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Hoe het einde eruit ziet 
 

Weet jij wat l’effondrement betekent? Het is Frans voor ‘de ineenstorting’. In het Engels heet 

het the collapse. Het is ook een Franse miniserie over de ineenstorting van de moderne 

maatschappij door een wereldwijde catastrofe. In tien briljante afleveringen van vijftien tot 

twintig minuten, die allemaal in één lange, naadloze take lijken te zijn verfilmd, wordt op 

beangstigend realistische wijze verbeeldt wat er met ons gebeurt als de samenleving instort. 

Zonder onnodig effectbejag, zonder de gebruikelijke Hollywood-hysterie en met een 

verontrustende realiteitszin, gezien het feit dat de serie in 2019, dus nog voor de 

coronapandemie, is geschoten.  

 

In het midden wordt gelaten wat nou precies die ineenstorting veroorzaakt — financiële crisis, 

economische malaise, milieuvervuiling, vernietiging van de biodiversiteit, klimaatverandering, 

all of the above — maar dat is nu juist de kracht van de serie.  

 

— Als je iets wilt begrijpen van de ‘hysterie’ van klimaatalarmisten, klimaatactivisten en 

klimaatfanaten… 

— Als je iets wilt begrijpen van de zorg van honderden klimaatwetenschappers die zich in 

duizenden pagina’s steeds beangstigender wordende klimaatrapporten, in alle mogelijke 

bochten moeten wringen om niet massaal ‘ALARM!’ te roepen…  

— Als je eens écht wilt zien en voelen wat er met ons gebeurt als ons vertrouwde, veilige, luxe 

leventje met meedogenloze onverschilligheid van ons wordt afgenomen…  

 

…dan raad ik je aan deze serie zo snel mogelijk te kijken.  

 

Doe alleen niet wat ik deed: alle afleveringen achter elkaar afwerken. Want het is uitermate 

verontrustend, nee, ronduit beangstigend om te ervaren wat er met je gevoel gebeurt als iets 

zó realistisch, zó indringend en zó dichtbij huis in beeld wordt gebracht. Eén of twee 

afleveringen per keer kijken, verspreid over twee weken, is het advies hier. En práát erover 

binnen je kleine sociale groepen van gezin, familie, vrienden, collega’s en teamgenoten. Vraag 

jezelf kritisch af: ‘En nu? Wat moet ik ermee?’ En let dan goed op wat het eerste is wat je 

vervolgens gaat doen. Hoe dan ook een absolute aanrader.  

 

Veel sterkte en succes met eh, voelen en beleven!  

 

https://delagarde.nl/the-collapse-franse-serie-vanaf-eind-oktober-bij-de-npo 
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Meer weten? 

 

https://www.bol.com/nl/nl/p/de-mens-als-grens/9300000128941910/ 

 

De mens als grens – Over de onbuigzame barrières van ons bestaan 
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