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AUDIE
MURPHY

In de jaren vijftig, zestig toen er nog veel films gemaakt werden over de Tweede Wereld Oorlog leek 
het wel alsof John  Wayne en Errol Flynn bepalend waren geweest voor de vele overwinningen van de 
geallieerden. John  Wayne triomfeerde op film o.a.  in  Back to Bataan, They were expendable, Sands of 
Iwo Jima en The Longest Day. Errol Flynn zat in Desperate Journey, Northern Pursuit, Objective Burma. 
Beide acteurs waren echter op medische gronden afgekeurd voor militaire dienst. Maar het naïeve 
publiek geloofde onvoorwaardelijk in de heldhaftigheid van de twee oorlogshelden op het witte doek. 
In werkelijkheid was de echte held in de Tweede Wereldoorlog  een kleine, schuchtere jongen van het 
platteland van Texas die zich op jonge leeftijd had aangemeld en twintig maanden lang onafgebroken 
actie zag. Hij heette Audie Murphy en hij werd de meest gedecoreerde soldaat van WO2. Daarna zou hij 
een populaire filmster worden in B-westerns. 

MEEST
GEDECOREERDE

SOLDAAT
EN WESTERNSTER

NO NAME ON THE BULLIT
Ik knipte filmrecensies uit Het Parool in mijn  
jeugd en de advertenties erbij. En zo kende ik 
Audie Murphy al voordat ik een film van hem 
zag. Zijn films draaiden altijd in de Royal op 
de Nieuwendijk in Amsterdam, de uitgelezen 
bioscoop voor het goede schiet- en knokwerk: 
lowbudgetwesterns, oorlogsfilms, thrillers. 
En ze kregen altijd sympathieke recensies. 
Later zou ik zelf elke week voor Het Parool die 

actiefilms verslaan. Maar ik ging vroeger niet 
zoveel naar Amsterdam, alleen voor familie-
bezoek. In Haarlem hadden we de Roxy waar 
ik bijvoorbeeld When hell broke loose zag met 
Charles Bronson in de hoofdrol en Ghost of the 
China Sea met David Brian. Erg middelmatige 
films met B-acteurs die zelfs voor de Royal 
ongeschikt waren. Maar No name on the bullet  
met Audie Murphy kwam er en was beter, nee, 
was zelfs een erg goede western waarin Mur-
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phy als scherpschutter in een stadje op zoek 
is naar iemand die hij moet doodschieten. De 
psychologische spanning is te snijden. Alle 
burgers denken dat zij het doelwit zijn. Miss-
chien had ik Audie Murphy toen al in de Zan-
dvoortse bioscoop Monopole in The Gunrun-
ners gezien, een matige remake van To have 
and have not  van Howard Hawks met Audie 
Murphy in de rol die Humhrey Bogart had 
gedaan. Dat was niet indrukwekkend. Zijn 
westerns heb ik nooit in Zandvoort kunnen 
zien en in Haarlem bleef het bij No name on 
the bullet. Ik denk dat de sterkste factor van die 
Audie Murphy films was dat je als kijker wist 
dat hij in de oorlog zo’n twee honderd moffen 
had afgemaakt en dat dwong respect af. Hij 
was geen groot acteur, maar hij had préséance 

en je voelde dat hij gevaarlijk was. Ondanks 
zijn babyface. Meestal sloeg hij in zijn  films 
al heel snel iemand tegen de vlakte of trok 
razendsnel zijn revolver. Dat overtuigde zijn 
tegenstanders en de fans verwachtten niets 
anders. Ik heb dus lang moeten wachten om 
meer van zijn films te zien en die heb ik nu via 
Amazon aangeschaft. Hij stelt me niet teleur, 
Audie Murphy, de kleine John Wayne.
.
AUDIE TREKT TEN STRIJDE
Je zal maar geboren worden op 20 juni 1925 
in een plattelandsgezin van twaalf kinderen 
(twee stierven er). Er was altijd armoede. 
Audie was de zevende uit het gezin van twaalf. 
Zijn vader was een landarbeider, maar vanaf 
zijn vijfde werkte Audie met broers en zus-

 Audie Murphy in No Name on the Bullet The Gun Runers op z’n Nederlands
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Veel kwam op de schouders van Audie te 
rusten en toen op 7 december Amerika na 
de aanval op Pearl Harbour door Japan ten  
strij de trok besloot Audie Murphy in dienst te 
gaan. Hij voorzag eenzelfde toekomst als die 
van zijn ouders, wegens gebrek aan educatie. 
Maar als militair had hij een inkomen dat naar 
de Murphy-kinderen kon gaan die niet in een 
weeshuis terecht waren gekomen. Hij was een 
magere teenager met een babyface en hoewel 
het leger zat te springen om jonge rekruten 
kwam hij niet in aanmerking. Hij werd zowel 
voor de marine als het leger geweigerd. Met 
zijn zus vervalste hij zijn geboortebewijs zodat 
leek dat hij in 1924 was geboren en daarmee 
kon hij toch jong het leger in waar hij door de 
intensieve trai ning  flauw viel en de bijnaam 
“baby” kreeg.
   De commandant wilde dat Audie een bak-
kers- of koksopleiding zou volgen-ver van het 
slagveld vandaan, maar Audie weigerde en zei 
dat hij liever de gevangenis inging. Zijn kop-
pigheid werd beloond met een lange opleiding 
in Fort Meade en na lang aandringen ging hij 
in 1943 met de troepen naar Noord-Afrika. 
Maar veel actie was er niet, want de Duitsers 
hadden zich al overgegeven. De commandant 
zag Audie nog steeds niet zitten als frontsol-
daat en stuurde hem naar het hoofdkwartier 
om loopjongen te worden. Ik kan me zijn 
gezichtsuitdrukkingen heel goed voorstel-
len toen hij klein gehouden werd. Het zit in 
veel van zijn films. Hij houdt zijn woede in, 
ondergaat de vernederingen en gaat dan tot 
actie over. Hij ging stiekem op patrouilles en 
verkenningstochten mee en de commandant 
kwam dat natuurlijk te weten: ”Wat wil je, 
wil je graag dood? Ik heb geprobeerd jou een 

 Audie Murphy tijdens Wereldoorlog II

sen mee. Er was weinig tijd om te spelen, laat 
staan om naar school te gaan. Volgens Audie 
was het een volle baan om te overleven. Maar 
om hem heen wisten ze dat hij intelligent was 
en vastberaden om “iemand te zijn”.
   Waar hij dol op was, waren de verhalen over 
de Eerste Wereldoorlog van zijn ooms. Het 
leek  allemaal heel erg  glorieus en spannend 
wat ze hadden meegemaakt. Toen hij veertien 
was  (in 1939) verliet hij voorgoed de school 
en ging op zoek naar baantjes om het gezin 
te onderhouden. De crisis was hard aangeko-
men en wat helemaal een ramp was: de vader 
ging er in 1940 vandoor, zodat de moeder het 
gezin nauwelijks meer kon runnen. Ze werd 
ziek en stierf in mei 1941. Hij was er kapot van 
en hij haatte zijn vader.
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plezier te doen. Nu zal ik mij zelf eeen plezier 
doen.  Jij gaat terug naar de linie  en daar blijf 
je tot je zo genoeg hebt van vechten  dat je er 
van kunt kotsen. “ Hij werd naar het front ges-
tuurd met de woorden: “Go back tot he front 
and give them hell !!”

TO HELL AND BACK
En hij kreeg zijn actie. Tien seconden nadat 
het eerste schot op hem was gelost,  ontdekte 
hij dat schietpartijen geen glamour hadden. In 
Messina ging een deel van het regiment de riv-
ier over en kwam onder vuur te liggen. Audie 
bleef achter om een machinegeweerstelling te 
bewaken. Veel van de troepen werden gedood. 
Hij maakte ongelooflijk veel gevechten mee 
en zag hoe zijn kameraden sneuvelden. Audie: 
“Voortdurend bonkt die ene vraag door mijn 
hersens, zal het ditmaal mijn beurt zijn?” Hij 
was van soldaat naar korporaal naar sergeant 
bevorderd. Hoe meer vrienden hij verloor hoe 
groter zijn woede werd.
   Audie: “Moe en vol ergernis worden we in 
een kwaadaardige stemming wakker. Een 
krankzinnige moordlust maakt zich van 
ons meester. Het liet ons onverschillig of we 
bleven leven of dood gingen.” 
  Naarmate de oorlog zijn einde naderde 
werden de Duitse troepen steeds fanatieker. 
Het aantal slachtoffers aan geallieerde zijde 
was groot en Audie ontdekte dat hij veel van 
zijn kameraden verloor, wat hem fanatieker 
maakte. Maar hij vroeg zich natuurlijk af wan-
neer hij eraan ging. Het was surrealistisch dat 
hij staande bleef in de hel waaruit hij niet kon 
ontsnappen.
   Intussen werd hij bevorderd en kreeg hij 
steeds meer medailles. Over de schietpartti-

jen zei hij: “Ik was heel bang als er een gevecht 
ging plaats vinden. Het oude instinct van zelf-
behoud is iets waar je het eerste aan denkt. 
Maar als de strijd gaande was, sloot ik een 
gedeelte van mijn geest af en mijn training en 
discipline namen over. Ik deed wat ik moest 
doen. Maar ik ging nooit de strijd aan zonder 
het gevoel te hebben dat een koude hand 
mijn ingewanden pakte en ze fijnkneep tot ze 
nootjes waren.”
   De enige pauzes die hij kreeg. waren bij een 
malaria aanval. Uiteindelijk zou hij gewond 
raken en afgevoerd worden naar een lazaret, 
maar hij kwam weer terug voor een strijd  bij 
een rivier met Duitsland aan de andere kant. 
Toen bij Holtzwhir om twee uur ’s nachts 
de Duitsers aanvielen met zes tanks en een 
paar honderd man infanterie waren er na de 
gevechten van de 128 man Amerikaanse troe-
pen nog maar 40 man over. Audie Murphy 
was als tweede luitenant nog de enige  van 
de zeven officieren. Hij nam plaats op een 
tankdestroyer en gewapend met een machi-
negeweer ging hij op de vijand af. Hij raakte 
zo veel mogelijk Duitsers en gaf hun positie 
aan de artillerie door. Hij liet zich daarna van 
de destroyer vallen en trok opnieuw met zijn 
overgebleven manschappen op tegen de vij-
and. Er waren nog maar kleine verzetshaar-
den overgebleven en ze konden de vijand nu 
gemakkelijk verdrijven.
   Aan het einde van de oorlog was Audie 
Murphy benoemd als verbindingsoffi-
cier waardoor hij praktisch niet meer in de 
gevechtslinie kwam. Audie Murphy: “Oorlog 
is als een pak ratten: het neemt iets van je weg 
en het laat er iets voor achter. Het brandde me 
op bepaalde manieren op zodat ik ne nu, op 



7 Film Fun #42

mijn een-en-dertigste, als een oude man voel, 
maar ik gedraag me nog steeds als al een dom 
jochie. Ik groeide te vroeg op. Je leeft zo erg 
op nerveuse spanning dat je in elkaar zakt als 
het voorbij is.”

