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olgens ‘bladendokter’

Rob van Vuure zijn er drie tijd-

schriftrubrieken in Nederland die

op eenzame hoogte staan: Any-

body uit de Viva, waarin een stel

uit de kleren gaat en commentaar

geeft op elkanders vleselijke karak-

teristieken, Zelfportret (een inter-

view op basis van een ooit door

Marcel Proust verzonnen vragen-

lijst) in HP/De Tijd en Buis &

Haard in de Varagids. Van Vuure:

,,Wat die drie rubrieken gemeen

hebben, is dat ze ontzettend intiem

zijn. Het is verkapt voyeurisme.’’

In Buis & Haard worden BN’ers

geportretteerd in hun huiselijke

omgeving, kijkend naar de tv. In

Beeld en Geluid in Hilversum

wordt een speciale lounge inge-

richt voor de rubriek die deze week

1000 weken bestaat. De lounge

biedt een ‘greatest hits’ uit de ru-

briek, alsmede een Buis & Haard-

quiz en een ‘the making of’.

,,Ik denk dat Buis & Haard je als

lezer in de gelegenheid stelt om op

een heel nette manier te gluren

door het sleutelgat van BN’ers,’’

zegt Eric van Onna, schrijver van

940 van de 1000 afleveringen.

,,Daarnaast biedt het format - be-

kende mensen vertellen iets over

hun kijkgedrag thuis - veel aankno-

pingspunten om een mooi portret

van iemand te maken. Je houdt de

geïnterviewde een spiegel voor en

maakt een schets van zijn karakter

door te laten zien hoe het er thuis

uitziet en wat diegene vindt van

wat er op televisie wordt geboden.’’

Verslaafd
Volgens bladendokter Van Vuure

zijn er veel pogingen ondernomen

in tijdschriften en kranten om de

rubriek te kopiëren, maar vrijwel

al die imitaties zijn een vroege

dood gestorven. Van Vuure bekent

zelf ook verslaafd te zijn. ,,Ik heb

regelmatig een proefabonnement

op de Varagids, maar als ik even

geen abonnee ben, kijk ik altijd

even snel in de kiosk wie ze deze

week weer hebben. Ik moet eerlijk

zeggen dat ik altijd meer tijd be-

steed aan het bestuderen van de

foto dan aan het lezen van de tekst.

Het gaat mij toch om het gluren.

Hoe ziet de partner eruit? Hoeveel

kinderen hebben ze? Wat een vieze

hond hebben ze. Hadden ze niet

wat beter op kunnen ruimen? En

vooral: wat een slechte smaak heb-

ben ze.’’

,,Mensen denken bij BN’ers vaak

aan een wereld van glamour, maar

vaak kom je toch in interieurs die

van je buren hadden kunnen zijn,’’

zegt Clemens Rikken, samen met

Bob Bronshoff de vaste fotograaf

van Buis & Haard. ,,Buis & Haard

is Holland op zijn smalst, en dat

bedoel ik positief. Ik kan me nog

afleveringen herinneren met Hans

Spekman die met vrouw en drie

kinderen in een knus huisje in de

Utrechtse wijk Zuilen woonde en

zijn hele huiskamer vol had staan

met zelfgetimmerde meubeltjes.

EO-presentator Jan van den Bosch

die met zijn moeder Jacoba van

bijna 90 samenwoonde en een uit-

V
1000weken
De eerste aflevering van
Buis & Haard, verscheen op
1 oktober 1994. Deze week
bestaat de rubriek 1000
weken.

Met 1000 afleveringen hoort Buis & Haard - over tv-kijkende BN’ers - in de Varagids tot de langstlopende tijd-
schriftrubrieken in Nederland. Reden voor Beeld en Geluid in Hilversum om een speciale lounge in te richten
die gewijd is aan deze rubriek. Morgen is de opening. ‘Buis en Haard is op een heel nette manier voyeuristisch.’

MARK ROOS

We proberen die
film al 30 jaar te
maken en
komen steeds
dichterbij
– Jerry Bruckheimer
Filmproducent ziet kansen voor
vervolg filmhitTop Gun.

