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007 MEETS
BENJAMIN BUTTON
JACK RYAN: SHADOW RECRUIT

▶ VANAF DINSDAG TE ZIEN

BIJ VIDEOLAND/MOVIEMAX,
KPN, UPC, ZIGGO

REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

Hij is de Amerikaanse versie
van James Bond: CIA-man
Jack Ryan. In de boeken van
Tom Clancy schopt hij het
zelfs tot president van
Amerika. In de films (nog)
niet; daarin wordt hij steeds
jonger! Vanaf deze week is
Jack Ryan: Shadow Recruit
on demand te zien.
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on James Bond zich in de
Koude Oorlog af en toe
nog ‘neutraal’ opstellen
als de Amerikanen en
Sovjets elkaar in de
haren zaten, dat gaat
zeker niet op voor Jack
Ryan. Hij is een op en top Amerikaan,
met een gezonde afkeer van terrorisme
en gespuis dat het op Amerika heeft
voorzien. Al vijf films heeft het
personage op zijn naam staan. Alec
Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck en
Chris Pine zijn de vertolkers. De twee
reboots met Affleck en Pine zorgen
ervoor dat Jack Ryan eeuwig jong blijft.
Toch nog een beetje James Bond...

CIA-REKRUUT

Na The Sum of All Fears is Jack Ryan:
Shadow Recruit alweer de tweede
reboot waarbij Jack Ryan (Chris Pine)
tijdens 9/11 een jonge economiestudent

is van ongeveer 21 jaar. Volgens de
boeken zou Ryan in 2001 51 moeten
zijn, maar hij is dus dertig jaar jonger.
Hij neemt als vergelding dienst in
Afghanistan, maar wordt neergeknald
in zijn helikopter. Bij de recuperatie
ontmoet hij zijn latere vrouw Caroline
(Keira Knightley). CIA-official Thomas
Harper (Kevin Costner) ziet iets in hem
en rekruteert Ryan voor de CIA. We
skippen dan tien jaar, het is nu 2013.
Ryan werkt op Wall Street undercover
als beursanalist, maar eigenlijk is
hij een CIA-agent met een briljante
economische knobbel. Hij ontdekt dat
de Russische tycoon Viktor Cherevin
(regisseur Kenneth Branagh zelf!)
bepaalde accounts ontoegankelijk
maakt met het doel de dollar ten val te
brengen. Hij reist af naar Rusland en
komt al snel in een wespennest terecht.
Een heerlijk James Bond-verhaal, maar
met een vleugje realisme en minder
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5X JACK IS BACK
Na de derde film krijgt Jack Ryan trekjes van
Benjamin Button: hij wordt steeds jonger.

◀ THE HUNT FOR
RED OCTOBER
(1990)
Alec Baldwin is Jack
Ryan. Hij moet de
Russische onderzeebootkapitein
Sean Connery
helpen over te lopen
naar het westen:
„Conn, sonar!
Crazy Ivan!”

DUBBEL
GANGERS
Jack Ryan is alweer
toe aan zijn vierde
vertolker. Veel?
Mwoah... Er zijn
beroemde personages
die nóg veel meer
vertolkers hebben.

BATMAN
5 ACTEURS

Onze favoriet:
Christian Bale, drie keer
top als dreigende Batman.

SUPERMAN
5 ACTEURS

▲ Keira Knightley is al de vierde
actrice die Cathy Ryan speelt.

HANNIBAL
LECTER

JAMES BOND

gadgets. En met Chris Pine een jong,
fris gezicht. Pine mocht al eerder een
legende spelen: James T. Kirk in de
eerste twee films van de reboot van Star
Trek. Wordt dit een specialiteit van de
Amerikaanse acteur?

Sean Connery is de
007-legende.

CLANCY’S ALTER EGO

Christopher Reeve had
precies de juiste uitstraling.

5 ACTEURS

Natuurlijk Anthony
Hopkins, the Man you
love to Hate.

7 ACTEURS Sean

JASON
VOORHEES
9 ACTEURS

Wij zien geen verschil,
maar de eerste is de
beste: Ari Lehman.

WYATT EARP
18 ACTEURS

Henry Fonda in My
Darling Clementine,
een klassieke John
Ford-western.

ROBIN HOOD

26 ACTEURS Err

Errol Flynn: ultieme
charmeur in een maillot.

SHERLOCK
HOLMES
30 ACTEURS

Benedict Cumberbatch
uit serie Sherlock, hij maakte
er een nieuwe rage van.

DRACULA
31 ACTEURS

De oer-Dracula is Bela
Lugosi, maar toch gaan
wij voor het Hammericoon Christopher Lee.

ABONNEER VIA VERONICA MAGAZINE.NL

Eigenlijk kun je Jack Ryan zien als het
alter ego van schrijver Tom Clancy, het
personage dat hij altijd al had willen
zijn. Vanwege zijn slechte ogen werd de
schrijver afgekeurd voor dienstplicht.
Een frustratie die hij kan botvieren
in zijn boeken. Clancy wordt in 1947
geboren in Baltimore en hij laat Jack
Ryan ook geboren worden in die stad,
maar dan drie jaar later. Ryan heeft geen
last van zijn ogen: hij maakt carrière
bij de CIA. Eerst in het veld, waar hij
zijn mannetje staat. Later ook achter
de bestuurstafel, waarbij nooit de actie
over het hoofd wordt gezien.
Hij schopt het op latere leeftijd zelfs tot
president van Amerika, vooral omdat
anderen zo corrupt zijn als de pest en
Ryan als eerlijke held het volk achter
zich krijgt. Zo ver is het in de films nog
niet. Vier van de vijf films zijn gebaseerd
op boeken van Clancy, Shadow Recruit
is de uitzondering. Het is een origineel
scenario, maar wel gebaseerd op de
personages uit de boeken van Clancy. ◼

PATRIOT GAMES
(1992) ▶
Harrison Ford krijgt
als Jack Ryan te maken met aanslagen
van de Ierse terrorist
Sean Bean: „They’re
not dead, Sean!”
◀ CLEAR AND
PRESENT DANGER
(1994)
Weer speelt Harrison
Ford Jack Ryan.
Hij vecht met
Columbiaanse
drugslords en corrupte
politici. Willem Dafoe
speelt zijn dappere
soldaat in het veld.
„The chicken is in the
pot, over.”

THE SUM OF ALL
FEARS (2002) ▶
De chronologie van
de vorige films gaat
overhoop. Ben
Affleck is een jonge
Jack Ryan, maar het
is wel 2002. Hij
komt erachter dat
neonazi’s de derde
wereldoorlog willen
uitlokken. „The
bomb is in play.”

◀ JACK RYAN:
SHADOW RECRUIT
(2014)
Chris Pine speelt de
jonge Jack Ryan als hij
wordt gerekruteerd. Het
is inmiddels het jaar van
9/11: 2001. 12 jaar later
neemt hij het op tegen
de Russische zakenman
die de VS in een financiële
depressie wil storten.
„This is geopolitics, not
couples therapy!”
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