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Thys ontmoet zijn held Eddie Constantine in de Cinetone Studio’s in Duivendrecht in 

1972 tijdens de opnamen van Geen Paniek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen ik twaalf, dertien was ontdekte ik 

Eddie Constantine in de 

bioscoopadvertenties  in de krant van 

Woensdagavond .Je zag hem in een 

knokhouding staan , of met een pistool 

nonchalant   in de hand houden en aan de 

andere kant van de titel van de film was 

altijd een mooie blonde dame die net zo 

nonchalant een pistool op Eddie richtte. 

Om het beeld volmaakt te maken liet ze 

een sigarettenpijpje uit de mond met volle 

lipstick  bundelen. Dit ware koele Franse 

films met stevig knokwerk  en Eddie 

leverde het af. Dus verruilde ik de held uit 

mijn jeugd, Roy Rogers, voor Eddie 

Constantine. Mits het films voor boven de 

veertien waren. Ik had het idee dat de 

films van boven de achttien nog harder en 

met meer seks waren. Maar dat bleef lang 

raden. De laag uitgesneden decolletés van 

de dames beloofden veel. Ik moest dus 

vier jaar wachten. 

De Nederlandse titels logen er niet om: 

Eddie in vuur en vlam, Eddie slaat ze door 

deuren en ruiten, Eddie knapt het op, 

Eddie gooit met bommen, Meisjes Mambo 
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en Whisky, Geen woorden maar daden en 

Eddie zet zich schrap. De Nederlandse 

distributeurs waren vindingrijk. De Franse 

titels waren poëtischer: Vous pigez?,Le 

Grand Bluf, Les femmes s`en balancent, 

Ces dames preferent le mambo, Lemmy 

pour les Dames. De dames waren dus 

belangrijker dan het vechtwerk. Er ging 

een wereld voor me open. Roy Rogers was 

een blanke held die een liedje zong, 

knokte met de boeven en een enkele keer 

er een neerschoot. En het was altijd Dale 

Evans ( Mevrouw Rogers) die hij 

veroverde. Roy was duidelijk een one-

woman held, maar Eddie was complexer. 

Zijn houding ten opzichte van vrouwen 

was er een van onverschilligheid en in de 

maling nemen. And they loved dit! En hij 

was echt niet uit op een vaste relatie, hij 

was uit op een goede tijd en dat moest 

niet al te lang duren.  Want in een 

volgende  film waren al weer prachtige 

nieuwe meisjes opgetrommeld. Daardoor 

bleven zijn avonturen spannend. Ik ging 

met mijn schoolvriend Wim naar de Lido 

of Cinema Palace in Haarlem om twee of 

drie keer per jaar een Eddie film te zien. 

We genoten. Toen de Nouvelle Vague mijn 

belangstelling kreeg ging Willem niet mee, 

niets voor hem. Ik vergaapte me daar aan 

L`annee derniere a Marienbad, Cleo de 5 a 

7, La giornata balorda of Il Sorpasso. 

Fantastisch, een wereld ging voor me  

open. 

Eddie`s kenmerken 

waren een 

maatkostuum, een 

hoedje, een pokdalig 

gezicht  en grijns op 

zijn gezicht dat twee 

dingen betekende: 

(tegen een dame) Ik 

ga je kussen of (tegen de boef) Ik ga je op 

je donder geven. Af en toe week hij af van 

zijn vertrouwde patroon van een verhaal 

in Parijs. Zo was Chien de Pique  een film 

die zich in het ruige gebied de Camarque  

in het Zuiden van Frankrijk afspeelde en 

het leek wel op een western. Want Eddie 

reed paard en er was een mooie boef: 

Raymond Pellegrin. Ik wist toen nog niet 

dat deze film door een klasse regisseur 

Yves Allegret was gemaakt. Of hij dook in 

de Britse film S.O.S Pacific  die werd 

gemaakt door  Guy Green met als 

producers Bryan Forbes en Richard 

Attenborough. Het was meer een 

avonturenfilm waarin Eddie o.a. knokte       

( en won) van  de latere Sir Richard 
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Attenborough. De film was gemaakt om 

snel wat geld te verdienen want de 

makers hadden iets heel anders op het 

oog. Een sociaal drama  met Attenborough 

in  de hoofdrol als fabrieks arbeider die 

niet aan een wilde staking wil mee doen: 

The  Angry Silence. Eddie liep in SOS Pacific 

als zeeman rond en er waren scenes  

waarin hij in zwembroek rondliep. Je zag 

zijn  blanke witte benen en zonder zijn 

kostuum en hoedje was Eddie opeens niet 

zo indrukwekkend meer. 

De Eddie films kregen meestal korte 

kritieken, maar de critici stonden wel erg 

sympathiek tegenover de vechtjas. Voor 

de liefhebbers- en dat waren er velen- was 

het gewoon belangrijk dat er veel 

gevochten werd.  Een kritiek waarin stond 

dat Eddie niet goed op dreef was, was 

dodelijk. Dat kon niet gered worden door 

een mooie advertentie. Hij moest vooral 

vechten en veel ( veel was het belangrijke 

woord) prachtige vrouwen beminnen. 

RUSSISCHE AMERIKAAN 

 Israel Constantine, zoon van  Russische 

immigranten, werd op 29 oktober 1917 in 

Los Angeles geboren. Hij volgde zijn vrouw 

Helinka Musilova, een balletdanseres, 

naar Parijs waar hij begin jaren vijftig in 

nachtclubs zong en werd ontdekt door 

Edith Piaff ( die ook Yves Montand en 

Charles Aznavour ontdekte en ze een paar 

jaar aanhield als minnaar. Daarna werden 

ze afgedankt).Eddie debuteerde in 1953 in 

een Egyptische film Egypt by three  en hij 

werd al heel snel gecast als de FBI agent 

Lemmy Caution ( naar de boeken van 

Peter Cheney ) in  Franse films. Hij sprak 

perfect Frans met een Amerikaans accent  

en hij werd meteen razend populair in  

betrekkelijk goedkope films die veel geld 

opbrachten. Of hij nu Charlie, Lemmy 

Caution of Nick Carter werd genoemd voor 

het publiek was hij gewoon Eddie. Dus 

werd hij ook Eddie in de Nederlandse 

advertenties genoemd. Zelfs een 

achternaam was niet echt nodig. Iedereen 

wist wie Eddie was. Eddie Constantine  

had zijn eigen publiek dat elke week naar 

de buurtbioscopen ging voor  een pittige 

film.  
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De Eddie films waren perfect  voor de 

buurtbioscoop. De mannen namen hun 

vriendinnen of vrouwen mee. Zij waanden 

zich Eddie en de vrouwen verplaatsten 

zich in de femmes fatales die smachtend 

in de armen van Eddie terechtkwamen. De 

avond kon niet meer stuk. Eddie had een 

mooi leven met zijn vrouw en drie 

kinderen op een ranch waar hij een 

paardenstal had.  

