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Soldaat van Oranje

Dit is Petra Laseur - haar leven in beeld

Als actrice Petra Laseur (1939) in november haar 80ste verjaardag
viert, staat ze precies 60 jaar op het toneel. Nuchter kijkt ze
terug op haar jeugd, de dood van haar man en de relatie met moeder
Mary Dresselhuys. Na een rijk leven vindt ze het nu welletjes.
“Als ik morgen niet wakker word, zou ik dat niet erg vinden.”
TEKST: MINOU OP DEN VELDE | BEELD: BRENDA VAN LEEUWEN | VISAGIE: BART BROM
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DOOF, MAAR NIET ACHTERLIJK

BEVRIJDING

LEUKE ROL

“Dit schilderij zag ik op een tentoonstelling. Het deed mij ogenblik
kelijk denken aan een foto van een leuke rol die ik had gespeeld –
in Mrs. Warren’s profession, bij de Nederlandse Comedie. Ik heb het
meteen gekocht.”

“Ik herinner me weinig van de oorlog. Ik
was nog geen 1 toen hij begon. Alleen de
bevrijding weet ik nog. Met zijn vijven,
mijn vader, moeder, Merel – mijn zuster –
en ik, en onze huishoudster Juffie, die
bij ons woonde, gingen we de straat op.
Iedereen was vrolijk. Toen we terug naar
huis liepen zei de onderbuurman: ik heb
nog iets bewaard. Komen jullie bij mij,
dan gaan we dat eten. Hij had een blikje
sardientjes. Dat hebben we met zijn
negenen opgegeten. Dat is toch niet te
geloven? Allemaal een stukje. Heerlijk.
Voor een sardientje kun je mij nog steeds
wakker maken.
In de oorlog was er maar weinig te eten.
Soms reed mijn moeder op de fiets met een
karretje achter zich aan van het Merwede
plein naar de boerderijen bij Hoofddorp.
Met linnengoed om te ruilen. Voor de fijnste
juwelen kreeg ze een pond boter. Daar zijn
die boeren bulkend rijk van geworden.
Ik weet ook nog, dat als mijn moeder me
kwam halen van de kleuterschool, ze altijd
vroeg: ‘En juffrouw Luitjes, wat heeft Petra
vandaag gedaan?’ Nou zei ze, ‘wat dacht
u? In het keukentje.’ Haha. Dat deed ik de
hele dag. Schoonmaken en spelen met een
pannetje. Niemand had geld na de oorlog.
De gordijnen uit de slaapkamer, daar
hadden Merel en ik een jurk van. De eerste
kauwgom bestond uit geperst kaarsvet
met een pepermuntsmaak. Ontzettend
vies. Maar toen kwamen die kleine pakjes
chicklet, oooh. Op school kreeg ik een
banaan! Had ik nooit gezien. Pff, dat was
fantastisch. Alles was nieuw.”

“Dit zijn mijn oortjes. Ik heb ze nu vijftien
jaar. Wat een uitvinding! Ik kan wel horen,
maar ik mis de hoge tonen. Je moet wel
wennen natuurlijk. De eerste dagen denk
je: aaah! Tuurlijk. Nu weet ik niet beter.
Mensen klagen erover, maar dat is omdat
ze niet oefenen! Daar kan ik zo woedend
om worden. Hun echtgenoten en partners
moeten de hele dag ZO PRATEN! Daar
komt altijd ruzie van.”

PETRA LASEUR (1939)

is een dochter van actrice Mary Dresselhuys en acteur
Cees Laseur. Vanaf 1959 speelde ze achtereenvolgens
bij de Nederlandse Comedie, Toneelgroep Globe en Het
Publiekstheater. Ze won een Colombina en tweemaal een
Theo d’Or, voor Hedda Gabler en haar rol als Lotte in Groot
en klein. Op 25 november 2019, de dag van haar 80ste
verjaardag, is Petra Laseur te zien in een speciale voorstelling
in het DeLaMar Theater. Met o.a. Anniek Pheifer, Tjitske
Reidinga, Fedja van Huêt, en Jacob Derwig.
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DAS WAR EINMAL

‘De wereld om je
heen gaat verder.
En dat kun jij
niet volgen’

