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Peter Sellers sloot na zijn dood in 1980—hij 
werd 54 jaar—een lange rij van geniale film-
komieken die vóór hem heengingen. In in-
terviews zei hij meer dan eens zichzelf toch 
meer als serieus acteur te beschouwen dan als 
komediant. De blunderende ‘Chief Inspector’ 
Jacques Clouseau (‘Kloezeu’) uit de vijf Pink 
Panther-films, een besnorde ‘policier’ in re-
genjas en met gleufhoedje, kon alleen op die 
manier worden uitgebeeld door een komiek 
die zou kunnen schitteren in dramaproduc-
ties. Peter Sellers was een brijant ‘mannetjes-
maker’, een acteur die gek was op ‘pratfalls’, 
vermommingen, parodieën, pastiches en imi-

taties. Hoe meer, hoe liever. 
De films van Peter Sellers be-

vatten tegelijkertijd door 
hemzelf bedachte on-

vertaalbare woordgrappen, die dikwijls vol-
komen zoekraakten in de Nederlandse onder-
titels. Met de door Sellers bewonderde Alec 
Guinness speelde hij in 1955 in The Ladykil-
lers en oogstte daarna waardering voor zijn 
rollen in de cinemaklassieker Dr. Strangelove 
en in Being There. Zijn laatste film draaide Sel-
lers in 1980: The Fiendish Plot of Dr. Fu Man-
chu, waarin hij zowel de oude Chinese onver-
laat als diens eeuwige tegenstander inspecteur 
Nayland Smith van Scotland Yard speelde. 

Peter Sellers, die zijn carrière begon als ko-
miek en imitator bij de Dienst Welzijnszorg 
van het Britse leger, kwam via de BBC-radio 
in 1951 bij de film terecht. Hij debuteerde 
in Penny Points to Paradise. Als jong acteur 
belde hij de programmaleider van de BBC en 
vertelde met de stem van Alec Guinness hoe 
goed ene Peter Sellers wel was. Een paar da-

door
Thomas Leeflang

Boven: als Inspecteur Clouseau in Return of 
the Pink Panther (1975)
Hiernaast: als Clouseau met Capucine in  The 
Pink Panther (1963), de eerste van de reeks.

Peter Sellers
Een kunstzinnig
geval apart
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BOVEN: Alec Guinness, Peter Sellers, Herbert Lom, Danny Green en Cecil Parker in  The Ladykillers  (1955 - remake door 
de Coen Brothers in 2004).  ONDER: Sellers als Clouseau in A Shot in the Dark (1964), met Elke Sommer.
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gen later hing Sellers weer aan de lijn met on-
geveer hetzelfde verhaal, nu met de stem van 
een andere bekende Brit. “Hoe krijg ik die, 
eh... Sellers, te pakken?” vroeg de BBC-vip. “U 
spreekt met 'm!” riep Sellers triomfantelijk. 
Toen Sellers als gast optrad in een Muppett 
Show zei hij ernstig tegen Kermit de Kikker: 
“Vroeger had ik een eigen persoonlijkheid. 
Daar kreeg ik last van, Kermit, dus ik heb hem 
operatief laten verwijderen.” 
Je zou het bijna geloven. Maar een feit is dat 
Sellers niets liever deed dan in de huid van 
een ander kruipen. Om het even van wie, 
van travestiet tot dominee, van mandarijn tot 
Toulouse-Lautrec, van oude visser tot ‘mad 
scientist’. Hij beheerste tot in de perfectie een 
groot aantal accenten, van Yiddish tot Pakis-
taans. Privé moet hij een onuitstaanbare ego-
centrische en destructieve man zijn geweest 
die met weinig mensen overweg kon. 

Ook in dat opzicht vormde Sellers geen uit-
zondering op de regel dat het beter is uit de 
buurt van een humorist te blijven als die een 
vrije dag heeft. Alleen met Blake Edwards, de 
regisseur van de Pink Panther-reeks, kon hij 
het wel een paar uur uithouden, wat in het 
gevoel van Sellers waarschijnlijk gelijk heeft 
gestaan aan het hebben van een intense re-
latie. Hij vertelde in het weekblad HP van 16 
december 1978: “Blake en ik werken samen 
zoals Laurel & Hardy samenwerkten. Iedere 
grap hebben we vantevoren tot op het klein-
ste detail bedacht. Toch wordt er tijdens de 
opnamen nog heel wat geïmproviseerd. Soms 
hebben we van het lachen wel eens moeten 
stoppen, omdat we van gekkigheid niet verder 
konden.” 
Er is weinig fantasie voor nodig om te snap-

Sellers als Chance, de tuinman, in Being There (1979, 
regie Hal Ashby). Hij baseerde het personage op dat van 
Stan Laurel. Het leverde hem een Oscar-nominatie op.
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pen hoe dat daar in de studio toeging. Voor 
een Laurel & Hardy-’routine’ draaide Peter 
Sellers zijn hand trouwens niet om. Als Cato, 
de Oriëntaalse bediende van Clouseau (die 
hij steeds hatelijk “Geel zwijn” noemt) op zijn 
schouders klimt en in een bakkerij in het meel 
valt (Clouseau tegen Cato ”Eindelijk ben je 
niet geel meer!”), ontstaat als vanzelf een Lau-
rel & Hardy-achtig geklauter en gekreun dat 
wordt afgesloten als iemand een deur open-
doet en Cato (zoals allang was te voorzien) 
opnieuw in het meel tuimelt. Beeld- en 
woord  grappen à la Laurel en Hardy, 
waarom in de jaren zeventig stevig 
via Peter Sel- lers nog is gelachen. 
Zoals men dat ook in 1959 deed 
om Sel- lers wereldvreemde 

vakbondsman uit I’m all right, Jack en om de 
sullige legeraanvoerder Tully Bascombe van 
een ministaatje dat de VS de oorlog verklaart 
uit The Mouse that Roared. En in 1963 om de 
consequent in hoger sferen verkerende bis-
schop John Smallwood in Heavens Above!, in 
1968 om de zachtaardige Pakistani Hrundi V. 
Bakshi in The Party en om nog legio andere 
onnavolgbare kameleoncreaties. Peter Sellers 
liet 53 films na. In een ‘In Memoriam’ in The 
Guardian van 25 juli 1980 schreef de Britse 
tweeling John en Roy Boutling, twee regis-
seurs die op Blake Edwards na de meeste films 
met hem maakten, dat het vaak niet meeviel 
goede maatjes met hem te blijven. Maar: “Met 
z’n films heeft hij zich een welverdiende plaats 
verworven in de amusementsindustrie.” 