OORLOGSHELD IN HOLLYWOOD
Toen hij naar Amerika terugkeerde in juni 
1945—een maand na de capitulatie van Duits-
land—kreeg Audie Murphy in Texas de ont-
vangst van een held. Op 16 februari was hij 
bevorderd tot eerste luitenant en hij had de 
meeste onderscheidingen van alle militairen 
in WO2: de Medal of Honor, de Distinguished 
Service Cross, de Silver Star, het Legioen van 
Verdienste, de Bronzen Ster, de Purple Heart, 
de Departmen of the Army Outstanding Civi-
lian Service Award, de Good Conduct Medal, 
de Presidential Union Citation, de American 

Campaign Medal, De European-African-
Middle Eastern Campaign Medal, de World 
War 2 Victory Medal, de Army of Occupation 
Medal, de Armed Forces Reserve Medal, Rid-
der in het Legioen van Eer, de Croix de Guerre 
met zilveren ster, de Croix de Guerre 1939-
1945 met Palm, de French Liberation Medal, 
het Belgische Oorlogskruis, Toestemming tot 
het dragen van de Nestels van het Croix de 
Guerre, Drager van het Combat Infantryman 
Badge, Drager van het Marksmanship Badge 
en Drager van de Expert Badge. 
   Maar al die onderscheidingen namen niet 
weg dat Audie Murphy  last had van slapeloos-
heid, depressies en nachtmerries ten gevolge 
van de vele gevechten die had meegemaakt. 
Hij kreeg een coverfoto op Life Magazine, 
getooid met veel medailles.  Hij trouwde met 
de beeldschone jonge actrice Wanda Hendrix, 

De meest gedecoreerde soldaat  Murphy trouwt met filmster Wanda Hendrix
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maar ze hield het niet vol met de getraumati-
seerde Audie. Hij kocht een huis in Farmers-
ville voor zijn oudste zus en haar man en hun 
drie kinderen en de bedoeling was dat daar 
ook zijn zuster en twee broers zouden gaan 
inwonen, maar zes kinderen werd te veel en 
Audie nam ze uiteindelijk op.
   James Cagney zag de foto in Life en nodigde 
Audie Murphy uit naar Hollywood te komen. 
De vraag is of Audie onder de indruk was van 
de beroemde filmster James Cagney. Vermoe-
delijk had hij in zijn jeugd geen geld en tij-
dens de oorlog geen tijd om een film te zien. 
Hooguit had hij foto’s van Cagney in een film-
blaadje gezien in een kiosk, maar de uitnodi-
ging sloeg hij niet af. James Cagney daaren-
tegen was beroemd geworden met de rollen 
van keiharde, bijna psychopathische, gang-

sters die zijn tegenstanders in groten getale en 
veel jaren lang op het witte doek neerschoot. 
Cagney was de fake held; Murphy de echte en 
James Cagney, die een expressieve manier van 
acteren had en een kleine man was, had dat 
kleine postuur met Audie gemeen, maar niet 
zijn karakter. Cagney was waarschijnlijk heel 
erg geïnteresseerd (als acteur) in die kalme 
oorlogsheld.
  Er is niets bekend over die ontmoeting en  
hoelang Cagney zich bezig hield met Audie, 
maar de ex-militair bleef in Hollywood han-
gen en bedacht dat hij ook wel acteur kon 
worden. Niet in de zin om echt te acteren, 
maar om actie in films uit te voeren.
   Audie: “Acteren is dagdromen en ik heb mijn 
hele leven gedagdroomd. Het  was de enige 
manier om uit mijn dagelijks bestaan te vluch-

 Audie Murphy krijgt in Hollywood uitleg  van James Cagney over de werking van een camera.
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ten”. Over zijn keuze om naar Hollywood te 
gaan: “Ik kwam naar Hollywood omdat ik 
nergens anders naartoe kon. Als acteur ben ik 
een goede stuntman”.
   Hij was een beroemd soldaat, maar in Hol-
lywood was hij als zoveel nieuwkomers een 
“nobody”.  Hij ging met dramacoachen wer-
ken en uiteindelijk kreeg hij in 1948  een  klein 
rolletje in Texas, Brooklyn & Heaven. Daarna 
kwam Beyond Glory met Alan Ladd die moet 
bewijzen dat hij niet verantwoordelijk is voor 
de dood van een mede-officier. Voor Audie 
een goede leerschool om Alan Ladd aan het 
werk te zien. Ook een klein acteur met wei-
nig expressie die een held was in actiefilms.          
    De filmstudio kon weinig doen (lees: reclame 
maken) met Audie Murphy in kleine rolletjes. 
Zijn acteren werd als adequaat beschouwd en 

hij kreeg een rol als juvenile delinquent in Bad 
Boy. Door het succes van die film kreeg een 
contract van Universal Pictures met een sala-
ris van $ 2500.- per week, dat is dus $ 130.000 
per jaar. Niet slecht voor een country boy die 
nog  nooit wat had verdiend. Audie was er 
laconiek over: “Ik werk met een grote handi-
cap, ik heb  geen talent.”

WESTERNHELD
Hij maakte meteen in 1950 zijn eerste western 
The Kid from Texas, waarin hij Billy the Kid 
speelde. Het acteren was bijzaak, waar het om 
ging was het paardrijden en schieten. En dat 
deed hij voortreffelijk. In 1949 schreef hij met 
David McClure als ghostwriter zijn autobio-
grafie To Hell  and Back die een bestseller werd 
en zijn positie als filmster verstevigde. Audie 

 Cover van eerste druk (1949) van Murphy’s autobiografie.
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BOVEN: Audie in Bad Boy (1949 ). ONDER:  in Beyond Glory (1948) met Allan Ladd en Donna Reed.
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BOVEN: in The Kid from Texas (1950 ). ONDER:  in The Red Badge of Courage(1951) met (cartoonist) Bill Mauldin
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schreef een deel zelf, maar de rest vertelde hij 
aan McClure. Ze reisden naar Frankrijk waar 
Audie Murphy een paar onderscheidingen 
kreeg en waar ze de slagvelden bezochten.
   In 1951 werd hij door John Huston uitge-
zocht om de hoofdrol van laffe soldaat te spe-
len in de verfilming van Stephen Crane’s boek 
The Red Badge of Courage. Maar het publiek 
had weinig op met  oorlogsheld Audie Murphy 
die voor een lafaard in de Burgeroorlog moest 
doorgaan. De film flopte.
   De terugkeer naar de slagvelden, het schrij-
ven van de autobiografie en het spelen in een 
oorlogsfilm (ook al was het de Burgeroorlog) 
bevorderden niet de mentale staat van Audie 
Murphy. Wanda Hendrix gaf het uiteindelijk 
op en scheidde van Murphy.
   Toen Audie Murphy in 1965 veertig was (en 
zo’n veertig films had gemaakt, meest wes-
terns) concludeerde hij cynisch: “Ik geloof dat 
mijn  gezicht nog steeds hetzelfde is en dat  
zijn de dialogen ook. Alleen de paarden wor-
den gewisseld.”
   Hij had wel wat geluk gevonden in zijn  
tweede huwelijk met Pamela Archer bij wie 
hij twee zoons kreeg: Terry, geboren 14 mei 
1952 en James (bijgenaamd Skipper) 24 maart 
1954. Pamela hield het met hem uit tot zijn 
vroegtijdige dood in 1971.
   Veel plezier beleefde hij aan het schrijven 
van country en western liedjes waarvan er 
een door Dean Martin werd gezongen. Net 
als het leger is de westernfilmwereld een 
eigen gemeenschap die wel bij Hollywood 
hoort, maar  toch ook weer een apart gebeu-
ren is. Misschien dat Audie Murphy iets van 
die kamaderie bij zijn westerns terugvond. 
Bovendien had hij tegenspelers die net als hij 

veteraan waren en in WO2  gevochten had-
den. Bijvoorbeeld James Stewart (Night Pas-
sage), Burt Lancaster (The Unforgiven), Den-
nis Weaver (Column South), Hugh O’Brian 
(The Cimarron Kid), Eddie Albert (The Gun 
Runners); Kenneth Tobey (7 Ways from Sun-
down). Het gaf een veilig gevoel dat ze dezelfde 
oorlogsachtergrond hadden.