Tien jaar lang was hij een top ster en zelfs 

toen er jonge acteurs , actrices en nieuwe 

regisseurs de filmwereld bestormden die 

tot de Nouvelle Vague behoorden  kon 

Eddie zich aanpassen. Maar de tijden 

waren aan het veranderen. Jean-Paul 

Belmondo, Alain Delon en Lino Ventura 

zouden grote concurrenten worden, maar 

wat veel erger was de komst van een heel 

nieuwe held: Geheimagent 007 in 1962 

met Dr No. Eddie voelde zich niet 

bedreigd. 

 Hij zei dat die geheimagent met zijn 

gadgets een modeverschijnsel was dat zou 

overwaaien. Hij zat er helemaal naast. Een 

jonger publiek had geen aansluiting met 

een wat oudere held, ze wilden hardere 

films zien in breedbeeld en prachtige 

kleuren. 

Eddie was geen 

match voor Sean 

Connery. Tot 

overmaat van ramp 

liet hij zich in 1965 

verleiden tot een SF 

Lemmy Cautionfilm: 

Alphaville, un 

etrange avonture de Lemmy Caution. De 

maker was Jean-Luc Godard die al eerder 

gedebuteerd was met A bout de souffle , 

waarin Jean-Paul Belmondo een heel 

ander soort held, eigenlijk anti-held, liet 

zien. Godard groef met Alphaville  het graf 

voor Lemmy Caution. De onbegrijpelijke 

film waarin Eddie dwaalt door een groot 

gebouw met een labyrint aan gangen en 

kamers was  een mooi staaltje modern 

filmen, maar de echte Eddie fans haakten 

af. Het begin van een einde voor Eddie 

was gemaakt. 

Hij ging nog wel door met goedkope 

actiefilms in o.a. Spanje en hij speelde dan 

ook een geheimagent, maar James Bond 

had hem de genadeklap gegeven. Het 

waren natuurlijk die toffe jongen en 
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meisjes die nu naar geheimagenten films 

gingen kijken. Meer  van die tijd. En Bond 

vocht natuurlijk niet tegen arrogante 

Franse dieven ,maar tegen futuristische 

schooiers met exotische namen die op 

wereldformaat kwaad stichtten.( Dr No, 

Goldfinger, Mr Big, Rosa Kleb,Ernst Stavros 

Blofeld).  

Toen de rek er helemaal uitwas week 

Eddie uit naar Duitsland waar hij in 

artistieke films belandde, o.a. die van 

Rainer Werner Fassbinder. Hij wilde niets 

meer weten van zijn Franse carrière, hij 

maakte nu kunst. Films van importantie  

met een boodschap. Maar voor wat geld 

was hij altijd nog bereid om in een ander 

land weer een pak aan te trekken met een 

hoedje om de oude Eddie te spelen. 

EDDIE IN NEDERLAND! 

In 1972 kwam Eddie voor een gastrol in 

Geen Paniek  met John Kraaykamp en Rijk 

de Gooyer  naar Nederland. Hij kreeg in de 

pers alle aandacht. Hij speelde weer 

helemaal de oude Eddie met een knipoog 

en de kranten stonden  er vol van. Ik kon 

hem ontmoeten voor een interview in de 

Cinetone Studio`s in Duivendrecht. Om 

mijn  grote bewondering voor Eddie te 

bewijzen had ik een map met kritieken 

artikelen uit diverse bladen meegenomen. 

Dit was het bewijs! Het was natuurlijk een 

groots moment om mijn held uit mijn 

pubertijd in levende lijve mee te maken en 

met hem over vroeger te praten. 

Ik ontmoette hem in een kamertje in het 

studiogebouw. Een oude man die er wat 

versleten uitzag, en vermoeid. 

Waarschijnlijk vroeg hij zich af welke 

journalist er nu weer met hem wilde 

praten, maar hij was pijnlijk verrast dat er 

een grote fan voor zijn neus stond. En dat 

terwijl hij zijn oude films had afgezworen 

en in zijn nieuwe verblijfplaats, Duitsland, 

politieke en artistieke films maakte. Maar 

bijna nooit in een hoofdrol. Ik liet hem 

mijn map met knipsels zien en hij raakte 

ontroerd. 
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De dames van de feestjes en films 

kwamen in tijdschriften- en krantenfoto`s 

voorbij. Oude 

tijden 

herleefden en 

hij pinkte een 

traan weg. Ik 

wist natuurlijk 

niet wat er 

allemaal met 

hem was 

gebeurd. Eerst 

nog met een 

andere dame getrouwd gedurende een 

jaar en nu met ene Maya Faber-Jansen, 

een Duitse dame die films produceerde. 

Hij had ooit zijn vrouw , drie kinderen en 

de paardenstal verruild voor de Heimat. 

Het leek me niet dat hij er gelukkiger door 

was geworden. Het werd een aangenaam 

gesprek over koetjes en kalfjes. Hij was 

niet erg spraakzaam. Ik probeerde hem 

nog aan te praten dat het toch leuk zou 

zijn  om nog een keer een Lemmy 

Cautionfilm te maken ,maar nu in kleur en 

cinemascope. 

Op de oude toer geregisseerd door een 

van zijn oude regisseurs (Bernard Borderie 

of Guy LeFranc) en anders door een van de 

jongere regisseurs. Was dat geen leuk 

idee? Het sprak hem wel aan, maar ik 

kreeg niet het idee dat hij er zelf hard 

achter aan zou gaan. Toch schijnt het 

gebeurd te zijn in 1989 toen hij voor de tv  

Le retour de Lemmy Caution maakte en 

twee jaar later was op nieuw Godard`s  

Lemmy Caution in een soortvervolg op 

Alphaville : Allemagne 90 neuf zero, 

waarin Godard via Lemmy Caution 

commentaar geeft op de val van de 

Berlijnse muur. Beide films zijn in de 

vergetelheid 

geraakt. 

