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TIEN OM
TE HIJGEN

Smith waarin Angelina Jolie en Brad Pitt elkaar
partij geven. Het vuurwerk tussen de twee bleef
niet beperkt tot het witte doek, want op de filmset
bloeide ook een echte romance. Meteen beteken-
de dat ook het begin van het einde van Pitts huwe-
lijk met Jennifer Aniston.
In het lijstje met de tien meest sexy films ontbre-
ken enkele films die je er in zou verwachten, maar

Precies tien jaar geleden verzekerde ER-ac-
teur George Clooney zich van een plaats in
het selecte lijstje van top-Hollywoodacteurs

met de film Out of sight van Steven Soderbergh.
Hoeveel talent Clooney ook heeft en hoe verleide-
lijk hij ook moge overkomen, dat zou hem nooit
zijn gelukt zonder zijn tegenspeelster Jennifer Lo-
pez die dit verhaal ver boven de middelmaat uit-
tilt. Clooney speelt een charmante maar slechts
matig getalenteerde bankrover die tijdens zijn ont-
snapping uit de gevangenis genoodzaakt is poli-
tieagente Jennifer Lopez te kidnappen. Vanaf het
moment dat ze samen in de autokoffer terechtko-
men, springen de vonken van het scherm.
Het panel van honderd Hollywoodacteurs, -regis-
seurs, -producenten en critici dat van het Ameri-
kaanse magazine Entertainment weekly de vraag
kreeg een top 50 van sexy films op te stellen, heeft
met Out of sight dus bijzonder goed gekozen.
Merkwaardig is wel dat de voortdurende eroti-
sche spanning in de film zich absoluut niet ver-
taalde in een gelijkaardige sfeer op de set. De twee
konden niet bijster goed met elkaar opschieten en
Clooney ergerde zich dood aan Lopez’ obsessie
voor de kleur wit. Lopez wou de hele tijd witte
kleren aan en eiste in haar loge witte lelies. Lopez
van haar kant vond Clooney maar een stinkerd,
zeker tijdens de talrijke kusscènes. Ze vond het
niet kunnen dat Clooney zijn gewoonte look te e-
ten maar niet wou opgeven.
De recentste film in de top 10 is Mr. and Mrs.

die blijkbaar niet langer als erotisch worden erva-
ren. Mickey Rourke en Kim Basinger joegen in
1986 nog menige fantasieën op hol, maar in 2008
eindigt 9 1/2 weeks slechts op de 24ste plaats.
Nauwelijks beter – op plek 21 – doet Basic instinct
het met de nochtans stomende scène waarin Sha-
ron Stone zonder slipje haar benen kruist terwijl
Michael Douglas zwetend toekijkt. 

Sharon Stones benen in ‘Basic instinct’ niet meer zo opwindend

George en J. Lo draaiden 
meest sexy film

‘Out of sight’, een film uit 1998 waarin 
George Clooney en Jennifer Lopez als twee 

krolse katten om elkaar heen kronkelen, 
is uitgeroepen tot meest sexy film ooit. 

Opvallend: ‘Basic instinct’ met Sharon Stones 
beruchte benenscène staat pas op de 

21ste plaats. Jo De Ruyck

1. Out of sight
Met George Clooney 
en Jennifer Lopez, 1998.
2. His girl Friday
Met Cary Grant 
en Rosalind Russell, 1940.
3. Mr. and Mrs. Smith
Met Angelina Jolie 
en Brad Pitt, 2005.
4. Body heat
Met William Hurt 
en Kathleen Turner, 1981.
5. Bull Durham
Met Susan Sarandon, Kevin
Costner en Tim Robbins, 1988.
6. Don’t look now
Met Julie Christie 
en Donald Sutherland, 1973.
7. Y tu mamá también
Met Gael Garcia Bernal, 
Ana Lopez 
Mercado en Diego Luna, 2001.
8. The last of the Mohicans
Madeleine Stowe 
en Daniel Day-Lewis, 1992.
9. A walk on the moon
Diane Lane 
en Viggo Mortenson, 1999.
10. Before sunset
Julie Delpy en Ethan Hawke,
2004.

Het trucje van Sharon Stone
werkt niet meer. ©rr

Angelina Jolie en Brad Pitt: heet
op de set én in het echt. ©vt4
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Carl Ridders speelde ook Woppy (onder) in de Ketnetserie 
‘Wizzy & Woppy’. ©vrt

ge dat in 1999 uit de serie ver-
dween toen Tom met zijn oom
Carlos naar Belize vertrok. De
rol van Tom werd gespeeld door
Donald Madder, die in 2001
overleed na een auto-ongeval.
Donalds vader Leo vertolkte
trouwens de rol van Carlos. Tom
was in Thuis de zoon van
Marianne (Leah Thys) en Walter
(Rik Andries).
Wim Stevens (41) is bekend als
verloren zoon uit Ons geluk, als
dokter Kristof Welvis uit Spoed

en als Koen Van Durmen uit
Kaat & co. Hij speelde al
eerder een rol in Thuis als

lijfwacht van Leontien.
Stevens is ook zeer ac-

tief in het theater.
Ook Merel De Vil-
der zou naar
Thuis terugke-
ren als Bianca
Bomans. (tdl)

