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IN BELGIË BEN JE VOORAL BEKEND OM-
WILLE VAN JE PERSONAGE ZED UIT DE 
“POLICE ACADEMY”-FILMS. WAT KAN JE 
JE NOG HERINNEREN VAN DIE PERIODE? 
HEB JE ENKELE LEUKE ANEKDOTES?
Ik kan het me totaal niet meer herinneren 
(lacht). Nee, ze waren heel leuk om te maken. 
Toen ik de films deed was ik een prille twinti-
ger. Mocht ik geweten hebben dat die films nu 
nog steeds ter sprake zouden komen, had ik 
ongetwijfeld harder mijn best gedaan bij mijn 
vertolking. 

JOUW ROL WAS GRANDIOOS. BETER 
DOEN WAS WELLICHT ONMOGELIJK. 
(lacht uitbundig) Misschien, maar ik zou dan 
gevraagd hebben om me betere dialogen te 
geven in plaats van me vooral gekke geluiden 
te laten maken.

IN DIE PERIODE 
DACHTEN WE DAT 
DIT JE ÉCHTE STEM 
WAS …
Ja, ik weet het. Veel 
mensen waren van 
die mening. En er zijn 
er ook die denken dat 
ik dood ben, omdat 
er een tijd geleden 
op het internet di-
verse geruchten de 
ronde deden. Maar ik voel me nu veel beter 
hoor (lacht).

KAN JE EEN REDEN GEVEN WAAROM DIT 
GERUCHT DE RONDE DEED? WAS JE DIE 
PERIODE MISSCHIEN ZIEK?
(lacht) Nee, maar ik was enorm vermagerd, 

waardoor mensen dachten dat ik ernstig ziek 
was. Ik was enkel diepbedroefd. 

JE WAS TE ZIEN IN “POLICE ACADEMY 2, 
3 EN 4”. WAAROM GING JE NIET VERDER 
TOT NUMMER 7?
Wel, ik vond het scenario voor “Police Academy 
5” op z’n zachtst uitgedrukt niet kwalitatief ge-
noeg (lacht). Nee, dat is niet de grootste reden. 
Op dat moment had ik het gewoon te druk met 
andere dingen en steeds dezelfde rol spelen 
vind ik trouwens ook minder bevredigend.

ER IS IN HOLLYWOOD NOG STEEDS SPRA-
KE VAN EEN MOGELIJK VERVOLG OF EEN 
REBOOT. ZOU JE EEN ROL AANVAARDEN, 
MOCHT JE DE KANS KRIJGEN?
Als ze me vragen, dan zou ik wellicht een soort 
cameo doen. Ze kunnen me dan misschien ver-
moorden, zoals ze deden met Johnny Depp in 
de filmversie van “21 Jump Street”. Iemand kan 
me bijvoorbeeld van een rots duwen (lacht). 
Zoals je merkt, zie ik er nu ook totaal verschil-
lend uit. Ze zouden heel wat aanpassingswerk 
hebben en mij om te beginnen een pruik moe-
ten geven. Een hele karwei, als je het mij vraagt.

De Amerikaan Bobcat Goldthwait is van vele markten thuis. 
Hij is acteur, regisseur, scenarist en stand-upcomedian. 
In de jaren ‘80 was hij te zien in drie delen van de “Police 
Academy”-reeks als het geschifte, maar populaire persona-
ge Zed. Daarnaast voorzag hij verschillende tekenfilmper-
sonages van een stem (o.a. de Disney-film “Hercules”) en hij 
is bovendien megapopulair in de States met zijn comedy-
shows. Last but not least maakte hij de laatste 15 jaar vooral 
indruk als regisseur met de fijne films “God bless America”, 
“The world’s greatest dad” en het Bigfoot-verhaal “Willow 
Creek”. Tijd dus voor een uitvoerig carrièregesprek met de 
sympathieke Bobcat.

BOBCAT GOLDTHWAIT:
“SOMMIGEN 
DENKEN DAT IK 
DOOD BEN...”

