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Sagamore Stévenin, de 
acteur die Falco speelt

Vanaf september keert Joris Lins-
sen samen met Yvon Jaspers terug 
op zijn oude nest Hello goodbye, 
nadat Klaas Drupsteen de presen-
tatie twee seizoenen voor zijn 
rekening nam. Deze zomer her-
haalt de NCRV een aantal afl eve-
ringen waarin Linssen op Schiphol 
passagiers hun ontroerende ver-
haal weet te ontfutselen. In deze 
afl evering uit 2013 vertelt een man 
over zijn geliefde, die op familie-
bezoek was in Japan. Een klein 
drama: tijdens haar afwezigheid 
ontsnapte hun papegaai. Verder in 
deze afl evering: een jong meisje 
dat zeven maanden op wereldreis 
gaat, wordt door haar familie op 
ontroerende wijze uitgezwaaid. 
Dit jaar bestaat het succesvolle 
Hello goodbye al tien jaar. 
 Bovendien is het format in- 
middels aan zo’n zeventien 
landen  verkocht.
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   Richard Poole (Ben Miller) krijgt in 
 Death in paradise  een fl ashback 
naar een eerdere zaak als hij de 
vermoorde June Anderson aan-
treft. Ze is gewurgd met haar 
eigen sjaal. Alles wijst op een 
be roving die uit de hand is gelo-
pen. Maar het aan een rolstoel 
gekluisterde slachtoff er heeft een 
echtgenoot die bij de speurder de 
nodige argwaan oproept. Hij kent 
deze corrupte ex-politieman 
namelijk nog uit hun tijd in 
 Londen. Hij beschikt over een 
waterdicht alibi, maar Poole ver-
moedt dat hij iets met de dood 
van zijn vrouw te maken heeft. De 
verdenking valt echter ook op 
Junes zus Janice, die alles erft en 
geen alibi heeft. Poole gaat terug 
in de tijd en probeert een verband 
te vinden tussen deze zaak en een 
case waarmee hij eerder in Enge-
land te maken kreeg.    
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 DEATH IN PARADISE 

 HELLO GOODBYE 

1In de serie speel je de hoofdrol 
van Falco. Hoe zou je hem aan 
het publiek voorstellen?

‘Dan moeten we terug naar 1991. 
 Politieagent Falco is een jonge vader en 
smoorverliefd op zijn vrouw Carole. 
Tijdens een politieactie treft een kogel 
zijn hoofd, hij raakt in coma en ont-
waakt pas tweeëntwintig jaar later. 
Falco heeft een levensfase overgesla-
gen. Hij gaat verder alsof er niets is 
gebeurd, maar ontdekt een nieuwe 
samenleving, waarin hij zijn plaats 
moet zien te vinden. Zelfs zijn beroep 
is radicaal veranderd. Leerde hij vroe-
ger zijn vak op straat, nu staat hij oog 
in oog met een generatie agenten die 
zweert bij internet en statistieken.’

2Hoe heb je je voorbereid op 
deze bijzondere rol?
‘Ik wilde meer weten over 

 comapatiënten en heb een ziekenhuis 
bezocht om de sfeer op een kamer van 

een patiënt te proeven en te begrijpen 
hoe familie omgaat met zo’n situatie. 
In eerste instantie zou de hoofdper-
soon in onze serie ontwaken, zijn laar-
zen aantrekken en vertrekken. Maar na 
mijn ervaring met de werkelijkheid heb 
ik de schrijvers ervan overtuigd het 
scenario aan te passen. Ik wilde Falco 
geloofwaardig neerzetten.’

3Hoe speel je een personage 
dat niet snapt wat een usb-
stick is, en nog nooit een 

mobiele telefoon heeft gezien?
‘Eerlijk gezegd loop ik zelf ook een 
beetje achter! Wie ontmoet nog 
iemand spontaan op straat? Voor Falco 
is communiceren elkaar in de ogen 
 kijken. Daarom struint hij cafés af voor 
informatie, terwijl zijn collega’s druk 
zijn met hun mobiele telefoon. Falco 
bekijkt de nieuwe ontwikkelingen op 
afstand.’ (HA)
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In Frankrijk al mateloos 
populair, in Nederland gaat 
de nieuwe politieserie Falco 
vanavond van start. 
Hoofdrolspeler Sagamore 
Stévenin (41), die de 
Franse detective uit de 
titel speelt, vertelt.

‘Falco heeft 
een levensfase 
overgeslagen’
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