In 1979 deed ik 

interviews op Film 

International in 

Rotterdam. De 

een na de ander 

werd voor de camera`s gesleept: Ulla 

Stockl, Hans Noerver, een dronken of 

stoned Tina Aumont. Het staat allemaal 

vastgelegd op video. En ik vroeg Eddie die 

er rond liep of hij met me wilde praten. Hij 

aarzelde. Hij wist dat het festival erg artsy 

fartsy was, maar hij stemde toe en ik 

introduceerde hem als  de held uit mijn 

jeugd. Luid applaus. Ik kan me niet meer 

herinneren waar we het over hebben 

gehad ,maar ik liet hem er goed uitkomen. 

Hij was me dankbaar. Daarna heb ik hem 

nog een keer gezien op het Filmfestival 

van Berlijn in 1982. Hij stond in een hoekje 

bij de ingang van het festivalgebouw en 

praatte met een paar Duitsers. Ik  kon hem 

niet storen, maar hij glimlachte naar me 

als teken van herkenning. Dat was de 

laatste keer dat ik hem zag. Hij stierf op 25 

februari 1993 in Wiesbaden, 79 jaar oud 

aan een hartaanval. Je kon niet echt 

zeggen dat hij in het harnas gestorven 

was. Ik gunde hem toch wel een laatste 

uppercut die hij uitdeelde. 

Thys Ockersen 
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Francoise Prevost/ Comment 

que’elle est 

 

 

Cause toujours mon lapin 

Renee Cosima/Cause toujours mon 

lapin 

 
Elga Andersen/ A toi de faire 

mignonne 

 
Francoise Brion/ Cartes sur tables  

Carla Marlier/Bonne chance 

Charlie 

 

 

Bella Darvi / Je suis un sentimental 

 

 

 

Zizi Jeanmaire/ Follies Bergere 

 
Ces dames preferent le mambo 

 
Anna Karina/ Alphaville 

Pascale Roberts /Ces dames 

preferent le mambo 
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Bella Darvi / Je suis  sentimental 

 

 

entimental 

Pier Angeli/ SOS Pacific 

 

 

Dominique Wilms /La mome vert de gris 

 

 

 

Alexandra Stewart/ Une grosse tête 
 

Hetty Blok/ Geen Paniek 

Les truands 

Anita Hofer/Golden Horn 

Dominique Wilms & Nadia Gray/ Les 

femes s’en balancent 

 

Lemmy pour les dames 

 

 

 

Les truands 

Anita Hofer/Golden Horn 

 
Diana Lorys/Golden Horn 

 

Nadia Gray/ Les femmes s’en 

balancent 
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Europa  

Hannah Schygulla/ Warnung einer 

heiligen Mutter 

 

Nicole Mirel/Les 7 peches capitaux 
 

Hellen Mirren & Bob Hoskins/ The 

long good Friday 
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1 Vroeger was ik een grote filmberoemdheid in 

Frankrijk met een Russische vrouw, drie 

kinderen en een aantal paarden. Tegenwoordig 

woon ik in Duitsland en zoekt mijn Duitse vrouw 

mijn geëngageerde rollen uit. 

2  In de Eddie films werd ik omgeven door een 

schare van beeldschone jonge dames , bij 

Fassbinder zijn  er maar een of twee dames en 

veel beeldschone jongens die om Fassbinder`s 

nek hangen. 

3 Als je leuk betaalt dan kom ik graag opdraven 

om nog eens de oude Eddie te spelen. 

4 Bij Alphaville van Godard had ik geen benul 

waar het om draaide ,maar ik speelde gewoon 

Lemmy Caution zoals ik dat altijd had gedaan. 

5 Misschien was Alphaville wel een nagel in de 

doodkist van de Lemmy Cautionfilms , zoals 

veel mensen zeiden. 

6 Ik werd min of meer als aankomend zanger 

door Edith Piaff ontdekt  en mij verging het als 

met de andere zangers. Ik werd  afgedankt en 

vervangen door een nieuw aankomend talent 

voor in bed. 

7 Ik was altijd de naam boven de titel van de 

film ,.maar bij Raid on Entebbe waarin ik een 

Franse piloot speelde was ik een van de vele 

bekenden ( Charles Bronson, Peter Finch, 

Yaphet Kotto, Horst Buchholz, Sylvia Sidney, 

James Woods). 

8 Ik dacht dat de James Bondrage wel voorbij 

zou gaan, maar ik had het mis. Mijn goedkope 

zwart-films konden niet op tegen de dure  

Bondproducties met exotische locaties, 

breedbeeld en kleur en vrijscènes die verder 

gingen dan mijn scenes. Mijn publiek stapte 

over van Eddie naar Sean Connery. 

 

 

9 Mijn opvolgers in Frankrijk in de jaren zestig 

werden Lino Ventura, Jean Paul Belmondo en 

Alain Delon. Zij kregen meer betaald dan ik en 

hun films hadden grotere budgets. Toch 

brachten hun “policiers” niet veel meer op dan 

mijn films. 

10 Geef me een whisky on the rocks, een 

pistool, een hoedje  en een mooie dame aan de 

arm en je hebt een Lemmy Cautionfilm. 

11 Ik was een Amerikaan in Parijs van 

Russische afkomst met een connectie naar 

Israel. 

12 Ik heb er geen bezwaar tegen om met 

nieuwe vedetten als Johnny Halliday ( in  A tout 

casser) te spelen. Ze brengen een heel nieuw 

jong publiek mee. 

13 Overdag hield ik mooie jonge vrouwen in de 

studio in mijn  armen en kuste ze, `s avonds 

ging ik naar huis en kuste ik mijn  vrouw. 

14 Er zijn  niet veel films waar echtparen of 

stelletjes naar toen kunnen. Maar bij mijn films 

waant de man zich Lemmy Caution die knokt 

en vrouwen bemint. De vrouw ziet zichzelf als  

een van die mooie dames. Als ze naar huis 

gaan voelt  de een zich stoer en de ander 

bemint. Thuisgekomen zijn ze klaar voor een 

prachtige vrijage. De film werkt als een 

afrodisiacum en ik als Amor.  
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Op 7 april 1927  vond er een bijzondere 

filmpresentatie plaats in de Paris Opera. 

Daar werd de première gehouden van het 

filmepos Napoleon van Abel Gance in een 

versie van drie en een half uur, maar de 

film was eigenlijk veel langer en een jaar 

later was die zes uren versie te zien in  de 

Apollo bioscoop. 

Gance zou eigenlijk 6 films  over Keizer 

Napoleon Bonaparte gaan maken ,maar 

het bleef bij de eerste aflevering die 

extreem lang uitviel en bepaald niet 

geschikt was  voor een groot publiek om al 

dat geld  dat de film had gekost terug te 

verdienen. Niet alleen was Gance er in 

geslaagd om de langste film allertijden te 

maken ,maar de laatste akte bestond uit 

drie beelden naast elkaar waarvoor je drie 

projectoren nodig had die synchroon 

liepen ( een voorloper van de latere 

Cinerama). 