TO HELL AND BACK, THE MOVIE
Universal wilde beslist To Hell and Back ver-
filmen en ze waren bereid om er een grotere 
film met Audie Murphy van te maken dan hij 
gewend was. Audie aarzelde en voelde dat hij 
weer in de wereldoorlog zou worden terug-
getrokken. Misschien was het beter om een 
jonge acteur die bij Universal snel carriere 
maakte en met wie hij in Sierra en Kansas 
Raiders had gespeeld, de hoofdrol in To Hell 
and Back te geven. Audie  “Ik geloof niet dat 
ik het juiste type ben, misschien kan Tony 
Curtis het doen.”
    Dat was natuurlijk belachelijk. De film ging 
over Audie Murphy en die moest dan ook 
zichzelf spelen. En zo gebeurde het ook en 
met veel succes. In feite werd het de meest 
succesvolle film van Universal totdat twintig 
jaar later Jaws gemaakt werd.
   To Hell and Back was ook een echt goede film 
met vakmanschap gemaakt door Jesse Hibbs, 
een van de vaste regisseurs van de Audie 
Murphy-films. Maar voor Audie Murphy was 
het toch weer een pijnlijke confrontatie met 
zijn verleden, ook al waren de kogels blanks 
en de ontploffingen fake. De emoties die hij 
moest oproepen voor het verlies van zijn 
medesoldaten waren echt. Het verhaal was 
behoorlijk realistisch, maar het einde heel 
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TO HELL AND BACK (1955). BOVEN: Audie Murpy in het gevecht bij Holtzwhir (pag. 6). ONDER: Hij rekent fanatiek af met Duitse soldaten.
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erg patriottistisch met het 
opprikken van de onderschei-
dingen, de legerparades en 
bombastische marsmuziek. 
Murphy bedong dat er boven 
in het beeld  opnamen ver-
schenen van de personages 
die in de film het leven gela-
ten hadden. Goed, dan wel 
niet de echte soldaten, maar 
via de acteurs wel een eerbe-
toon aan hen.
   In 1955 werd Audie Murphy 
uitgeroepen tot populairste 
westernster door de filmdistributeurs, maar 
zelf zei hij cynisch: “Natuurlijk houden ze van 
me. Ik ben een twee-zakken-man.Tegen de 
tijd dat ik klaar ben met het neerschieten van 
de boeven hebben de bezoekers twee zakken 
popcorn verorberd!”
   Het lukte hem maar een enkele keer in een 
kwaliteitsfilm te komen. Dat betekende dan 
dat hij een tweede hoofdrol kreeg. In Night 
Passage in 1957 was hij de broer van James 
Stewart, in The Unforgiven in 1960 de broer 
van Burt Lancaster en in The Quiet American 
in 1958 een CIA-agent tegenover Michael 
Redgrave. Het waren tenminste films waar 
hij trots op kon zijn. Maar hij ontdekte ook 
dat in de jaren zestig de belangstelling voor de 
westerns in de bioscoop verplaatst was naar 
de tv met series als  Gunsmoke, Rawhide, High 
Chapparel, Bonanza. Audie´s commentaar: 
“ Al die westernseries op tv hebben de film-
markt verpest. Ik ben de enige die nog over is 
in de bioscopen.”  
Zijn filmcarriere liep terug. Privé ging het ook 
slechter. Hij sliep met een pistool onder zijn 

kussen. Zijn schuld ten aan-
zien van zijn verloren vrien-
den in de oorlog nam toe. Hij 
nam teveel medicijnen, drugs, 
begon te gokken en met andere 
vrouwen om te gaan. En hij 
raakte verwikkeld in slechte 
zaken die hem al zijn geld 
kostte. In 1970 haalde hij de 
kranten toen hij ruzie met een 
man  kreeg, in gevecht raakte 
en zijn pistool afschoot. Hij 
werd vrijgesproken, maar het 
deed zijn  reputatie geen goed.  

   Hij had in 1967 zijn laatste western gemaakt 
40 Guns to Apache Pass  en pas twee jaar later 
had hij een cameo-rol als Jesse James in  A 
Time for Dying van Budd Boetticher die met 
veel succes zeven interessante westerns had 
gemaakt met Randolph Scott, maar daarna 
zijn carrière naar de knoppen had zien gaan 
en in Mexico bijna omkwam. In die cameo 
zag Audie er oud en opgeblazen uit, hij was 
pas 44. Hij moest de jonge scherpschutter 
Richard Lapp de wijze raad geven dat hij een 
vaste hand moest hebben om een goede gun-
fighter te zijn. Aan het einde van de film laat 
Lapp in een mooi slow-motion-shot de pis-
tolen door zijn zwetende handen vallen en 
wordt doodgeschoten.
   Boetticher en Audie Murphy waren van 
plan in navolging van Boettichers vruchtbare 
samenwerking met Randolph Scott ook wat 
interessante westerns samen te maken. Regis-
seur Don Siegel die vroeger twee kleine films 
met Audie had gemaakt, Duel at Silvercreek 
en The Gun Runners, was inmiddels een top-
regisseur geworden dankzij zijn samenwer-

 Costuumtest voor Tumbleweed (1953)
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BOVEN: met Georgia Mol in The Quiet American (1958).  ONDER: Doug McClure, Burt Lancaster, Audie Murphy en Audrey 
Hepburn in The Unforgiven (1960)
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king met Clint Eastwood. Hij zag wel iets in 
de casting van Audie Murphy als de Zodiac-
moordenaar in Dirty Harry  tegenover Clint 
als inspecteur Harry Callahan.Een cynisch 
stukje casting.
   Maar het kwam er allemaal niet van. Op 
28 mei 1971 kwam Audie Murphy—met vijf 
anderen—om in een vliegtuigongeluk bij 
Catawba in Virginia toen ze een zakenreis 
maakten in een privévliegtuig. Murphy werd 
met alle militare eer op de National Arling-
ton Cemetery in Washington begraven, een 
ceremonie die hij verdiende. Maar er was 
niet zoveel belangstelling meer voor Audie 
Murphy omdat Amerika diep verwikkeld was 
in het conflict met Vietnam waar dagelijks 
veel militairen omkwamen.

NABESCHOUWING
De laatste film die Audie Murphy maakte (als 
we zijn cameo in A Time for Dying even niet 
meerekenen) was in 1966, The Texican. Dat 
was een western die in Spanje werd gemaakt. 
Weliswaar met een van zijn vaste regisseurs, 
Lesley Selander, en Broderick Crawford als 
zijn tegenstander, maar het was geen Holly-
wood-productie. Toen hij stierf had hij al vijf 
jaar geen film meer gemaakt. De spaghetti-
western had de kleine Amerikaanse western 
verdrongen. Het is zelfs waarschijnlijk dat 
Budd Boeticher en Audie Murphy nooit meer 
financiering hadden kunnen vinden voor hun 
westerns.
Van 1973 tot 1977 zat ik wekelijks in de Royal 
om een actiefilm te zien, want zo redeneerde 
Het Parool waar ik filmcriticus was: we bespre-
ken alle filmgenres. En zo zag ik kung fu, 
blackploitation, spaghettiwesterns en Ame-

rikaanse misdaadfilms met veel  autochases. 
Audie Murphy en andere kleine westerns ben 
ik er nooit meer tegengekomen. Zelfs John  
Waye die nog een leven als westernheld had, 
werd overvleugeld door het werk van  een 
nieuwe regisseur: Sam Peckinpah.
   A Time for Dying zag ik in een eenmalige 
voorstelling in het Utrechts Film Festival, 
maar daar bleef het bij. De film kwam niet 
uit in de Nederlandse bioscopen. In datzelfde 
jaar ging in Londen in een West End-bioscoop 
uitgerust met 70 mm projectie Peckinpah’s  
bloedige western The Wild Bunch in premi-
ère. Ik was er bij. Peckinpah had het geweld 
van Vietnam dat de tv-kijkers elke avond 
zagen, verplaatst naar  het genre van de wes-
tern en met veel slow-motion opnamen zag je 
hoe zijn ‘helden’ aan stukken werden gereten 
door machinegeweren. Sam Peckinpah was 
een geweldige filmmaker en overtroefde zijn 
Italiaanse collega’s. Na afloop stond ik op Lei-
cester Square naar adem te happen.
   Als ik in de jaren zestig nog zo’n ouderwetse 
western wilde zien ging ik naar een nacht-
voorstelling in de Cinetol (in de Tolstraat). 
Daar draaiden westerns van Anthony Mann, 
Andre De Toth, Budd Boetticher of Rudolf 
Maté. Als je vroeg kwam dan kreeg je eerst 
Bob Dylan te horen  (elke week dezelfde 
songs). Tegen de tijd dat de hoofdfilm begon, 
hadden de bezoekers zo veel stickies gerookt 
dat er een hasjieswalm hing, waarin je met een 
wat wazig gevoel naar die ouderwetse cowboy 
films keek. Ik denk er met plezier aan terug.

                                         —Thys Ockersen
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ERIC 
CAMPBELL

De 
Nemesis 

van Chaplin
Uit: The Cure
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Alfred Eric Campbell deed 
eind negentiende eeuw zijn 
eerste acteurservaringen op in 
Schotland en Wales bij rondreizende ‘fit up’-
gezelschappen, zo genoemd omdat ze speel-
den in feestzalen en cafés waar ze met eigen 
decorstukken snel een bühne opbouwden. 
Melodrama’s waren dagelijkse kost. In een 
jaarboek schreef Campbell: “Het was in het 
begin moeilijk voor mij om overtuigend te 
zijn in die voor mij zeer onnatuurlijke, hero-
ische rollen, maar ik realiseerde me dat het 
soort mensen waarvoor we optraden, mensen 
van die klasse, in hun helden geloofden. Ik be-
gon me gewoon in te leven in die rollen. Dat is 
mijn advies aan de jongelui die net beginnen: 
je kunt je ‘t best inleven, de rol ‘leven’ zolang 

je op de planken staat. De rest is 
gemakkelijk.”
   Na verloop van tijd promo-

veerde Campbell van fit-ups tot music-halls, 
waar hij ook als zanger optrad. In maart 1901 
vond hij zichzelf voldoende gesettled om te 
trouwen met de 24-jarige actrice Gertrude 
Robotham. Blijkens documenten van de bur-
gerlijke stand was hij geboren op 26 april 1880 
en dat zal de reden zijn geweest dat hij bij zijn 
trouwen liet noteren dat hij 27 was. Ook in die 
tijd was de huwbare leeftijd 21 jaar en dat was 
hij net niet. Als beroep gaf hij op: handelsrei-
ziger! Na een jaar werd een dochter geboren, 
Una Clarence Campbell. Vader Eric kreeg 
veel werk in die eerste tien jaren van de vo-
rige eeuw en het duurde niet lang of hij mocht 