Stevie Wonder staat op
zaterdag 12 juli op
North Sea Jazz in
Rotterdam. Het is de
tweede keer dat de
Amerikaanse zanger het
festival aandoet. De vorige
keer was in 2010. Andere
sterren op het festival, van 11 tot enmet 13
juli, zijn onder anderen Pharrell Williams,
Outkast, Al Jarreau, Robin Thicke, Quincy
Jones, Joss Stone en Gregory Porter.

WeijersoplijstPartijvoordeDieren
Cabaretier Guido Weijers (foto) en
actrice Babette van Veen staan als
lijstduwers op de kandidatenlijst
voor de Europese verkiezingen van
de Partij voor de Dieren. De partij
presenteerde gisteren de lijst.
Daarop staan ook de namen van
schrijvers als A.F.Th. van der Heij-

den, Maarten Biesheuvel, Jan Siebelink en de Zuid-
Afrikaanse Nobelprijswinnaar John Coetzee. Dat er
ook buitenlanders op de lijst staan, is volgens de
partij een primeur. De Kieswet staat het toe.

Show&Cultuur

StevieWonderop
NorthSeaJazz

Gluren
door het sleutelgat van BN’ers

Z PvdA’er Hans Spekman
met zijn gezin, voor de zelf-
getimmerde kastenwand
(2013).
FOTO’S CLEMENS RIKKEN
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Aviciimoetbehalvegalblaas
ookzijnblindedarmmissenOne Direction was één van de

winnaars bij de Kids’ Choice
Awards van Nickelodeon, die
zaterdagavond in Los Angeles
werden uitgereikt.
De awardshowwerd gepresenteerd
door MarkWahlberg, die zich had
voorgenomen de traditionele
douche van groen slijm te ontlopen.
Nadat onder anderen Pharrell Wil-
liams en Kaley Cuocomet het
groene spul waren besmeurd, was
ookWahlberg uiteindelijk de klos.

De jonge kijkers van Nickelodeon
mogen elk jaar op hun favorieten
stemmen. Ze kozen dit jaar One
Direction als beste groep en hun
nummer Story Of My Life als
beste liedje. De band bedankte
vanuit Londenmet een video-
boodschap. Selena Gomez werd
tot beste zangeres gekozen, Jus-
tin Timberlake tot beste zanger.
Adam Sandler en Jennifer Law-
rence gingen er met de prijzen
voor beste filmacteurs vandoor.

Avicii gaat voortaan niet alleen
zonder zijn galblaas door het leven.
Tijdens een operatie, afgelopen za-
terdag, is ook de appendix van de
24-jarige dj verwijderd. De Zweedse dj
werd donderdag opgenomen. Hij kampte
al langere tijd met buikpijn en liet zich in
Miami onderzoeken. Avicii verwacht voor
zijn Amerikaanse tournee, die vrijdag be-
gint, hersteld te zijn.

OneDirectionwintbijKids’ChoiceAwards

Dynasty-actricewasfenomenalefeeks
De Britse actrice Kate O’Mara,
die onder meer in de tv-serie
Dynasty speelde, is op 74-jarige
leeftijd overleden. Dat heeft
haar agent Phill Belfield giste-
ren bekendgemaakt.
O’Mara speelde in Dy-
nasty Cassandra ‘Ca-
ress’ Morrell, de even
valse als sluwe zus
van Joan Collins’
personage Alexis
Colby. Ze had ook rol-
len in tv-series alsHo-
wards’ Way, Doctor
Who en zelfsAbsolutely
Fabulous.
O’Mara, die in 1963 haar acteerde-
buut maakte in TheMerchant of Ve-
nice, kon als geen ander eenmani-

pulatieve diva spelen. Door haar im-
ponerende voorkomen, met dat rode
haar en die dichtgeknepen ogen die
vuur konden spuwen, werd ze ook
veel voor dat soort rollen gevraagd.

