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Wáár hebben we dat
eerder gezien?
De nieuwe HBO-serie The Leftovers zou weleens een hit kunnen worden.
Deze (al dan niet) succesvolle eventseries gingen eraan vooraf.

5. Mannen in witte pakken, zoals wij die
kennen van de Bijlmerramp. Hier is het
nog mysterieuzer.

LAAT HET LOS(T)

DE NIEUWE LOST
THE LEFTOVERS

▶ MAANDAG OP HBO

REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

Nieuwe hype: de ‘eventserie’,
waarbij één bovennatuurlijke
gebeurtenis het leven van een
groep mensen verandert.
Laatste voorbeeld is The
Leftovers, vers uit het brein
van Damon Lindelof (het
genie achter de serie Lost).
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D

oor een onverklaarbare
gebeurtenis is opeens
twee procent van
de wereldbevolking
verdwenen. Dat gaat
nogal dramatisch: een
moeder zit in de auto
en is druk aan het bellen, met een
huilende baby op de achterbank. Eén
seconde later is de Maxi-Cosi akelig
leeg, tot wanhoop van de moeder. Op
het moment dat de verhaal van de serie
écht begint, is het drie jaar geleden
dat de mysterieuze gebeurtenis
heeft plaatsgevonden. Het wordt
‘rapture’ genoemd, en men denkt
dat het te maken heeft met een
bepaalde theorie uit de Bijbel,
waarbij een aantal mensen die
het verdienen door God in de
hemel wordt geroepen en de rest
achterblijft. De zogenaamde
‘vervoering’. Of is het toch iets
anders? Is het soms óntvoering?
Met Lost-maker Damon
Lindelof weet je het nooit.

SEKS & GEWELD

Hoofdrollen zijn er voor Justin Theroux
(Mulholland Drive), Liv Tyler (The Lord
of the Rings), Amy Brenneman (Private
Practice) en Christopher Eccleston (The
Others). Theroux speelt de politieman
in een kleine New Yorkse voorstad die
orde probeert te scheppen in de grote
chaos die de ingrijpende gebeurtenis
veroorzaakt. Mensen zijn in totale
paniek, omdat meer dan honderd
geliefden uit het stadje spoorloos
zijn verdwenen. De vijf fases van
rouw komen aan de orde: ontkennen,
onderhandelen, woede, depressie en
acceptatie.
Daartegenover staan vijf gezelligere
redenen om naar The Leftovers te kijken:
1. Justin Theroux: als hij goed genoeg
is voor Jennifer Aniston, is haar hotte
vriend goed genoeg voor ons.
2. De mysterieuze verdwijningen zijn
compleet anders dan we gewend zijn.
3. Het verrassende religieuze thema
van de serie. 4. Seks, geweld en goede
muziek, onder andere van James Blake.
VERONICAMAGAZINE.NL

Het beruchte einde van Lost achtervolgt
maker Damon Lindelof nog steeds. In
een interview zegt hij daarover: „De
personages in Lost waren erg bezig
met het oplossen van het mysterie. De
personages in The Leftovers niet, die

Zijn ze ontvoerd?
Met Lost-maker
Damon Lindelof
weet je het nooit
willen vooral dealen met de situatie.
Een groep kijkers raakte gefrustreerd
door het einde van Lost, een andere
groep vond het leuk, en een derde groep
haakte af voor het einde. Zo zal het
ook bij The Leftovers gaan.” Krijgen
we dan überhaupt een bevredigend
slot? Lindelof daarover: „Ik vind dat de
onzekerheid van de personages over
de afloop ook aanwezig moet zijn bij de
kijker. Die mag niet achterover leunen in
de wetenschap dat wij heus wel met een
mooi sluitend slot komen.” ◼
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Een reeks van drie religieuze tvfilms, waarin Kirk Cameron en
zijn vriendinnetje Chelsea Noble
(uit Growing Pains) proberen
de Rapture te verklaren. De
remake met Nicolas Cage komt
in oktober in de bioscoop.

De gehele wereldbevolking
krijgt 2 m. 17 sec. lang een black
out, waarbij zes maanden in de
toekomst wordt vooruitgekeken.
Maar is het de waarheid of een
fantasie? De FBI gaat het
uitzoeken.

▲ Justin

Theroux
speelt de
sheriff van
het stadje.

ABONNEER VIA VERONICAMAGAZINE.NL

Een vliegtuig stort neer op
een (on)bewoond mysterieus
eiland, waar een vreemd
rookmonster de boel onveilig
maakt. Wat is er precies
gebeurd? In flashbacks leren
we de personages goed kennen.

Verwarrend: er zijn mensen en
er zijn buitenaardse wezens die
op mensen lijken. Er zijn slechte
mensen en goede aliens, en
andersom. Wat is ‘the event’?
Een stap die de mensheid niet
gaat overleven. Zijn we er nog?
Te laat, de serie is gecanceld.

In een klein dorpje in de Franse
Alpen zijn de inwoners dolblij
als hun overleden geliefden na
een aantal jaar weer voor de
deur staan. Maar al snel begint
men te twijfelen: wat is er aan
de hand? Vast een bovennatuurlijke gebeurtenis.

Door een bovennatuurlijk
fenomeen worden op een
dag allerlei mensen wakker
met een hoop superkrachten.
Sommigen gaan de wereld
redden, anderen hebben
snodere plannen.

Een mysterieuze, totale black
out zorgt ervoor dat er geen
stroom meer is in de hele
wereld. Vijftien jaar later
proberen onze helden een
megalomane generaal ervan
te weerhouden een dictator
te worden. Revolutie!

Naar het boek van Stephen
King. Een ondoordringbare
en onzichtbare koepel valt
op een dag over een klein
Amerikaans dorpje heen.
De plaatselijke bestuurder
ontwikkelt zich al snel tot
een moordzuchtige despoot.
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