CHAPLIN moet vooraan hebben gestaan bij het uitdelen van heavies, want een geweldenaar 
als Eric Campbell is een zeldzame bonus voor iedere komiek uit die beginjaren van de 
filmindustrie. Popeye kreeg Bluto (later Brutus) die dicht in de buurt komt, maar die is niet 

echt, want getekend. Campbell schminkte zich zo hevig met zware wenkbrauwen en zwartom-
rande ogen dat hij ook op een tekenfilmfiguur begon te lijken, maar hij was een mens van vlees 
en bloed, een acteur die een angstaanjagende rol speelde. Een beminnelijke man ‘in het echt’, 
zei men. Hij had een tragisch levenseinde. Toen hij sneuvelde bij een auto-ongeluk was hij 37 
jaar. Zijn loopbaan bij de film had nauwelijks een jaar geduurd, maar bleef generaties lang een 
onuitwisbare indruk maken.

door Bram Reijnhoudt

Eric Campbell met zijn dochtertje Una Eric Campbells vrouw Gertrude Robotham
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zijn fraaie bariton laten horen in populaire 
operettes van Gilbert & Sullivan.  Een ander 
juweel in zijn kroon was de onverwoestbare  
pantomime Dick Whittington (dit jaar weer 
met de Kerst in Londen), die in 1910 in Liver-
pool werd opgevoerd met een cast van tachtig 
spelers onder wie Eric Campbell als de sultan 
van Marokko, wiens territoir van ratten wordt 
gezuiverd door de kat van Whittington. Het 
kon niet uitblijven, het oog van music hall-
koning Fred Karno viel op Campbell, zoals hij 
ook Charles Chaplin en Stanley Jefferson (la-
ter Laurel) ‘ontdekte’.

Chaplin en Laurel vertrokken in 1913 onder 
de hoede van Karno naar Amerika, Campbell 

zou een jaar later volgen. Hij maakte de reis 
onder minder armoedige omstandigheden 
dan zijn twee collega’s. Hij had een eersteklas 
kaartje voor het lijnschip ‘SS Minnehaha’, be-
taald door Amerika’s grootste impresariaat in 
het lichte genre, Klaw & Erlanger.

Het Mutual-contract
Op 26 februari 1915 tekende Chaplin in het 
Astor Hotel in New York een contract dat het 
tot de best betaalde artiest in de amusements-
branche maakte. De filmmaatschappij Mu-
tual betaalde hem een jaarsalaris van $26,500 
voor een serie van twaalf films. Voor de pro-
ductie werd een apart bedrijf opgericht, de 
Lone Star Film Company met een eigen stu-

Pantomime Dick Whittington in Liverpool 1910. LINKS: snapshot in de kleedkamer met Campbell (midden) en RECHTS 
galafoto van Campbell als de sultan van Marokko in deze panto.
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dio waar Chaplin met een tempo van een film 
per maand kluchten zou afleveren waarin hij 
zelf de hoofdrol had en die hij ook zelf mocht 
regisseren. De ondertekening van het Mutual-
contracts werd voor het nageslacht vastgelegd 
door een horde fotografen en filmers.
Charlie was in 1917, twee jaar na zijn filmde-
buut bij Keystone en de daarop volgende peri-
ode bij Essenay, al op het hoogtepunt van zijn 

roem. Chaplin-poppetjes werden overal ver-
kocht, er werden liedjes over hem geschreven, 
look-alike-wedstrijden trokken honderden 
men sen en ook in filmkluchten werd hij volop 
geïmiteerd. De kranten schreven dat een ware 
‘Chaplinitis’ was uitgebroken. Omdat film 
in die dagen zwijgend was, verspreidde zijn 
roem zich moeiteloos over de hele wereld.

Charles en zijn broer Sydney die zijn zaak-
waarnemer was, besloten na de onderteking 
nog een weekje in New York te blijven. Ze 
troffen het, want in Cohan’s Theatre op Times 
Square ging een nieuwe musical in première, 
Pom-Pom, een showcase voor de grote ster 
Mitzi Hajos. Na afloop gingen de Chaplins 
achter de coulissen op zoek naar hun oude 
collega Eric Campbell, die een niet onbelang-
rijke rol in de show had en die onmiddellijk 
afzag van een verdere zangcarrière toen hem 
een contract werd aangeboden als tegenspeler 

LINKSBOVEN: Charlie toont vol trots de cheque aan zijn 
broer en zaakwaarnemer Sidney na de ondertekening 
van het Mutual-contract. Links John Freuler, directeur 
van Mutual. HIERNAAST: Programma van de show 
die Charlie en Sidney in New York bezochten, met Eric 
Campbell in de rol van theatermanager. HIERBOVEN: In 
Los Angeles wordt gebouwd aan het decor van Chaplins 
eerste film met Campbell, The Floorwalker. Het staketsel 
voor de befaamde roltrap is al te zien.



22 Film Fun #42

van Charlie. Goed gezien, zou je denken, want 
wie kent nu nog Mitzi Hajos?

Toen Campbell in maart 191 met vrouw en 
kind in Hollywood arriveerde, was op het ter-
rein van de Lone Star Studio het decor van 
een warenhuis in opbouw. Het zou dienst 
doen voor Chaplins eerste Mutual-tweeakter 
The Floorwalker, die in de herinnering blijft 
door capriolen op een roltrap. Het idee daar-
voor had Charlie bij het winkelen in New York 
opgedaan. Belangrijker dan de roltrap was het 
eerste optreden in deze tweeakter van die an-
dere vondst uit New York: Eric Campbell,  de 
Nemesis, de Goliath, de Boeman van Charlie.
Chaplin wist hoe belangrijk de introductie 
van zijn ‘heavy’ was. Hij was gewend zichzelf 
te presenteren als het middelpunt van zijn 
films, maar in The Floorwalker laat hij verstek 
gaan in de eerste vijf minuten van de totale 
speelduur van twintig. Het is Eric die hem 

voorgaat. Dat gebeurt door middel van een 
spannende camerabeweging die uitzonderlijk 
is voor Chaplin, die bijna altijd de actie liet 
spelen voor een statische camera.  Het intro-
shot begint met een close-up van een hand 
die een brief vasthoudt en eindigt na een glij-
dende beweging  bij het hoofd van Campbell, 
zwaar opgemaakt met zwartomrande ogen, 
een aangeplakte, warrige baard met hangende 
punten als onsmakelijke stalagtieten en zware, 
‘vliegende’ wenkbrauwen, omhoog wijzend 
langs zijn slapen. (Vermoedelijk is deze make-
up ontleend aan de operette The Mikado van 
Gilbert en Sullivan.) Het shot wordt gevolgd 
door een ‘insert’ van de brief, waaruit blijkt 
dat Eric, de bedrijfsleider van het warenhuis 
een ladenlichtende schurk is. Wat wij al dach-
ten!

Eric Campbell was Charlie’s formidabele te-
genspeler in elf van de twaalf Mutual-films, 

De camera ‘pant’ van Erics hand naar de close-up van zijn hoofd. Zo wordt Campbell geïntroduceeerd door Chaplin en 
zijn vaste cameraman Roland Totheroh.
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een serie waarin we de ontwikkeling van 
Chap lin ziet van het gooi-en-smijt-genre naar 
meer  samenhangende verhalen die ook ruim-
te laten voor dramatische en romantische 
momenten. In The Floorwalker domineert de 
slapstick nog, Charlie en Eric hebben weinig 
scènes samen. Als ze samen zijn, worden de 
fysieke verschillen uitgebuit. Campbell was 1 
meter 90 lang en woog 136 kilo. Chaplin woog 
maar 57 kilo bij een lengte van 1 meter 68. 
Hij wordt moeiteloos door zijn Nemesis aan 
de nek opgetild en door elkaar gerammeld. 
maar dat is zo ongeveer het ergste wat hem 
overkomt. Echter, de dreiging blijft, want als 
duidelijk wordt dat de twee niet alleen zijn, 
laat Campbell los en zegt via een tussentitel:  
“Shh — We are watched. I will kill you some 
time later.” 
Op zijn beurt blijft ook Eric in deze eerste 
film buiten schot: een klap op zijn kop met 
een bureaula uitgezonderd en daar is Charlie 
niet eens verantwoordelijk voor. Die beperkt 
zich hoofdzakelijk tot  een een paar achter-
waartse trappen tegen Erics omvangrijke ach-
terste, een actie die trouwens die opvallend 
veel in de Mutual-reeks voorkomt.

Naarmate de serie vordert, wordt Campbell 
rol belangrijker en steeds heftiger wordt de 
strijd met Charlie. Nooit krijgt hij de kans zijn 
kleine, watervlugge plaaggeest de das om te 
doen en altijd is het het slachtoffer, vaak als 
gevolg van  regelrechte wreedheden— alles 
om te lachen natuurlijk, maar de Mutuals zijn 
in Engeland niet voor op dvd uitgegeven met 
het advies ‘parental guidance’. We noemen 
twee voorbeelden: de straatlantaarn en de 
valkuil. De gaslantaarn wordt in Easy Street 

door boeman Eric kromgebogen om indruk 
te maken op politieagent Charlie, die vervol-
gens op Erics rug springt en het lichthuis van 
de lantaarn gebruikt om Eric gas toe te dienen 
tot hij bewusteloos ter aarde stort. In Behind 

De bureaula in The Floorwalker, de gaslantaarn in Easy 
Street en de valkuil in Behind the Screen.
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the Screen wordt Eric aan zijn nek klem ge-
zet tussen de deurtjes van een valluik die door 
Charlie met geweld via een hefboom worden 
dichtgetrokken.
   Van zijn kant is Campell wel groot en sterk, 
maar niet echt gemeen. Een uitzondering is 
The Vagabond, waarin hij als zigeunerhoofd-
man een zielig, ontvoerd meisje met de zweep 
aftuigt. Hij wordt onschadelijk gemaakt als 
Charlie hem vanuit de hoogte met een knup-
pel op het hoofd slaat. The Vagabond, de 
derde in Mutual-reeks, is in elk opzicht een 
uitzondering vanwege het grote keukenmei-
denromangehalte met romantische scènes 
tussen Chaplin en Edna Purviance, zijn vrou-

welijke ster met wie hij in die dagen een ver-
houding had. 
Chaplin had weinig vrienden, maar volgens  
bronnen uit die tijd kon hij goed met Camp-
bell opschieten. In zijn autobiografie noemt 
hij hem niet, maar dat overkwam ook andere 
vrienden, met name Stan Laurel.
Hij vond het in elk geval oké dat Campell in 
sommige van de latere films schaamteloos 
met Edna flirt. In mislukte, maar wel bewaard 
gebleven ‘takes’, is te zien dat dit soms tot on-
gewenste lachbuien tussen de spelers leidde.