Police Academy

Wij staan garant voor:

- 100% Belgisch product 
- gemotiveerd team met professionele uitleg 
- eigen fabrikant 
- gratis levering, plaatsing en ophaling oude matras

Het betere slaapcomfort rechtstreeks van bij de fabrikant!

www.lanuit.be • www.lanuitwebshop.be • info@lanuit.be
Tessenderlo – Turnhout – Oudsbergen (Opglabbeek) - Reti e

De 
grootste in 
de regio!

UW MATRASSENSPECIAALZAAK 

Boxsprings
Latt enbodems

Matrassen
Bedlinnen

Hoofdkussens
…
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IN 1987 VERTOLKTE JE DE SIDEKICK VAN 
WHOOPI GOLDBERG IN DE ACTIEKOME-
DIE “BURGLAR”.
Klopt, en het is eigenlijk grappig dat je 
“Police Academy” daarnet vernoemde, want 
het is onrechtstreeks door Whoopi dat ik de 
rol in “Police Academy 2” kreeg. Ik speelde 
een rol in haar show in een comedy club en 
iedereen die belangrijk was in Hollywood, 
kwam kijken. Ze beleefde op dat moment 
immers haar doorbraak als actrice. De pro-
ducers waren overtuigd van mijn talent 
en vroegen me voor het Zed-personage. 
Whoopi is steeds een vriendin gebleven. Om 
terug te komen op “Burglar”; achteraf gezien 
wist ik eerlijk gezegd totaal niet waarover de 
film ging (lacht). 

JA, DIE FILM FLOPTE IN DE BIOSCOPEN, 
EN WERD ACHTERAF EEN KLEINE HIT OP 
VIDEO …
Inderdaad. Misschien terecht dat het geen 
hit werd. 

DAN WAS ER “SCROOGED”.
Ja, met Bill Murray. Volgens mij is hij één van 
de grappigste mensen die er rondlopen. 
Zijn broer Joel is trouwens ook te zien in 
“Scrooged”. Ik ontmoette hem tijdens de op-
names van “One crazy summer” (uit 1986) en 
we bleven vrienden. Hij speelde in 2011 een 
grote rol in mijn film “God bless America”. 
Joel vertelde me dat hij Bill zou bellen ter 
voorbereiding op zijn rol. Een maand later 
belde Bill zijn broer terug met advies, maar 
de opnames van de film waren net ingeblikt 
(lacht). “Ja, wat wil je”, zei hij tegen Bill. “Het 
is een Bobcat Goldthwait-film.”

Police Academy

Burglar

Heist-op-den-Berg
Mechelsesteenweg 76C
2220 Heist-op-den-Berg

015 25 14 91

Geel
Antwerpseweg 116B

2440 Geel
014 56 09 35

Sint-Joris-Winge
Leuvensesteenweg 239
3390 Sint-Joris-Winge

016 63 53 82

Openingsuren  maandag t/m vrijdag: 9u30 - 18u30 • zaterdag: 10u - 17u • zon- & feestdagen: gesloten   

HEIST-OP-DEN-BERG
Mechelsesteenweg 76C

015 25 14 91

GEEL
Antwerpseweg 116B

014 56 09 35

SINT-JORIS-WINGE
Leuvensesteenweg 239

016 63 53 82 

KEUKENS - DRESSINGS - BADKAMERS - MAATKASTEN

Sterk in maatwerk

Laat u inspireren en overtuigen door ons vakmanschap

Extra inspiratie 
nodig?

Vraag je gratis 
inspiratieboek online

Laat je inspireren
Keuken- en kooktips

www.kovera.be
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JE DEED OOK HEEL WAT STEMMEN-
WERK GEDURENDE JOUW CARRIÈRE, 
ZOWEL VOOR ANIMATIE ALS VOOR RE-
CLAMESPOTS. HOU JE VAN DIT SOORT 
OPDRACHTEN OF ZIE JE HET GEWOON 
ALS EEN JOB?
Soms is dat een leuke afwisseling, zeker bij een 
film als “Hercules”. We mochten van Disney im-
proviseren bij het inspreken van de dialogen, 
zodat dit uiterst aangenaam werken was. Een 
ander voordeel is dat je bij stemmenwerk geen 
deftige kleren hoeft aan te doen. En dat kan ik 
alleen maar toejuichen (lacht).

