TV

DÁÁROM
KIJK JIJ
UNDER
(X7)THE
DOME!

STEPHEN KINGS MEESTERWERK
IS NU PRACHTSERIE

Stephen King leverde in 2009 zijn zoveelste
meesterwerk af, regisseur Brian K. Vaughan maakte
er een dertiendelige prachtserie van. Under the
Dome wordt in Amerika wekelijks door 15 miljoen
mensen bekeken. Hier heb je zeven redenen
waarom wij vanaf maandag ook naar SBS 6 kijken.
TEKST MARC KETZER

▼ De koepel die over
het stadje hangt, is
duidelijk te zien (en te
voelen, zie boven).
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▲ Mike Vogel speelt
Dale ‘Barbie’ Barbara.

HET MYSTERIE

Het stadje Chester’s Mill wordt plotseling afgesloten van de buitenwereld, als een enorme
mysterieuze koepel uit het niets om het stadje heen
verschijnt. De koepel is ondoordringbaar en niemand
kan erin of eruit. De grootste aantrekkingskracht van
de serie Under the Dome is het allesoverheersende
mysterie van de koepel. Daarin doet de serie denken
aan Lost, die een hele batterij aan onoplosbare mysteries op de kijker afvuurde. Under the Dome houdt
het simpel: wat is de koepel, waar komt-ie vandaan en
wie heeft hem gemaakt? Zijn het misschien aliens?

2

STEPHEN KING

Under the Dome komt uit de koker van
Stephen King, een van de meest verfilmde
schrijvers ter wereld. Dan moet je gelijk denken aan
horrorklassiekers als The Shining, Carrie en It, maar de
schrijver bewees met The Shawshank Redemption, The
Green Mile en zijn fantasy-serie De donkere toren dat
hij veel meer kan dan alleen horror. En met Under the
Dome combineert hij op fascinerende wijze iets bovennatuurlijks met het falen van de menselijke natuur.
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HET BOEK

De serie kan even vooruit want het bronmateriaal is een dikke pil. In Nederland
verscheen het boek onder de titel Gevangen en we
kunnen ons voorstellen dat niet iedereen die bijna
duizend pagina’s heeft gelezen. Gelukkig is er nu de
serie, maar het loont absoluut ook de moeite het boek
op te pakken. Het is een monumentale roman. Haarfijn fileert King de menselijke natuur, zodat duidelijk
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ACTUEEL

▲ Rachelle Lefevre vertolkt
de rol van Julia Shumway.

▲ Dean Norris is
James ‘Big Jim’ Rennie.

wordt dat niet de koepel het grootste gevaar is voor
Chester’s Mill, maar enkele van de bewoners zelf.
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HET SPEKTAKEL

Alleen al in de pilot zit genoeg spektakel voor
een hele speelfilm. Zo is er het onsmakelijke
moment waarbij de koepel naar beneden komt en
een koe halveert. Ook een vrachtwagen die vol op
de koepel botst en een vliegtuigje dat probeert te
ontsnappen leveren zinderende scènes op. Dit was
allemaal zeer naar de smaak van het Amerikaanse
publiek. Gemiddeld 15 miljoen mensen stemden af op
de afleveringen van de populaire serie, en dat is zelfs
in Amerika een geweldig aantal.
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DE HELD

Dale ‘Barbie’ Barbara is een vreemde naam
voor een held, en in de eerste scène is ook
helemaal niet duidelijk dat hij een held is. Hij graaft
een graf in het bos en gooit een lijk in het gat. Wat is
hier aan de hand? Dat zal langzaam maar zeker
duidelijk worden. Barbie wordt gespeeld door Mike
Vogel, die het juiste charisma toont voor de rol. Waar
kennen we hem van? In de serie Pan Am speelt hij de
clean-cut shaven piloot Dean Lowrey, die niet kan
wachten op zijn eerste vlucht. In Under the Dome is hij
ongeschoren en ruiger, en daar is niets mis mee.
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DE VROUWEN

Mooie dames genoeg in deze serie, al zijn de
actrices niet erg bekend. De roodharige Rachelle
Lefevre speelt de nieuwsgierige journaliste Julia die
probeert alle complotten in het stadje te ontrafelen. Ze

ABONNEER VIA VERONICA MAGAZINE.NL

▲ Britt Robertson is op dreef
als Angie McAlister.

NET ALS
IN THE
SIMPSONS
Het verhaal van
Under the Dome
komt bekend voor.
Dit komt wellicht
omdat in The
Simpsons Movie uit
2007 hetzelfde
gebeurt. Homer
vervuilt zijn stadje
zodanig dat de
overheid beslist een
enorme koepel over
Springfield te zetten.
Plagiaat? Nee, hoor.
Stephen King begon
in 1976 al aan het
verhaal, maar
stopte ermee
na 75 pagina’s.
Een paar
jaar geleden
pakte hij het
manuscript
opnieuw op en
nu maakte hij
het wel af.

heeft een klein rolletje in White House Down, en jonge
filmfans zullen haar herkennen uit de Twilight-films,
waarin ze vampier Victoria speelt. De mooie Britt
Robertson uit Scream 4 speelt Angie, die in de eerste
aflevering al door psychopaat Junior gegijzeld wordt.
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DE SCHURKEN

Een film of een serie staat of valt vaak bij de
schurken. ‘Big Jim’ Rennie was in het boek een
vreselijke dictator, en er moest een geweldige acteur
gevonden worden om dit monumentale personage
te spelen. Die werd gevonden in Dean Norris, geen
bekende naam, wel een bekend gezicht. Al vijf
seizoenen lang speelt Norris Hank Schrader, de
zwager van Walter White in Breaking Bad. Een andere
memorabele schurk is Rennies zoon Junior. Die is in
zijn eerste scène een knappe, leuke jongen, maar de
ons onbekende Alex Koch verandert hem in een handvol seconden naar een onverbeterlijke psychopaat. ◼
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◀ Ook in The

Simpsons Movie
kreeg de stad
een koepel.
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