“Dit is mijn leven. Een heerlijke muur. De
laatste jaren ben ik enorm sentimenteel
geworden. Als ik nu intensief naar die
foto’s aan de muur zou gaan kijken, zou ik
bij alles denken: das war einmal. En dat
komt nooit meer terug. Je jeugd, je carrière,
je huwelijken, je kinderen. Dat bos is
omgekapt, die huizen staan er niet meer.
Ik heb de opkomst van televisie meege
maakt, fantastisch. In Bussum namen we
op in een kerkje, Studio Irene. Er stond
iemand op een ladder met een gieter,
zodat het regende. Na de opname ging
je langs de kassier en kreeg je een bruin
zakje met je geld. En als we in de bus
stapten om ergens te spelen in het land,
kregen we een bruin zakje met een gulden.
Dat ‘theegeld’ spaarden we allemaal op,
en aan het einde van het jaar had je een
paar schoenen.
Ik kan ontzettend gelukkig terugkijken
op mijn leven. En van sommige dingen
denk ik: het is niet anders. Je huwelijken,
je kinderen, je ouders, je familie, alles
heeft zijn ups en downs. Maar ik hoef het
niet meer mee te maken. Het is welletjes.
Ik heb vriendinnen van wie ik denk: die
zullen toch niet doodgaan? Mijn moeder
had op haar 97ste bijna niemand meer van
haar leeftijd. Elke avond belde ze Merel
en mij op: ‘Zeg schat, kom je niet eens een
borreltje drinken?’ Alsof we nog nooit
geweest waren, haha. Ik mis mijn moeder
niet. Zij had haar leven gehad. Op haar
laatste middag zaten we nog samen in
het DeLaMar Theater. Zij dronk ijskoude
rosé, met daarnaast een kannetje warm
water, zoals altijd.
Ik zeg mijn hele leven al: ik wil niet ouder
worden dan 75. Nu word ik nog 80 ook! Erg
hè? Ik begrijp niet waar de mensheid het
idee vandaan haalt dat het heerlijk is om
oud te worden. Elke dag ga ik achteruit.
Mijn geheugen, mijn ogen, mijn oren, mijn
haren.
Een paar maanden geleden ben ik van
een ladder gevallen, achter in de tuin. Ik
moest zo nodig snoeien. Ik stond op het
plankje, anders kon ik er niet bij. Eindelijk

had ik die buddleja beet, dat was mijn
houvast. Maar met die snoeischaar knipte
ik zo mijn houvast door. Ik sloeg drieën
halve meter achterover, plat op mijn rug.
Ik heb een half uur liggen schreeuwen in
die tuin, maar op zaterdagmiddag kun je
schreeuwen wat je wil, er komt geen hond
voorbij. Ik dacht: als ik hier blijf liggen, is
er pas dinsdagochtend iemand die me
vindt. Want dan komt de werkster. Nu was
het warm, dus dat was niet zo erg. Maar
het leek me toch een beetje raar, om in de
tuin te blijven liggen. Na drie kwartier ben
ik naar de keuken gekropen. Daarna met
de ambulance naar de VU. Een gescheurde
ruggenwervel, maar ik ben er prima
uitgekomen.
Toen ik in die tuin lag na die val, was het
eerste wat ik dacht: gelukkig heb ik mijn
euthanasiepillen. Die liggen klaar in mijn
kluis. Een enorme geruststelling. Als ik me
niet meer had kunnen bewegen, had ik
misschien nog net naar die kluis kunnen
komen. Kijk, ik ga niet morgen die pillen
nemen. Ik ben nog niet dement, ik weet
nog waar de voordeur is. Maar als ik
morgen niet wakker word, zou ik dat niet
erg vinden.
Ik vind mijn leven voltooid. Ik heb alles
meegemaakt. Ik ben bang om oud te
worden. Ik wil mezelf niet meemaken
oud, maar ik wil ook de rest van de wereld
niet meemaken. Ik hoef niet naar Mars. Ik
hoef niet te weten hoe we absoluut naar
de ratsmodee gaan met onze aarde. Met
de overbevolking, de oververhitting, de
oorlogen, de vluchtelingenstromen, de
hongersnoden. Ik vind het ellendig om me
heen. Behalve in mijn tuintje. Ik ben net
met mijn hele familie op reis geweest.
Dat was altijd geweldig, maar nu sta ik er
buiten omdat ik hun taal niet meer spreek.
Hun taal is anders. Dat doen ze natuurlijk
niet expres. Maar je doet niet meer mee,
je wordt uitgecentrifugeerd. De wereld
om je heen gaat verder. En dat kun jij niet
volgen. Ik hoor soms spotjes op de radio
en denk: ik heb het wel gehoord, maar
waar zouden ze het nou toch over gehad
hebben?”

