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Revenge
is sweet
tekst iLoNKA LEENHEER

Gabriel Mann als Nolan Ross
en Ashton Holmes als Tyler Barrol
Hoofdrolspeelster Emily VanCamp
en Joshua Bowman als Daniel Grayson
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hij niet gepleegd heeft, en zodoende
het leven van haar vader en van haar
hebben verwoest. Voor haar ultieme
wraak heeft ze een ingenieus plan
uitgedacht om een voor een de
verantwoordelijken uit te schakelen,
die ze dan, lekker overzichtelijk, met
een rode Sharpie kan doorkruisen op
het groepsportret waar toevallig
iedereen die ze moet hebben op staat.
De serie begint met een flash forward
(ja, deze guilty pleasure zit goed in
elkaar!): een moord tijdens het
verlovingsfeest van Emily en Daniel
Grayson op het strand. Wat ging er
vooraf aan de moord? Wie gaat er
dood? Wie heeft het gedaan? Valt
Emily door de mand? Wie is haar
volgende slachtoffer? Daarom wil je
dus blijven kijken. En wie nog niet
overtuigd is: hier volgen nog vijf
redenen om geen van de 22 afleveringen te missen.
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Koele en coole heldin

Het is prettig om in de hoofdrol eens
niet een zeurkous te zien die bij het
minste of geringste een rood neusje en
huiloogjes krijgt, maar een genadeloze, berekenende, kick-ass vrouw.
Bijna alle vrouwen zijn behoorlijk
uitgekookt in deze serie (zie ook reden
2). Zo is er Lydia, de leugenachtige
BFF van de Grayson-matriarch
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De beste tv-bitch sinds Alexis

Carrington Colby Dexter Rowan:
Victoria Grayson

Die nepglimlach! Die ogen! Die
teksten! ‘Every time I hug you, the warmth
you feel is my hatred burning through.’
Madeleine Stowe (Blink, The Last of the
Mohicans) zet een geweldige woman you
love to hate neer, en kreeg voor haar rol
een Golden Globe-nominatie. Let ook
op De Jurk (Victoria heeft de bandage
dress van Hervé Léger in alle kleuren).
Wat wel afleidt is haar mond: wat heeft
ze daar nou precies aan laten doen?

Vanaf eind augustus ook bij ons op tv:
de NiET-TE-MiSSEN serie REVENGE.
Binge-downloader van het eerste uur Ilonka Leenheer
VERKLAART haar VERSLAViNG.

Vroeger… Vroeger hadden we nog
niet zo veel zenders maar wel betere
tv. Er was Dallas, er was Dynasty, dat
waren soaps waar het hele land naar
keek. Zelfs de serieuze journalistiek
waagde zich aan speculaties over wie
JR neergeschoten had (spoiler: het was
Kristin, de zus van Sue Ellen). En de
catfight in de vijver tussen Alexis en
Krystle behoort nog steeds tot de
meest memorabele tv-momenten ooit.
Maar niet langer nostalgisch getreurd,
er is nu een Dallas en Dynasty voor
deze generatie, en die is misschien nog
wel beter ook, een heerlijke over de top
serie over hoe de superrijken elkaar
het leven onmogelijk maken. Het is
Revenge, afgelopen seizoen dé tv-hit in
Amerika, en vanaf 28 augustus op
Net 5 te zien. We waarschuwen alvast:
Revenge (het liefst uit te spreken als
REVEEENNNNNNGE) is verslavend. Heel verslavend. Het is de
ultieme guilty pleasure, een mix van
bovengenoemde soaps met een
scheutje Gossip Girl en een flinke snuf
spanning.
Revenge gaat over Emily Thorne
(gespeeld door Emily VanCamp), die
zich onder valse voorwendselen (en
met een valse naam) in de Hamptons
vestigt om zich binnen te wringen in
de rijke Grayson-familie. Emily wil
maar één ding: wraak! Wraak omdat
de Graysons haar vader voor een
misdaad hebben laten opdraaien die