De laatste film in de reeks, The Adventurer, 
kwam in de herfst van 1917 tot stand, waar-
mee hij zijn concractuele verplichtingen met 
bijna een half jaar overschreed.  Hij haalde 
de afgesproken productie van een film per 
maand niet, omdat hij steeds preciezer te 
werk ging, steeds vaker scènes over liet doen 
of langer nadacht over hoe het verder moest.  
In The Adventurer worden Edna en haar moe-
der door Charlie, een ontsnapte gevangene, 
uit de zee bij Santa Monica gered. Hij wordt 
eregast op een deftig feest dat door Edna aan-
gericht wordt, maar een jaloerse Campbell 
komt erachter dat Charlie gezocht wordt en 

The Vagabond. Campbell tuigt Edna Purviance af en wordt later met een welgemikte tik door  Charlie gevloerd.

Outtake The Adventurer. Edna Purviance kan haar lachen 
niet houden, als Campbell avances maakt
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Dit is het enige oorspronkelijke affiche waarop Eric Campbell een plaatsje kreeg, naast Edna Purviance.
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BOVEN: The Adventurer (met Marta Golden en Edna Purviance). ONDER: The Count
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BOVEN: The Rink (met Albert Austin op de voorgrond). ONDER: lunchuur in Behind the Screen.r
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een achtervolging begint.  Dan gebeurt iets 
wonderlijks. Als Charlie zijn belager stevig 
tussen schuifdeuren heeft vastgezet, drukt 
hij een vluchtige kus op Cambells beknelde 
hoofd voordat hij wegdartelt, het beeld uit.
Een mooi toeval, in het licht van de latere tra-
gische gebeurtenissen. Het is het laatste beeld 
van de twee samen. 

Nog voordat The Adverturer in september 
1917 in de bioscopen kwam, werd Campbell 
weduwnaar. Zijn vrouw overleed aan een 
hartaanval, kort na een etentje in een restau-
rant in Santa Monica, dicht bij hun huis. Een 
paar dagen later, toen zijn 15-jarige dochter 
een rouwjurk ging kopen, werd zij op straat 
aangereden en ernstig gewond.
Eric ging door een diep dal. Financieel ging 
het hem goed, Chaplin had hem een mooi 
contract aangeboden voor een nieuwe serie 
films bij National. Maar aangegrepen door 
verdriet begon hij te drinken– veel te drin-
ken.  Op een ongelukkig moment maakte hij 
kennis met een comedienne uit de wereld van 
het variété die de reputatie had een ‘golddig-
ger’ te zijn. Pearl Gilman was twee keer eerder 

met rijke mannen getrouwd en weer snel van 
hen gescheiden. Campbell werd haar derde, 
een maand na de dood van zijn vrouw. Zijn 
dochter, die herstellende was bij een vriendin, 
hoorde pas van het huwelijk toen zij drie we-
ken later weer thuis was.
Nog geen twee maanden na het huwelijk wil-
de Pearl scheiden. De beschuldigingen die zij 
tegen Campbell indiende waren van het des-
tijds gebruikelijke soort: mentale en fysieke 
wreedheid.
Een van de klachten was dat Eric haar in een 
restaurant had voorgesteld, tegen haar zin, 
aan een hoeladanseres en erbij had opgemerkt 
dat hij gek was op hoeladanseressen en dat 
zij even goed waren als zij, Pearl Gilman. In 
het bijzijn van vrienden had hij uitgeroepen: 
“Goddamn, take your feet down!” en hij had 
haar geslagen en vernederd. In een dronken 
bui had hij gezegd dat hij ooit met één slag 
een man had gedood en dat haar hetzelfde lot 
wachtte…

In afwachting van de uitspraak van de recter 
gaf Campbell alvast zijn bungalow in Santa 
Monica op om te verhuizen naar de Los 
Angeles Athletic Club (meer een chique hotel 
dan een club). Hij betrok een kamer naast 
die van Chaplin die er woonde omdat hij de 
privacy op prijs stelde. Voor Campbell gold 
dat net zo goed, want in anderhalf jaar was zijn 
roem tot grote hoogte gestegen. Voorlopig 
had hij niets te doen. Het wachten was op de 
oplevering van een nieuwe studio die Chaplin 
liet bouwen aan LaBrea Avenue. Hij was een 
dure werknemer en om iets van het verlies 
goed te maken was Chaplin bereid hem uit te 
lenen voor de nieuwe film van zijn collega en 

The Adventurer. Chaplin kust het tussen de schuifdeuren 
beknelde hoofd van Eric Campbell.



29 Film Fun #42

BOVEN: Campbell achter het stuur van zijn nieuwe auto. ONDER: Augstus 1917, Chaplin poseert met medewerkers op de dag dat de bouw van zijn nieuwe 
studio begint. V.l.n.r.: Chaplin, John Jasper (studiochef), Henry Bergman en Carlyle Robinson (acteurs), Eric Campbell, Albert Austin (acteur) en Charles’ broer 
Sydney. Albert Austin is gekleed als magiër omdat hij een toverstok gebruikt in een time-lapse filmpje dat Chaplin van de bouw van de studio liet maken.
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vriendin Mary Pickford, 
Amarilly of Clothes-Line 
Alley. Eric kreeg nu de 
kans om een ’normale’ 
dramatische rol te spelen.   
Het zou niet zover 
komen. Drie dagen na het 
begin van de opnamen, 
op 16 december 1917, 
reed Campbell na een 
feest, dronken achter 
het stuur, met grote 
snelheid om vier uur ’s nachts over Willshire 
Boulevard, op weg naar huis.  Op de kruising 
met Vermont Street verloor hij de controle 
over het stuur, kwam op de verkeerde weghelft 
terecht en botste frontaal op een tegenligger. 
Hij was op slag dood. Twee vrouwen in zijn 
auto werden licht gewond. Wat er met de 
andere automobilist is gebeurd, vermeldt de 
historie niet.
Campbells dochter, nu een wees met een 
verminking voor het leven, ging terug naar 
Engeland, waar ze ging wonen bij een tante in 
Nottingham.  Zij werd etaleur en overleed in 
1965. 

Omdat niemand de begrafenis van Eric 
Campbell wilde of kon betalen, bleef zijn as 
ruim dertig jaar lang op de plank bij meerdere 
crematoria.  Pas in 1952 meldde zich een 
anoniem persoon, slechts aangeduid als ‘office 
worker’, die geld neertelde voor een begrafenis 
op Rosedale Cemetery. Helaas werd niet 
genoteerd, waar het graf precies ligt.

En nog is het verhaal niet uit. Op een regen-
achtige dag in 1996 verzamelde zich in het 

Schotse stadje Dunoon 
een klein gezelschap 
om getuige te zijn van 
de onthulling van een 
gedenkplaat ter ere 
van Eric Campbell. 
Dunoon ligt in het 
Westen van Schotland 
in het district Argyll 
en Bute, een woest en 
verlaten landschap, 

doorsneden door lange 
zeearmen. Vroeger was Dunoon een geliefde 
aanlegplaats voor de stoomboten volgeladen 
vacantiegangers uit Glasgow op een dagje uit. 
Het stadje lag bovendien in een gebied, waar 
de clan van Campbells lange tijd de baas was. 
Dunoon stond te boek als Erics geboorteplaats. 
Vandaar de herdenking, die was opgezet 
door het Schotse Filmproductie Fonds als 
onderdeel van de documentaire Chaplin’s 
Goliath - In search of Scotland’s forgotten star. 
Ook op Rosedale aan Washington Boulevard 
in L.A. werd een ceremonie georganiseerd.

Jaren na uitzending van de documentaire 
meldde zich een nicht van Campbell bij 
de Raad van Argyll & Bute documenten 
overlegde waaruit bleek dat Eric helemaal niet 
in Dunoon was geboren, maar in Sale in het 
Engelse graafschap Cheshire. Hij was de  zoon 
van een handelaar in katoengaren die al twee 
zoons had toen Eric in 1880 het levenslicht 
zag. Waarom Eric zich als een Schot uit Dunoon 
presenteerde is niet meer na te gaan. Misschien 
voelde hij zich verwant met de Campbells daar 
en kende hij het stadje goed. 
Verscheidene bronnen gaven de Amerikaanse 

De gedenkplaat die moest worden verwijderd
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De Mutual-serie bestaat uit twaalf films met de 
volgende titels (met premièredatum):

1916
The Floorwalker (15 mei), The Fireman (12juni), 

The Vagabond (10 juli), One A.M. (7 augustus), The 
Count (4 september), The Pawnshop (2 oktober), 

Behind the Screen (13 november), The Rink (4 
december)

1917
Easy Street (22 januari(, The Cure (16 april), The Im-

migrant (17 juni), The Adventurer (22 october).

Eric Campbell speelde in all films, behalve in One 
A.M. die een Chaplin solo is.

De Mutual-serie is in 2015 op blu-ray en dvd uit-
gebracht  door het British Film Institute (bfi.org), 

onder de titel 
‘The Mutual Comedies - Charlie Chaplin’.