MEMORIES
“Een paar jaar geleden
zat ik hier met drie
vriendinnen mijn
verjaardag te vieren,
toen de bel ging. De
post, met een pakje. Er
zat een doosje in met
daarin een memoryspel
gemaakt van foto’s en
affiches van mij. Van
een fan. Enig!”
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TEVREDEN

NEUS IN THEEKOPJE

“Dit opschrijfboek gebruik
te ik bij Soldaat van Oranje.
Ik wilde op het toneel als
Wilhelmina wat te doen
hebben. Toen bedacht ik
om op te schrijven wat er
op zo’n avond gebeurde, als
een dagboekje. (leest voor)
‘Bij de scène over de Enge
landvaarders knalde Edwin
er zo in met zijn eerste zin –
heel anders dan Gijs de
vorige dag – dat ik alras
met mijn neus in het thee
kopje zat van het lachen.
Maar we hebben het netjes
gehouden.’ (lachend)
Helemaal niet, het was een
drama. Proestend zijn we
door de tekst gegaan. Op
zeker moment stonden we
alle zes met onze rug naar
de zaal te hikken van de
lach. Toen ging de zaal
meelachen, en nog klappen
ook. Die scène was naar
Onze-Lieve-Heer. Gelukkig
gingen die schuiven dicht,
dat was onze redding.”

“Kijk, dit zijn mijn zoons. Andreas en
Jeroen. Twee ridders, en dan Andreas
met die tropenhelm op. Kostelijk hè? In
de tijd dat ik nog dacht: misschien gaan
ze aan het toneel. Nou niet dus. Ze zijn
altijd mee geweest naar het toneel en
hebben alles gezien. Nu gaan ze eens per
jaar naar een cabaretvoorstelling. Dat
vind ik wel jammer. Maar ik ben blij dat
ze niet aan het toneel zijn. Het idee dat ik
die premières mee zou moeten maken,
die zenuwen, die ik van mezelf al heb en
dan ook nog van je kind! O God nee.
Toneelspelen is veel lijden, haha. Wij
doen het alleen maar voor de pret als het
eenmaal af is en succes heeft. Nou ja, het
repeteren vind ik het leukste wat er is.
Uitvinden wat je met een rol gaat doen.
Je hebt er natuurlijk je ideeën over, maar
het hangt van je regisseur af. Die kan wel
zeggen: we doen het allemaal achterste
voren. Alles kan tegenwoordig. Er zijn
nu voorstellingen van klassiekers, die
worden zo overhoopgehaald, met een
heel fijne visie en heel doordacht, maar
na afloop denk je: wat heb ik nou gezien?
Geen Shakespeare, maar een bewerking.
Je kunt wel zeggen: we doen de hele
voorstelling op de fiets en achteruit. Ga
dan maar kijken of je nog begrijpt waar
het verhaal over gaat. Nee dus. Sommige
mensen doen daar heel interessant over.
Nou, ik niet, maar dat komt omdat ik een
ouwe taart ben.
De regisseur is het belangrijkste in je
leven voor twee, drie maanden. Je moet
denken: o, gaan we zo? Nou prima.

‘Repeteren vind ik
het leukste wat er is.
Uitvinden wat je met
een rol gaat doen’
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Ik ga proberen of ik dat kan. Ik heb
ontzettend weinig mijn bek open gedaan
in mijn leven, en mijn werk. Tot ik een
jaar of 40 was. Met Ton Lutz kon ik
altijd leuk werken, maar dit stuk was
lauwpoepelemijne. Annet Nieuwenhuij
zen en ik speelden de hoofdrollen. Na een
week keken we elkaar aan: waar zijn we
in godsnaam mee bezig? Bweh, ik geloof
dat de tekst ook nog rijm was. Maar Ton
zei: ‘Huppakee meiden, we gaan ervoor.’
We gingen verder, met de moed der
wanhoop. In de kerstvakantie zat ik elke
ochtend die kutteksten in mijn kop te
stampen. Blegh! Om me heen was mijn
familie aan het houthakken en gezellig
aan het koken. Maar mama moest leren.
Op een ochtend heb ik het boek dicht
geslagen. Na de vakantie ging ik naar
kantoor en zei: ik doe dat stuk niet. Ton
Lutz riep: je blijft hier zitten! Hij ging
naar boven, naar het repetitielokaal. Na
een half uur kwam hij terug en zei: het
is voorbij. We doen het niet.
De volgende dag lag ik ’s ochtends in bed,
in-en-in-tevreden. Ja, dat was niet fijntjes.
De decors en kostuums waren al
gemaakt. Mijn man ging naar zijn werk
en mijn kinderen gingen naar school. Ik
lag met de krant in bed. Ik dacht: ik ga
nog iets lekkers halen ook. Daar lag ik,
met een taartje en koffie. O, wat was ik
tevreden.”

