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ICONISCHE PIN-UP GENIALE GOLFSTER, KONINGIN VAN DE B-FILMS, MAFFIAMEISJE
 
EN MINNARES VAN ELVIS PRESLEY. JEANNE CARMEN WAS HET ALLEMAAL. EEN 

SUCCESSTORY VAN EEN LEPE BLONDINE DIE MEER SEX, DRUGS EN ROCK & ROLL 
WAS DAN MARILYN MONROE. EN HETOOK i OG KON NAVERTELLEN . 

- TEKST BERTOLD PALTHE EN UBBEN REESKAMP -

Bloch " 
l'ASSIOHATE 
LOVE 

7° 



__ _ _ _ _ _ _ _______ _______ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _•lU'lioqliDJd
--iMidl. 



URE - Jlanne Carmen ---------------------------------------~ issue 12 ·2013 playboy.nl 

Het mag tegenwoord ig in deze tijden van 

)owergirls. Graag zelfs, als het ligt aa n de 

nan met ee n zwak voor blondines me t ballen. 

)ar t)'girls die beroemde m ann en zelfverzekerd 

let be d in sleuren zonder zichzelf te ver liezen . 

?:onder deze eigenschappen zo uden blonde 

Jetw t/ ' als Sca rlett Joha nsson en Paris Hilton 

io oit zo hip, hot e- tiappening. zijn geweest , 
)at was in de dagen van de ondeugende en 

.olop tueuze filmster Jeanne Carmen wel 

even anders. Misschien juist wel daarom 

.tond het leven van Carmen in de jaren vijftig 

.an de twintigste ee uw bo rnvol sex, d rugs en 

-ock & rol l. 

:=an n en ging vrcd ig heen als een bejaarde 

:lame in 200 7, m aar haar leven ging alles

reh alve als een nacht kaars u it. In het laa ts te 

Iecenniurn van haa r leven klapt e ze uit de 

.chool over haar ondeuge nde avo nturen, van 

-Iollywood tot het Wi tte Hui s. Ge noeg om ee n 

ilografie uit te brengen onder de even lange 

lis veelzeggende titel: My Wild, Wild Life As 

\. New York Pin-up Q ueen, Trick Sho t Golfer 

\.nd Ho llywood Actress. 

?:owas ze de mi nnares van Frank Sin atra , over 

vie ze later zei: 'Buiten bed hebben we elkaar 

u ks te me lden.' En vrouwenverslinder en 

ilmacteur Err ol Flynn [zie kader Who's Who ] 

vas goed in bed, maar niet voor lang, onthulde 

:=ann en. 'Ho e Err ol Flynn een intierne nacht 

imtoverde in een nachtm err ie: hij wilde sex , 

n aar dan wel me t zes andere stellen in bed.' 

vcrder deinsde ze 1'1' nie t \ '0 0 1' terug om samen 

n et haar boezemvriendin Marilyn Monroe 

.en cockteasing setje te vorrnen te n ove rstaan 

'an Rob ert en John F. Kennedy, d ie hunkerd en 

iaar een tr io met Marilyn en Jean ne. Bobby 

"as een tikje preutser dan gro te broer JFK, 

naar wel scha ttig, zo blijkt uit Ca rme ns 

iografie. Toe n Bobby zich liet ma sseren 

oar de twee blonde sexdivas op een verlaten 

aaktstrand, voe lde hij zich even Peter Pan 

p po rn o-exped itie, 'Marilyn, Bobby en ik 

gen in ons bloo tje. Bobby waa nde zich in 

'ew r Never/a nd.' 
trick shot golfste r van we reldklasse . Als 

WI.,., ' !)Ott 

Paml<> n Girl, 

schoonhe 

het zoveel 
trokken h. 

achte r zicf 
in New Yo 

Louis , als 

Burlesque 

Carmen tr 

gel' en VI' I'd 

tijdschrift 

kwarnzete 

Red mond, 

verrnaakte I 
clu bs, goltb, 

speelden. R 

verliefd op 

voorgevel er 

meisje?' Jear 

Waarop Red 

meetroond e 
en tot zijn st 

van Jeanne . 

