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LEEFTIJD SPEELT
(G)EEN ROL!
▶ VANAF VRIJDAG 27 JUNI
REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

TE ZIEN OP ZIGGO, UPC,
VIDEOLAND/MOVIEMAX,
PATHÉ THUIS, KPN, ITUNES
De 78-jarige Bruce Dern
speelt een prachtige hoofdrol
in Nebraska, over de avonturen
van een verwarde oude man.
Eigenlijk is hij nog maar een
jonkie, als je kijkt naar het
lijstje films over oude mensen.
Of dat van mooie oude acteurs.
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e hebben ’m
ook weleens
gekregen.
Zo’n brief van
de loterij waarin
staat dat je
miljonair bent
geworden. In de kleine lettertjes staat
dan dat er mitsen en maren zijn aan die
prijs, namelijk dat je káns maakt op dat
miljoen. Dat soort subtiliteiten zijn niet
besteed aan de aan drank verslaafde
zeventiger Woody Grant (Bruce Dern)
uit Billings, Montana. Hij denkt dat
hij miljonair is geworden en dat hij het
geld gewoon kan ophalen in Lincoln,
Nebraska. Niets kan hem daarvan
afbrengen en omdat niemand van zijn

CHRISTOPHER PLUMMER

familie hem wil brengen, besluit hij de
1.353 kilometer te gaan lopen. Zijn zoon
David (Will Forte) wordt gedwongen
de koppige baas op te pikken en naar
Nebraska te rijden.

OSCARNOMINATIE

Bruce Dern kreeg voor zijn rol een
Oscarnominatie. Eindelijk erkenning
voor de acteur, die eigenlijk alleen
bekend stond om zijn klassieke
schurkenrollen (zie kader). De Oscar
ging uiteindelijk naar Matthew
McConaughey, maar Dern was al zeer
vereerd met zijn nominatie. Met zijn
77 jaar was hij de op een na oudste
Oscar-genomineerde voor een hoofdrol
ooit, na Richard Farnsworth voor
VERONICAMAGAZINE.NL

REPORTAGE

THE STRAIGHT
STORY: DE MOOISTE
The Straight Story is misschien wel de
mooiste film over een oude man. Het
verhaal van Alvin Straight (Richard
Farnsworth) is enigszins vergelijkbaar
met Nebraska. Ook hierin maakt een
oude man een lange reis. Alleen is hij
beter bij de pinken dan Woody: hij
pakt een grasmaaier. Als hij hoort dat
zijn broer een beroerte heeft gehad, is
hij niet te stuiten. Dit is een heerlijk
kabbelende, grappige en indrukwekkende film. Richard Farnsworth
leed aan terminale botkanker tijdens
het draaien van de film, waardoor hij
net als het personage dat hij speelde
slecht ter been was. Een jaar na de
opnames pleegde hij zelfmoord.

RICHARD FARNSWORTH

ELI WALLACH

HAL HOLBROOK

The Straight Story (79) uit 1999 (zie
kader). Opgenomen in zwart-wit, met
een verhaal dat niet echt spectaculair
klinkt, lijkt Nebraska misschien saaie
kost, maar niets is minder waar. Het is
drama met een grote glimlach en een
kleine traan. June Squibb heeft een
klein rolletje als zijn kibbelende vrouw,
maar steelt bijna elke scène waarin ze
zit. De scène op het kerkhof waarin ze
het graf van een vroegere potentiële
minnaar even laat zien wat die gemist
heeft, is nu al klassiek. Dern speelt het
ABONNEER VIA VERONICA MAGAZINE.NL

veel subtieler. Hij legt
het drankgebruik en
geheugenverlies van
Woody er niet echt dik
bovenop, maar laat het
onderhuids sluimeren.
Daardoor komt het des
te harder aan bij de
kijker. Dern bracht
veel van zichzelf
mee voor de rol.
Hij zei daarover:
„Ik las het script
al zo’n tien jaar
geleden. Toen was
ik 66, nog niet rijp
JUNE SQUIBB
genoeg. Maar nu heb ik
mijn pluizige, witgrijze haar
lang laten worden. Thuis werden ze er
gek van. ‘Ga toch naar de kapper!’ riepen
ze , maar het heeft toch z’n nut gehad.”

TACHTIGPLUSSERS

Dat leeftijd toch echt geen (of juist wél
een) rol speelt in Hollywood, blijkt wel
uit de voorbeelden van acteurs die nóg
ouder waren toen ze een topprestatie
neerzetten. Christopher Plummer (84)
in Beginners bijvoorbeeld. De toen
acteur speelde in 2010 een man die er
op hoge leeftijd alsnog achterkomt dat
hij homoseksueel is en aan een dodelijke
vorm van kanker lijdt. Plummer over
zijn comeback: „Ik voel me in topvorm.
Ik zou gemakkelijk iemand van 60
kunnen spelen.” Dat belooft nog wat...

Ook Hal Holbrook is een echte
specialist voor de rol van mopperend
oud mannetje. In 2007 won hij als
82-jarige nog een Oscarnominatie voor
Into the Wild en in 2011 durfde hij het
als 86-jarige aan om een oudere versie
te spelen van Robert Pattinson in Water
for Elephants. Holbrook: „Je zou het nu
niet zeggen, maar ik zweer je: mensen
die mij van vroeger kennen, komen naar
me toe en zeggen: ‘Hal, die Robert lijkt
sprekend op jou toen jij 23 was. Echt
waar!’ Ik geloof ze op hun woord...”
Eli Wallach is de koploper. De oude
baas is nu 98 en steelt de show in Wall
Street: Money Never Sleeps uit 2010.

Dern laat dingen
onderhuids sluimeren,
daardoor komt het
des te harder aan
De toen 94-jarige acteur – 17 jaar
ouder dan Dern in Nebraska! – speelt
een oude bankier die de financiële
apocalyps aankondigt. Wallach: „Ik ben
oud, geboren in 1915! Daarom moet ik
voorzichtig zijn. Ik moet mijn energie
laten stromen en acteren helpt daarbij.
Zo kan ik mensen blijven verrassen!” ◼

BRUCE DERN
DE KLASSIEKE SCHURK

Bruce Dern (4 juni 1936) is ruim 40
jaar getrouwd met Andrea Beckett,
maar kreeg eerder met ex-vrouw
Diane Ladd dochter Laura Dern, ook
actrice. Behalve voor Nebraska
kreeg hij een Oscarnominatie voor
Coming Home (’78). Maar hij is
vooral bekend als schurk in talloze
westerns, zoals Waterhole No. 3
(’67), Hang ’Em High
(’68) en Posse (’75).
In The Cowboys (’72)
schoot Bruce legende
John Wayne dood,
iets waarvoor hij nog
jaren met de dood
werd bedreigd.
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