In 2016 is, althans in Nederland, de belang-
stelling van het publiek voor leven en werk 
van Peter Sellers geheel verdwenen. In Enge-
land ligt dat anders, daar worden zijn films en 
tv-shows op dvd nog steeds goed verkocht. 

LP’s als Peter Sellers – The Patkinson In-
terview, in 1980 uitgebracht door de 
BBC, zijn gewilde ‘collector’s items’. 
  Om een Brit te citeren: “Peter Sellers 
was a  raconteur without peer.”

—Thomas Leeflang

BIJ DE FOTO’S
Vorige pagina van boven naar beneden:
The Mouse that Roared (1959), I’m all right,Jack 
(1959) en The Party (1968)
Hiernaast: Dr. Strangelove, or:  How I Learned to
Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
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OP DE SET VAN 
The Return of the Pink Panther

IN 1963 maakte Blake Edwards 
een aardige romantische kome-
die, The Pink Panther, over een 

onhandige inspecteur Clouseau die 
een inbreker, de Phantom, moet zien 
te pakken, die onder zijn neus een 
waardevol juweel, bekend als ‘de roze 
panter’ heeft gestolen. Het accent viel 
heel erg op hoofdrolspelers David 
Niv en en Robert Wagner (als vader en 
zoon) die allebei de Phantom konden 
zijn en die naar de gunsten verlang-
den van de mooie Claudia Cardinale. 
Intussen deed de stomme Clouseau 
zijn best om zijn vrouw (Capucine) te 
verleiden. De komische scènes van Pe-
ter Sellers wonnen het van de roman-
tiek en Blake Edwards was zakenman 
genoeg om hier geen gebruik van te 
maken. In 1964 bracht hij Sellers als 
Clouseau terug in een bewerking van 
een matig toneelstuk van Marcel Ar-
chard dat als film A shot in the Dark 
werd genoemd. In Nederland was 
de distributeur zo slim om aan te to-
nen dat het om die dwaze inspecteur 
Clouseau ging: Inspecteur Clouseau 
slaat weer toe. De film was een groot 
succes. Blake Edwards die al Breakfast 
at Tiffany’s en Operation Petticoat op 
zijn naam had staan, ging door met 
o.a. The Great Race met Jack Lem-
mon, Tony Curtis en Natalie Wood Sellers bereidt zich voor op slapstick in het Chinese restaurant.
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Blake Edwards en Peter Sellers op de set van Return of the Pink Panther                                                                    (foto: Still-Foto TO)

en maakte in 1968 opnieuw 
een film met Peter Sellers die 
nog succesvoller zou zijn dan 
de Pink Panther-films: The Party. Een Indiase 
bijrolspeler, Hrundi V. Bakshi, die geboycot is 
bij films komt toevallig op een party terecht 
van een Hollywood-producer en ruïneert 
het feest. Bakshi is net zo’n argeloze klojo als 
Clouseau. Briljant neergezet door Sellers.

Sellers zou in de jaren daarop terechtkomen 
in films die zijn grote talent geen recht de-
den. Blake Edwards zat bij MGM waar James 
T. Aubrey de president was en zich hevig be-
moeide met de films die daar werden gemaakt, 
in het geval van Blake Edwards Darling Lilly, 
The Carey Treatment en Wild Rovers. Aubrey, 
bijgenaamd de “Smiling Cobra” werd verant-
woordelijk gehouden voor een hoop ellende 
bij MGM. Zowel Edwards als Sellers zaten 

rond 1974 verlegen om een suc-
ces. Wat beter dan Inspecteur 
Clouseau van stal te halen om 

een nieuw film te maken: The Return of the 
Pink Panther. Nu zouden Edwards en Sellers 
hun succesformule nooit meer los laten.

Op de set
De binnenopnamen worden gemaakt in 
Shepperton Studio’s, in Surrey, niet ver van 
 Heathrow Airport. Voor mij onbekend ter-
rein, maar niet voor Peter Sellers die er I’m 
all right, Jack en Dr. Strangelove heeft opge-
nomen. Doreen Landry, de pr-dame die altijd 
vanuit Londen afspraken met sterren en film-
sets voor me regelt, brengt me naar Shepper-
ton. Er is geen garantie dat ik met Peter Sellers 
kan praten. Hij is nogal aan stemmingen on-
derhevig. Ik wacht maar af. Ook de film heeft 

door
Thys Ockersen
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“Peter Sellers wordt opgetild en met een wijde boog door het raam gegooid…”                                                       (foto Thys Ockersen)
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een pr-man, maar het laatste waar hij mee be-
zig is, is zijn werk doen. In de twee dagen dat ik 
er ben, heeft hij het alleen maar over het rolle-
tje dat hij in de film speelt. Niets anders telt. Ik 
kom in chaos terecht. Dit is een van de laatste 
scènes van de film. In een Chinees restaurant 
raakt Clouseau in gevecht met ongure types. 
Regisseur Blake Edwards zit meestal in een 
rolstoel, want hij is net geopereerd aan zijn 
blinde darm. Af en toe gaat hij naar een kan-
toor—waar ik net ben—om een telefoontje te 
maken naar zijn vrouw, Julie Andrews. Hoe 
het gaat met de Vietnamese baby (Amy Lee) 
die ze net hebben geadopteerd? Peter Sellers 
zit heel rustig in een klapstoel naar de chaos 
te kijken. Hij wordt er niet warm of koud van. 
Maar niemand regelt een gesprek met mij.