be landde . Z 

ee n paar II's 

met zanger 

voets vana f d 
Redmond 

Carmen kla 

de show als 

golfs tel' tel' we 

Amerikaan e 

langer dan ze 

de toen onge h 

op. Carmen sl 

,I 

handen over haar eigen leven, 

AFFIACONNECTIES 

Maar de wulpse B-ster van het witte doek in 

jaren vijftig en zest ig was veel meer dan een 

lrfucker op hoog niveau. Carmen was een 

ge talentee rd golfs ter verdiende ze duizenden 

dollars met het financieel uitkleden van naieve 

rijkaa rds op de golfbaan. En net als Marilyn 

Monroe deed ze niet moeilijk ove r vr iendjes 

met maffia connecties. Maar in tegenstelling 

tot haar hartsvriendin Marilyn vluchtte Jeanne 

niet in drank en drugs en hield ze de regie in 

T ijdens de geboorte van Jeanne Carmen en 

haa r tweelingbroer Don op 4 augus tus 1939 

raa sde 1'1' een storm over Arkansas: he t 

voorteken van een heftig en wild leven. Haar 

moeder was ongetrouwd en st raatarm en 

Jeanne was gedwongen katoen te plukken 

om aan de ko st te komen, Een gewonnen 
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ger en verd iende aard , r ralloze 
tijd schriften . Als m ing 

kwam ze terecht in de tv  ack 

Redmond, een be ;olfer: hij 

verrn aakte het publiek rr _ waarbii zijn 
clubs, golfballen en h HoI 
speelden . Redmond w 

verliefd op de jongc sch 

voorgevel en sta rnelde- 'Heb ie ooit gegolfd, 

mei sje?' Jeann e wist ni l"! eens wat golf inhield. 

Waarop Redmond haar de \'olgenJ e dag 

meetroonde naar de goltbaan . een ijzer 7 gaf 

en tot zijn sto rnmc verbazi ng zag dat de bal 

van Jeanne kaarsrecht 130 meter verder 

belandde. Ze bleek een ongekend talent. Na 

een paa r lessen liep ze haa r ca ste rondje golf 

met zanger Perry Como en scoorde bloots

voets van af de ma n nentees een 80. 

Redmond rook geld. In zes maanden werd 

Carmen klaargestoomd om op te treden in 

de show als de best e vrouwelijke trick shot 
golfster ter wereld . Deze shows op chique 

Amerikaanse countryclubs duurden niet 

langer dan zeven minuten, maar leve rden 

de toen ongehoorde som van duizend dollar 

op. Carmen sloeg drie ballen tegeIijk uit de 

JOHN F. KENNEDY WILDE NIElS UEVER DAN 
.EEN nao MET ZUN MINNARES MARILYN 
MONROE EN HAAR BOEZEMVRIENDIN 

CARMEN. MAAR EEN LESBO-DUET VOND 
HIJOOKGOED 

bunker, die alle vlak bij de vlag belandd en, 

Ook sloeg ze met een hand de middclste van 

dri e opgestapelde ballen 120 meter vel' terwijl 

ze de bovenste met de andere hand opving. 

Ho ogtepunt was de finale waarin Carm en een 

bal plaatste in de mond van een durfal uit het 

publiek, die languit op de grond lag. Redmond 

vroeg nog even of ze dit eerder had gedaan en 

hij kreeg natuurlijk een ontkennend antwoo rd, 

gevolgd door een mi slukte, amateuristische 

oefenswing. Onder kreten van afsch uw vanuit 

het publiek sloeg ze vervolgens met een driver 

van rubber, die na de slag om haar hals 

kronkelde, de baluit de mond van de bevende 

vrijwilliger. 'Ik deed het zelf altijd in mijn 

broek, Gelukkig miste ik nooit, verklaarde 

Carmen later. 

AI snel kreeg Carmen genoeg van de voortdu

rende ruzies tussen haar doorgaans werkloze 

echtgenoo t, die altijd meereisde, en de verliefde 

Redmond. Ze ging in op het aanbod van 

Johnny Rosselli om mee te gaan naar Las 
Vegas, zonder te weten dat deze gIadjanus de 

rechterhand was van Sam Giancana, opper baas 

van de maffia . Het was afgelopen met de 

golftricks; Rosselli zag meer in het weinig 

eerzarne beroep van hustler, die zich bezighield 

met het aftro ggelen van grote bedragen van 

nietsvermoedende am ateurgolfers. Rosselli 

benaderde in een hot el of op een goltbaan 

een rijke sufferd en inforrneerde of hij 

ook dacht te kunnen winnen van de bimbo, die 

ogenschijnlijk halfdronken in een 

kort rokje verderop zat. En ofhij er geld 

op wilde zetten. 

l ORGIEN MET HOERTJES 

Carmen deed zieh verv olgen s de eerste 

zeven holes voor als dronken golfnitwit, zodat 

de inzet werd verdubbeld. Waarop ze eeht 

begon te spelen en natuurlijk lachend won . 