ALS JE NIKS VRAAGT, IS NIKS RAAR

MATCH VOOR HET LEVEN

“24 jaar geleden is mijn man doodgegaan. Dit
is zijn laatste dichtbundel, met een ontzettend
leuke versvorm. Er wordt steeds een regel
herhaald. En het is ook zo’n mooi woord,
v illanellen. Het was liefde op het eerste gezicht.
Een match voor het leven. Humor stond hoog
in ons vaandel, en we hielden allebei erg van
reizen. Het was ontzettend spijtig dat hij dood
ging. Dat was wel even jammer ja. Ik heb hier
een jaar lang aan deze tafel voor me uit zitten
kijken. Ik was helemaal platgeslagen. Het drong
niet tot me door. Het aanvaarden, dat hij binnen
twee maanden ineens dood was. (rilt) Ik wou dat
ik zo’n weduwe was geweest die handenwrin
gend achter de kist aan had gelopen, denkend:
zo, en nu ik! Bij mij was het: veeg me maar op.
Na dat jaar werd ik gevraagd voor een stuk.
O, dat was heerlijk. (lacht) Over een vrouw aan
wie een steekje loszat. Ze was ook in de steek
gelaten. Aan het eind van het stuk kwam ze weer
terug bij haar man, en moest ze snikkend in zijn
armen zitten. De hele dag verheugde ik me
op dat moment. Want dan mocht ik eindelijk
huilen! Heerlijk. O God, ik heb wat afgehuild in
de armen van die arme collega.
Na drie maanden vond mijn moeder dat het maar
eens gedaan moest zijn, met mijn verdriet, en zei
ze: ‘Zeg schat, zou je niet eens…?’ (rilt) Flink
zijn, dat heb ik van mijn moeder geleerd. En
bloemenschikken. Ik heb een ontzettend goede
band met mijn moeder gehad, tot Martin dood
ging. En zij alsmaar wou dat ik opnieuw zou
trouwen. Ze wou natuurlijk dat ik het weer leuk
had. Maar het was vreselijk. Als ik zei: Ik ga
vanavond naar de schouwburg met hoe heet hij
ook alweer, dan keek ze me veelbetekenend aan:
oh... leuk! (gilt) Daar werd ik helemaal gek van!”
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“Een collega zei dat er een geschilderd portret van mijn vader
op de rommelmarkt op de Elandsgracht hing. Toen ben ik gaan
kijken en inderdaad: Cees Laseur.
Verder heb ik niet veel over mijn vader te vertellen. Ik kende
hem nauwelijks. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 5 was. Het
kwam niet in mijn hoofd op om te vragen: waar is mijn vader?
Eén keer in de maand nam hij twee afleveringen op van het
radiohoorspel De Familie Doorsnee. Daar mocht ik bij zijn.
Fantastisch! De enige keren dat ik mijn vader zag. En zo nu
en dan kwam hij naar Amsterdam als hij een voorstelling had
geregisseerd. Hij at bij ons en speelde wat piano. Daarna vertrok
hij naar de schouwburg en dat was het dan. Ach, als je maar
niks vraagt en je ervoor afsluit, is er niks raar. Tja, mijn vader
kwam niet naar mijn eerste huwelijk, omdat hij woedend was
dat ik niet naar Den Haag kwam om bij zijn gezelschap te
spelen, maar liever in Amsterdam bleef omdat ik ging trouwen.
Maar dat hij wegbleef, daar heb ik niet nachten snikkend van in
de kussens gelegen.” ■

‘Toen ik in de
tuin lag na een
val, was het
eerste wat ik
dacht: gelukkig
heb ik mijn
euthanasiepillen’

