
DOCUMENTAIRE WHITNEY HOUSTON 

TIMELINE 

Geboren: 9 augustus 1963 – Newark (55 jaar) 

Overleden: 11 februari 2012 – Beverly Hills (6 jaar) 

- Toen Whitney 11 jaar was begon ze als een solist in het junior gospel koor bij de New Hope Baptist 

Church in Newark.  

- Als tiener trok Whitney samen met haar moeder rond langs diverse nachtclubs, hiermee ontwikkelde 

zij haar zangstem 

- Michael Zager regelde toen ze 14 jaar was een platencontract voor haar. Haar moeder vond dat ze 

eerst school af moest maken.  

- In 1978 was Whitney een van de achtergronddanseressen op Chaka Khans ‘I’m Every Woman’. In de 

jaren 90 heeft ze dit nummer hiervan een eigen versie opgenomen voor de soundtrack van de film The 

Bodyguard.  

- Begin jaren 80 kwam haar carrière als fotomodel van de grond.  

- In 1983 zag Gerry Griffith Whitney (platenlabel Arista Records) optreden met haar moeder in een New 

Yorkse nachtclub, na haar te introduceren bij het hoofd van het label (Clive Davis)  volgde een 

platencontract.  

- Tijdens de The Merv Griffin Show maakte Houston haar Amerikaanse televisiedebuut 

- Houston nam als eerste het nummer Hold Me op, een duet met Teddy Pendergrass dat in 1985 op 

haar album terechtkwam. 

- De single You Give Good Love bereikte de derde plaats in de Billboard Hot 100 en bezorgde Houston 

haar doorbraak. 

- Met “Greatest Love Of All” scoorde Houston hierna haar derde nummer 1. Tijdens de Grammy Awards 

in '86 ontving Houston haar eerste Grammy: Best Pop Vocal Performance voor Saving All My Love For 

You. Hierna volgden onder andere een aantal American Music Awards en een MTV Video Music 

Award. Het album was destijds het best verkopende debuutalbum van een vrouwelijke artiest ooit 

- Houstons tweede album, simpel "Whitney" genaamd, verscheen in juni 1987. In de VS en het Verenigd 

Koninkrijk debuteerde de cd op nummer 1 in de albumlijsten. Houston was daarmee de allereerste 

zangeres die dit voor elkaar kreeg. 

- De vier uitgebrachte singles I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me), Didn’t We Almost Have 

It All, So Emotional en Where Do Broken Hearts Go bereikten allemaal de eerste plaats in de VS. In 

totaal stond Houstons nummer 1-succes daardoor op zeven stuks, een record waarmee ze The Beatles 

en Elvis Presley versloeg die ieder zes nummer 1-hits achter elkaar behaalden. Ze is tot de dag van 

vandaag de enige artiest die zeven opeenvolgende nummer 1-hits had. 

- Voor de Olympische Zomerspelen 1988 zong de zangeres het nummer One Moment In Time in. 

- In 1991 kreeg Houston de kans om tijdens de Super Bowl XXV het Amerikaanse volkslied (The Star-

Spangled Banner) te zingen voor een miljoenenpubliek. Haar opname van het nummer verscheen ook 

op single en haalde de Amerikaanse Top 20, waarmee ze de eerste artieste ooit was die het met het 

volkslied in popversie tot de hitlijsten schopte. 

- In september 1991 stond Houston zesmaal in een uitverkocht Ahoy. 

- Whitney heeft gedurende haar carrière in 4 films gespeeld: The Bodyguard (1992), Waiting to Exhale 

(1995), The Preacher’s Wife (1996) en Sparkle (2012) 

- Ze heeft TV commercials gedaan voor Dr. Pepper, Coca Cola, Sanyo en AT&T.  

- Op TV heeft ze meegedaan aan de series: Gimme a Break (1984), Silver Spoons (1985) en Boston 

Public (2002) 

- Ze heeft The Cosby Show geweigerd omdat ze zangeres wilde worden.  



- In 1987 wilde Michael Jackson ‘I Just Can’t Stop Loving You’ samen met Whitney opnemen. Dit heeft 

ze geweigerd.  

- Op 18 Juli 1992 trouwde ze met R&B zanger Bobby Brown.  

- Op 4 maart 1993 werd haar enige dochter Bobbi Kristina Houston Brown geboren.  