 

 

 

De film was een ode aan de voormalige 

Keizer, er zat geen kritische noot in ,maar 

dat maakte niets uit; het 

spektakel was overdonderend. 

Het verhaal begon met de jeugd 

van Napoleon tot en met de 

invasie van Italië. 

Op 17 januari 1925 was Abel 

Gance met de opnamen van zijn 

filmepos begonnen in de 

Billancourt Studios in Parijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volledige versie van Napoleon  werd 

maar in acht Europese steden vertoond en 

ook in  Amerika. Gance had de 

ongelooflijke pech dat in 1927 de eerste  

geluidsfilm  The Jazzsinger  met Al Jolson 

werd vertoond en dat daarna heel snel 

alle bioscopen in de wereld van 

geluidsinstallaties werden voorzien. 

Niemand was meer geïnteresseerd in een 

zwijgende film en zeker niet een van zes 

uur. En toen begon het drama van het 

inkorten  van Napoleon   om nog een 

beetje aan het publiek tegemoet te 

komen. De film verscheen in allerlei korte 

versies zodat niemand meer 

wist hoe hij er echt had 

uitgezien. En niemand ,behalve 

Gance ,was daarin ook 

geïnteresseerd. 

Abel Gance  had niet alleen de 

langste film gemaakt , maar ook 

een heel mooie film met veel 

DE TERUGKEER VAN NAPOLEON  

 

 

 

 

Abel Gance 
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innovaties ten aanzien van cameragebruik  

en snelle montage. Maar weinig mensen 

konden daar nog van genieten. 

In 1953 was Kevin Brownlow 15 jaar en hij 

kreeg een klein rolletje 9,5 mm film in 

handen, met  stukjes uit Napoleon. Dat 

wakkerde niet alleen zijn interesse voor 

oude films aan , maar ook  die voor 

Napoleon. Een jaar later kocht hij een two-

reel rol van de film. De zoektocht begon. 

Kevin Brownlow werd een belangrijk 

filmhistoricus met een voorliefde voor de 

zwijgende filmperiode. Hij maakte de  

prachtige serie ( en schreef er een boek 

over)  The Parade has gone by  over  de 

stomme films en hun makers. Hij wist nog 

veel regisseurs en acteurs te interviewen 

over die oertijd van Hollywood.  

Met behulp van het British Film Institute 

ging Brownlow op zoek  naar versies en 

weggegooide stukken van Napoleon. In 

1980 kon hij in een bioscoop  in Londen 

een gerestaureerde versie van meer vier 

uur 50 minuten laten zien met muziek van 

Carl Davis die live bij de vertoning van de 

film  een orkest dirigeerde. In 1982 vond 

die vertoning in Den Bos plaats. Maar er 

kwam ook een kortere versie van Francis 

Coppola  die ook rechten op de film 

verwierf en zijn vader Carmine Coppola  

 

 

 

 

 

 

(die ook  The Godfather had 

gecomponeerd) maakte de muziek voor 

Napoleon. Brownlow heeft sinds die tijd 

niet stil gezeten en is doorgegaan met het 

zoeken naar verdwenen scenes en nu 

heeft hij een versie van 5 uur 31 minuten. 

En die versie zal op 15 juni in de Ziggo 

Dome in Amsterdam door voormalig 

uitgever Andreas Landshoff ( die de film 

destijds ook naar den Bos bracht)in 

samenwerking met Mojo Concerts en het 

Holland Festival film ook eenmalig 

gepresenteerd worden. Carl Davis 

dirigeert het Gelders Orkest en de 

voorstelling inclusief pauzes en een 

maaltijd duurt nu 8 uur( van 14 uur—

21.55). De moeite van het zien waard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carl Davis (links) en Kevin Brownlow. 

Foto: Thys Ockersen. 

 

 

 

Albert 

Dieudonné 

als 

Napoleon 

Bonaparte. 
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CHARLES LLOY 

PACK  (8-2-1944, 

Londen----15-1-

2014 Londen) 

Zoon van acteur 

Charles Lloyd Pack 

werkte zich via 

kleine rollen op 

naar beter werk. 

Veel toneel en tv 

rollen, maar ook in films als Harry Potter 

and the Goblet of fire als Bartemius 

Crouch, in Made in Dagenham als een 

man die door trauma`s zelfmoord pleegt. 

In Nederland voornamelijk bekend door 

de tv serie Only fools and horses en The 

Vicar of Dibley. Hij was de wat vieze boer 

in de kerkraad van dominee Dawn  French 

die een oogje op haar had, maar ook 

onreine gedachten had over zijn  dieren. 

Een van zijn vier kinderen is de actrice 

Emily Lloyd die bekend is van  Wish you 

were here. Overleden aan kanker van de 

pancreas. 

JAMES REBHORN  ) 

1/9/1948 

Philadelphia---

21/3/2014 

Recentelijk te zien in 

de serie Homeland 

als de sympathieke, 

bezorgde vader van 

Clare Danes. Meestal speelde hij 

autoritaire figuren, vaak onbetrouwbaar.  

Bekendste films Scent of a woman, 

Independence Day, The Game  en  My 

Cousin Vinnie. Hij was lang en mager en  

 

 

meer een bekend gezicht dan een bekend 

acteur. Hij stierf aan  huidkanker. 

PATRICE WYMORE  

(17-12-1926 

Kansas---22-3-

2014 Jamaica) 

Debuteerde in 

1950  mnet een 

zingende rol naast 

Doris Day en 

Gordon McRea in Tea for two. Daarna 

ontmoette ze de veel oudere Errol Flynn 

bij de film  Rocky mountain ook in 1950. 

Hij was in een slechte gezondheid door 

veel drinken en zij was de zoveelste vrouw 

in zijn  leven ,maar ze trouwden en kregen 

een dochter in 1953,Arnella. Ze wijdde 

haar leven meer aan Flynn met wie ze de 

wereld door trokken  op zijn boot of 

woonden in zijn huis op Jamaica. Voordat 

Errol Flynn  op vijftig jarige leeftijd in 1959 

stierf was ze al van hem af, maar niet 

gescheiden. 

Ze ging weer aan het werk in musicals en 

een paar films  Ocean`s Eleven en 

Chamber of Horrors. Maar haar 

filmcarrière  stelde niet veel voor. Ze trok 

zich terug in haar huis in Jamaica en werd 

zakenvrouw en hield zich bezig met eer 

betonen aan Errol Flynn. Dochter Arnella 

stierf in 1998     en  liet een zoon Luke 

Flynn na die ook acteert. Patrice Wymore 

stierf op 87 jarige leeftijd aan een 

longziekte. 

