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▲ Sally Wheet (Patricia Arquette) is

bepaald geen koekje. Dat bevalt Nucky.
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BOARDWALK EMPIRE SEIZOEN 5

HET
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BOARDWALK EMPIRE
▶ VANAF MAANDAG

REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN & MARC KETZER

8 SEPTEMBER OP HBO
Een van de pijlers van het succes
van HBO is de serie Boardwalk
Empire, over een gangster uit
het Atlantic City van de jaren
twintig. Spannend,
gewelddadig, maar
ook realistisch en
prachtig gemaakt.
Maar helaas: dit vijfde
seizoen is het laatste.
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eizoen 5 van Boardwalk
Empire begint in 1931,
maar liefst zes jaar na
het einde van seizoen 4.
Het contrast tussen de
Roaring Twenties en de
Grote Depressie is
behoorlijk groot. Met het einde van de
drooglegging in zicht gaat Nucky

Thompson (Steve Buscemi) op zoek
naar een wettige manier om zijn bankrekening te spekken. Hij haalt onder
meer de banden aan met de rumfabriek
Bacardi in Cuba. De dood van een
belangrijke New Yorkse gangster heeft
een bloedige gangsteroorlog tot gevolg.
De ex van Nucky, Margaret (Kelly
MacDonald), werkt op Wall Street en
komt klem te zitten wanneer haar baas
haar een stapel documenten nalaat.
Chalky White (Michael K. Williams) is
aan lager wal geraakt en grijpt een
unieke kans met beide handen aan. In
dit laatste seizoen keren enkele hoofdpersonages in de tijd terug. Jeugdervaringen uit de periode 1884-1900
werpen een nieuw licht op hun

Onlangs spraken we
met Margot Bingham:
een buitenkansje! Zij
speelt zangeres
Daughter Maitland, ook
weer in seizoen 5. „Ik
speel een survivor met
een verloren ziel.
Daughter heeft veel
meegemaakt. Ze is een
personage met wie je
echt een heel seizoen
meeleeft, omdat haar
verhaal zo triest is.
Ik ben al veertien jaar
professioneel zangeres
en ik acteer al net zo
lang. Het was geweldig
om die twee nu een
keer te combineren en
dan ook nog met die
prachtige jazz. Toen ik
auditie deed, zochten ze
eigenlijk alleen een
jazz-zangeres voor een
of twee afleveringen.
Mijn acteerervaring
hielp me om de rol te
krijgen, maar toen ik
eenmaal de scènes had
gedraaid voor mijn
afleveringen, werd ik
gevraagd of ik er daarna
nog eentje kon doen en
dat werden er
uiteindelijk negen. Ik
kon het bijna niet
geloven.”

ABONNEER VIA VERONICAMAGAZINE.NL
VERONICAMAGAZINE.NL

‘Geweld móét
verschrikkelijk zijn
om naar te kijken’
toekomst en onderlinge relaties. Dit
alles belooft een mooi sluitstuk te worden van een serie die ons vijf jaar lang
in haar greep heeft gehouden. De
productie was mooi en de scenario’s
geweldig, maar bovenal waren het de
briljante acteurs waardoor de personages echt gingen leven.
▲ De rol van gangsterpoliticus lijkt Steve

Buscemi op het magere lijf geschreven.

REALISTISCH GEWELD

▶ Margaret krijgt

belastend materiaal
in handen.

Er vallen nogal wat doden in vijf jaar
Boardwalk Empire. Op YouTube kun je
voor elk seizoen ‘Every Single Boardwalk Empire Death’ aanklikken.
Bedenker Terence Winter zegt daarover in een interview: „We hebben het
geweld heel realistisch in beeld
gebracht. In de eerste aflevering van
seizoen 4 bijvoorbeeld, wordt er een
man vermoord met een kapotgeslagen
fles. Mijn doel was om het zo realistisch
mogelijk in beeld te brengen, en niet
alleen dat het bloed er enorm uitspat.
Ik wil geweld in de serie niet verbloemen, het moet gewoon realistisch zijn.
Het is geen computergame of een filmscène waarbij je kunt denken: dat ziet
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Nucky Thompson heeft
geld nodig en zoekt zijn
heil in drank

DE ECHTE
NUCKY
THOMPSON
De echte Nucky
heette niet Thompson maar Enoch
Lewis ‘Nucky’ Johnson (1883 - 1968).
Hij was politiek player
en een entrepreneur
die Atlantic City
controleerde in het
tijdperk van de
drooglegging. Hijzelf
was een wat kleurloos figuur, maar hij
ging om met mensen
als Al Capone, Lucky
Luciano en Meyer
Lansky.

ABONNEER VIA VERONICAMAGAZINE.NL

Ook Martin Scorsese
heeft zich tegen deze
serie aanbemoeid
er niet eens zo naar uit. Geweld ís naar
en verschrikkelijk! Dus het moet ook
verschrikkelijk zijn om naar te kijken.”

DUURT LEKKER LANG

Grote namen als Martin Scorsese en
Mark Wahlberg bemoeiden zich met
de regie en productie van deze serie.

Is de terugkeer naar tv geen degradatie
voor Scorsese? Hij zegt daar zelf over:
„Wat er de laatste tien jaar is gebeurd
op het gebied van tv-series, is iets waarop we in de jaren zestig vurig hoopten.
Toen was het onmogelijk om een serie
te maken in alle creatieve vrijheid; om
genoeg geld te hebben en het dus zo
mooi te kunnen maken als je wilde. Dit
is een heel nieuwe mogelijkheid voor
het vertellen van verhalen die wat
langer duren.” ◼

▶ Het is weer een

indrukwekkende rij
gangsters in seizoen 5.
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