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THE (SUSPENSE IS)
KILLING!
THE KILLING USA SEIZOEN 4
▶ VANAF ZATERDAG 2

AUGUSTUS OP NETFLIX

REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

Ook zo benieuwd
hoe het afloopt
met rechercheurs
Sarah Linden en
Stephen Holder
in The Killing
USA? Kijk dan
naar de zes
afleveringen van
deel 4; dit is het
laatste seizoen!
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n seizoen 4 krijgen de politiedetectives Linden (Michelle
Enos) en Holder (Joel Kinnaman) te maken met de gevolgen
van hun daden aan het slot
van seizoen 3 (iets wat we niet
zullen verraden). Tegelijkertijd
moeten ze de moord op een gezin oplossen, waarvan de enige overlevende
de zoon is die als kadet op een militaire
academie voor jongens zit. Joan Allen
(uit de Bourne-films en Face/Off)
speelt de keiharde kolonel Margaret
Rayne, die de jongens onder een
strak regime houdt, maar haar
leerlingen ook met moederinstinct beschermt. Sinds
bekend werd dat Joan Allen in
dit seizoen ging spelen, gaat op
internet het gerucht dat zij wel
de dader móét zijn, omdat het

anders een verspilling is van haar
talenten. Zo simpel kan het volgens
ons niet zijn, we zullen zien...

DEENSE ROOTS

The Killing USA is begonnen als Amerikaanse bewerking van de verrassend
succesvolle Deense serie The Killing
(eigenlijk: Forbrydelsen), waarin
Sophie Gråbøl een iconische hoofdrol
heeft. De Scandinavische sfeer van het
origineel wordt uitmuntend getroffen
met de setting in het regenachtige
Seattle en de omringende natuur. Ook
de karakters hebben raakvlakken met
het Deense origineel. Melancholie
en schuldgevoel lijken in het uiterste
noordwesten van de VS meer op hun
plaats dan in Hollywood of New York.
De eerste twee seizoenen van The
Killing USA gaan over de moord op
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STEEKJE LOS?

Het succes van het
Deense origineel The
Killing (Forbrydelsen)
kwam voor een groot
deel door de rol van
Sophie Gråbøl als
Sarah Lund. Zij speelt
op perfecte wijze de
stuurse rechercheur
die min of meer tegen
haar zin de moord
oplost. De gebreide
trui die Lund altijd
aan heeft, werd
vervolgens in no time
een hype. En ja hoor,
je kunt dé Sarah
Lund-trui gewoon
bestellen: check
sarahlundsweater.com

Rosie Larsen, het onderzoek van
Linden en Holder en de gevolgen voor
haar familie. Nadat de moord na
seizoen 1 niet werd opgelost, leidde dat
tot veel commentaar en kritiek, maar
aan het eind van seizoen 2 wordt de
moordenaar eindelijk in zijn (of haar...)
kraag gegrepen. Heel slim werd voor
een andere moordenaar gekozen dan in
het Deense origineel. Seizoen 3 heeft
geen Deense roots meer. Dat werd een
nieuw, origineel geschreven verhaal
(een serial killer heeft het voorzien op
jonge zwerfmeisjes), dat ‘gewoon’ in
dertien afleveringen wordt opgelost.
Seizoen 4 heeft wel weer een verband
met Forbrydelsen, want seizoen 2 speelt
zich ook af op een militaire academie,
maar daar houdt elke vergelijking op.

ZWEEDSE CONNECTIE

Joel Kinnaman speelt de rol van
Stephen Holder. De acteur, die we
kennen uit Snabba Cash, de nieuwe
Robocop en de serie Johan Falk,
heeft een Zweedse moeder en een
Amerikaanse vader. Denkt hij dat zijn
Scandinavische roots wellicht een rol
hebben gespeeld bij de casting, omdat
het origineel Deens is?
In een interview zegt hij daarover:
„Dat was puur toeval. Ik kreeg het
script en werd aangetrokken door
het verhaal en de karakters. Ik had
onmiddellijk het gevoel dat dit een heel
mooie serie kon worden. Holder is een
moreel complex persoon. Hij heeft een
goed hart, maar hij doet niet altijd de
juiste dingen...”

Over The Killing USA
is nogal wat te doen
geweest. Na het tweede
seizoen wilde zender
AMC met de serie
stoppen, maar uiteindelijk kwam het tot een
samenwerkingsverband
met Netflix, zodat voor
het derde seizoen de
kosten gedeeld konden
worden. Voor het
(tot zes afleveringen
ingekorte) vierde en
laatste seizoen staat
Netflix er alleen voor.
Maar dat betekent wel
dat het nu een ‘Netflix
original’ is en abonnees
het vierde seizoen vanaf
deze week in zijn geheel
kunnen bekijken. Ook
de eerste drie seizoenen
zijn nog te zien.
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