Een paar jaar geleden zei
O’Mara in een interview:
,,Omdat mijn carrière zo
is gebaseerd opmijn
looks, lijkt het me ver-
standig mijn biezen te
pakken voordat ik over
de houdbaarheidsda-
tum ga.’’ In dat opzicht
hield ze geen woord. Zo

stond ze in oktober nog in
de Londense theaters met het

programma An EveningWith Kate
O’Mara.
O’Mara heeft de twijfelachtige eer

om in een serie te hebben gespeeld
- Triangle - die enkele jaren geleden
in de Britse pers is uitgeroepen tot
slechtste Britse serie ooit. In de
serie, die zich afspeelt op een veer-
pont, zien we O’Mara drie seizoenen
lang aan het werk, onder meer in
een scène waarin ze topless aan het
zonnebaden is op een ijzig scheeps-
dek.
O’Mara trouwde en scheidde drie
keer en kreeg een zoon, Dickon
Young, die vorig jaar overleed. Ze
publiceerde twee autobiografieën en
twee romans. Haar agent roemt
Belfield O’Mara’s energie en vitali-
teit. ,,Een stralende ster is uitge-
gaan. Kate zal worden gemist door
iedereen die haar kende enmet haar
heeft samengewerkt.’’

KATE O’MARA 1940-2014

brander kreeg omdat hij bekende

als kind stiekem wel een tv te heb-

ben gekeken bij zijn buren.’’

Het valt Rikken en Van Onna op

hoe enthousiast de BN’ers reageren

als ze gevraagd worden voor de ru-

briek. Van Onna: ,,In het begin

twijfelde ik nog wel eens of er ge-

noeg bekendheden zouden zijn die

zich kwetsbaar zouden durven op-

stellen. Maar 20 jaar later kun je

eigenlijk wel concluderen dat het

nooit enkele moeite heeft gekost

om mensen te vinden. Hoewel ik

nog steeds mensen op mijn lijstje

heb die ik nog niet heb kunnen

overhalen. Youp van ’t Hek bijvoor-

beeld weigert pertinent, evenals

Jan Mulder, Paul de Leeuw en Wil-

lem-Alexander en Máxima.’’

Rikken: ,,Voor de meeste deelne-

mers speelt ijdelheid toch wel een

rol. Het gebruikelijke ritueel is dat

de voordeur wordt open gezwiept

met de uitroep ‘Let maar niet op

de rotzooi’, terwijl je vervolgens

een smetteloos huis betreedt.

Dierenvellen
De geïnterviewden weten vaak ook

precies hoe ze gefotografeerd wil-

len worden, vaak in de nabijheid

van een bijzettafeltje met daarop

de betere tijdschriften en boeken.

Dankzij de rubriek ben ik ook een

kenner van Ikea-trends geworden.

En van dierenvellen, want bijna

elke soapactrice heeft wel een tij-

gervel in de huiskamer liggen.’’

Van Vuure heeft zelf ook wel eens

in de rubriek gestaan. ,,En ik moet

bekennen: je gaat toch wel naden-

ken over hoe je afgebeeld wilt wor-

den. Wij hebben heel erg opge-

ruimd. Ik denk dat iedereen dat

doet.’’ Rikken: ,,Behalve cabaretier

Kees Torn dan. Het was daar zo’n

bende dat er geen plek was om te

zitten. Toen wij er een opmerking

over maakten dat het zo’n puin-

hoop was, reageerde hij droog:

‘Het is niet opgeruimd, dat is wat

anders dan een puinhoop.’’’

Torn is niet de enige vreemde vogel

die bij fotograaf Rikken en schrij-

ver Van Onna op het netvlies ge-

brand staan. Van Onna zegt dat hij

een boek zou kunnen schrijven

over zijn belevenissen op pad. Zo

herinnert hij zich nog de aflevering

met Willem Oltmans, die naar aan-

leiding van een krasje in zijn ge-

zicht gedetailleerd verslag doet van

zijn seksuele avonturen de nacht

ervoor. ,,Je komt op de meest bi-

zarre plekken. Het interview met

kunstenaar Anton Heyboer vond

plaats in het bijzijn van zes van

zijn vrouwen en twaalf herders-

honden. Ik ben allergisch voor

zowat alle beesten met haren, dus

ik heb 3 dagen nodig gehad om

weer op adem te komen.’’

‘Bij Anton
Heyboer thuis
waren 6
vrouwen en
12 honden’

Eigenlounge in Beeld
en Geluid voor
succesrubriekBuis &Haard

NMet de klok mee, vanaf links-
boven: Lee Towers met echtge-
note Laura (2013), Anita Witzier
en Michel Nillesen (2011), Kees
Torn (2007) Jan en Jacoba van
den Bosch (2011).