- In 2004 speelde Whitney en Bobby de hoofdrol in de reality show Being Bobby Brown 

- Na 14 jaar getrouwd geweest te zijn, zijn Bobby en Whitney gescheiden.  

- Op 9 februari 2012 heeft ze haar laatste publieke vertoning. Samen met Kelly Price zong ze in 

Hollywood ‘Jezus Loves Me’ 

- Op 11 februari 2012 werd ze dood gevonden in een suite in het Beverly Hills Hotel. Verdronken in het 

bad.  

- Op 31 januari 2015 werd haar dochter, Bobbi Kristina, ook bewusteloos in bad gevonden. Hierna heeft 

ze een half jaar in coma gelegen. Eind juni 2015 heeft haar familie besloten te stoppen met de 

behandelingen. Op 26 juli 2015 is ze overleden. 

OVERIGE FEITJES 

- RTL Boulevard (21 mei ’18): Whitney Houston en haar broers zijn in hun jeugd misbruikt door een 

familielid. Dat verklaart de assistent van de in 2012 overleden zangeres in een nieuwe documentaire. 

De misbruiker zou Dee Dee Warwick zijn geweest  

- Haar favoriete cornflakes waren de sugary sweet Fruity Pebbles. 

- De favoriete kleur van Whitney was paars. Op haar bruiloft zongen zelfs alle bruidsmeisjes en 

bruidsjonkers in het paars gekleed.  

- Ze was een van de eerste donkere vrouwen op de omslag van het tijdschrift Seventeen 

- Haar vader gaf haar toen ze een baby was de bijnaam ‘Nippy’, dit leidde tot de naam van haar 

management bedrijf Nippy Inc.  

- Kanye West betaalde ruim €72.000 voor een foto van de badkamer waar Whitney overleed. Hij wilde 

deze als cover gebruiken voor het album van partner Pusha T. 

- 2000 was een moeilijk jaar voor Whitney. Veel concerten werden afgezegd, het ging niet goed met 

haar gezondheid en op het vliegveld  van Hawaii werd marihuana in haar tas gevonden.   

KEY PERSONEN IN HET LEVEN VAN WHITNEY 

- Robyn Crawford; beste vriendin van Whitney, sommige mensen zeggen dat ze ook een relatie hadden. 

Ze ging werken voor Whitney en ging overal met haar mee. (Assistant, executive assistant & creative 

director.  In 2000 is Robyn bij Whitney weg gegaan en hebben ze elkaar niet meer gezien. Ze 

kon niet meer tegen de constante strijd tussen haar en Bobby. 

- Bobby Brown; in 1992 (hetzelfde jaar dat the bodyguard in release ging) trouwde hij met Whitney. Zij 

was 6 jaar ouder dan hem. Ze zijn 15 jaar getrouwd geweest. Bobby Brown en Robyn Crawford zijn 

echte tegenpolen van elkaar.  

- Cissy Houston; De moeder van Whitney. Zij was zelf ook een succesvolle zangeres. Na het overlijden 

van haar dochter heeft ze een boek geschreven genaamd: Remembering Whitney. 

Ook hebben ze samen het nummer I Know Him So Well uitgebracht.  

- John Russel Houston; De vader van Whitney. Ze had met hem een erg goede band. In 2002 is ze 

aangeklaagd door het bedrijf van haar vader. Het bedrijf heeft een tijd haar zakelijke belangen 

behartigd en verscheidene juridische problemen van haar opgelost, hier heeft ze echter nooit iets voor 

betaald. Het gaat om meer dan 100miljoen euro. Whitney wordt na haar overleiden wel naast haar 

vader begraven. 

- Bobbi Kritstina Brown; Dit is de enige dochter van Whitney. Haar vader is Bobby Brown. 

Op 22 jarige leeftijd is Bobbi Kristina overleden, net als haar moeder in een badkuip. 

Op 8 oktober 2017 zou de Amerikaanse zender TV One de film Bobbi Kristina uitzenden. Bobby Brown 



spant een rechtszaak tegen de film aan omdat hij beschilderd wordt als een slechte vader. Hij heeft de 

rechtszaak niet gewonnen. 

GLENNIS GRACE 

Op 5 oktober geeft Glennis Grace een concert in AFAS Live, zij brengt hier een tribute aan Whitney. 