Ik krijg alle gelegenheid om foto’s te ma-
ken. Men was toen niet zo streng. Een zoon 
van Blake Edwards loopt rond met een 
16mm-filmcamera en maakt opnamen. Het 
wordt geen promofilm, maar een documen-
taire over komedies. Ik ben jaloers, dat zou ik 
graag willen doen. Het is de eerste keer dat 
ik iemand in die tijd een docu bij een speel-
film zie maken. Dat was toen heel ongewoon.  
   Ik ontwaar tussen de figuranten Burt Kwouk 
die ik al een keer aan de bar van de Elstree 
Commissary heb ontmoet. Hij speelt natuur-
lijk Cato, de trouwe bediende van Clouseau 
met wie hij altijd karategevechten voert. En ik 
zie de kolos Milton Reid die ik ook in Elstree 
heb ontmoet. Hij groet me van verre. Reid 
was in mijn jeugd de piraat die de veerboot in 
Ferry to Hong Kong kaapte en diepe indruk op 
me maakte. Ik heb hem daarna nog vele keren 
in films zien terugkeren. Soms alleen maar als 
zwijgende bodyguard van Dr. No, of als Chi-
nese bokser die onthoofdingen verricht in 55 

Days in Peking. Meestal heeft hij geen tekst— 
maar goed ook, want hij spreekt heel plat 
Engels. Vroeger was hij worstelaar. In Elstree 
vertelde hij me dat hij niet veel tijd meer over 
had om nog dit soort krachtpatsers te spelen. 
Hij was eigenlijk in India geboren en was al 
worstelaar bekend als ‘The Mighty Chang’.  
    Aan het einde van de eerste dag ga ik weer 
terug naar Londen en Doreen vraagt me of ik 
nog met Peter Sellers heb gepraat. Nee dus.  
Ik ga de volgende dag terug.

Door het raam
Ik maak mee dat Peter Sellers door twee ste-
vige mannen—die FBI agenten moeten voor-
stellen—wordt opgetild en met een wijde 
boog het restaurant wordt ingegooid (heel 
voorzichtig). Clouseau mompelt nog iets dat 
hij voor de Sûreté werkt, maar de mannen 
luisteren niet en… daar gaat hij door het raam. 
De filmploeg kan met moeite zijn lachen in-
houden en voor Blake Edwards is het hele-
maal een probleem vanwege de operatie die 
hij heeft gehad. Edwards beschikt trouwens 
over een eersteklas ploeg. Zijn cameraman is 
Geoffrey Unsworth, die 2001, a Space Odys-
see, Cabaret en Murder on the Orient Express 
heeft gedraaid. Dit is een betrekkelijke ‘kleine’ 
film voor hem.

Ik krijg nu de kans om met Blake Edwards te 
praten. Edwards noemt inspecteur Clou seau 
een edele dwaas: “Niets doet hij goed, maar 
Clouseau is de laatste om dit toe te geven. Hij 
kan niet ontmoedigd worden. Hij vertegen-
woordigt alle tekortkomingen die wij hebben 
en daarom lachen we eigenlijk om onszelf. 
Hoe moet je trouwens een man beschrijven 
die een halve film (in The Pink Panther) nodig 
heeft om zijn eigen vrouw te verleiden? Zon-



der zijn eigen ego-gevoel zou Jacques Clou-
seau niet overleven.”

 
Peter Sellers zit weer rustig in zijn klap-
stoel als ik met hem mag spreken. “Verschilt 
zijn creatie van Clouseau veel met die van 
vroeger?” is mijn vraag. “Clouseau is ouder, 
maar niet wijzer. Hij is grappiger en krijgt 
nog meer ongelukken. Producenten willen te-
genwoordig meer, dus als je niet elk woord 
uitspreekt, wordt het niet begrepen, denken 
ze. Er is meer geoorloofd, dus we kunnen ten 
opzichte van twaalf jaar geleden meer doen.”
    Ik vertel Peter Sellers dat The Party lange tijd 
in Nederland een groot succes is geweest en 
steeds in de nachtvoorstellingen weer opduikt. 
Sellers begint luid om Blake Edwards te roepen 
om hem dit mee te delen, maar de regisseur is 
onvindbaar (waarschijnlijk staat hij weer met 
Julie Andrews in een kantoor te telefoneren). 
  Onder zijn beste films rekent Peter Sellers 
Dr.Strangelove, die hij met Stanley Kubrick 
heeft gemaakt. “Kubrick is een groot talent. 
Dat ontdekte ik al toen ik voor het eerst met 
hem werkte bij Lolita. Komedies maken is een 
zwaar vak. Ik ben trouwens in gesprek met Ku-
brick over nieuwe samenwerking.” 

Ik raad hem aan om zeker met Kubrick 
weer iets te doen.

Sellers: “Ik bewonder al jaren Louis de Funès 
en Jacques Tati, een van de grootsten. Wat is er 
toch van die man terechtgekomen? Ik heb zelf 
erg veel geluk gehad. Ik kom net uit Scandina-
vië en daar vroegen ze me wanneer ik weer een 
Clouseau-film ging doen. Ik krijg zelfs fanmail 
van achter het ijzeren gordijn.”

Aan Blake Edwards de vraag wat zijn stijl 
is bij het maken van komedies. “Wist ik het 
maar. Peter en ik hebben er vaak over gepraat 

en we zijn er niet uitgekomen. We gaan op ons 
gevoel af. Komedies werden een tijdlang als 
minderwaardig beschouwd. Laurel en Hardy 
waren tweederangsburgers totdat ze dood wa-
ren; toen werden ze legendarisch. Ik sluit mis-
schien het meeste aan bij deze twee komieken. 
Daarom heb ik ook The Great Race aan hen 
opgedragen. (Dedicated to Mr. Laurel and 
Mr. Hardy). Daar zit natuurlijk ook een scène 
met taartengooien in ‘to end all pie throwing 
scenes’. De basis voor een komedie is niet zo 
zeer de pijn wanneer iemand over een bana-
nenschil uitglijdt, maar meer de woede. Om 
onszelf te beschermen, lachen we om het ab-
surde in ons leven— sterker nog, om die in het 
leven van anderen.”

Blake zegt nog: ”Er is niets nieuws in kome-
dies. Het enige dat je kan doen, is je eigen stem-
pel erop drukken.”

De opnamen worden voortgezet. Peter Sel-
lers gaat opnieuw de lucht in, maar eerst pakt 
hij nog per ongeluk de pruik van een geisha, 
waaronder Cato verborgen is. Verbazing staat 
op het gezicht van de inspecteur te lezen. Een 
collega van Clouseau probeert ook een ferme 
slag uit te delen met zijn arm in verband, maar 
hij mist en wordt zelf neergeslagen. Het is een 
grote slapstickscène.