Tot een deelnem er her <, 
niet pikte en weigerd e 

te betalen . Ma ar daar 

wist Rosselli weI raad 

mee: hij liet de 

ongelukkige vanaf de 

ho ogste verdieping van 

het hot el aan zijn benen 

over de reling zakken 

om hem op ande re ged achten te brengen . Tot 

afschuw van Carmen , di e toch al genoeg had 

van het voortdurende gezeur om mee te doen 

aan de door Roselli georganiseerde orgien met 

hoertjes. 

In 1953 vluchtte Carmen met platinablond 

geverfd haar na ar Hollywo od , waar ze met 

haar aantrekkelijke uiterlijk en fraaie maten 

al snel werd opgenomen in het cirkeltje van 

sterren, die zieh vermaakten met coke , drank 

en wilde sexfeesten . Ze trof ook Marilyn 

Monroe, die ze een paar jaar daarvoor in 

een bar in New York had ontmoet. De twee 

blon d ines, die naa st hun figuur veel me er 

gem een hadden, werd en boezernvriendinnen 

door dik en dun. 

Carmen probeerde teve rgeefs Monroe te 

interesseren voor golf. Ma ar de sup er ster uit 

Some Like It Hot vernielde de greens met ha ar 

hoge hakken en was bovendien bang dat 

tijd en s de swing haar acht erwerk te gro ot lOU 

lijken. WeI betrapten ze same n tijden s een 

rondje golffilmceleb Rock Hudson, die met 

een jong vriendje verstrengeld lag in het 

struikgew as langs de fairway. Beide blote 

heren renden weg, maar Jeanne en Marilyn 

waren zo vriendelijk om hun kleren over het 

hek te gooien naar de macho kastnicht, die in 

1985 aan de gevolgen van aids overleed . 

Met Jayne Mansfield had Carmen meer sueces 

als golfler ares, omdat die eeht ha ar spel wilde 

verbeteren. Oo k mannelijke sterren stonden 

in de rij voor een rondje met de beeldsch one 

blondine met ha ar sprekende, gro en e ogen • 
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en weelderige vonnen. Carmen golfde met 

beroemdheden als Bob Hope, president 

Eisenhower, Jerry Lewis, standup -comedian 

Lenny Bruce, zanger Eddie Cochran en vele 

andere celebs. 

Errol Flynn bezorgde Carmen als dank voor 

het aangenaam verpozen haar eerste filmrol in 

Too Much, Too Soon. Ze zou als verleidelijke 

vamp stralen in 34 films - die aile gemeen 

hadden dat ze precies op de grens van het 

toelaatbare balanceerden. Voldoende om 

als Queen of the B-movies de geschiedenis 

in te mogen gaan. Al was het maar omdat 

de gewaagde jurken die Carmen tijdens de 

premieres droeg, steevast goed waren voor 

een opstootje in het publiek en reuring in 

de boulevardpers. 

lGEEN GOLDDIGGER 

. Carmen werd serieus verliefd op harten

breker Clark Gable, met wie ze ging kamperen, 

jagen, vissen en de slaapzak deelde. Hij wilde 

graag met haar trouwen, maar Carmen yond 

hem daarvoor toch te oud. Buiten de filmset 

bleef ze graag de ietwat naieve femme fatale 
spelen en ook die rol ging haar uitstekend af. 

De beruchte en excentrieke zakenmagnaat 

Howard Hughes, voor wie geen enkel model 

of aankomend act rice veilig was, rende 

tevergeefs achter haar aan. Maar Carmen 

was geen golddigger: 'Howard Hughes yond 

ik een absolute engerd en zijn geld interes

seerde me niers. 

Niet vee I later kwam Carmen in contact met 

het beruchte Ratpack: het illustere vijftal 

bestaande uit Frank Sinatra, Dean Martin, 

Sammy Davis [r, JoeyButler en Peter Lawford. 

De laatste, een Brit en van adellijke afkomst, 

probeerde door te breken als acteur, maar 

zijn voornaamste kwaliteit bestond uit zijn 

huwelijk met Patricia Kennedy, het zusje van 

de latere president. Monroe en Carmen 

vroegen zich vcortdurend af waarom Lawford 

het bed niet met hen wilde delen, 'We waren 

altijd verbaasd als een man niet met ons wilde 

slapen, Dan vroegen we ons af: "Wat is er mis 

met mij?" Of vaker: "Wat is er mis met hem?'" 

