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ORANGE IS THE NEW BLACK S2

EINDELIJK:
S
MEER LIEFDE IN HET GEVANG!

▶ VANAF VRIJDAG 6 JUNI IN ZIJN
REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

GEHEEL TE ZIEN BIJ NETFLIX

Het langverwachte seizoen 2 van
het Netflix-succes Orange Is the
New Black staat bijna online. De
belevenissen van Piper (Taylor
Schilling), een vrouw die vijftien
maanden moet brommen in een
vrouwengevangenis, zijn hilarisch
en maandenlang trending topic.
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eizoen 1 van Orange Is the
New Black sloeg in als een
bom. De serie is razend
populair in de VS, maar
ook in Latijns-Amerika,
Groot-Brittannië, alle
Scandinavische landen
en natuurlijk in Nederland. Precieze
cijfers geeft Netflix niet, maar de
hashtag #oitnb kwam maandenlang in
verschillende landen als ‘trending topic’
op twitter bovendrijven. Dat komt vooral
op rekening van hoofdrolspeelster Taylor
Schilling, die haar image van tuttig
meisje (bijvoorbeeld uit de serie Mercy)
gebruikt om zichzelf enorm te kakken
te zetten. Het contrast tussen haar
tuttigheid en de rauwe realiteit van de

vrouwenbajes is de bron van alle humor
en boeiende dramatische situaties. In
januari werd ze beloond met een Golden
Globe-nominatie voor Beste Actrice in
een serie. Zelf zegt ze over het succes:
“Deze serie heeft ruimte gemaakt om
vrouwen te laten zien zoals ze echt zijn.
Dit zijn tenminste realistische karakters.”

TUTJE MOET WENNEN

Voor wie het eerste seizoen gemist heeft,
nog even het verhaal. De in potentie biseksuele Piper (Schilling) wordt veroordeeld tot vijftien maanden gevangenis,
omdat ze haar ex-vriendin Alex (Laura
Prepon) hielp bij het smokkelen van
drugsgeld, tien jaar geleden. Ze heeft
zichzelf aangegeven, maar het tutje moet
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PIPER

ALEX

BIG BOO

De (in potentie) biseksuele Piper is
veroordeeld voor ’t helpen van haar ex.
Liefde: haar vriendje Larry
Haat: de religieuze fanaat Pennsatucky
Gespeeld door: Taylor Schilling, bekend
uit de serie Mercy

Zij runt een internationaal drugskartel.
Piper heeft haar hart gebroken.
Liefde: Piper, maar lust voor Nicky
Haat: alle domme gevangenen
Gespeeld door: Laura Prepon, ook
al erg leuk in That Seventies Show

Nogal potteuze dikkerd die houdt van
chaos. Ze heeft wat met gereedschap.
Liefde: haar schroevendraaier
Haat: de nieuwe liefde van haar ex
Gespeeld door: stand-up Lea DeLaria,
eveneens hilarisch op een podium

PENNSATUCKY

LARRY

PORNSTACHE

Religieuze fanaticus ,die de arme Piper
geregeld naar het leven staat.
Liefde: Jezus & God, als ’t uitkomt
Haat: iedereen die niet is zoals zijzelf
Gespeeld door: Taryn Manning (Crazy/
Beautiful) is ook singer-songwriter

Onzekere schrijver die het vastzitten
van Piper gebruikt voor een column.
Liefde: Piper, hij wil met haar trouwen
Haat: zijn liefdesconcurrent Alex
Gespeeld door: Jason Bigs, de taartennaaier uit American Pie

Irritante vrouwenhater en pornoliefhebber,
die als een kat op het spek is gebonden.
Liefde: Daya, volgens hem echte liefde
Haat: Red, de Russische kokkin
Gespeeld door: Pablo Schreiber, bekend
uit de misdaadserie The Wire

wel erg wennen aan het gevangenisleven.
Vooral omdat die vervloekte Alex óók
in Litchfield Prison vastzit. En omdat
ze in het bijzijn van kokkin Red (Kate
Mulgrew) zegt dat het eten niet te vreten
is. Dat is al snel drie dagen verplicht
vasten. En tja, als je een schroevendraaier
gebruikt in de werkplaats, moet je die
terugleggen, en dus niet gedachteloos in
de zak van je sweatshirt laten glijden en
onbekommerd naar buiten wandelen.
Komt dat uit, dan krijg je vijf jaar extra
aan je gevangeniskloffie! Piper leerde
heel veel dingen in het eerste seizoen,
ook over de vrouwenliefde. Ongewild,
maar toch ook vrijwillig. Tot groot
verdriet van haar thuiszittende vriendje
Larry (American Pie-ster Jason Biggs).

SCHROEVENDRAAIER

Seizoen 2 concentreert zich meer op de
kleurrijke bijfiguren in de gevangenis.
Crazy Eyes, een psychopaatje met heel
lieve kanten, Big Boo, een oversized
k.d. lang (de bekende lesbische singersongwriter) met een schroevendraaierpassie, Morello, de lesbienne die koste
wat kost met een man wil trouwen,
Burset, een transseksueel in de overgang.
Pennsatucky, een godsdienstfanaticus
die zo gek is als een deur, en natuurlijk
Red, de Russische kokkin die behoorlijk
overgevoelig is voor kritiek. Of ze écht
zo realistisch zijn als Schilling zegt,
durven wij niet te beweren, maar het
zijn wel heerlijke personages die ons in
seizoen 2 weer gaan vermaken. ◼

STAR TREK CAPTAIN
ACHTER DE TRALIES
Kate Mulgrew speelde zeven seizoenen lang
Captain Kathryn Janeway in Star Trek Voyager.
Mulgrew bewijst nu dat ze meer in haar mars
heeft. De rol van
Red in OINB is
indrukwekkend. Een
koppige Russische
emigrante die de
baas is in de keuken.
En in haar eerste
scène gelijk al mot
heeft met Piper.
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