Meer Pink Panthers
In 1975 komt The Return of the Pink Panther 
uit. Het wordt wereldwijd een fenomenaal 
succes. In 1976 is er The Pink Panther Strikes 
Again en in 1977 The Revenge of The Pink Pan-
ther, ook successen. Misschien zijn de verha-
len onsamenhangend, maar de afzonderlijke 
scènes die heel leuk zijn, maken de films toch 
nog waardevol. Maar de samenwerking tus-



The Pink Panther Strikes Again (1976), Revenge of the Pink Panther (1978), The Trail of the Pink Panther (1982).
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sen Edwards en Sellers heeft een 
dieptepunt bereikt. Blake Edwards 
zegt daarover later: ”Peter Sellers 
werd een monster. De rol van Clouse-
au begon hem tevervelen en hij werd 
kwaad, verveeld en onprofessioneel. 
Hij kwam niet opdagen voor de opna-
men en begon iedereen de schuld van 
iets te geven. Zonder zich maar een 
moment te realiseren dat hij zichzelf 
de schuld moest geven voor zijn eigen 
gekheid, krankzinnigheid.”

Uitmelken
Toen Peter Sellers toch nog onver-
wachts in 1980 op 54-jarige leeftijd 
aan zijn zwakke hart overleed, kwam 
er voorgoed een einde aan de samen-
werking. Maar onverstoorbaar, alsof 
hij Clouseau zelf was, maakte Blake 
Edwards in 1982 Trail of the Pink 
Panther, waarin Joanna Lumley een 
journaliste speelde die nagaat hoe 
het zit met de verdwenen Inspecteur 
Clouseau. Ze ontmoet mensen uit 
zijn leven (David Niven, Capucine, Herbert 
Lom, Burt Kwouk) en de verhalen worden ge-
illustreerd met bekende en gecoupeerde scè-
nes van Clouseau uit vorige films.

De pers reageerde fel op het uitmelken van 
de Pink Panter-formule, maar het publiek 
kwam wel. Dus kwam Blake Edwards onver-
stoorbaar in 1983 met Curse of the Pink Pan-
ther, waarin een stuntelende politieinspecteur 
(de matige tv-acteur Ted Wass) op zoek naar 
Clouseau gaat. Om hem uiteindelijk te vin-
den in de vorm van Roger Moore, die zich 
als Clouseau gedraagt en Ted Wass vertelt 

dat hij plastische chirurgie heeft ondergaan. 
   Nu wachtte Blake Edwards, maar in 1993 
kon hij het weer niet laten. Hij maakte Son of 
the Pink Panther met Roberto Benigni als die 
zoon. Dat was de nagel aan de doodkist van 
Peter Sellers. Niemand vond die film leuk.    
Het was Edwards’ laatste speelfilm.

—Thys Ockersen
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Illustrated Classics of Geïl-
lustreerde Classics, dat weet ik 
niet meer. In ieder geval waren 
het verhalen of romans uit de wereldlite-
ratuur in plaatjes. Negen jaar oud lees ik 
mijn eerste Shakespeare: Hamlet, Prins 
van Denemarken. De geharnaste schim 
van Hamlets vader doemt regelmatig 
knullig getekend op. De schreefloze letters 
in ovale ‘balloons’ staan schots en scheef 
over de pagina’s. Het papier verpulvert tij-
dens het lezen.
Zoals de Deense Prins tegen zijn dode 
vader praat! Ik zie mijn eigen vader schim-
mig in mijn kamertje staan. Later krijg ik 
Macbeth in handen. Het zweet breekt me 
nu nog uit als ik denk aan Lady Macbeth 
die wel honderd maal roept: “Ik krijg het 
er niet af! Het bloed wil er niet af!” 

Daarna verslind ik Romeo en Julia, De 
Koopman van Venetië, Midzomernachts-
droom en dan is het op. Mijn vader, de on-
derwijzer, ziet zijn kans schoon. ”Hier jon-
gen, probeer dit maar eens, Shake speare 

in de vertaling van Burgersdijk, 
voortreffelijk Nederlands!” Alleen 
al de aanblik al die dichtbedrukte 

pagina’s doet me huiveren. “Er staan geen 
plaatjes in, pap!” zeg ik. Het zijn de jaren vijf-
tig, strips zijn verderfelijk. Zijn reactie is al-
tijd dezelfde: ”Als jij niet gaat LEZEN, jongen 
pak ik al je strips af! Hoor je dat? Ik begrijp 
niet dat je die vuiligheid kan lezen! En nog 
slecht getekend ook!” zegt hij, mijn Hamlet 
verfrommelend. In mijn kamertje probeer ik 
de glimmende kaft weer om het boekje heen 
te vouwen. Vader steekt zijn hoofd om de 
deur: “Ik wil dat je over een uur bij me komt 
en dan een stuk voorleest uit bijvoorbeeld
Richard de Derde of iets anders… Begrepen?!” 

26-4-1564 - 23-4-1616400 jaar
geleden stierf
WILLIAM 

SHAKESPEARE
door

Jan Meng
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Zo begint Shakespeare in mijn leven. In 
mijn boekhandeljaren speelde William een 
bescheiden rol. Ik bleef onwillekeurig naar 
de plaatjes zoeken als ik een Shakespeartje 
opensloeg. Ik zat ooit bij een eindexamen-
voorstelling van de toneelschool. Ik zie
William, een Nederlandse opera over
Shakespeare. Het libretto is geschreven door 
Maarten Vonk, student-regie aan de
Theaterschool. De uitvoering is goed.
Wat zeuren de mensen toch. Ik weet niet
veel van opera, maar volgens mij wordt er 
prachtig gezongen.
Het gaat over de zogenaamde ‘seven lost 
years’ van onze Wim. Maarten Vonk heeft in 
zijn opera die zeven jaren ingevuld. Hij laat 
Shakespeare een pact met de
duivel sluiten (het Faust-
thema). Wim zal een bege na  digd toneel-
schrijver worden, mits hij voor-
goed afziet van de liefde.
Maar hij wordt natuurlijk 
wel verliefd! Op een vrouw 
en een man. Lord Pembroke! 
Die de Shakespeare-buffs natuur-
lijk wel kennen als degene aan wie 
vele sonnetten zijn opgedragen.
Shakespeare als biseksueel. 