Maar de reden was simpel: de keurige 

Engelsman Lawford gaf de voorkeur gaf aan 

kinky spelletjes met prostituees. Lawford was 

een gefrustreerde alcoholist, gespecialiseerd 

in het regelen van gretige dames voor zijn 

maatjes en zijn zwager JFK. Toen die in 1961 

president was geworden, stelde Lawford 

geregeld zijn buitenhuis beschikbaar voor 

intieme feestjes, waarbij de hoeren, modellen 

en act rices over elkaar heen buitelden. 

lLESBO-DUET 

Partygirl Carmen deed hier naar eigen 

zeggen nooit aan mee, al was ze diverse malen 

getuige van de onverzadigbare sexdrive van de 

machtigste man ter wereld. Hoewel ze, zoals ze 

later toegaf, zich wei degelijk tot de president 

aangetrokken voelde. Als we Jeanne Carmen 

moeten geloven, dan wilde JFK een trio 

met zijn minnares Marilyn Monroe en fun 
gir!friendCarmen. Maar het landsbelang zou 

ook gediend zijn met een lesbo-duet voor zijn 

ogen. Dat yond de patriottische Carmen 

evenwel te ver gaan. 

Op een gekostumeerd feestje ontmoette 

Carmen, gekleed in een indianenoutfit zonder 

ondergoed, een jonge zanger, die ook in de 

film business wilde doorbreken. Elvis Presley 

was toen nog steeds verlegen als het op 

vrouwen aankwarn, maar na de kennismaking 

met Carmen was die schuchterheid er snel af. 

De Kingof Rock & Rollvoelde zich thuis bij 

de rondborstige schone, die, net als hij, van 

cenvoudige komaf was en op het platteland 

was opgegroeid, Hij gafhaar spannende 

lingeriesetjes en een enorme ring en samen 

reden ze spiernaakt op een paard door de 

heuvels nabij Hollywood. Maar al snel ergerde 

Carmen zich dood aan de bodyguards, die in 

opdracht van Kolonel Parker constant om 

hen heen zwierven en zelfs stoorden als ze 

een nummertje bij de drive-in bioscoop 

wilden maken. Er kwam ecn einde aan hun 

zinderende affaire toen Elvis in dienst moest 

en uit Duitsland terugkeerde met een 

tienermeisje genaamd Priscilla. 

Inmiddels was Marilyn minnares geworden 

van John F. Kennedy en hoopte zij zelfs First 

Lady te worden, hoewel Jeanne haar die illusie 

uit het hoofd probeerde te praten. Zelf golfde 

ze wei eens een rondje met de president, maar 

daar bleefhet bij, hoewel hij het natuurlijk wei 

probeerde. Net als vele anderen, die dachten 

dat een rondje golfbekroond zou worden met	 wai 

een vrijpartij, hetgeen in die tijd in Hollywood	 dec 

als de normaalste zaak van de wereld	 act, 

dag 
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'ood	 decadente orgicn in Hollywood, die onder 

acteurs, rnodellen, politici en prostituees 

dagelijkse kost waren. 

ILANGSTE LID VAN HOUYWOODIE 
~ De Engelse acteur Michael Rennie genoot 

een reputatie als de filmster met het langste lid 

van Hollywood, Hij dreigde in een wanhopige 

bui daar een stuk van af te snijden als Jeanne 

hem niet langer wilde ontvangen, zo valt in 

Carmens biografie te lezen. Carmen redde zijn 

leven toen hij gedrogeerd en stomdronken per 

ongeluk de daad bij het woord voegde. Een 

diepe snee in ziin lid was het gevolg en Rennie 

begon moord en brand te schreeuwen. 

Waarop Carmen stoicijns de schade aan zijn 

penis inspecteerde, 'Michael, je bent een 

gelukkig man. Hij hangt er nog steeds aan 

maar hij bloedt behoorlijk. Om vervolgens 

een ambulance te bell en die Rennie even later 

met spoed naar het ziekenhuis bracht voor een 

hechting van zijn lid , 

Ondertussen nam de affaire van Carmens 

beste vriendin Marilyn met John F. Kennedy 

ongezonde vormen aan. Kennedy beschouwde 

haar als een van zijn vele veroveringen, maar 

de filmster had andere plannen. Hoewel 

JFK volgens Monroe's ontboezemingen aan 

Carmen in bed niet veeI waard was: 'Jack 

Kennedy: geen voorspel en vaak voortijdig 

ejaculcren. 

