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door Iwan Brave in Paramaribo, foto’s privé collectie familie de la Parra

Pim de la Parra
werd miljonair als
coproducent van de
erotische hit Blue
Movie (1971) maar
ging failliet door het
maken van de film
Wan Pipel (1976). Hij
is ook de vader van
toneelmaakster Bodil
de la Parra en van
zangeres en stand-up
comedian Nina de La
Parra. ‘Ik ben dankbaar
dat mijn dochters
hiermee mijn leven
glans geven.’

‘De basis van alles is toch mijn Surinamer-zijn. Als ik geen Surinamer zou zijn geweest, zou ik een heel andere Pim de la Parra zijn.’
Met dit staaltje ‘parralogica’ opent de vitale tachtigjarige cineast
het gesprek. Gestoken in een vurig rood hemd zit hij, ontspannen
achterovergeleund, in zijn bruinleren praatfauteuil met armleuningen. De omgehangen traditionele inheemse ketting geeft hem een
spirituele uitstraling.
Zijn bescheiden stulpje, nabij het historische hart van Paramaribo, is vergeven van boeken over wijsgerigheid, spiritualiteit
en meditatie. Zijn zen-levensstijl contrasteert met zijn vroegere,
provocerende kunstenaarsbestaan. Familiefoto’s en affiches uit
vervlogen tijden sieren de wanden. Een tot rust manende ambiance.
Pim trakteert, naast koffie met een scheut cognac, altijd op
relativerende overdenkingen. ‘Een goed verhaal wil eigenlijk niet
gehoord worden. Het is namelijk ego dat je jouw persoonlijke
verhaal verteld wil hebben, omdat je eigenlijk nog veren in je kont
gestoken wilt krijgen, nog applaus wilt krijgen.’
In zijn handen Prins Pim – Overdenkingen van een levensgenieter: Zijn in ‘ritmische Caraïbische stijl’ geschreven autobiografie. ‘De meisjes doen wat ik eigenlijk in dit heel moeilijke boek
ook al had blootgelegd. Nu plotseling hebben zij iets met Suriname. Dat ‘plotseling’ is al een hele tijd maar nu brengen ze het
naar buiten.’
De ‘meisjes’ zijn zijn dochters Bodil de la Parra (57) en Nina
de la Parra (33), die flink timmeren aan hun eigen faam. Bodil al
ruim twee decennia, met op haar naam zo’n twintig doorgaans
goed tot lovend ontvangen toneelstukken. Nina, betrekkelijk kort
maar krachtig bezig als theatermaakster, stand-upcomedian en
zangeres, schiet omhoog als een komeet. De tekenen voorspellen
een lang verblijf aan het firmament.
Het rechtvaardigt de vraag of er sprake is van een ‘De la Parra
Dynastie’. Ze teren niet op vaders roem maar maken dankbaar
gebruik van zijn en daarmee hun (deels) Surinaamse achtergrond.
Vaak verrassend, onthullend of – gelijk hem – provocerend. Ze
voeren hem op als personage, zoals in Nina’s daverend ontvangen
God’s Wegen.
‘Daarin fabuleert ze toch wel het een en ander over mij’, vertelt
Pim. ‘Niet alles is de werkelijkheid maar haar werkelijkheid. In
het Verbrande Huis laat Bodil mij dingen doen en zeggen, waarvan
niet alles werkelijk is zoals het is. Als kunstenaar begrijp ik heel
goed dat zij in hun werk over Suriname hun vader opvoeren als een
andere persoon dan wie ik ben; ze hebben dat nodig.’
In Prins Pim – opgedragen aan zijn jong overleden moeder –
fantaseert hij zelf grenzenloos over prinses Beatrix, met wie hij
trouwt. Het boek werd, kort na verschijning in 1978, op de radio
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besproken. Hij lacht weer ondeugend. ‘Dat kon allemaal in die
tijd hè. Dit ging een beetje te ver’, oordeelt hij mild geworden. ‘Ik
heb met dit boek willen uitzoeken of er in Nederland vrijheid van
meningsuiting en persvrijheid was.’
Dat fabuleren was gebaseerd op het eerste bezoek van prinses
Beatrix aan Suriname in 1958. Zij bezocht een goudsmid tegenover
apotheek De la Parra van zijn vader. ‘Toen ze uit de auto stapte, zag
ik haar zeer massieve, geweldige dijen. Ik was achttien en zij twintig. Het staat allemaal in het boek wat en hoe ik het heb gezien.’
Pim werd miljonair als coproducent van de erotische hit Blue
Movie maar ging failliet door de ‘flop’ van Wan Pipel. De moeder
van alle Surinaamse films ging in 1976 in wereldpremière op het
Filmfestival van Cannes. Wan Pipel vertelt het verhaal over de
creoolse student Roy Ferrol die uit Nederland terugkeert naar Suriname en zijn Hollandse vriendin in de steek laat voor een relatie
met een Hindoestaans meisje. Voelbaar zegt hij: ‘Dit commerciële
debacle is diep doorgestoten in mijn hele bestaan.’ Het kwam tot
een echtscheiding met Lies(je) Oei Tjoe Hwa, moeder van Bodil,
en Pim verbande zichzelf naar Aruba. Toch zegt hij: ‘Wan Pipel
heeft mij alles gebracht, verpakt ogenschijnlijk in ellende. Geleidelijk aan door de jaren heen heb ik geluk gehad, omdat ik het heb
kunnen doorstaan.’
Uitgerekend de film die hem in misère stortte, geraakte nooit in
vergetelheid en geldt als ‘absolute klassieker’. In Suriname wordt
hij elk jaar rond Srefidensi – Onafhankelijkheidsdag – uitgezonden.
Nog steeds wordt hij weleens, ergens in de wereld, vertoond op een
filmfestival. Het thema blijft actueel. ‘Dat zal nog lang zo blijven,
gezien racisme eigenlijk iets is dat nooit zal uitsterven’, zegt Pim
berustend.
In 2010 werd Wan Pipel ‘gerestaureerd en gedigitaliseerd’. Volgend jaar komt hij uit op dvd en Blu-ray in Amerika. ‘Een bewijs
van de kwaliteit van het vakmanschap van het mannetje Pim de la
Parra als filmmaker’, klinkt het met lichtelijke zelfspot. En over
het floppen: ‘Op dat moment had ik nog niet begrepen dat blanken
niet massaal naar de bioscoop gaan om zwarte mensen te zien.’
Hij leerde Djoeke Veeninga – moeder van Nina – kennen, keerde
na vijf jaren terug naar Nederland en begon ‘opnieuw’. Als
‘Godfather van de minimal movie’ maakte hij nog talloze films.
In 1991 ontving hij voor zijn gehele oeuvre de speciale juryprijs
van het Nederlands Film Festival in Utrecht. Vorig jaar eerde het
Amsterdamse Eye Filmmuseum hem met een ‘retrospectief’. Pim
heeft ontegenzeggelijk zijn stempel gedrukt op de Nederlandse
filmindustrie, die zelfs een ‘omwenteling’ maakte door zijn provocerende, erotische producties. ‘Ik kan mezelf niet op de borst
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‘Als ik geen Surinamer
zou zijn geweest, zou
ik een heel andere Pim
de la Parra zijn’