Charles Boyce schrijft in Shake-
speare, his life in A to Z: “It’s pos-

sible that Pembroke was acquainted with the 
young playwright though there’s no specific 
evidence for any personal relationship.”

How awfully British. Mijn vader had het toch 
nooit geloofd! En dan zie ik een fantastische 
Shakespeare-verfilming, Henry V, in de regie 
van Kenneth Branagh die ook de hoofdrol 
speelt. Toen kwam William Shakespeare 
weer helemaal terug in mijn leven. Ondanks 
en dankzij mijn vader begon ik hem weer te 
lezen en van hem te genieten. Maar diep in 
mijn hart verlang ik terug naar die slecht ge-
tekende , slecht gedrukte Illustrated Classics.

—Jan Meng
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Kenneth Branagh als Henry V in Henry V (1989)



Film Fun #2920

Blue Movie:  Carry Tefsen en Wim de Meijer (1971)        Wan Pipel: Borger Breeveld en Diana  Gangaram Panday (1976) 

Eens, lang geleden, werd ik van
de ene op de andere dag 
miljonair. Ik was dertig jaar oud 
en de producer van een film 
getiteld Blue Movie van mijn 
toenmalige filmpartner Wim 
Verstappen. De film was een 
Nederlands-Duitse coproductie 
die zonder een cent subsidie 
op een klein budget werd 
ondernomen. Er waaide een geest van 
seksuele bevrijding over heel Europa en ons 
filmverhaal speelde geheel in op de geest 
van die tijd. De film trok meer dan drie 
miljoen betalende bezoekers in Nederland 
en Belgie en ‘Pim & Wim’ werd toen haast 
een merknaam. Zes jaar en acht films later 
ging onze productiefirma $corpio Films 

failliet vanwege het commerciele 
debacle van onze dertiende lange 
film genaamd Wan Pipel.  
   In werkelijkheid was ik hooguit 
vijf jaar miljonair, maar genoot 
nog vele jaren van dit aura. En 

met de flop van Wan Pipel 
verkreeg ik een nieuw aura: dat 
van berooide filmmaker. Ik heb 
dus niets te klagen en ben het 

leven dankbaar voor alles wat het me heeft 
gebracht.
    De dingen zijn veranderlijk. Dat is voor 
veel mensen ontmoedigend. Je kunt nergens 
op bouwen. Je kunt niets behouden. En je 
krijgt te zien wat je niet wilt zien. En hoort 
wat je niet wilt horen en niet wilt weten. 
Als je iets wilt doen, een nieuwe film maken 

Geniet
van je leven

door
Pim de la Parra
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bijvoorbeeld, merk je dat het onmogelijk is. 
Keer op keer wordt je ontmoedigd door de 
loop der dingen. Gelukkig maakte ik kennis 
met het Boeddhisme, waardoor ik ging inzien 
dat ik de grondslag van mijn leven moest 
veranderen. Waarom zou je gefrustreerd 
raken en lijden omdat alles in het leven 
voortdurend aan verandering onderhevig is? 
Als je je inzicht en denkwijze verandert, dan 
kun je elk moment volkomen genieten van je 
nieuwe leven. Juist het vergankelijke van de 
dingen, mensen en verschijnselen is dan de 
reden dat je van het leven geniet. 
    Het Zenboeddhisme trok me aan en ik 
las een beroemd boek van Alan Watts, The 
way of zen en een ander beroemd boek, 
Zen mind, beginners mind van zenmeester 
Shunryu Suzuki. Gaandeweg leerde ik stil 
op een kussen zitten en mediteren. ‘Zazen’ 
heet dat. Stil zitten en niets doen, alleen de 
ademhaling volgen. In plaats van te streven 
naar succes in de objectieve wereld, proberen 
we de gewone dagelijkse momenten in ons 

leven dieper te ervaren. Dat is het doel van 
zazen. “De enige ware weg is dat je van je 
leven geniet,” zegt zenmeester Suzuki. “Zelfs 
bij het beoefenen van zazen, terwijl je als 
een slak je ademhalingen telt, kun je van je 
leven genieten. Het soort leven dat je leidt is 
niet zo belangrijk. Het belangrijkste is dat je 
van je leven kunt genieten zonder je door de 
dingen voor de gek te laten houden.”    
    In het begin van mijn beoefening van 
zazen vond ik het vaak stom om mijn adem-
halingen te tellen van een tot tien. En als 
je de tel kwijt raakt dan weer opnieuw 
beginnen te tellen. Maar ik begreep dat die 
weerstand van mijn ego kwam, dat er moeite 
mee had om elke inademing en uitademing 
te tellen. En uit respect voor zenmeester 
Shunryu Suzuki (1904-1971) kwam ik mijn 
weerstand te boven. Dan las ik wat hij had 
gezegd: “Het tellen van de adem staat gelijk 
met het ademen met je hele geest en lichaam. 
We tellen elk getal met de macht van het hele 
heelal. Dus als je het tellen van je adem echt 
ervaart, voel je een grotere dankbaarheid dan 
wanneer je op de maan zou landen.”
    Geleidelijk aan veranderde mijn inzicht 
in de dingen die voor mij belangrijk zijn. Ik 
was eens miljonair dankzij een film, en ging 
failliet door een andere film. Nothing special. 
Van belang is alleen dat ik als een baby van 
elk moment van mijn leven kan genieten.             

LINKS: Kees Brusse in Dakota (1974), een film  waar  Pim 
& Wim veel van verwachtten, maar die ontwricht raakte 
doordat Jan de Bont (camerman) en Monique van der Ven 
de film verlieten, waardoor de hoofdrolspeelster opeens 
uit de film verdween en Kees Brusse solo de Dakota vloog. 
Het publiek en de pers waren niet geïmponeerd. Dit was 
toen al een aderlating voor $corpio Films.
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Kevin Spacey die al een paar jaar ervaring 
heeft met ‘House of Cards’ om een (fictie ve) 
Amerikaanse president te spelen heeft nu 
dan toch ook een echte president gespeeld in 
‘Nixon en Presley’: Richard Millhouse Nixon.
Elvis vloog op 21 december 1970 naar Wash-
ington en meldde zich bij het Witte Huis om 
de president te spreken. Nixon was overdon-
derd en wist eerst niet goed wat hij ermee 
aan moest, maar hij zag een kans om zich 
populair bij de jeugd te maken en sprak met 
Elvis. De zanger wilde zijn steun betuigen in 
de strijd tegen drugs (terwijl hij ze zelf ge-
bruikte). De film gaat dus voornamelijk over 
die merkwaardige ontmoeting.
Michael Shannon speelt Elvis.