 

IN MEMORIAM 
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LORENZO SEMPLE JR ( 1923---2014) 

Prominent scenarioschrijver die bij de tv 

begon en in 1966 historie schreef met de  

Batmanserie die camp was. Semple 

beschouwde het als zijn  beste werk, maar  

hij zou daarna scenario`s schrijven voor 

opvallende films:  The Parallex View, Three 

Days of the Condor, Never Say Never, King 

Kong, Flash Gordon , Papillon en The 

drowning pool. 

Ik heb nooit een dag in mijn leven echt 

gewerkt, schrijven was mijn passie, vooral 

toen ik jong ontdekte dat je er van kon 

leven ,want mijn oom de toneelschrijver 

Philip Barry had een zeer succesvol 

toneelstuk geschreven., The Philadelphia 

Story. 

KATE O`MARA  ( 10-

8-1939 Leicester—

30-3-2014, Sussex) 

Kate O`Mara was de 

dochter van actrice 

Hazel  Bainbridge en 

daarom stond ze al 

vroeg op de 

planken. In 1957  had ze een eerst tv rol te 

pakken  Emergency-Ward 10. Ze 

ontwikkelde zich tot een prachtige 

exotische schoonheid met gitzwart haar 

en scherpe ogen. On-Engels en uitermate 

geschikt voor de Hammer horror films. Ze 

deed The Horror of Frankenstein en The 

Vampire Lovers, allebei in 1970, maar ze 

zat ook in veel tv series:  Danger Man, 

Department S, The Saint, The Avengers, Z-

Cars, The Champions. 

Groot succes bleef uit en ze was een 

uitermate sexy dame die graag voor een 

foto of filmsessie uit de kleren ging 

,hetgeen niet echt paste bij het preutse 

Britse publiek .Pas in Amerika in 1986  in 

de serie Dynasty waarin ze de zuster van  

Joan Collins een tijdje speelde( die nog 

krengeriger was dan Joan) had ze veel 

succes en werd ze bekend. Ze kreeg mooie 

rollen in Dr.Who en Absolutely Fabulous. 

In 2001 zat ze langdurig in de soap 

Crossroads. Haar grote liefde voor het 

toneel uitte ze door een toneelgezelschap 

in de jaren 80 op te richten  The British 

Actor`s Theatre Company waarmee ze 

lang op tournee ging. Ze schreef drie 

boeken: Game plan; a modern woman`s 

survival kit (1990), When she was bad  

(1991) en Good time Girl (1993). Ze is drie 

keer getrouwd geweest. Uit haar eerste 

korte huwelijk kwam een zoon, maar uit 

een eerdere relatie had ze ook een zoon 

die ze weggaf voor adoptie. Later zou die 

zoon contact met haar zoeken. Ze had 

altijd iets met veel jongere mannen. Al 

haar drie echtgenoten waren acteurs: 

Jeremy  Young , Richard Willis en een 

onbekende acteur die ze niet wil noemen. 

Ze stierf na een korte ziekte in een 

verpleeghuis. 

ERIC BERCOVICI 

( 267-3-1933 NY  --- 

9-2-2014 Honolulu) 

Schrijver /producer 

van tv films en 

miniseries. Zoon van 

scenarioschrijver 

 

 

 



22 
 

Leonardo Bercovici met wie hij samen zijn 

eerste scenario voor Square of violence  in 

1961 schreef. Hij werkte nauw samen met 

James Clavell aan diens boeken Noble 

House en  Shogun voor de tv.Zijn 

belangstelling voor Japan uitte zich ook in 

1968 met zijn scenario Hell in the Pacific, 

warin tijdens WO2 Lee Marvin en Toshiro 

Mifune elkaar naar het leven staan op een 

verlaten eiland.Had bijdragen aan I Spy, 

Mission impossible, The Virginian en The 

man from UNCLE. Een ander succes was 

Washington behind closed doors  

OSWALD MORRIS   

( 22-11-1915 

Ruislip, GB---17 -3-

2104 Dorset, GB). 

Ossie begon als 

clapper boy in de 

Wembley Studio`s, 

werkte zich op tot 

camera-assistent 

tot de oorlog 

uitbrak en hij bij de RAF een piloot werd 

met missies over Frankrijk en Duitsland. 

Na de oorlog werd hij  camera-operator 

voor dp Ronald Neame en toen die tot 

regisseur werd bevorderd werd Ossie 

Morris dp. Hij zou zich onderscheiden voor 

zijn bijzondere kleurenfotografie. Bij  

Moulin Rouge verdiepte hij zich in de stijl 

en kleur van Toulouse Lautrec. Hij won 

drie Bafta`s voor The pumkpin eater, The 

Hill en The spy who came in from the cold. 

Alle drie in zwart-wit. Hij kreeg drie Oscar 

nominaties voor Oliver, Fiddler on the roof 

en The Wizz, waarbij hij de Oscar won voor 

Fiddler on the roof. 

 

GORDON HESSLER  

( 12-12-1930 

Berlijn---9-1-2014 

Londen) 

Producer en 

regisseur van 

vooral horrorfilms 

in de jaren zestig, 

zeventig in 

Engeland  met Vincent Price ( The oblong 

box, Cry of the Banshee, Screeam and 

scream again).Kreeg zijn opleiding in 

documentaires in Amerika  en kwam bij 

Alfred Hitchcock terecht bij diens tv series. 

Daar deed hij productiewerk en mocht hij 

een aflevering regisseren. Zijn debuut. Zijn 

filmwerk was niet echt opvallend ,maar 

vakkundig. Na de horrorfilms was hij 

overal inzetbaar voor obscure films of tv 

afleveringen.. 

MICKEY ROONEY ( Ninian Joseph Yule jr. 

23-9-1920 Brooklyn,NY---6-4-2014 ) 

Legendarische acteur; kleine man met een 

groot talent. Speelde in zijn jeugd in Andy 

Hardyfilms met Judy Garland  en werd 

daardoor al een grote ster. Was 

tegenspeler (als schoffie) van Spencer 

Tracy als  priester in Boy`s Town en  

bewees ook een serieus acteur te zijn. 
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Tegen de tijd dat de jeugdrollen voorbij 

waren bewees hij ook als volwassen ster in 

Killer McCoy in een rol van bokser zijn 

mannetje te staan. Er volgden veel rollen 

o.a. als gangster : Baby Face Nelson, The 

big operator, King of the roaring 20ies:The 

story of Arnold Rothstein en A nice little 

Bank that should be 

robbed. 