slaan. Alles overkomt ons. Dat is
het belangrijkste inzicht dat ik heb
verkregen.’ In 1996 keerde Pim terug naar Paramaribo om voor zijn
88-jarige vader te zorgen. Twee
jaar later overleed zijn vader. Pim
is in zijn geboorteland blijven wonen.
Is er sprake van een ‘De la Parra Dynastie’? Hij lacht hartelijk.
‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’ In elk geval toch
een kunstzinnige dynastie? ‘Dat vind ik wel mooi. Maar dan is
Pimm Jal niet over te slaan, die heeft boeken geschreven over U2
en David Bowie’, zegt hij over zijn zoon die in 2002 op 35-jarige
leeftijd uit het leven stapte.
Ooit leefde Pim met het ‘romantische idee’ net zo jong als zijn
moeder te zullen sterven. Dit jaar werd hij tachtig. ‘Het gevecht is
om elke dag aan te kunnen, om niet te denken dat het slecht met je
gaat’, zegt hij over zo oud worden. ‘Je moet gewoon beseffen dat
het van dag op dag minder wordt.’
Over dat zijn dochters ook zijn naam voortzetten: ‘Niets is
mooier dan dat je voldoening en dankbaarheid kan ervaren ten
gevolge van iets waarmee je ook te maken hebt. Ik ben trots, ja
natuurlijk, dat zou elke vader zijn. Maar ik ben voornamelijk dankbaar omdat zij hiermee ook mijn leven glans geven en als het ware
verlengen. Elk bericht en interview over en met hen stuur ik door
naar flink wat personen. Zo van: ik ben er niet meer maar hier heb
je Bodil de la Parra en Nina de la Parra. Mijn rol hierin moeten we
niet te groot maken.’
Maar zijn ‘beïnvloeding’ met het ‘minimal’-concept is evident.
‘Je moet je eigen baas zijn en je eigen script schrijven. Bodil en
Nina hebben dat begrepen. Ze schrijven hun eigen verhalen en
maken het minimaal zodat ze het zelf kunnen opvoeren. Zo begon
Bodil met Orgeade Overzee. Ze kiest haar eigen regisseur en speelt
meestal zelf een rol, met één of twee andere actrices die vriendinnen zijn. Nina heeft haar eigen band, is selfsupporting en verkoopt
haar cd’tjes. Total artistic control. Ook met Pimm Jal was het zo.’
Hij pakt diens eerste boekwerk The David Bowie Concert Tapes erbij. ‘Hij was toen zeventien jaar oud en deed alles in eigen beheer.
Tot het maniakale toe.’
Over hun moeders, die hem financieel flink hebben bijgestaan,
zei Pim tijdens het retrospectief in 2019 tegen de zaal: ‘Zonder
Liesje Oei Tjoe Hwa hadden jullie nooit van Pim de la Parra
gehoord.’ En: ‘Zonder Djoeke Veening waren er nooit minimal
movies geweest.’ Beiden viel een daverend applaus ten deel. Hij
neemt ook zijn ‘hoed af’ voor Wan Pipel-scenarist Rudi Kross.
‘Zonder hem had ik dat ook niet kunnen doen.’ ★
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