NIXON AND 
PRESLEY

Eddie Murphy speelt zijn eerste dramatische 
rol als Mr. Church in de gelijknamige film. 
De film gaat over het echt gebeurde verhaal 
van een vrouw, Marie (Natasha McElhone) 
die met haar dochtertje Charlie (Britt 
Robertson) in een vervallen appartementje 
woont. Mr. Church komt onverwachts hulp 
aanbieden, vooral omdat Marie kanker heeft. 
Hij zet zich helemaal voor het gezin in. De 
film is gebaseerd op het leven van schrijfster 
Susan McMartin.De regie is in handen van 
Bruce Beresford die eerder veel succes had 
met Driving Miss Daisy  waarbij Morgan 
Freeman Jessica Tandy hielp.

MR. CHURCH  

Murphy als Mr. Church met Britt Robertson.  
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De Nederlandse actrice Sylvia Hoeks 
( De bende van Oss) krijgt haar grote 
internationale kans in ‘Blade Runner 2’, 
waarin ook Ryan Gosling en Robin Wright 
spelen. Ook Harrison Ford als Inspecteur 
Deckard keert terug, maar het is niet duidelijk 
of het om een grote rol gaat.
Ridley Scott die de vorige film regisseerde 
heeft het verhaal geschreven, maar is 
nu alleen de producer. Dennis Villeneuve 
(‘Incendies’, ‘Prisoners’) doet de regie.

SYLVIA HOEKS iN 
BLADE RUNNER 2

Daniel Craig heeft bekend gemaakt dat hij 
nee heeft gezegd tegen een aanbod van Eon 
om voor 100-miljoen dollars nog vier Bond-
films te maken. De geruchten gaan allang dat 
Craig er een beetje genoeg van heeft, maar 
100-miljoen is niet niks. Het zou een een 
slimme zet van zijn agenten kunnen zijn om 
nog meer geld binnen te halen. De Bondfilms 
brengen nu 800-miljoen tot een miljard op, 
dus Craig hoopt waarschijnlijk op veel meer 
geld. De Bondproducers zullen graag over de 
brug komen met extra geld— liever dan op 
zoek gaan naar een vervanger voor Bond. Dat 
betekent een groot risico. De reden dat er 
geen vervolg is gekomen op The girl with the 
dragon tatoo is ook een geldkwestie. Craig 
wilde 60-miljoen salaris. Het draait allemaal 
om geld. Want wie wil Tom Hiddleston 
(wie?), Damien Lewis, Tom Hardy, James 
Norton (wie ?). En dan wordt er zelfs gepraat 

DANIEL CRAIG EXIT ALS BOND?
over Idris Elba. Die zou de eerste zwarte 
Bond moeten worden.
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Deze acteur met een onmogelijke naam was 
de verrassing van Hail Caesar van de Coen 
Brothers. Hij was de zingende cowboy 
Hobie Doyle. Hij werd ontdekt door Steven 
Spielberg tijdens de bat mitzvah van een 
vriendin van Spielbergs dochter. Alden is 
van joods-russische afkomst en heeft niets 
van een cowboy in zich, maar hij was heel 
overtuigend. Alden is nu uitgekozen om in 
een spin-off van de Star Wars-serie, De Han 
Solo Sage, de jonge Han Solo te spelen. Een 
mooie kans om beroemd te worden, net als 
de oude Han Solo, Harrison Ford.

Ewan McGregor zal in de derde Fargo tv-
serie een dubbelrol spelen. Hij is de Parkeer-
plaatsenkoning van Minnesota, een man die 
de Amerikaanse succes-story belichaamt. 
Tegelijkertijd heeft hij een broer die een 
mislukkeling is. Hij is een reclasseringsamb-
tenaar die zijn broer verantwoordelijk houdt 
voor alles wat mis gaat in zijn leven. Verdere 
medewerkenden aan de cast zijn nog niet 
bekend, maar wel is duidelijk dat de nieuwe 
serie, die eind dit jaar wordt opgenomen, 
dichter bij deze tijd staat dan de twee vorige. 
McGregor heeft het druk , want binnenkort 
gaat zijn regiedebuut American Pastoral 
met Dakota Fanning, Jennifer Connelly 
en hemzelf in première. Ook werkt hij aan 
Trainspotting 2 van Danny Boyle.

EWAN 
MCGREGOR IN 
FARGO 3

ALDEN EHERENREICH

Ewan McGregor
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Hij was co-oprichter van het Seattle Film 
Festival en werd een groot promotor van 
Nederlandse films. Vooral Paul Verhoeven 
met Turks Fruit bracht hij onder de aandacht 
waardoor Paul later Flesh and Blood kon 
maken met Amerikaans geld. Dan Ireland 
kreeg voor al zijn promotiewerk een speciale 
Gouden Kalf. In 1986 ging hij naar L.A. waar 
hij voor Vestron het hoofd van de acquisitie 
van films werd. Daarna werd hij producer 
en ook regisseur. Zijn debuut was in 1996 
The whole wide world met Renee Zellweger 
en Vincent D’Onofrio. Deze film trok de 
aandacht van Cameron Crowe die Renee 
Zellweger een hoofdrol gaf in Jerry Maguire. 

Ireland zou veel films produceren (van o.a. 
Ken Russell) en in totaal tien films (kort en 
lang) regisseren.