Acteur Wim Stevens (foto) is
vanaf 2009 te zien in de serie
Thuis. Hij gaat de rol van Tom
de Decker spelen, een persona-

Tom na tien jaar 
terug in ‘Thuis’

Wat vindt u het beste tv-program-
ma op onze zender aller tijden: die
vraag stelde de Nederlandse om-
roep Avro aan zijn leden. Het ant-
woord was unaniem Wie is de Mol?,
de Nederlandse versie van het le-
gendarische VRT-programma
De Mol. Dat spelprogramma werd
in 1999 bedacht door Bart De Pauw,
Tom Lenaerts, Michiel Devlieger en

Michel Vanhove en haalde op de
openbare omroep enorme kijkcij-
fers. Het werd aan zowat vijftig lan-
den verkocht en won in 2000 de
Gouden Roos van Montreux. In Ne-
derland kreeg Wie is de Mol? in
2001een Academy Award voor bes-
te amusementsprogramma. Dit jaar
zond de Avro zelfs een Wie is de
Mol? Junior uit voor kinderen. (tdl)

De Mol beste televisie
ooit in Nederland 

Tom de Leur

‘Het paardje is moe. Ik ben
er zó klaar voor. Dus laat
me gaan. Uiteindelijk ga ik

jullie alleen maar voor.’ Kippenvel
als je op het internet het afscheid
leest van Carl Ridders. De acteur en
regisseur pleegde zondag euthana-
sie. Volgens zijn omgeving gebeurde
zijn vertrek ‘in een sfeer van absolute
schoonheid, tussen honderden witte
bloemen, prachtige muziek, mooie
woorden, taarten en champagne’.
Carl Ridders was vijftig en leed aan
een spierziekte. Hij is vooral bekend
als dokter Koen Laenen uit de VTM-
serie Spoed. Minder bekend is dat hij
de muis Woppy speelde in de Ketnet-
reeks Wizzy & Woppy. Hij deed dat
samen met Barbara De Jonge, die
Wizzy speelde. Zij wist gisteren niet
dat Ridders gestorven was. ‘Ik kende
Woppy beter dan de acteur die hem
speelde, om eerlijk te zijn. Carl was

wel een man die intens leefde, over
alles nadacht, in alles de schoonheid
en de poëzie van het leven zocht.’
Zijn liefde voor poëzie blijkt duide-
lijk uit het dagboek dat Ridders op
het internet bijhield. Gedetailleerd
vertelde hij hoe zijn spierziekte hem

verlamde. Zijn teksten waren tragisch
en komisch tegelijk. Carl Ridders com-
municeerde met spraaktechnologie. De
eerste proef met zijn machine om-
schreef hij zo: ‘Ik zit hier als een gek, als
een onnozelaar, als een soort van robot
in een microfoontje te spugen en op een
wonderlijke manier verschijnen mijn
woorden geschreven op het scherm.
Het wonder van de spraaktechnologie.’
Dat Ridders het fysiek erg moeilijk
kreeg, blijkt uit deze passage: ‘Eigenlijk
heb ik nauwelijks last van pijn. Maar het
verdwijnen van de spiermassa in mijn
ledematen maakt dat ’s nachts het ge-
wicht van mijn armen en handen te
zwaar wordt voor mijn schouderge-
wricht. Alsof ik uiteen getrokken word.’
Op zondag 14 december nemen vrien-
den en familie in Antwerpen afscheid
van Carl Ridders. In zijn afscheid roept
hij iedereen op weer verliefd te worden:
‘Op nieuwe of ouwe lieven, dat maakt
niet uit. Op de kunst. Of op de lente.
Maar, aapekes, word verliefd.’

‘Ik ben een gelukkig man.’ Met die
woorden stapte acteur Carl Ridders uit
het leven. Hij leed aan een spierziek-
te. De acteur van Wizzy & Woppy
laat een subliem dagboek op het
internet na.

Acteur Carl Ridders had spierziekte en laat prachtig dagboek na

Lezersservice
s Lees de persoonlijke blog van Carl
Ridders op www.nieuwsblad.be/
carlridders 
s Laat uw rouwbetuigingen achter op
ons forum: www.nieuwsblad.be/forum 
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Dokter uit ‘Spoed’ pleegt euthanasie

’’Ik ben er zó klaar voor.
Dus laat me gaan.
Uiteindelijk ga ik jullie
alleen maar voor

Carl Ridders
In zijn afscheidsbrief 

©vrt
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