Mickey Rooney bleef 

ook op late leeftijd een 

sterke aanwezigheid in 

films, altijd een enorme 

energie uitstralend. Hij 

kreeg een paar 

Oscarnominaties en 

tenslotte een eren 

Oscar voor zijn  gehele werk. Hij bleef  ook 

het theater trouw en trad op met Ann 

Miller  in de burleske show 

Sugar babies. Hij was ook  

beroemd om zijn vele 

huwelijken, acht keer. De 

eerste vrouw die hij aan de 

haak sloeg was tot ieders 

verbazing de beeldschone Ava 

Gardner van1942-1943.Hij was 

ook berucht om zijn  affaires. 

Nadat Norma Shear  (38) in 

1938 haar man studiobaas 

Irving Thalberg had verloren had ze tijdens 

Marie Antoinette een stormachtige affaire 

met Mickey (18) in haar trailer. Louis 

B.Mayer de baaas van MGM was woedend 

en moest de romance geheim houden. Pas 

veel jaren later  kwam Mickey er mee 

tevoorschijn. Mickey Rooney stopte nooit 

met werken, hij zou dit jaar als 

oorlogsveteraan ( wat hij ook was)  

meedoen aan Old Soldiers  zie Film Fun 3). 

Helaas dat gaat niet door. 

CHRISTOPHER JONES 

(18/8/1941 Jackson, 

Tennessee---31-1-

2014,Californie) 

Christopher Jones 

was acht en twintig 

toen hij een 

prachtige rol van 

Brits militair kreeg in 

de David Lean 

productie Ryans daughter in 1969 Maar in 

dat jaar ging veel mis. De film had niet het 

gewenste succes dat Lean gewend was.  

Easy rider zorgde er voor dat er een heel 

andere filmcultuur ontstond waardoor 

Ryans daughter in de ogen van een jong 

publiek een hopeloos ouderwetse film 

bleek te zijn. Christopher Jones was al een 

jonge man met un traumatisch verleden, 

omdat zijn  moeder toen hij vier was 

zelfmoord pleegde in 

een psychiatrische 

inrichting. Sharon Tate 

was  een goede vriendin 

van hem die met 

vrienden in haar Beverly 

Hills huis door de 

Manson familie 

vermoord werd in 1969. 

Relaties met zijn vrouw 

Susan Strassberg , 

actrices Pia Degermark  en Olivia Hussey 

liepen op niets uit. Een mooie filmcarrière 

leek niet meer belangrijk en hij vluchtte in 

de Hollywood drugsscene. En zo eindigde 

de filmloopbaan van de nieuwe James 

Dean. Hij had misschien wel The look, 

maar niet diens talent. Hij maakte een  

comeback met  de low budget film Mad 

dog time  in 1996. Maar niemand viel het 

op. Hij stierf 72 jaar oud aan kanker. 

 

 
Sarah Miles/Ryan’s daughter 

 
Spencer Tracy/ Boy’s Town 
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UITSPRAKEN VAN ROBERT DUVALL 

   

 

 

1  Over politieke activisten uit Hollywood: Ze moeten hun mond houden! 

2  Een ster zijn is de droom van elke agent, niet die van acteurs. 

3  Iedereen houdt van winnen. Een van mijn grootste teleurstellingen was  dat ik 

geen Emmy voor  Lonesome Dove kreeg. Het is politiek. Het kan een populariteit  

wedstrijd zijn. 

4  (over zijn favoriete rol in Lonesome dove ): Ik had het gevoel dat ik een speciaal 

soort man neerzette die iets belangrijks betekende in de geschiedenis van het 

wilde westen. Daarna  voelde ik dat ik met pensioen kon gaan. Ik had iets 

bijzonders gedaan. 

5  Ik zie mezelf als een karakter acteur. Ik probeer altijd veelzijdig te zijn en iets 

van de menselijke natuur te laten zien. 

6  ( over Gouverneur Sarah Palin): Ik hoorde die fantastische vrouw spreken, ik 

wist niet wie ze was. En ik zei wie is die vrouw? Een jaar later vroeg ik me af 

waarom wordt ze geen vice-presidente ? 

7  Marlon Brando had een ongelooflijke uitgekooktheid. Hij wist altijd dingen 

beter te doen dan andere acteurs. Een grote tragedie is dat hij zijn talent 

verkwanselde. Hij was de Peetvader van  alle acteurs die bekend werden in de 

jaren zeventig, en zelfs nu nog. Hij was de Man, meer nog  dan Laurence Olivier 

of wie dan ook.. 

8  Je hebt de Actors Studio in New York  en iedereen zit er en praat over 

Stanislawsky. Niet Jeff (Bridges). Dit is een jongen van de stranden van  LA. Hij 

leerde van zijn vader ,Lloyd Bridges ; dat was zijn mentor. Hij scheen altijd zo 

ontspannen en relaxed---maar hij is altijd goed voorbereid en hij verrast je zoals 

alle goede acteurs doen. 

9  Het maken van Godfather 1 was leuker dan deel 2 ,omdat James  Caan in deel 

1 zat. 

10  ( waarom hij niet in Godfather 3  zat ): Als ze Al Pacino twee maal zoveel 

betalen als daarvoor, dan is het ok, maar niet drie, vier maal zoveel. En dat is wat 

ze deden. Maar niet bij mij. 

11  Toen ik niets  wist dacht ik dat ik alles kon. 

12  De staat Virginia (waar Duvall woont) is het laatste station voordat je naar de 

hemel gaat.  
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Jan Meng en ik  kennen elkaar al heel lang. 

Vroeger hadden we het filmtijdschrift Film 

Fan met nog wat filmjournalisten. Jan had  

toen de leiding over de Atheneum 

Boekhandel. Het is altijd leuk om hem 

weer eens te zien. Aanleiding was om nog 

eens te praten over zijn bijzondere 

ontmoeting met karakteracteur James 

Whitmore die hij op een Amsterdams 

terras zag zitten. Wie is die James 

Whitmore ? Zowel Jan en ik kennen hem 

van een aantal films  Madigan, Battle Cry, 

Oklahoma, Asphalt Jungle  maar ook toch 

vooral van de legendarische oorlogsfilm 

Battleground ( De slag om Bastogne ) die 

in onze jeugd diepe indruk maakte.  

Ik zag hem op een vier mei herdenking in 

de Monopole bioscoop in Zandvoort. Jan 

in een Katholiek patronaatsgebouw in de 

Verbindingstraat in Amsterdam Zuid waar 

zijn vader hem een aantal keren op 

zondagmiddag uithaalde als overtuigd  

papenhater. 

