
Cinema of tv die probeert om actueel te zijn: het is niets nieuws. Meestal mis-

lukt het experiment, of wordt het verhaal behoorlijk ongenuanceerd weergege-

ven, of verzandt de serie na een tijdje in een opeenvolging van ongeloofwaardig-

heden. Zo nu en dan slaagt een reeks er echter in om een iets subtieler portret 

te schetsen van de (geopolitieke) waarheid. De laatste jaren zijn de zelfs iets 

beter bediend dan tijdens het vorige decennium, met titels als Homeland en The 

Americans. Miniserie The Honourable Woman weet zich aan de zijde te scharen 

van dat soort titels, ook al weet het verhaal niet altijd zo diep te graven als wel-

licht de bedoeling was. 



The Honourable Woman volgt Nessa Stein glansrol van Maggie Gyllenhaal) als CEO van de Stein Group. Nessa nam het bedrijf 8 jaar geleden over van haar broer, 

Ephra (Andrew Buchan), en die periode blijkt al snel een keerpunt te zijn geweest in haar leven. Het was immers ook de periode dat haar kinderoppas, Atika Halabi 

(Lubna Azabel) in de problemen geraakte terwijl ze in de Gazastrook vertoefde. 

Historiek is belangrijk in The Honourable Woman. De vader van Nessa en Ephra werd 29 jaar geleden vermoord in een restaurant, bijna elk personage draagt donkere 

geheimen uit het verleden met zich mee en zowat elk individu wordt grotendeels bepaald door keuzes uit het verleden – ook Nessa zelf. Het grondt de verschillende 

protagonisten in een niet te ontkennen realiteit en verbindt hen vaak met onzichtbare ketens die slechts gaandeweg doorheen de acht afleveringen worden onthuld. 

Altijd aanwezig op de achtergrond is echter de overkoepelende historiek van het Israëlisch-Palestijnse conflict, dat de plaatselijke lobbyisten ertoe noopt om Nessa 

tegen te werken in plaats van te steunen. Haar plan om beide naties dichter bij elkaar te brengen door het aanleggen van internetkabels, wordt immers niet bepaald 

op gejuich onthaald en wordt door beide partijen als naïef aanzien. Het tragische van de zaak is natuurlijk: dat is het misschien ook wel, maar regisseur/scenarist Hugo 

Blick laat zich wijselijk niet verleiden tot een ‘wat als’-spelletje en houdt zich aan de repercussies van wat we daadwerkelijk voor onze ogen zien afspelen.  



Ondanks de prachtige sfeerzetting, beelden en vertolkingen, faalt Blick hier en daar wanneer hij alle factoren die bijdragen tot de huidige persoonlijke en internationale 

spanningen in kaart probeert te brengen. Tussen de intriges, manipulaties, kidnappings en moorden door, heeft hij soms moeite om gefocust te blijven en de nodige 

nuances aan te brengen, maar desondanks blijft The Honourable Woman beklijvende televisie, het soort (mini)serie dat je maar een paar keer per jaar ziet opduiken. 

Alleen jammer dat Just Entertainment de dvd’s niet voorzag van extraatjes, want hier is ongetwijfeld (veel) meer over te zeggen. Score: 8/10 



Artistieke fiche 

 

Maggie Gyllenhaal: Nessa Stein 

Stephen Rea: Sir Hugh Hayden-Hoyle 

Lubna Azabal: Atika Halabi 

Katherine Parkinson: Rachel Stein 

Andrew Buchan: Ephra Stein 

Janet McTeer: Dame Julia Walsh 

Eve Best: Monica Chatwin 

Igal Naor: Schlomo Zahary 

Martin Hutson: Max Boorman 

 

Technische fiche 

 

Regie: Hugo Blick 

Scenario: Hugo Blick 

Productie: Abi Bach, Hugo Blick 

Muziek: Natalie Ann Holt, Martin Phipps 

Cinematografie: Zac Nicholson, George Steel 

Montage: Jason Krasucki 

Duur: 9 afleveringen van 50 minuten 

Release: 21 juli 2015 

Distributie: Just Entertainment 

Win 1 van onze 3 exemplaren van The Honourable Woman! 

Stuur een mail naar ons pr-kantoor, Badass pr, met daarin de naam van de twee kanalen 

waarop deze serie voor het eerst te zien was. Vermeld ook jouw telefoon– of gsm-nummer, 

jouw volledige adres en jouw volledige naam. Alvast veel succes gewenst! 