Alle films zijn gerestaureerd, en van muziek
voorzien door Carl Davis.

‘Chaplin’s Goliat - in search of Schotlands forgotten 
star’, geregisseerd door Kevin MacDonald, ver-

scheen in 1996 op dvd bij Image Entertainment 
(image-entertainment.com).

pers of publiciteitsagenten in Hollywood 
de schuld, maar op de passagierslijst van 
de Minehaha staat Campbell al genoteerd 
als Schot, nog voor hij voet aan land zette 
in New York. De gedenkplaat in Dunoon is 
intussen weggehaald. 

Stan Laurel zei tegen zijn biograaf John 
McCabe: “Eric was such a wonderful guy.
People used to say he had a heart as big as 
himself—and Eric was a mountain of a. man. 
I think he would have made a very big success 
in the movies when sound came in because 
he had a beautiful big voice, again just like 
himself. The odd thing though, was that he 
was really a very shy man—like Chaplin in 
that respect. Eric used te refer to himself as an 
elephant. I guess in a way he was right. Big, 
gentle, lovable.”

Geboortebewijs van Alfred Eric Campbell

                                         —Bram  Reijnhoudt



32 Film Fun #42

De duivel zat wat voor zich uit te dromen
en wachtte tot hij weer iets nieuws verzon
waardoor de hel wat sneller vol zou komen
met zielen zonder kans op gods pardon.

Toen heeft hij een abject besluit genomen:
hij maakte prototype Brigitte Bardot
met walgelijke zondig-wijf-symptomen!
Dit vond de echte schepper maar zo-zo.

Hij gaf het kladmodel een ziel cadeau
en bovendien geheime vitaminen
voor pure Franse sexappeal en gros,
en riep Roger Vadim om hem te dienen.

Die zorgde dat Et Dieu créa la femme
vanuit de hemel naar de aarde kwam.

cartoon van Hans van Pelt

sonnet van PeterCuijpers
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De film over de beroemdste pantomimespeler 
die eigenlijk Marcel Mangel heette en de zoon 
was van een Pools-Joodse slager en Anne 
Werzberg zal voornamelijk over zijn tijd in de 
Tweede Wereld oorlog gaan. Nadat de familie 
in Frankrijk was beland, sloot hij zich in 1942 
met zijn broer Alain aan bij de verzetsgroep 
De Vrije Fransen.
Om zijn joodse oorsprong te verbergen nam 
hij de naam Marceau aan. Omdat hij goed 
kon tekenen was het zijn taak documenten na 
te maken. Hij bracht samen met zijn  broer 
joodse kinderen naar de Zwitserse grens. 
Zijn vader kwam om in Auschwitz. In het 
laatste deel van de oorlog verborg hij zich in 
een opvangtehuis in Parijs waar veel joodse 
kinderen waren ondergedoken. Hij gaf daar 
elke week een voorstelling met imitaties van 
Charlie Chaplin. Na de bevrijding trad hij 
op voor de geallieerde troepen. De film gaat 

JESSE EISENBERG MIMET 
MARCEL MARCEAU

Jesse Eisenberg                                                  Marcel Marceau

Resistance heten en heeft Jonathan Jakubo-
wicz uit Venezulea (Hands of Stone) als regis-
seur. Jesse Eisenberg kreeg bekendheid met 
The Social Network als Mark Zuckerberg, de 
oprichter van Facebook.

LE REDOUTABLE
De film van Michel Hazanavicius is gebaseerd 
op de autobiografie van actrice Anne Wia-
zemsky die een paar jaren getrouwd was met 
Nouvelle Vague regisseur Jean-Luc Godard. 
Hazanius was al eerder bezig met het film-
verleden met The Artist, de komedie over de 
zwijgende periode van de Hollywood-film. 
Deze keer gaat het over de Franse filmperi-
ode van 1968 toen Godard  zijn veel geprezen 
vorige films, o.a. À bout de souffle (met Jean 
Paul Belmondo), Le mépris (met Brigitte Bar-
dot), Le weekend (met Mireille Darc), ver-
wierp en zich stortte op de politieke film La 
Chinoise over Franse Maoïsten die de Soviet 

Anne Wiazemsky 
en regsiseur 
Jean Luc Godard 
onderwerp van 
een film.
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ambassadeur willen vermoorden. De oude 
Godard is dood, maar een fan kan hem niet 
genoeg prijzen voor zijn ‘oude’ films die door 
critici en publiek werden gewaardeerd. Bij 
Godard is nooit een greintje humor te vinden, 
maar bij Hazavaniocius wel. Die zegt over 
Godard: “Zijn fans wilden dat hij op dezelfde 

Louis Garel en Stacy Martin als Jean-
Luc Godard en Anne Wiazemsky in
Le redoutable

weg voort ging, een tweede À bout de souffle 
bijvoorbeeld.”
In La Chinoise regisseerde Godard de jonge 
Anne door Marxistische teksten via een 
oordop in haar oor te fluisteren. Zelfs in China 
vonden ze La Chinoise niets. Toch was Anne 
Wiazemsky 12 jaar met Godard getrouwd. 

Universal Pictures heeft grootse plannen met het 
opnieuw maken van de klassieke griezelfilms uit 
de jaren dertig. Johnny Depp zal voor veel geld de 
hoofdrol spelen in The Invisble Man en dat is voor 
Depp snel verdiend, want hij is meestal onzicht-
baar, dus hoeft hij niet naar de studio te komen. 
Javier Bardem staat gepland om in Frankenstein 
het monster  te spe  len en Bill Con don  gaat Bride 
of Frankenstein regisseren.
Con don is na  tuurlijk de man die iets  heeft met 
het genre, wat bleek uit zijn biografie van horror-
regisseur James Whale, Gods and Monsters, met 
Ian McKellan als Whale. Bij Bride of Franken-
stein is Angelina Jolie kandidate voor de rol van 

DE TERUGKEER VAN DE KLASSIEKE GRIEZELFILMS

Boris Karloff en Bela Lugosi in Son of Frankensstein. Zij waren de 
grote horrorsterren van de jaren dertig.



35 Film Fun #42

Tom Cruise en en Sofia 
Boutella zijn de sterren 
in Dark Universe.

de bruid. Als eerste is intussen Dark Universe 
onder de noemer van de griezelfilmserie uit-
gekomen, met Tom Cruise. Deze remake van 
The Mummy is een giga succes. 

JUDI DENCH
TERUG ALS
QUEEN VICTORIA
In 1997 was Judi Dench als koningin Victo-
ria te zien in Mrs. Brown die in de Schotse 
Hooglanden een mooie vriendschap had met 
Mr. Brown (Billy Connelly) . Dit gebeurde 
na de dood van haar man Prins Albert toen 
ze als een kluizenaar leefde. Dit allemaal tot 
ontsteltenis van de Britse regering, maar nog 
opzienbarender is haar latere vriendschap 
met een Indiase klerk.Zo wordt het verteld 
in Victoria & Abdul van Stephen Frears (reg-
isseur van Philomena  en The Queen). De 
klerk wordt gespeeld door de Indiase acteur 
Ali Fazal en Judi Dench heeft weer veel one-
liners die de film  zeer genietbaar maken. Dit 
soort rollen zijn altijd goed voor een Oscar-
nominatie.
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Nederland is weer goed voor een achtergrond 
bij verhalen die verfilmd worden. Alan Judd 
schreef de roman The Kaiser’s last kiss over 
een Duitse soldaat die moet onderzoeken of 
het Hollandse verzet een spion heeft geplaatst 
in het huis in Doorn van Keizer Wilhelm II.
In The Exception wordt de keizer, die in 1941 
op 82-jarige leeftijd stierf en vanaf het einde 
van de Eerste Wereldoorlog (die hij veroor-
zaakte) tot zijn dood in Doorn in exil leefde, 
gespeeld door de vitale maar oudere acteur 
Christopher Plummer (87) die ’t gewend is 

Opwinding rond een tulp in de 
zeventiende eeuw in Amsterdam 
met Alicia Vikander en Christopher 
Waltz

Christopher Plimmer als de Duitse 
keizer in Doorn in The Exception.

HOLLAND-HOLLYWOOD om Duitsers en Oostenrijkers neer te zetten 
(Von Trapp in The Sound of Music, een Duitse 
kolonel in The Scarlet and the Black, Aarts-
hertog Ferdinand in The day that shook the 
world, Rommel in The Night of the Generals 
en  een Nazi in Remember)
De andere film, Tulip Fever. speelt zich in 
17e eeuws Amsterdam af. Een schilder krijgt 
de opdracht de vrouw van een koopman te 
portretteren en wordt verliefd op haar. Dane 
DeHaan, die James Dean speelde, is de schil-
der, Alicia Vikander de mooie dame en Chris-
topher Waltz de koopman. Dat kan niet goed 
aflopen met zo’n Waltz als jaloerse echtgenoot. 
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Jonathan Pryce als Don Quichote met regisseur Terry Gilliam

THE MAN WHO KILLED DON QUICHOTE

Zeventien jaar geleden moest Terry Gilliam 
(een van de Pythons en maker van bijzondere 
fantasiefilms: Brazil, Time Bandits en Twelve 
Monkeys) de filmopnamen staken van zijn 
The man who killed Don Quichote op locatie 
in La Mancha.  Hoofdrolspeler Jean Rocher-
fort kon wegens ziekte niets meer presteren, 
overvliegende vliegtuigen van de NAVO 
ruïneerden de geluidsopnamen en de film-
ploeg ging ten onder in een  snelle stroom 
die bij lelijk weer in de woestijn ontstond en 
de  apparatuur meesleepte. Johnny Depp was 
voorbestemd om Toby Gerisoni te spelen (de 
man die Quichote doodt) en Mrs Depp, Van-
essa Paradis, deed ook mee.
Dit was allemaal te zien in de documentaire 