Je kan niet om Battleground heen. Hij is in 

1949 gemaakt; nog maar vijf jaar na de 

echte veldslag in de Ardennen. Een strijd 

die de Amerikanen bijna verloren omdat 

de overmacht van de Duitsers enorm was 

en door het slechte weer  er geen hulp uit  

 

de lucht kon worden gegeven. De wolken 

zaten helemaal dicht.  

De zwart-wit film is realistisch opgenomen 

door cameraman  Paul Vogel en je kan 

nauwelijks geloven dat veel opnamen in 

een studio zijn gemaakt. De regisseur was 

veteraan William Wellman die een 

meesterwerk afleverde. Centraal staat de 

101e  Airborn divisie , bijgenaamd The 

Screaming Eagles, waarvan een aantal 

veteranen meededen aan de film. Er zitten 

veel bekende acteurs uit die tijd in het 

oorlogsspektakel, maar het kostte me 

lange tijd om ze uit elkaar te houden. 

Verborgen onder de helmen waren er wel 

vijf jonge acteurs, o.a. Don Taylor en  

Marshall Thompson. 

De man die er echt uitsprong was een 

acteur die net van het toneel kwam, acht 

en twintig jaar oud ,maar ouder ogend. Hij 

is de sergeant die het peloton leidt en 

mannen ziet afvallen De aftakeling van dat 

peloton vindt via zijn tragische gestalte 

plaats. Hij heeft kromme benen, hij kijkt 

droevig ,zelfs als hij glimlacht en naarmate 

de veldslag vordert heeft hij geen 

JAN MENG  ONTMOET JAMES WHITMORE 

 

 

 
James Whitmore naast het peleton in 

Battleground. 
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schoenen meer aan zijn  kapotte voeten 

maar lappen.  

Op 3 juni 2007 belt Jan me opeens op. 

”Wat ik nou heb meegemaakt ”zegt hij 

enthousiast, “Dat kan ik alleen aan jou 

kwijt. Ik weet dat jij dit apprecieert.”   

 

Hij begint te vertellen dat hij door 

Amsterdam wandelde en op een terras 

van restaurant Zuid Zeeland 

(tegenwoordig Johannes),een oude man 

met zijn vrouw en kennissen zag zitten die 

verdacht veel leek op James Whitmore. 

”Are you James Whitmore?” vraagt Jan 

voorzichtig, bang een wildvreemde voor 

die bekende acteur aan te zien. Het 

antwoord is een simpel Yes. Jan neemt 

meteen de houding aan van Whitmore uit 

de film “Battleground” (voor zover hij het 

zich kan herinneren ) en wijst naar de 

grond en roept: “She is shining, she is 

shining”, bedoelend op de zon die door de 

wolken heen breekt waardoor de 

vliegtuigen op grote schaal de moffen 

bombarderen, waardoor de slag om 

Bastogne is gewonnen. James Whitmore is 

aangenaam verrast , maar corrigeert Jan 

met : “No, no It`s shining !, it`s shining!.... 

Als Jan me dit vertelt dan ben ik jaloers 

dat ik Whitmore niet zelf heb ontmoet, 

maar ik weet ook dat ik nooit die imitatie 

had kunnen doen.  

Dus ik vind het geweldig wat Jan daar 

heeft gedaan en ik kan alleen maar 

denken wat Whitmore thuis in de States 

aan vrienden en familie heeft te vertellen 

dat een halve eeuw na die film een 

Hollander in Amsterdam hem nadeed  in 

een rol waar hij toen een Golden Globe en 

een Oscar nominatie voor kreeg. Bizar. 

Jan is nog naar het Ambassade  Hotel 

gegaan  waar hij een Life goes to the 

Movies boek achterliet waar die 

beroemde foto instaat  van  James 

Whitmore die naar de zon kijkt die 

doorbreekt. Of hij een handtekening kon 

krijgen op die foto. En hij liet een mooi 

kunstboek achter als aandenken aan 

Nederland. 

 

 

 

Jan Meng: She is shining! She is shining! 

James Whitmore 
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In 1975 krijgt hij weer een Oscar 

nominatie voor de rol van Harry Truman in 

Give `m hell, Harry”. In 1994 straalt hij nog 

een keer in een belangrijke film The 

Shawsank Redemption  als oude 

gevangene die de vrijheid krijgt die hij niet 

meer aankan en in een treurig hotelletje 

zelfmoord pleegt. Onmiskenbaar zie je hoe 

hij met die kromme benen zich 

voortbeweegt langs de cellen. 

Op 6 februari 2009 sterft James Whitmore 

op de rijpe leeftijd van 87 jaar aan 

longkanker. Hij laat veel tv rollen achter 

maar ook films als  Crime in the streets,  

Chuka, Planet of the Apes, Oklahoma, Kiss 

me Kate, Tora Tora Tora, Waterhole 3, The 

split. Altijd betrouwbaar met zijn bijrollen, 

altijd interessant.  

Vlak voordat ik  dit artikel ga schrijven kijk 

ik nog een keer  naar Battleground. Ik 

geniet weer en ik kan de jonge acteurs nu 

uit elkaar houden. Ik herken James Arness 

die een piepkleine rol heeft ,maar later 

bekend werd als Marshall Dillon in de 

tvserie Gunsmoke,  die pas veel jaren later  

in Nederland werd vertoond . Van 

Johnson, de toen bekende musicalster, is 

irritant komisch, maar George Murphy (In 

1964 Senator van Californië) is 

indrukwekkend ernstig en John  Hodiak 

die als verslaggever in de oorlog is , klaagt 

maar dat hij achter het nieuws aanloopt 

en die is ook prima. De film  heeft zijn 

mooie en dramatische momenten. De 

soldaat die zijn schoenen  heeft uitgedaan 

en vanuit zijn foxhole  ze probeert te 

pakken en doodgeschoten wordt. De 

gewonde militair ( Ricardo Montalban) die 

zich verschuilt onder een kapotte tank, 

maar als ze hem  komen halen is hij 

bevroren.  