I N  M E M O R I A M

DAN IRELAND
WVancouver, 8-5-1958
V14-4-2016, Los Angeles

Debuteerde in 1966 in de korte film Heart 
Beat Fresco van Pim & Wim die veel succes 
in de bioscopen had, voornamelijk vanwege 
de naakte Cox en Marina Schaper. Zat 
twee jaar later in de thriller To grab the ring 
van Nicolai van der Heyde en was daarna 
verloren voor Nederland, omdat ze in 
Oost-Duitsland ging wonen vanwege haar 
huwelijk met acteur Eberhard Esche. Ze had 
een redelijk succesvolle carrière op toneel, 
tv en in films. Vanaf 1974 weer actief in 
Nederlandse films en voor de tv. Ze zat in 
twee succesvolle films Rufus (1975) en De 
stilte rond Christine M (1982). Helaas werd 
ze te weinig in de opbloeiende Nederlandse 

COX HABBEMA
W Cornelia Habbema

Amsterdam, 21-3-1944
V18-4-2016, Amsterdam
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filmindustrie gebruikt. Van 1986-1996 was 
ze directrice van de Stadsschouwburg in 
Amsterdam en probeerde ze het stoffige 
imago van dit theater te verbeteren. Ze 
was ook voorzitster van de Federatie 
Kunstenaarsverenigingen en was lid van Het 
Waterschap, Amstel, Gooi en Vecht.

Cox Habbema met Rijk de Gooyer in Rufus (1975)

DORIS ROBERTS
WVancouver, 8-5-1958
V14-4-2016, Los Angeles

Expert in het spelen van moederrollen. Zat 
vanaf 1961 o.a. in A Lovely Way to Die, No 
Way to Treat a Lady, Little Murders, A New 
Leaf, The Rose en Christmas Vacation.
Ze zat in zo’n driehonderd en vijftig af-
leveringen van tv-series (o.a. Angie, Theresa 
Falco en Remington Steele), maar de rol van 
de moeder van Raymond Romano, Marie 
Barrone, in Everybody Loves Raymond zou 
haar pas echt beroemd en geliefd maken.

Everybody lives Raymond

ANNE JACKSON
WPennsylvania, 3-9-1925
V12-2016, New York City

Ze kreeg voor haar toneelwerk in Middle of 
the Night in 1956 een Tony-nominatie voor 
beste bijrol en kreeg een Obie toen ze met 
haar echtgenoot Eli Wallach optrad in The 
Typists en The Tiger in 1963. Ze was van 1948 
tot Eli’s dood in 2014 met hem getrouwd.

Ze hadden drie kinderen die ook acteren: 
Peter Wallach, Katherine Wallach en Roberta 
Wallach. Ze speelde met haar echtgenoot 
in zes films: The Tiger Makes Out, Save 
Your Marriage and Ruin your life, Zig Zag, 
The Angel Levine, Nasty Habits en Sam’s 
Son. Ze deed met haar man en dochters op 
Broadway Het Dagboek van Anne Frank. 
Anne Jackson deed meer tv en toneel dan 
dat ze in films speelde. Ze werd in New York 
zeer gewaardeerd, terwijl Eli Wallach een 
internationaal populair filmacteur was.
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GUY HAMILTON
WParijs,16-9-1922
V20-4-2016, Mallorca

Zoon van een Britse diplomaat die geboren 
werd en opgroeide in Frankrijk. Leerde de 
Franse cinema kennen en raakte geïnspireerd 
om filmregisseur te worden. Bij het uitbreken 
van WO2 kwam de familie Hamilton terug 
in Engeland en Guy begon te werken in 
de montagekamer van British Paramount 
News, wat hem een goede ondergrond in de 
montage gaf. Na in de oorlog bij de Royal 
Navy te hebben gediend werd hij manusje 
van alles bij Britse films en Carol Reed 
gebruikte hem als eerste assistent-regisseur 
bij The Fallen Idol (1948).
Reed werd zijn mentor en gebruikte hem 
ook bij The Third Man (1949) en Outcast of 
the Islands (1951). Daarna zat hij bij John 
Huston voor The African Queen (1951). Een 
jaar later kreeg hij de kans om als regisseur te 
debuteren met een kleine thriller The Ringer. 
Grotere films volgden. Guy Hamilton had in 
1955 veel succes had met The Colditz Story, 
hert verhaal van een kasteel in Duitsland 
met krijgsgevangenen die proberen te 
ontsnappen.

Hij wist spanning en humor te combinereen. 
Dat werd  zijn handelsmerk. Hij zou nooit 
een echte filmauteur worden ,maar een 
goede uitvoerder van sterke scripts in 
opdracht.  In 1964 mocht hij van Albert 
Broccoli de derde James Bond-film 
Goldfinger regisseren en dat werd een van de 
beste Bond-films, waarin alweer spanning en 
typisch Britse humor centraal stonden. Hij 
maakte nog drie Bondfilms: Diamonds are 
forever; Live and let die en The Man with the 
Golden Gun. Die films maakten hem een heel 
erg ‘bankable’ regisseur. Hij maakte ook de 
oorlogsfilm Battle of Britain en een andere 
spionagefilm Funeral in Berlin. Een vervolg 
op  The Guns of Navarone: Force Ten from 
Navarone kon niet aan het origineel tippen, 
maar twee Agatha Christie verfilmingen The 
Mirror Crack’d  en Evil under the Sun  waren 
succesvol. In de jaren tachtig eindigde zijn 
carrière om onduidelijke redenen.
Een stijlvol (Engels) humoristisch regisseur 
als Hamilton kom je tegenwoordig niet 
meer tegen. Zijn tweede vrouw met wie hij  
op Majorca ging wonen  was Kerima, de 
hoofdrolspeelster uit  Outcast of the Islands.

Diamonds Are Forever                                  (foto: Thys Ockersen)
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FRANCO DI GIACOMO
WAmatrice, 18-9-1932
V30-4-2016, Acilia

Belangrijke Italiaanse cameraman.Was 
vanaf 1952 camera-assistent/operator  van 
o.a. Arturo’s Eiland, Kali Yug, Hercules, 
Samson & Uylysses, Il Postino en The Good 
the Bad and the Ugly. Ook was hij camera 
operator zonder credit bij de Anerikaanse 

sepktakelfilm Cleopatra in 1963 met Eli-
zabeth Taylor en Richard Burton, die in 
Italië werd opgenomen. Werd in 1970 eerste 
cameraman en werkte met de belangrijke 
nieuwe filmers Bellocchio (Marcia Trion-
fale), Festa Campanile (Toen Vrouwen 
Staarten Hadden),Bertolucci (Stategie van
de Spin), Damiani (La Moglie  Più Bella).
Hij was een groot vakman, die zowel artis-
tieke als commerciële films fotogra feerde.