Lost in la Mancha. Het is al die jaren een 
frustratie voor Terry Gilliam gebleven dat hij 
die film niet kon maken. Ongeluk bleef hem 
achtervolgen. Heath Ledger was begonnen 
aan The Imaginarium of Doctor Parnasuss, 
maar stierf  halverwege de opnamen en zijn 
rol werd door drie acteurs voortgezet: Jude 
Law, Johnny Depp en Colin Farrell. De film 
was een flop. Veel acteurs werden genoemd 
in de afgelopen jaren voor de rol van Don 
Quichote: Robert Duvall, Michel Palin, John 
Hurt en voor Grisoni: Johnny Depp, Ewan 
McGregor en Jack O’Connell. De cast is nu 
Jonathan Pryce (die ooit in Brazil zat) als  Don 
Quichote, Adam Driver als Grisoni en Olga 
Kurylenko in de vrouwelijke hoofdrol.
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POWERS BOOTHE N Snyder,Texas, 1-6-1948   ? 14 -5-2017,LA  

Powers Boothe had al heel wat Shakespearerollen gespeeld 
op toneel met als filmdebuut  de Richard III-opvoering in The 
Goodbye Girl in 1977 toen hij, na nog wat tv-werk, een enorme 
impact maakte met  Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones in 
1980. Een tv-film over de griezelige dominee die zijn honderden 
volgelingen naar de jungle van Guyana transporteerde en ver-
volgens en masse met ze zelfmoord pleegde. Boothe speelde 
briljant de enge sekteleider. Hij had zich meteen gevestigd als 
een belangrijk acteur. Een jaar later zat hij in Walter Hill’s South-
ern Comfort waarin hij met o.a. Keith Carradine voor zijn  leven 
in de jungle moest vechten tegen Hill Billies. Powers Boothe 
was nu duidelijk gekenmerkt als actieacteur met zijn sterke uit-
straling. Dat kon gebruikt worden voor heldenrollen, maar he-

lemaal voor onbetrouwbare types. Red Dawn over de guerrilla strijd tegen communistische 
overheersing in Amerika volgde; The Emerald Forest als een vader die zijn zoon moet bes-
chermen in de jungle; daarna Extreme Prejudice als tegenstander van sheriff Nick Nolte; Into 
the Homeland als ex-cop die zijn dochter uit handen van rechtsextremisten moest halen; in 
de Russische film Stalingrad een generaal en in Tombstone de boef Curly Bill Brocius.  
   Op tv was hij een tijdlang privédetective Philip Marlowe. Naarmate hij ouder werd deed hij 
niet meer mee aan de acties, maar had nog altijd wel de sterke presence om autoritaire per-
sonages te spelen, sympathiek of onbetrouwbaar. Hij was o.a. de Amerikaanse president in 24; 
Alexander Haig in Nixon; een rechter in Hatfields 
and McCoys en een louche kroegbaas in Deadwood. 
   Zijn dood kwam onverwachts en niet zo geweld-
dadig en spectaculair als in een aantal van zijn 
films. Hij werd niet meer wakker. 
   Hij was vanaf 1969 met kostuumafdeling 
medewerkster Pat Cole getrouwd. Dochter Parisse 
was zijn assistente bij een aantal films en acteert. 
Zoon Preston acteert ook.

OLEG VIDOV N Vidnoje, USSR, 11-6-1943  ? 16-5-2017, Westlake Village, CA 

Zoon van een lerares en econoom. Hij speelde zijn eerste filmrol in het teenagerdrama Drug 
moy, Kolka! (Mijn vriend, Kolka !). Na een paar films werd hij opgemerkt in Scandinavië en 

Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones

Happy Days - Ron Howard, Marion Ross, 
Tom Bosley, Erin Moran (1975)
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kreeg hij —met uitzonderlijke toestemming van de Soviets —een 
hoofdrol in de Zweeds-Deense productie Den Rode Kappe (De rode 
mantel), gebaseerd op een 12e-eeuws verhaal. Vidov, knap en blond, 
was in eigen land een soort tieneridool. In 1970 trouwde hij met  Na-
talia Vasilievna Fedotova. Ze kregen een zoon. Vyacheslav. Geruchten 
deden de ronde dat zijn vrouw de dochter was van een belangrijk 
KGB-generaal die bevriend was met President Brezhnev. Vasilievna 
was bevriend met Brezhnevs dochter Galina. Toen Oleg met studente 
Malina Vishnya op stap ging werd dit een groot schandaal. In 1976 

scheidde hij van zijn vrouw, maar die begon hem met haar vriendin Galina op allerlei manie-
ren tegen te werken. Het kostte Oleg zijn carrière. Hij viel in ongenade en kreeg geen rollen 
meer aangeboden. 
   In 1983 mocht hij in Joegoslavië gaan werken en wonen met zijn  tweede vrouw, een Joe-
goslavische. Daar had hij in 1969 al mee gewerkt aan een Joegoslavische film The Battle of 
Neretva met een internationale cast (Yul Brynner, Sylvia Koscina, Curt Jürgens, Franco Nero). 
Een jaar later zat hij in de spektakelfilm Waterloo van landgenoot Sergei Bondarchuk die in 
Italië werd opgenomen. In mei 1985 kreeg hij onverwachts een oproep uit Moskou om naar 
Rusland terug te keren, maar een vriend regelde een Oostenrijks visum en hij vluchtte daar-
heen. Vandaar reisde hij Hollywood en begon aan een bescheiden acteercarrière in Holly-
wood-films  (o.a. in Red Heat, Wild Orchid, Three days in August, Love affair, The immortals, 
Thirteen days), wanneer er maar een Rus gecast moest worden. Maar in meer dan dertig jaar 
was dat een povere loopbaan en hij bleef onbekend. 
Hij had in Amerika de distributierechten verworven 
van de Soyuzmultfilm-studio met een grote anima-
tievoorraad. De animatiefilms werden op grote schaal 
digitaal overgezet en verspreid. Hij verkocht de stu-
dio in 2007 aan een oligarch. Hij stierf aan kanker als 
een in vergetelheid geraakt acteur.. 
 
DANNIEL DANNIEL N Haifa, Israël, 1950  ? 4-5-2017, Amsterdam 

Eigenzinnige compromisloze filmregisseur die sterk debuteerde 
met de korte speelfilm Ei  (1988) die in Cannes werd vertoond 
en winnaar werd van The Best International Fantasy Film Award. 
Zijn documentaire over het Palestijns conflict met Israël Arna’s 
Children  uit 2003 kreeg een prijs op een documentair Canadees 
filmfestival. In 1990 deed hij in Amsterdam zijn eerste werk als 

 Red Heat
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editor voor Annette Apon bij haar speelfilm Krokodillen. Hij zou veel documentaires monte-
ren, o.a. voor Johan van der Keuken, Heddy Honigmann, Jos de Putter en voor Diego Guetier-
rezmet wie hij samen nog een paar films maakte. Danniel Danniel werd beschouwd als een 
editor die zijn  stempel op films van anderen kon zetten. Overleden aan longkanker.

EMILE DEGELIN NDiest, Belgie, 16-7-1926  ? 20-5-2017,Leuven, Belgie 

Was eerst fotograaf en ging in Londen een studie doen om documentaires te maken. Hij werd 
assistent bij speelfilms van John Guilllermin en Philip Leacock. Daarna 
liep hij stage bij de Actors Studio in New York en in de Barrandowv 
studio’s in Praag.  Van 1981 tot en met 1991 was hij acteur bij de Her-
man Teirlinck Studio in Antwerpen. In 1952 maakte hij zijn eerste doc-
umentaire Nos marins Congolais à Anvers. In 1963 debuteerde hij als 
speelfilmregisseur  met Leven en dood op 
het land naar een boek van Stijn Streuv-
els. Toch zou hij veel documentaires bli-
jven maken. In 1978 maakte hij een film, 

Exit 7, die ook ons land haalde. Hoofdrollen waren voor Peter 
Faber, Laura Gemser , Jadwiga  Jankowska en  Johanneke van 
Kooten. Zijn andere films werden in Nederland niet in de bio-
scopen vertoond.

DINA MERRILL N Nedenia Marjorie Hutton,NYC, 29-12-1923  ? 22-5-2017, East 

Hampton, NY 

Ze werd rijk geboren als dochter van de Wallstreet financier en effectenhandelaar E.F. Hutton 
en ze had de uitstraling van een dame met klasse  (zoals Grace Kelly op 
wie ze leek). In 1959 werd ze ook uitgeroepen tot ‘Hollywoods Nieuwe 
Grace Kelly’. Ondanks de tegenzin van haar ouders ging ze studeren op 
de American Academy of Dramatic Arts. Na meer dan tien jaar thea-
terrollen kreeg ze een kleine rol in de Katherine Hepburn-Spencer Tra-
cy film Desk Set (1957). Grotere rollen waren in Operation Petticoat,  
Butterfield 8, The Young Savages. Ze was twintig jaar met Stanley Rum-
bough jr. getrouwd (een erfgenaam  van het Colgate tandpasta fortuin), 

maar in 1966  trouwde ze de populaire, knappe acteur Cliff Robertson met wie ze een dochter 
kreeg. Inmiddels was ze gevestigd als  een actrice die op film altijd keurig was en bij de High 
Society hoorde. Zij had Robertson   leren kennen bij een aflevering van de tv-serie Batman. 

Laura Gemser met Peter Faber in Exit 7
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Het huwelijk eindigde na twintig jaar en Dina Merrill’s car-
rière werd met het stijgen van  haar leeftijd moeilijker. Ze 
trouwde opnieuw in 1989 met acteur, maar ook bankier, Ted 
Heartley en ging zich steeds meer op liefdadigheidswerk 
richten. Samen met haar man kocht Dina Merrill de RKO-
studio’s die nu de naam RKO Pavillion kreeg. Hij werd de 
voorzitter en zij de vice voorzitster en creatieve directeur. 
Ze produceerden o.a. Milk Money en Mighty Joe Young. Ted 
speelde en gastrol in Milk Money en Dina Merrill in Mighty 
Joe Young. Ze overleed aan Lewy body dementie.