NAAR VERLUIDT WAS JE EEN GOEDE 
VRIEND VAN NIRVANA-ZANGER KURT 
COBAIN. WAT IS DAAR VAN WAAR?
Het is niet dat we beste vrienden waren, maar 
ik leerde Kurt destijds kennen, omdat hij blijk-
baar fan  was van mijn werk in het stand-upco-
medywereldje. Voordat Nirvana zijn absolute 
doorbraak kende in 1991, interviewde hij me 
voor een radiostation dat gerund werd door 
studenten. Blijkbaar was het zijn droom mij 
te ontmoeten. Tijdens hun laatste tournee 
door de VS, verzorgde ik telkenmale het 
voorprogramma. 

DOE JE NOG STEEDS STAND-UPCOMEDY? BRENG 
JE DAN EEN VASTE SHOW OF WIJZIG JE DIE 
VOORTDUREND?
Ja hoor! Het programma wordt voortdurend aangepast, 
omdat mijn vast publiek dit ook van mij verlangt. Uiteraard 
blijf ik trouw aan mijn vast concept, met hier en daar wat 
wijzigingen. 

KLOPT HET DAT JE GESTOPT BENT ALS ACTEUR? OF 
IS DIT OOK EEN GERUCHT DAT UIT ZIJN CONTEXT 
GERUKT IS?
Ik ben gestopt op hetzelfde moment als toen ze gestopt 
zijn mij te vragen als acteur. Dat is wat ik steeds verkondig. 
Ja, eigenlijk acteer ik niet meer. Ze hebben me nog rollen 
aangeboden of voorstellen gedaan om auditie te doen voor 
personages in grote films, maar het interesseert me allemaal 
niet meer. Je mag de job van acteur niet onderschatten en 
ik vind van mezelf trouwens dat ik niet zo goed presteer. 
Momenteel geniet ik ervan om scenario’s te schrijven en 
films te regisseren.

JE BENT EEN ZEER GOED KOMISCH ACTEUR EN VAAK 
KOMT HET VOOR DAT KOMIEKEN GOEDE SERIEUZE 
ROLLEN KUNNEN SPELEN. HEB JE NOOIT AAN EEN 
CARRIÈRESWITCH GEDACHT? 
Nee, mijn volledige focus gaat nu naar het werken achter de 
camera. Daar kan je bovendien anoniem zijn. Want eerlijk ge-
zegd hou ik er niet zo van om in mijn vrije tijd plots herkend 
te worden. Ik ben gesteld op mijn privacy.

IN “THE WORLD’S GREATEST DAD” ZETTE ROBIN 
WILLIAMS EEN TOTAAL VERRASSENDE, INGE-
TOGEN VERTOLKING NEER. WAS JIJ DAARVOOR 
VERANTWOORDELIJK?
Ik denk het (lacht). Robin deed heel wat uiteenlopende films 
tijdens zijn carrière. Vaak zagen we hem als komisch acteur, 

Ook voor alle inbouwtoestellen  kan u bij ons terecht.
Wij geven hierover graag advies zodat koken een plezier wordt.

Onze kwaliteitsapparaten zorgen ervoor uw koffie veel meer wordt dan een klein dagelijks ritueel.
Neem geen genoegen met minder, kies uit een waaier van gekende merken;

JURA · DELONGHI · SMEG · KRUPS · PHILIPS · MIELE · MAGI-MAX

GROTE EINDEJAARSACTIE
HOOFDPRIJS 500 EURO EN VELE WAARDEBONNEN

UW BUITENGEWONE KOFFIE-ERVARING BEGINT BIJ ELECTRO GHEYS

WWW.ELECTROGHYS.BE 

STEENWEG OP MOL 40 - 2360 OUD TURNHOUT 
T. 014-45 24 40 | Electro_ghys@pandora.be

OPENINGSUREN: Ma - Vr: 09u00 -18u00 - Zat: 09u00 -16u00

HET ASSORTIMENT VAN DE GROTE WINKEL
MET DE SERVICE VAN DE KLEINE ZAAK!