RTL Boulevard (14 maart ’18) citeert Glennis:  

Met deze show komt een grote droom van Grace uit, stelt ze. “Sinds ik klein ben, is Whitney Houston mijn 

inspiratiebron, mijn heldin, mijn grootste voorbeeld. Zij is de reden waarom ik wilde zingen. Ik vind het heel 

bijzonder dat ik een show mag geven die volledig in het teken staat van deze fantastische zangeres.” 

Na het overlijden van Whitney bracht Glennis ook al een tribute aan haar in de Melkweg. Dit deed ze samen 

met: Trijntje Oosterhuis, Edsilia Rombley, Do, Berget Lewis en Candy Dulfer.  

In 2017 had de zangeres een viral hit met haar vertolking van het nummer Run To You van Houston, die zij zong 

tijdens de concertreeks Ladies of Soul. 

In maart 2018 was Glennis in Amerika voor een mogelijke samenwerking met Babyface. Dit was de producer 

van Whitney. 

Op vrijdag 05/10/2018 staat Glennis in AFAS met de show: WHITNEY, a tribute by Glennis Grace. Deze show is 

al helemaal uitverkocht. Op de Facebook van het evenement wordt aangegeven dat 1,1 duizend mensen 

aanwezig zijn. 3,6 duizend mensen zijn geïnteresseerd.  

ROMY MONTEIRO 

Naast dat Romy de hoofdrol speelde in de musical The Bodyguard heeft zij ook een album uitgebracht (10 

februari 2017). Op het album staan enkel nummers van Whitney. Het album heet: A Tribute to Whitney. In de 

week van release kwam deze CD op plek 2 in de top 100 binnen. Dit was bijzonder aangezien het album enkel 

op CD beschikbaar is.  

THE BODYGUARD (MUSICAL) 

De musical The Bodyguard is gebaseerd op de gelijknamige film (1992) waar Whitney de hoofdrol in speelde.  

De musical ging op 5 december 2012 in première in het Adelphi Theater.  

Zondag 16 juli 2017 was de laatste voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht. 

De cast van The Bodyguard bestaat uit: 

- Romy Monteiro (De rol van Rachel Marron  Whitney) 

- Mark van Eeuwen (The Bodyguard) 

- Dave Mantel (The Bodyguard) 

- Miro Kloosterman (The Bodyguard) 

- Carolina Dijkhuizen (Nicki Marron) 

- Nurlaila Karim (Nicki Marron) 

- Patrick Martens (Sy Spector) 

- Ferry Doedens (Sy Spector) 

- Bram Blankestijn (Stalker) 

- Ruurt de Maesschalck (Bill Devaney) 



De Nederlandse versie werd bekroond met de AD publieksprijs voor de beste musical. 

FANS WHITNEY 

Toen Whitney overleden was heeft Christina Aguilera een aantal van haar nummers gezongen tijdens de 

American Music Awards. Rond dezelfde periode werd een video van Glennis Grace gedeeld waar zij het 

nummer ‘Run to You’ zingt. Hosseh Enad op Twitter plaatste de video op twitter met als bijschrift: “Dit is hoe je 

Whitney Houston echt zingt. Ze klinkt vrijwel hetzelfde.” 

De video is meer dan 211.000 keer bekeken. Nicky Minaj vond deze video ook en deelde deze met haar 21 

miljoen volgers, hierna volgde Kelly Rowland.  

BN’ERS FAN VAN WHITNEY 

- Glennis Grace 

- Trijntje Oosterhuis 

- Romy Monteiro  

- Edsilia Rombley 

- Do 

- Berget Lewis 

- Candy Dulfer 

- Tjindjara Metschendorp 

- Tony Neef 

- Zarayda Groenhart 

- Angelique Houtveen 

- Leo Blokhuis 

- Tania Kross 

- Waylon 

- Daniel Lohues 

- Kasper van Kooten 

- Ferry Maat 

- Ntjam Rosie 

- Jochem Myjer 

- Demy de Zeeuw 

- Leo Blokhuis 

- Esmée Denters 

BN’ers aanwezig première The Bodyguard 

- Joop van den Ende 

- Andre van Duin 

- Albert Verlinde 

- Caroline Tensen 

- Annemarie Jorritsma 

- Erik de Zwart 

- Frits Sissing 

- Frits Huffnagel 

- Georgina Verbaan 

- Jon van Eerd 

- Roxeanne Hazes 


