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ADVERTENTIE

AdamDriver, als AdamSackler, en Lena Dunham, als Hannah, in het eerste seizoen van de hitserieGirls. FotoHollandse Hoogte

‘H
et is jammer,
maar mensen
ontgroeien el-
kaarnueenmaal.’
In een half ver-
lichte kamer zit
Adam Sackler

met ontbloot bovenlijf op de bank. Een
lasbril op zijn hoofd, een stuk gereed-
schapinzijnhand.Hijmaakteeneindaan
de relatiemetHannah, dehoofdpersoon
indetv-serieGirls,denieuweAmerikaanse
hitserie over vier vrouwelijke twintigers
inNewYork.
‘Ikhadvandaagbijna seksmet iemand

anders,’ probeert zij, op zoek naar een
spoortjeemotieophetgezichtvanAdam.
Die reageertgelaten. ‘Washij knap?’
Als Hannah even later dewcuit komt,

waar ze stilletjes heeft gehuild, vindt ze
Adammasturberend in zijn bed. ‘Wil je
blijven, tot ik klaar ben?’, vraagt hij. En
daarna: ‘Vind je ditwalgelijk? Vind jemij
slecht?’ Het duurt even,maar dan speelt
Hannahzijnspelletjemee.Zespreekthem
streng toe, als eenmoeder die haar zoon
betrapt. ‘Het is zielig, slecht enwalgelijk.
Enraar.’

Hij is grofgebekt, seksistisch, lijkt op
sommigemomenten geen enkel vermo-
gen te hebben tot empathie en is niet
moedersmooiste. AdamSackler uitGirls,
gespeelddoorAdamDriver(29), isnietbe-
paald een ideale schoonzoon. ‘Eendood-
enge,pastakleurigeman,dieomonduide-
lijke redenen altijd half ontbloot in zijn
huis stukken ijzer aan elkaar aanhet las-
sen is’, schreef Aaf BrandtCorstius ineen
columnover hem.
TochwordtAdamgeliefddoorvrouwen

overdehelewereld. Enmannen: deAme-
rikaanse acteur Bret Easton Ellis noemde
hem‘demeestsexymanterwereld’,opde
vele tumblrs en blogs die aan het perso-
nage zijn gewijd, verklaren fans hemda-
gelijksde liefde.Wat is er tochzoonweer-
staanbaar aanAdamSackler, een sociaal

‘Allemannenwillen zoals
Adamzijn, omdat hij alles
doetwatwij niet durven

ofmogen’

Televisie

De tv-serie
heetGirls,
maarAdam
Sackler is
misschienhet
opvallendste
personage.
Puur en rauw,
inuiterlijk en
karakter.
DoorNina SchuyBel

PROFIEL ADAM SACKLER UIT DE TV-SERIE ‘GIRLS’

EnGod schiepAdam

Twintigers inNewYork
Girls is de Amerikaanse hitserie over vier vrouwelijke twintigers die in New York een
eigen leven proberen op te bouwen. De 27-jarige Lena Duham bedacht, schreef en
regisseerde de serie en vertolkt tevens de hoofdrol van Hannah Horvath. De rol van

haar vriendje Adam Sackler wordt gespeeld door AdamDriver.
Seizoen 1 vanGirls is verkrijgbaar op dvd (20 euro), seizoen 2 is te zien op HBONe-

derland. De eerste twee afleveringen van seizoen 1 van Girls worden uitgezonden tij-
dens het Amsterdam SeriesWeekend.

gestoorde creepmet oren zo groot als de
Grote Vriendelijke Reus uit het boek van
RoaldDahl?
Vrouwen vallen nu eenmaal op foute

mannen,klinktdemeestvoordehandlig-
gende verklaring. VoorHannah lijkt dat
cliché aanvankelijk op te gaan. Adam
wordt in het eerste seizoen geïntrodu-
ceerdalseenvreemdeenonbetrouwbare
jongen,dieindeslaapkamerzijnseksuele
fantasieën devrije looplaat. ‘Gaopjebuik
liggen’, gebiedt hij Hannah al in de aller-
eerste aflevering. ‘Pak je voeten vast.’ Ver-
derop in het seizoen verzint hij hardop
dat ze een 11-jarige crackhoer is die door
hem, overdektmet sperma, bij haar ou-
ders wordt afgeleverd en wil hij streng
worden toegesproken terwijl hijmastur-
beert.

De onzekere en smoorverliefdeHannah
blijft, tot ergernis van haar vriendin en
huisgenoot Marnie, terugkeren naar
Adam.Ookalshij liegtovereensoa-testof
een foto stuurt van zijn geslachtsdeel en
ze pas later hoort dat die niet voor haar
wasbedoeld.Maar inde loopvanhet eer-
ste seizoen zienweook een charmantere
kant van Adam. In kleine gebaren toont
hijmeerrespect,vaneenbegripvoladvies
overMarnies liefdesverdriettoteenmuur
diehijvolplaktmetSORRY-postersomex-
cuses temaken voor een van zijnwoede-
uitbarstingen.
UiteindelijkwordthijHannahs fucking

boyfriendenzietdekijkerwatzijaldietijd
alzag:Adamismisschientochnietalleen
maar de perverse, ongeïnteresseerde
fouteman enheeftstiekemeenheelklein
hartje. ‘Hij houdt vanHannahop zijn ei-
gen vreemde, maar intensie manier,’
schrijfthetAmerikaansetijdschriftEnter-
tainmentWeeklyna afloop vanhet eerste
seizoen. Zelfs zo intens, dat hij zich volle-
dig aan Hannah geeft en bij haar in wil
trekkenalsMarnieverhuist.
Wanneer zehet uitmaakt doet hij alles

omhaarterugtekrijgenenstuurthijYou-
Tube-filmpjeswaarinhijzingtoverzijnge-
broken hart. Het onderscheidt hem van
collega-foutemanMr. Big uit Sex and The
City,dieerzesseizoenenoverdoetvoorhij
hoofdrolspeelsterCarrieopromantische
wijzeverovertinParijsentotdietijdmeer-
maals verdwijnt, omdat hij zich nietwil
binden.