WELKE LAURASTAR IS VOOR U GEMAAKT?
Ontdek het volledige gamma bij ELECTRO GHYS

nu 200 € KORTING bij aankoop 
van een strijksysteem U of M*

*actie geldig tot 31/05/2022

BUY BACK ACTIE

19 JUNI
DEMODAG

** voorwaarden in de winkel

Met de LAURASTAR CLUB geniet u nu van 
een KOSTENLOZE GARANTIE VERLENGING 
van maximaal 48 maanden!**

Bu y Back  actie*

Directe kassakorting van
200 eu ro k orting op
volgende modellen:
• Smart U
• Smart M
• Smart M - Limited Edition

*voorwaarden in de winkelGELEVERD EN GEPLAATST !  BEZOEK ONS VRIJBLIJVEND. 
OPENINGSUREN: 

MA. TOT VR.: 9 .0 0 -1 8 .0 0 U. 
ZAT.: 9 .0 0 -1 6 .0 0 U. 

ZONDAG GESLOTEN

STEENWEG OP MOL 4 0
2 3 6 0  OUD-TURNHOUT

+3 2  1 4  4 5  2 4  4 0
WWW.ELECTROGHYS.BE

Met de LAURASTAR CLUB 
geniet u nu van een

KOSTENLOZE GARANTIE VERLENGING
van maximaal 48 maanden!**

* Actie niet cumuleerbaar met andere acties/promoties. 
Actie geldig t/m 31/12/2020
** voorwaarden in de winkel.

#CONNECTED
HET EERSTE GECONNECTEERDE STRIJKIJZER:
PERFECTIE BINNEN HANDBEREIK

200 eu ro k orting  bij aank oop van een strijk systeem U of M*
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en hier en daar koos hij voor serieuze rollen. In deze film speelde Robin zijn 
rol inderdaad zeer sober. Robin beschouwde ik als mijn beste vriend en ik 
vreesde aanvankelijk voor deze samenwerking. Mochten we problemen 
gekend hebben tijdens de draaiperiode, dan kon dit onze vriendschap 
op het spel hebben gezet. Gelukkig was het andersom en versterkte het 
alleen maar onze band. 

HOE KON JE ROBIN OVERTUIGEN OM DIE ROL TE SPELEN? 
Als dank voor onze vriendschap was het eerst zijn bedoeling om een kleine 
rol te spelen in mijn film. Toen hij het scenario gelezen had, was hij zodanig 
enthousiast dat hij kost wat kost de hoofdrol wou spelen. Ik was in shock 
toen hij het me liet weten. Maar uiteraard ging ik daarna snel akkoord (lacht).

OP DE EINDGENERIEK STAAT DE VERMELDING “FOR DAD”.
IS DIT EEN VERWIJZING NAAR JOUW VADER?
Inderdaad. Hij was al een tijd ziek en overleed vlak voor het einde van de 
opnames. Ik denk niet dat ik een vervelend kind was, maar als je ouder 
wordt, dan kijk je toch vaker terug naar vroeger. Dan stelde ik vast dat 
ik mijn ouders bij momenten wellicht gek maakte met de fratsen die ik 
uithaalde. Vandaar dat ik het logisch vond dat de film opgedragen werd 
aan mijn vader.

JE VOLGENDE FILM WAS “GOD BLESS AMERICA”.
Ja, dat is een zeer gewelddadige film over “vriendelijkheid”. Het is een 
soort roadtrip van twee seriemoordenaars die aanvankelijk een realityster 
vermoorden en vervolgens mensen vermoorden die volgens hen brutaal 
overkomen (lacht).