Victoria, gespeeld door model Amber
Valletta. En ‘partyplanner’ Ashley
(gespeeld door Ashley Madekwe, en
nee, dat schijnbaar overdreven Engelse
accent is niet nep maar echt, ze komt
net als Kate Moss uit Croydon), die er
ook een hidden agenda op na houdt.
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De kleding en oneliners van

Nolan Ross

Enigmatische multimiljardair en
techgenie Nolan Ross (aanstekelijk
neergezet door Gabriel Mann) is de
enige die weet van Emily’s echte
identiteit, en hij wil aan de ene kant
graag meedoen (‘My first solo takedown!’), maar speelt ook haar geweten.
Een geweten dat graag praat in
oneliners, we citeren er twee: ‘Sorry to
interrupt your regularly scheduled plotting’
en: ‘I haven’t been this disappointed since
Phantom Menace.’ Daarbij gaat hij
gekleed in de meest oogverblindende
preppy combinaties. We noemen er
één, een outfit uit de eerste aflevering:
een hardroze broek met walvisjes er op
geborduurd, niet een, maar twee
zachtroze poloshirts (kraag omhoog!),
een lichtblauw jasje en kapiteinspet
(oké, die is mal). Alleen dat Justin
Bieber-haar…

Madeleine Stowe als
Victoria Grayson

Emily VanCamp als
Emily Thorne/Amanda Clarke
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shot geplaatst wordt om groter te
lijken. Joshua Bowman is als Daniel
een zacht ei, maar in het echt de ex
van Amy Winehouse én Miley Cyrus
(très étonnées de se trouver ensemble), en hij
is het huidige vriendje van tegenspeelster Emily VanCamp.
Dan is er nog dat suffe broertje met
die rare stem van Serena uit Gossip
Girl, die nu het suffe broertje met die
rare stem van Jack speelt (ook leuk om
op te letten: in het begin doet hij een
bad-ass Bostons accent à la Leonardo
DiCaprio in The Departed, maar hij is
daar niet heel consistent in en vergeet
uiteindelijk het accent vol te houden).
PS ELLE is Team Jack. We nemen
wel een krukje voor hem mee.

De man candy

Meer dan het aanzien waard: Daniel
Grayson (Joshua Bowman) en Jack
Porter (Nick Wechsler), die samen
strijden om de liefde van Emily. Nick
Wechsler ken je misschien nog uit
Roswell; wel een onderdeurtje, 1 meter
70 volgens iMDB, en het is een leuke
sport om erop te letten hoe hij in een
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Het is goede pulp

Het is allemaal vrij belachelijk. En
toch spannend. Maar camp. En
bewust van de eigen campness. Zo
meta! Soapclichés en melodrama
worden niet geschuwd maar omarmd:
de coma, de evil twin, de liefdesbaby.
En toch heb je niet het gevoel dat je
naar iets doms zit te kijken, want het is
losjes gebaseerd op De graaf van
Monte-Cristo van Alexandre Dumas
(literatuur!) en elke aflevering begint
met een citaat van Confucius,
Shakespeare of iets anders highbrows.
Maar Revenge neemt zichzelf nooit te
serieus en concentreert zich op wat het
moet doen: lekker escapisme leveren,
want het is o zo fijn om te zien hoe de
1% leeft, qua enorme feesten, strandhuizen, jachten. De serie zit verdomd
goed in elkaar: intrigerende flashbacks
lichten steeds een stukje van de sluier
op, en net als je denkt dat je de serie
doorhebt, gaat het opeens een andere
kant op. Eén aflevering speelt zich zelfs
helemaal in het verleden af. Kortom,
Revenge is je nieuwste tv-verslaving.
PS Tot slot nog even een eervolle
vermelding voor de oudste hond ooit,
Sammy (ga maar rekenen, als je de
eerste aflevering hebt gezien). K