En dan de wellustige Denice Darcel die 

voor alle GI`s aardig is in ruil voor wat 

eten. Hoe aardig ze  is en hoe ver ze kan 

gaan in haar aardigheid wordt verborgen 

gehouden. Maar ze heeft onze sympathie 

en we vinden het verschrikkelijk dat ze bij 

een bombardement omkomt. En dan is er 

die scene die iedereen bijblijft en echt 

heeft plaats gevonden. Een Duits officier 

(Ivan Triesault ) komt vragen of de 

Amerikanen zich willen overgeven. Hij 

komt  verward terug, hij begrijpt niet wat 

de Generaal 

tegen hem 

heeft 

gezegd. Hij 

vraagt  aan 

een lagere 

officier die 

  

" For Jan,  A chance meeting in the sun! 
Onward! " James  Whitmore 03 june 2007. 

 

“Nuts!” “Was ist Nutz?” 

 
Denice Darcel met Van Johnson in Battelground. 
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De overgave van de Duitsers in Battleground. James  

Whitmore met Van Johnson. 

hem brutaal aankijkt wat “Nutz” betekent. 

Die grijnst en zegt: “Nuts”, wat  van alles 

kan betekenen: Niets, flauwekul, bekijk 

het maar. 

En dan de scene met het doorbreken van 

de zon. Het  volgende gebeurt: 

De strijd is beslist. Door het slechte weer 

kan er geen ondersteuning uit de lucht 

plaats vinden en de Amerikanen moeten 

een  verloren gevecht aangaan. Ze 

brengen hun laatste clip met munitie in 

hun geweren aan. En de bajonet gaat er 

op. Op hun gezichten staat de 

hopeloosheid van de situatie af te lezen. 

James Whitmore staat op kleine heuvel in 

de sneeuw. Hij kijkt moedeloos omlaag, 

maar ziet opeens zijn schaduw omdat de 

zon is doorgebroken. Hij kijkt omhoog en 

roept “Hey, it`s shining!!  It`s shining !!  

Hun levens zijn 

gered. Ze beginnen 

uit alle macht Duitse 

soldaten in 

sneeuwpakken op 

grote schaal neer te 

schieten met hulp 

van vliegtuigen. De 

slag om de Ardennen 

is gewonnen ! 

Ik ontmoet Jan  na 

lange tijd weer om 

de anekdote te 

checken. De laatste keer dat ik hem sprak 

was in 2009 aan de telefoon toen ik hem 

moest meedelen dat James Whitmore aan 

longkanker was overleden. Hij vertelt me 

opnieuw van de ontmoeting en we praten 

over andere celebraties die hij bij toeval is  

tegen gekomen. Jan heeft een huis in Zuid 

Frankrijk waar hij jaren geleden Jean 

Marais tegen het lijf liep. Marais had toen 

net zijn autobiografie geschreven en Jan 

vroeg of hij niet naar Amsterdam naar 

Atheneum wilde komen voor een 

signeersessie. Hij beloofde het maar het 

kwam er niet van. Jan weet ook te melden 

dat de weduwe van Abel Gance bij hem in 

de buurt woonde en dat haar huis waar je 

gewoon binnen kon komen vol hing met 

mooie, waardevolle schilderijen , o.a. van 

Picasso. In de Stopera heeft hij een paar 

keer  John Cusack  gezien omdat die 

verliefd was op een balletdanseres. Hij 

meent ook Ryan Gosling in de stad te 

hebben gezien, grote opwinding bij Jan`s 

dochter Ella, een grote fan, maar hij 

opeens verdwenen in de duisternis. 

In 1980 kwam Mark Hamill naar 

Amsterdam om The Empire strikes back te 

promoten. Hij 

belandde tijdens 

een wandeling 

door de stad in 

Atheneum en 

sprak Jan aan. Hoe 

kon hij het beste 

de stad zien? Jan 

zette hem in  een 

tram (lijn 2 , de 

mooiste tramlijn 

op de wereld, 

volgens Het 

Parool) voor een 

uitgebreide rit. 

Als ik naar huis ga  hoor ik Jan roepen. Ik 

kijk over mijn schouder en Jan hangt uit 

het raam:” Bedankt Thys, voor de DVD!” 

(hij had alleen een video van 

Battleground). 
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My man Godfrey met David Niven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze is 89 jaar en ze debuteerde in de film 

The Locket  in 1946. Ze zou films maken  

tot 1974. Ze was een pittige dame  die als 

mooie blondine contractspeelster werd  

bij Universal International en ze leek wel  

de vervangster van Grace Kelly, maar de 

kansen die Grace bij MGM kreeg, een veel 

grotere studio met  grote  films, kreeg ze 

niet. Vaak was ze de rivale of zuster  van 

de hoofdrolspeelsters en kreeg ze niet de 

held van de film. 

 

 

 

 In My man Godfrey had  June Allyson het 

voorzien op de butler (David Niven ), maar  

Martah Hyer leek meer geschikt om een 

romance te hebben met Niven dan dat 

onooglijke kleine wicht met die vreselijke 

hese stem. Ze was een fraaie aangeefster 

voor beroemde komieken als  Jerry Lewis 

in  The delicate delinquent, Abbott en 

Costello in   A & C  go to Mars , Danny 

Kaye  in The man from the diner`s club  en 

Bob  Hope in  

Paris Holiday.  

 

 

In  1958 wist ze een Oscarnominatie 

binnen te halen met een bijrol in Some 

came running  met Frank Sinatra en Dean 

Martin. 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriete Actrice: MARTHA HYER 

 

 
Paris holiday 

met Bob 

Hope en 

Fernandel 

 
Some came running met Frank Sinatra. 
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Betere rollen kwamen er toen ze  midden 

dertig was. De vrouwelijke hoofdrol naast 

John Wayne en Dean Martin in The sons of 

Katie Elder  of nog spannender, een 

femme fatale die gechanteerd wordt door 

Robert Cummings in The Carpetbaggers  

Ze kon in die bevrijdende jaren zestig nu 

echt  heel sexy zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

Een  van de beste rollen die ze kreeg 

aangeboden was de rol van Marion Crane, 

de vrouw die in Psycho onder de douche 

doodgestoken wordt. Maar helaas voor 

Martha Hyer ging die rol tenslotte naar 

Janet Leigh die er een legendarische 

prestatie mee binnenhaalde. In 1966 werd 

ze de vrouw van een van de machtigste 

producers in Hollywood, Hall B.Wallis. 

 

Ze maakte nog een paar films, maar de 

noodzaak was minder geworden. Ze leek 

tevreden te zijn met het bestaan van rijke 

society dame. Toch blijven er genoeg 

mooie rollen over om met  plezier terug te 

denken aan Martha Hyer. 

 

 

 

The sons of Katie Elder met Dean Martin en John Wayne. 

 

 
Robert Cummings /The Carpetbaggers   

 

 

Danny Kaye/The man 

from the Diners Club. 

Richard Burton/Ice 

Palace. 