MADELEINE LEBEAU
WHauts de Seine, Fr, 10-6-1923
V1-5-2016, Estepona, Spanje

Ze speelde toneel met de joodse acteur 
Marcel Dalio, met wie ze trouwde en vluchtte 
uit Frankrijk om de Nazi’s te ontlopen. Ze 
kwamen via een grote omweg in Hollywood 
terecht waar ze aan het werk konden. 
Madeleine zat in 1941 in Hold back the dawn  
(met Charles Boyer en Olivia de Havilland) 
en een jaar later in Gentleman Jim (met 
Errol Flynn). Ze zat samen met haar man in 
Casablanca. Hij was croupier, zij de zangeres 
die de Marseillaise begint te zingen om de 
Duitsers te pesten en iedereen zingt mee. 
Tijdens deze film scheidde Dalio van haar.

Casablanca
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Ze zou nog een paar Amerikaanse films 
maken en keerde na de oorlog naar 
Frankrijk terug  waar ze o.a. in Une 
Parisienne met Brigitte Bardot zat. Een 
van haar laatste films was 8½ van Federico 
Fellini, geschreven door haar tweede 
echtgenoot Tullio Pinelli.
Ze had geen indrukwekkende filmcarrière, 
maar ze zal altijd herinnerd worden als de 
jonge dame die enthousiast de Marseillaise 
zong in Casablanca, de film waarvan ze de 
laatste overlevende was.

uitgeroepen werd als een van de beste tv-
vaders. Daarna werden ze rollen beter. Speel-
de zijn laatste rol—weer zonder credit—op 
zijn negentigste in de tv-serie 2 Broke Girls 
als telefoonoperator. Van 1979-1981 was hij 
president van de Screen Actors Guild.

Meer een bekend gezicht dan een bekende 
naam. Maakte zijn filmdebuut in 1947 in The 
Foxes of Harrow. Vele kleine rolletjes zouden 
volgen, vaak als pompbediende (Mighty Joe 
Young), politieman (Reckless Moment), klerk 
(Belle Le Grand), Union-soldaat (The Red 
Badge of Courage), piraat (Anne of the Indies) 
of derde nieuwslezer (Invasion USA).
Heel vaak kwam zijn naam niet op de 
credits voor. Maar hij bleef gestaag werken, 
totdat hij in 1963 op tv de vader van Patty 
Duke speelde in The Patty Duke Show en 

WILLIAM SCHALLERT
WLos Angeles, 6-7-1922

V8-5-2016, Pacific Palisades, CA

Zoon van acteur Louis van Gasteren Sr. en 
broer van Josephine die actrice was. Begon 
na de oorlog documentaires te maken, 
net zoals, vooral in de jaren vijftig, zijn 
tijdgenoten Bert Haanstra, Theo van Haren 
Noman en Herman van der Horst, maar 
in tegenstelling tot deze documentaristen 
was hij geen mooie-plaatjesmaker die het 
landschap van Nederland verheerlijkte; hij 
had een meer realistische stijl. 
Hij maakte in 1954 Railplan ’68 over de 
vervanging van tramrails in één nacht op 
het Leidseplein en in 1960 Een nieuw dorp, 
een nieuw land over een dorpje, Nagele, 
dat in de Noordoostpolder werd aangelegd. 
Tegelijkertijd maakten hij in 1960 een 
speelfilm, Stranding, een thriller rond een 
echt gestrand schip bij Terschelling. Het 

LOUIS VAN GASTEREN
WAsterdam, 20-11-1922
V10-5-2016, Amsterdam
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leverde fraaie beelden op van het schip, 
maar geen echt goede film. Vooral in de 
jaren zestig maakte hij inte ressant werk, 
zoals de korte speelfilm Het Huis (1962), 
Omdat Mijn Fiets Daar Stond (1966) over 
rellen na een gewelddadig politieoptreden 
in Amsterdam en Begrijpt U Nu Waarom 
Ik Huil? (1969), over een LSD-sessie met de 
overlevende van een concentratiekamp.
Hij won twee keer een Gouden Kalf, voor
De Prijs van Overleven (2003) en voor
Hans, het Leven Voor de Dood (1983).
Van Gasteren werd vaak verweten dat hij 
een opdringerige manier had om zich-
zelf aanwezig te maken in zijn  films als 
inter viewer. Hij was een omstreden figuur, 
omdat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog 
een joodse onderduiker had gedood, 
omdat de man volgens Van Gasteren “de 
boel anders zou hebben verraden”, terwijl 
anderen zeiden dat de cineast het geld van 
de dode had ingepikt. 
Een speelfilm die hij rond 1968 maakte, Er 
gaat geen vliegtuig naar Zagreb kreeg veel 
subsidie, maar werd nooit afgemaakt. In 
2012, bij Van Gasterens  90e verjaardag,
werd een eindversie in Eye vertoond. Van 
Gasteren filmde tot op hoge leeftijd, maar 
zijn interessantste werk was in de jaren ‘60.

ADRIAN BRINE
WLonden, 25-3-1936
V11-5-2016, Amsterdam

Kwam naar Nederland in de jaren zeventig 
na een toneelcarrière in Engeland. Hij 
leerde snel Nederlands en werd regisseur en 
artistiek directeur van Globe. Hij regisseerde 
ook vrije producties en was veertig jaar 
verbonden aan het Belgische gezelschap 
Rideaux  de Bruxelles. Ook regisseerde hij 
in Frankrijk. Speelde heel veel filmrollen 
in Nederlandse en internationale films, 
vaak als vreemdsoortige typetjes. Hij zat in 
Engeland in de tv-serie An Age of Kings, maar 
ook in Z-cars, The Winter’s Tale en Doctor 
Faustus. In 1969 zette Pim de la Parra hem 
in de Engels gesproken Bezeten, het gat in de 
muur  en twee jaar later in Rubia’s Jungle. Als 
er een buitenlandse film in Nederland werd 
gedraaid dan was Adrian Brine van de partij.  
Dus zat hij in 1975 in Lifespan en in 1976 in 
Barocco of in Nederlandse films die Engels 
werden gesproken: Twee vrouwen, Mysteries, 
Vincent & Theo (van Robert Altman), 
Modern Crimes. Hij was voor het laatst te 
zien in een aflevering van Heer & Meester dit 
jaar. Acteren in films was een leuke bijbaan, 
maar  toneelregie was zijn echte verdienste.

Omdat Mijn Fiets Daar Stond
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DONALD PLEASENCE