IN VERGELIJKING MET JE VORIGE FILMS, WAS JE VOLGEN-
DE PRENT “WILLOW CREEK” IETS TOTAAL ANDERS.
Ja, net zoals mijn eerder genoemde films kreeg het een gelimiteerde bio-
scooprelease, maar bereikte het achteraf zijn publiek via festivals en de 
digitale kanalen. “Willow Creek” is een zeer beangstigende found foota-
ge-film. Persoonlijk ben ik niet zozeer fan van dergelijke films, maar ik wou 
er voor mezelf een soort uitdaging van maken om verschillend te zijn van 
de rest. Tot hiertoe mag ik mezelf gelukkig prijzen dat ik geregeld een film 
mag maken. Als filmmaker is het mijn bedoeling om niet telkens hetzelfde 
genre te maken.

JE WIL DUS NIET IN HERHALING VALLEN.
Dat nu ook weer niet. Ik heb altijd gedaan wat mij interesseerde. Mocht 
ik een carrière gewild hebben in de onafhankelijke cinema, dan zou ik 
vermoedelijk vaak hetzelfde soort film gemaakt hebben. Dat is immers 
winstgevend, omdat je na een tijdje een publiek opbouwt, dat precies 
weet wat ze van jouw films moeten verwachten. Maar dat interesseert 
me echter niet.

WAAROM KOOS JE VOOR HET BIGFOOT-VERHAAL?
EN GELOOF JE IN DE MYTHE?
Oh, reeds van in mijn kindertijd was ik in de ban van het Bigfoot-verhaal. 
Zelfs voordat ik de beelden zag van Patterson en Gimlin (het enige grote 
“bewijs” zou hun filmopname zijn uit 1967 nvdr), was ik geobsedeerd door 
diverse foto’s die ze maakten van hun ontdekking. Dat inspireerde me dan 
om deze “Willow Creek” te maken. Ik geloof uiteraard ook niet alles van 
de cryptozoölogie, maar wél in Bigfoot. Enkele jaren geleden heb ik zelfs 
1400 mijlen rondgereden doorheen Californië op zoek naar Bigfoot. Echt 
waar! (lacht)

WAT MOGEN WE IN DE TOEKOMST NOG VAN 
BOBCAT GOLDTHWAIT VERWACHTEN?
Ik blijf bezig met scenario’s schrijven. Momenteel ben ik bezig met het 
filmen en monteren van een documentaire. Zoals je ziet, probeer ik dus van 
alle markten thuis te zijn. Hopelijk kan ik dit blijven doen en denken de men-
sen niet dat ik al een tijdje dood ben. Zelfs als ik enkele kilo’s afval… (lacht) Fo
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An’s Hoeve
TAVERNE - RESTAURANT

LINKEROEVER

Sinds 1991 is Taverne-Restaurant “An’s Hoeve” gelegen 
aan het strand van Sint Anna op de linkeroever van de 
Schelde. Jaar en dag hét mosselrestaurant waar je heerlĳ ke 
jumbo mosselen (1.3kg) kunt eten. Met de verschillende 
bereidingen hebben wĳ  intussen een reputatie opgebouwd 
waar ze van her en der voor langskomen.

TAVERNE - RESTAURANT AN’S HOEVE
Wandeldĳ k 26 | 2050 Antwerpen | +32 (0)3 219 40 80 | anshoeve@skynet.be

ONZE THEMA'S per maand DE SCHELP
Viswinkel & Restaurant
Oudeleeuwenrui 56-58
2000 Antwerpen
03 231 14 17 • 03 203 03 17
www.deschelp.be

2000 Antwerpen
03 231 14 17 • 03 203 03 17
www.deschelp.be

 per maand
1e donderdag
Gamba’s @volonté

2e donderdag
Fruits de Mer 

3e donderdag
Gamba’s uit de 
grote pan met 
ambiance muziek

laatste donder-
dag v/d maand
Kreeft @volonté

2e vrĳ dag
5 gangen Kreeften 
menu (doorlopend)

3e vrĳ dag
(doorlopend)
Mosselen
@volonté
(als het seizoen het 
toelaat)


