family
maakten een kans. En Buffy the Vampire
Slayer was leuk, maar vooral gemaakt
voor tieners. Het huidige tv-landschap is
eindelijk klaar voor een echt ongemeen
enge serie als Hemlock Grove, met
ouderwetse horrorelementen en een
klassieke gotische sfeer, en toch een
goed verhaal en hippe cast. En de kijker
is de winnaar. ◼
43

