Goede genen

Schuldig?
Michiel van Erp begeeft zich in de wereld van het
grote kwaad: de moordzaken. Maar: „Ik stap niet
als een soort Peter R. de Vries door het land.”

20.30 ❘ The Mentalist ❘ SBS 6
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film Tom Cavanagh en
Heather Graham wonen
samen en houden van
dansen. Iedereen denkt
dat ze een stel zijn, in
plaats van broer en zus.
Maar Graham heeft een
geheim, dat langzaam
maar zeker uitkomt.
sbs

Waarom vermoordt een 66-jarige
vrouw zonder directe aanleiding
in het holst van de nacht haar man en
haar dochter met een bijl? Dergelijke
krantenberichten laten je verbijsterd
achter, maar het hele verhaal krijg je
zelden te horen. Michiel van Erp legt die
vaak wonderlijke verhalen van wrok,
haat, spijt, jaloezie, hartstocht en
kwaad wel bloot, in zijn nieuwe serie.

20.30 ❘ Gray Matters ❘ RTL 8

Michiel zit nog midden in de opnamen
als we hem bellen en vragen of elk
mens een criminele inborst heeft.
„Weet ik niet, maar dat kwaad ís er.
Je kan wel denken dat je zoiets nooit
zult doen, maar je kan in een situatie
komen dat je denkt: ik pak een bijl en
sla mijn man dood. Ik probeer van de
moordenaars slachtoffers te maken en
andersom. Er zo naar te kijken, dat is
mijn plan. We proberen zo’n misdrijf zo
breed mogelijk te bespreken. Mensen
vinden het fijn om erover te praten,

lillian de rooij

vrolijke popquiz
muziek Een kleine maand voor
de Top 2000 ons allemaal weer
bij de strot grijpt, spelen bekende
Nederlanders de quiz in het Top
2000 a gogo-café. Je gastheren
zijn als vanouds Matthijs van
Nieuwkerk en zijn adjudant
Leo Blokhuis. Dit zijn de
laatste uurtjes dat je
nog kan stemmen!

maar ik ben de laatste
die zal zeggen dat ze daar
de televisie voor nodig
hebben. De researchers
hebben met heel veel
advocaten gesproken. Ze
zochten moordzaken waarbij
er een verhaal achter de zaak
zit, waar een soort twist in zit, een
zaak waar je aan het eind van de
aflevering heel anders over denkt
dan toen je eraan begon.”
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november
Je werk lijkt zich van
vrolijk tragisch naar
ernstig tragisch te
bewegen. Ben je zelf
ook zorgelijker
geworden?
„O, maar dat is helemaal
niet zo. Ik heb de laatste
jaren wat grotere documentaires
gemaakt, maar die zijn ook deels
humoristisch, en ik maak nu ook een
andere serie die weer lekker leunt op
de optimistische kant van het leven.
Het klopt dat die moordzaken geen
vrolijke verhalen zijn, maar ik houd het
zo realistisch mogelijk met alledaagse
elementen. Het is niet zo dat ik als een
soort Peter R. de Vries door het land
stap. Ik maak programma’s vanuit
mijn persoonlijkheid en die verandert
niet hoor!”
anp

archief

serie Wij kunnen nog steeds niet bij de titel The
Mentalist, omdat deze impliceert dat hoofdpersoon
Patrick Jane hartstikke gestoord is, maar de serie
is wel érg leuk. Zeker dankzij de mooie Teresa
Lisbon (gespeeld door Robin Tunney). In de
gloednieuwe aflevering van vanavond (27 oktober
uitgezonden in Amerika!) kruist haar pad dat van
haar broer. Die is ook niet verkeerd.

broer en
zus dansen

donderdag

Michiel van Erp over halszaken

Heeft het maken van deze serie je kijk
op misdaad en straf veranderd?
„In rechtszaken gaat het er vaak om
of iets juridisch goed is verlopen, of
er geen fouten in het proces zijn
gemaakt, terwijl je bij jezelf denkt:
dat is toch een moordenaar, die moet
gestraft worden! Het is een enorme
open deur, maar dat heeft me toch
verbaasd. Ik had me er nooit zo mee
bezig gehouden.”

20.30 ❘ Moordverhalen ❘ Nederland 1

20.55 ❘ De Top 2000
Quiz ❘ Nederland 3

B&B Rick verrast Steffy, Brooke
en Ridge door hen mee te nemen
naar de plek waar hij graag zou
willen trouwen. RTL 8 ❘ 18.10
GTST Sjoerd vindt Rikki’s
dagboek en leest erin hoe ze
werkelijk tegenover haar kind
staat. RTL 4 ❘ 20.00
TY&TR Michael probeert Heather
te chanteren in een poging Daniel
te helpen. Mac krijgt te horen wat
Billy heeft gedaan. RTL 8 ❘ 23.10

comedy Zanger Randy Newman schreef ooit
een beledigend lied over kleine mensen en
werd voor de rechter
gesleept door boze
dwergen. In het
zevendelige Life’s
Too Short neemt
komiek Ricky
Gervais ukkies op
de hak. Weer naar
de rechter?
22.30 ❘ Life’s Too Short ❘
BBC 2

tekst: ron kampers

Lakeview treft, doet hij iets wat
zowel voor haar als voor hem
onverwacht komt. RTL 4 ❘ 17.05

Klein is niet fijn

human

ATWT Als Henry Barbara bij het

bbc

SOAP

Dat kwaard,
dat ís e

In de eerste aflevering draait het om een vrouw die in
het holst van de nacht haar man en dochter met een
bijl vermoordt. Op de foto een vriendin van de familie.
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