Roger Moore N Londen 14-10-1927  ? 23-5-2017, Crans, Zwitserland 

Je zou denken dat Roger Moore van aristocratische afkomst was, maar zijn vader was poli-
tieagent en zijn moeder huisvrouw. Toen hij vijftien was, 
ging hij naar de kunstacademie om schilder te worden en 
daarna werkte hij bij een animatie studio totdat hij negen 
maanden kon studeren aan de RADA. Maar van acteren 
kwam even niets, want hij ging het leger in aan het einde van 
WO2 en diende als tweede luitenant.  Toch was hij een keer 
figurant als Romeins soldaat in 1945 in Ceasar and Cleoptra  
en in Perfect strangers. Met zijn ‘good looks’ en charme was 
hij een opvallende verschijning, geschikt voor commercials 
   Kleine rollen volgden totdat hij werd opgemerkt door 
MGM en een contract kreeg om in Hollywood in films 
op te treden. In 1954 was dat in The last time I saw Paris  
tegenover Liz Taylor en Van Johnson. Grotere rollen volgden 

in Interrupted Melody, The King’s Thief en Diane, maar de resultaten waren voor Roger Moore 
en MGM onbevredigend. Zijn grote bekendheid kreeg hij in 1958  met de Britse tv-serie Ivan-
hoe, waarvoor hij 39 afleveringen maakte. 
   Voor het publiek was het duidelijk dat Roger Moore altijd versies van zichzelf speelde. 
Waar schijnlijk had hij toen al door dat het gemakkelijke acteren wat hij deed een prettige ver-
dienste was om een goed leven te leiden. Andere series volgden, zoals in Amerika Maverick 
met James Garner  en van 1962 tot 1969  The Saint. Hij werd een gevierd tv acteur en berustte 
erin, hoewel hij met minder succes nog wel eens een speelfilm maakte. Een andere geslaagde 
serie The Persuaders met die andere charmeur, Tony Curtis, moest voegtijdig worden afge-
broken toen bleek dat Curtis marihuana rookte. De serie  was geboekt voor vijf jaren, maar 

 I N  M E M O R I A M

Met Tony Curtis in Operation Petticoat
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stopte dus eerder 
wat een geluk voor 
Roger Moore bleek te 
zijn, want hij kreeg in 
1973 de rol van James 
Bond aangeboden 
als opvolger van 
Sean Connery, die er 
genoeg van had. 

  Bondproducers 
Cubby Broccoli en 
Harry Saltzman sloe-
gen een nieuwe weg 
in met Bond nadat 

George Lazenby als opvolger (en imitator) van Connery) niet zo aansloeg. De Bond-franchise 
was er nu op gericht om een charmantere en vrolijker 007 te presenteren en Moore was daar 
uitermate geschikt voor. 
    Moore werd een waardige opvolger en zou zeven keer de Britse geheime agent vertolken. 
De eerste film was Live and Let Die die heel erg aansloeg. Met  Roger Moore hadden de 
producen ten ook een acteur ge von den die niet af gaf op zijn Bond-imago, zoals Connery al 
snel had gedaan. Mede uit rancune dat hij nooit deelde in de winst van de succesvolle films. 
Bovendien genoot Roger Moore van de geweldige belangstelling, plus het succes van zijn 
Bond-films. Een nieuwe generatie kijkers koesterde Moore als de echte James Bond;  alleen 
de vroegere fans hielden vast aan Sean Connery 
    De tweede film was The Man with the Golden Gun met als sterke tegenspeler Christopher 
Lee als de schurk Scaramanga. Roger Moore zou profiteren van de Bond-roem  en ook stralen 
in dure actiefilms zoals Gold, The Wild Geese, Shout at the devil en The Sea Wolves. De Bond-
films die volgden waren The Spy who loved me, Moonraker, For your eyes only, Octopussy en A 
view to a kill. Die laatste film werd in 1985 gemaakt en de jaren begonnen te tonen bij Roger 
Moore. Maar inruilen voor een andere Bond-vertolker was een groot risico. Toen de agenten 
van Moore een gage van 4-miljoen dollar vroegen begon Cubby Broccoli  meteen andere 
acteurs te testen voor 007 (o.a. James Brolin). Toen Roger Moore dit hoorde telefoneerde hij 
snel zijn werkgever om een deal te maken voor 3-miljoen en zo maakte hij nog een zevende 
Bond-film. Op oudere leeftijd was Roger Moore nog altijd bereid om voor veel geld te praten 
over James Bond. Tegelijkertijd zette hij zich in voor Unicef. Ook deed hij nog wat bijrollen 
(of gastrollen), want hij had een mooie levenstandaard vol te houden in Monaco. 

 I N  M E M O R I A M

Christopher Lee als Scaramanga en Roger Moore als James Bond in The Man with the Golden Gun  
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    Hij was zelf niet te spreken over zijn acteurskwaliteiten, maar collega’s wezen in documen-
taires over hem erop dat het toch heel moeilijk is om Roger Moore te zijn en te spelen. Hij 
was in ieder geval heel blij dat hij filmgeschiedenis had gemaakt met zijn Bond-vertolkingen.  
    Hij was vier keer getrouwd. Eerst met schaatsster Doorn van Steijn, daarna met zangeres 
Dorothy Squires, vervolgens met actrice Luisa Mattioli met wie hij een dochter en twee zoons 
kreeg en tenslotte met de Zwitserse Christina Tholstrup.
   Hij overleed na een kort ziekbed aan kanker.
   
RENÉ VAN NIE N 0verschie , 1939   ? 23-5-2017, Aruba 

Flamboyant en eigenzinnig filmmaker  die eerst cameraman was en daarna documentaire 
films  regisseerde die met hun realisme  lijn-
recht het tegenovergestelde waren  van de films 
van Bert Haanstra, Herman van der Horst 
en Hattum Ho ving, de beroemde mooifilm-
ers van hun tijd.  In de jaren 70 begon Van Nie  
speelfilms te schrijven, regis seren en produ-
ceren. Hij behoorde niet tot de jonge talenten 
die van de Filmacademie kwamen, maar was 

helemaal zelfstandig bezig. In 1974 kwam hij met de misdaadkomedie Vijf van de Vierdaagse 
(met o.a. John Kraaykamp en Jan Blaaser) die erg leek op de oubollige komedies die altijd in 
Nederland werden gemaakt. Meer succes had hij met het drama Kind van de zon over een 
meisje  met psychoses (Josee Ruiter). Dat soort speelfilms werd in ons land toen nooit ge-
maakt. Daarna kwam  een iets luchtiger sociaal verhaal met Een stille liefde waarbij een ge-
scheiden vader (Cor van Reijn) een tocht maakt met zijn zoontje. Film vier was Doodzonde 
waarin een groep mensen een kerk bezetten en een toneelstuk gaan spelen met veel feminis-
tische kritiek op de Roomse Kerk. Deze film 
flopte. De vijfde film, Sabine, over een man 
(Rijk de Gooyer) die tijdens een vakantie op 
Aruba mooi contact probeert te krijgen met 
zijn tienerdochter (Benthe Forrer) had meer 
succes. En zeker voor Rijk de Gooyer die er 
een Gouden Kalf mee won. Van Nie hield 
het daarna voor gezien, stopte met filmen 
en ging 1988 op Aruba boeken schrijven, 
fotograferen. Hij had  een kolom in de krant 
Amigo. Zijn dochter Nada van Nie is tv- Benthe Forrer en Rijk de Gooyer  in Sabine
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presentatrice en speelde in Honneponnetje van Ruud van Hemert. René van Nie  overleed aan 
een hartstilstand.

GLENNE HEADLY N New London, Connecticut, 13-3-1955 ?  8-6-2017) 

Ze was eerst met veel succes een toneelactrice o.a. in The Starving Class waar ze met John 
Malkovich in speelde met wie ze van 1982 tot 1988 getrouwd was. 
Ze zat met hem in Eleni en Making Mr. Right. Ze kreeg verder bij-
rollen in films en tv o.a. Lonesome Dove, tot ze doorbrak in Dirty 
Rotten Scoundrels, de misdaadkomedie waarin ze Michael Caine 
en Steve Martin aftroefde. Mooie filmrollen kwamen eraan in Dick 
Tracy,  Mortal Thoughts, Getting  Even With Dad,  Ordinary Ma-
gic, Sgt Bilko en Mr. Holland ’s Opus. Ze hertrouwde in 1993 met 
camera-assistent Byron McCullough en ging zich meer wijden aan 
man en zoon dan aan haar succesvolle carrière. Ze ging toch ook 

weer toneelspelen en had veel succes met het stuk On golden pond waarin ze de dochter was 
van het oude echtpaar Julie Andrews en Christopher Plummer. Ze is op dit moment in een 
kleine rol te zien in The Circle. 
Overleden aan een longembolie.

ADAM WEST N William West Anderson, Walla, Walla, Washington 19-9-1928   

-? 9-6-2017, LA 

Adam West zat al heel wat jaren in bijrollen in tv-films toen hij in 1966 uitgekozen werd voor 
de titelrol in de tv-serie Batman. Hij had toen al zo’n zestig 
rollen voor de tv achter de rug, maar die drie seizoenen Bat-
man maakten hem beroemd. In 1966 kwam er ook nog een 
film: Batman, the Movie. Hij kreeg nogal veel slechte pub-
liciteit omdat hij zijn vrouw sloeg. Maar hij kreeg toch weer 
werk in films: The Marriage of a Young Stockbroker, Hooper, 
The Happy Hooker goes to Hollywood en tv films Alice, Oper-
ation Petticoat, Alias Smith and Jones, Policewoman, Fanta-
sy Island.Maar hij kreeg nooit meer die aandacht die hij bij 
Batman had. Toen er Batman-films kwamen die veel spec-
taculairder waren dan die cartoonachtige tv-serie berustte 
hij erin dat hij die bekende tv-batman was en profiteerde hij 

van de hernieuwde belangstelling. Zijn laatste werk was dit jaar de cartoon Batman vs Two-
Face waarin hij de stem van Batman deed.  
Overleden ten gevolge van leukemie.
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