Toch is ook zijn emotionele ontwikke-
linggeenverklaringvoorAdamsaantrek-
kingskracht.Hij kannogzo veel over zijn
gevoel praten, een prins op het witte
paard zal hij nooitworden. Zo’n eenvou-
digeneendimensionaalkarakterverloop
guntde27-jarigescenarioschrijfsterLena
Dunham,dietevensdehoofdrolvanHan-
nahHorvathvertolkt, onsniet.

InmaartwistAdamfansvanGirlsteshoc-
keren toenhij in een afleveringdebloed-
mooieNatalianaenkeledatesophanden
en knieëndoor de kamer liet kruipen en
tot ruige seks dwong. Op internet klonk
grote verontwaardiging over deze rape
scene, vergelijkbaarmet de ophef die vo-
rigeweekontstondtoenDonDraperinde
serieMadMen zijnminnares Sylvia rond
commandeerde. ‘De ‘verkrachter’ is hier
iemand van wie we denken dat we hem
kennenenvanwiewezijngaanhouden,’
legtdeAmerikaanseblogsterMorganDa-
viesuit. ‘Datmaakthet verwarrend,want

voor verkrachterswillenwegeen sympa-
thiehebben.Wewillenzehaten.’

Misschienmoetenwevooreenbegripvan
Adams onweerstaanbaarheid weg van
zijn gedrag en terug naar de basis: zijn
voorkomen. ‘Hedoeslookliketheoriginal
man’, zegtHannahs vriendin Jessa als ze
Adam voor het eerst ziet en zijn naam
hoort. Het is precies deze terloopse op-
merking die de essentie van Adams aan-
trekkingskrachtzomaareenszoukunnen
vatten. Adam draagt niet voor niets de
naamvandeeerstemanopaarde,deman
zoals hij in de bijbel was bedoeld. Hij is
puurenrauw; inuiterlijk enkarakter.

Hijheeft flaporen,eenongeschorenkin
endraagt nooit een shirt – zijn gespierde
lichaam is zo iconisch gewordendat het
een eigen twitteraccount heeft,met een
mening: ‘Ik stemopObama, omdat ik er
niet van houd als iemand anders dan ik
eenvrouwverteltwatzemethaarlichaam
magdoen’, liet de borstkas vorig jaar tij-
densdeAmerikaanse verkiezingen inok-
toberweten.

Alleswat Adamzegt, klinkt als eenoer-
klank;eenuitbarstingwaarbijelke letter-
greep de kracht draagt van zijn overtui-
gingvanwathijwilvertellen.AlsHannah
hemvraagtof hijzenuwachtigisvooreen
toneelrepetitie, zegt Adammeteen: ‘Nee,
want ikbenerggoed inacterenen schrij-
ven.’Hij struikeltnooitoverzijnwoorden
enzegtaltijdprecieswathijwil,wanneer
hij wil. Datmaakt hemonvervalst en op-
recht. Het zorgt ook voor een verfrissend
contrast indeserie:devoorzichtigeonze-
kerheidvandeviermeisjes tegenoverhet
stormram-achtige zelfvertrouwen van
Adam.
Waar Hannah, Marnie, Jessa en Shos-

hannaalsmaarbezigzijnmetontdekken
wie ze zijn,weet Adamprecieswathijwil
enheefthijgeenconstanterusteloosheid
;hij ishettegengewichtdatdeseriezohet
kijkenwaardmaakt. ‘Hij zit volmet iden-

titeit’, zeideacteurAdamDriveroverzijn
rol tegenhetAmerikaanse tijdschriftVul-
ture, ‘heel ergdierlijk, eengekooidbeest,
alseenneushoorndieopvollekrachteen
kantoprent tothijuitgeput isendanwat
andersprobeert.’

Adamweetwathijwil engaat recht op
zijndoelaf.Datdoethij inalles,dusookin
deslaapkamer.Hijschaamtzichnietvoor
zijn seksuele driften, een vande redenen
dat hij ook ondermannelijke kijkers po-
pulair is. ‘AllemannenwillenzoalsAdam
zijn,omdathij allesdoetwatwijnietdur-
ven of mogen,’ schrijft redacteur Philip
Montnor op het online tijdschrift
hard/hoofd.

‘Ikweet niet of hij noude geweldigste
of de verschrikkelijkste persoon van de
wereld is,’ zegtHannah aanhet eind van
seizoen twee tegenhaar psychiater. Haar
vriendin Jessa vroeghet zich al eerder af:
‘Is hij nou eengroot denker, of een totale
fucking idioot?’ Adam is het allebei. En
daaromhoudenwevanhem.