Maar rnacht erotiseert. Terwijl ze de president 

geregeld bleef zien , richtte Monroe haar pijlen 

op diens broer Bobby, minister van Iustitie en 

bezig met een klopjacht op de maffia, Hij was 

veel mindel' zelfverzekerd dan zijn broer als 

het om vrouwen ging, zoals Jeanne en Marilyn 

ontdekten tijdens een avondje naaktzwem

men, waarbij Bobby aanvankelijk een valse 

baard droeg om herkenning te voorkornen. 

Jeanne moedigde Marilyn aan haar schaam

haar roze te verven om bij de verlegen minister 

een schokeffect teweeg te brengen - daar had 

ze zelf goede ervaringen mee - en Marilyn 

slaagde daar wonderwel in. 

Broer John beeindigde zijn relatie met de 

filrnster omdat de grond te heet onder zijn 

voeten werd; zijn maatje Frank Sinatra raakte 

steeds meer gelieerd aan maffiabaas Sam 

Giancana en diens bende en dus verruilde de 

president de actrice voor meer anonierne 

dames. Maar Bobby, keurig getrouwd met 

Ethel, bij wie hij elfk.inderen verwekte, raakte 

steeds rueer verstrikt in het erotische web van 

Monroe, ondanks de voortdurende waarschu

wingen van Carmen. 

Later lOU Carmen in de media verklaren dat 

Bobby, die later nog presidentskandidaat lOU 

worden, voortdurend weI'd geschaduwd door 

de maffia, De handlangers van FBI-directeur 

Edgar J, Hoover - die zelf in het geniep 

homosexueel was en dol op travestie - moes

ten voorkomen dat de Kennedy-broers in 

schandalen verwikkeld raakten. Jeanne was 

getuige van een enorme ruzie tussen Bobby en 

Marilyn nadat hij ongevraagd haar dagboek 

had ingezien en daarin haar aantekeningen 

over hun sexleven en zijn uitspraken over 

Jimmy Hoffa, Sam Giancana, Fidel Castro 

en anderen had gelezen, 

l PARANO'iDE 

Marilyn Monroe raakte zwanger en Bobby 

Kennedy eiste dat ze een abortus lOU laten 

plegen. Ook hij zag inmiddels de gevaarlijke 

kanten van hun romance in en zijn bezoekjes 

werden steeds mindel' frequent. Ook Jeanne 

Carmen, inmiddels verwikkeld in een affaire 

met Lex 'Tarzan' Barker, ontkwam niet aan de 

PLio 'fe e Y 75 
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'ALLES WAY IK HEB GEDAAN, DEED IK OP HEr JUISTE MOMENT,'
 
BUKTE JEANNE CAR EN VLAK VOOR HAAR DOOD TERUG.
 

'EN HEr PAKTE FA J\STlSCH UIT
 
naar her platteland van Arizon a en ticn jaar 

later naar Californie, waar zij haar onstuimige 

verieden angstvallig verborgen hield , 

IGELEEFD ALS EEN VORSTIN 

- Ca rmen trouwde opnieuw (in totaal 
huwde en scheidde ze drie keer) en kreeg drie 

kindcren. Op latere leeftijd verbrak ze haar 

stilzwijgen over de zedeloz e geheimen van 

Hollywood in de jaren vijftig en zestig. Bij 

Larry King en in andere tv-shows legde ze haar 

onstuim ige leven bloot. Met namen en rugnum

rners van haar berninde celebs. 

In 1998 figureerde ze als Slvl-dominatrix in 

George Michaels videoclip Outside. Maar 

streng terugblikken op haar eigen leven was 

niet aan haar besteed. 'Alles wat ik heb gedaan, 

deed ik op het juiste mom ent ; zei ze vlak voor 

haar dood. 'En het pakte fanta stisch uit. Afgezien 

dan van een paar huw elijken. Maar mijn carriere 

is verlopen zoals het beh oorde te gaan , Een 

deur ging open en ik was ineens een beroemde 

pin-up. lk heb geleefd aIs een vor stin . 

Op 20 december 2007 stierf de intrigerende 

Jeanne Laverne Ca rm en op 77-jarige leeftijd 

aan kanker. Het betekende het een einde 

van een vorstelijk leven dat schreeuwt om 

explosieve situatie. Steeds vaker kreeg ze leven en crimine!e acti viteiten steeds meer verfilmd te worden. -e

anonieme te!efoontjes en af en toe kreeg ook bemoeilijkte, in diskrediet wilde brengen. 

zij het gevoel geschaduwd te worden. Tot haar Volgens Carmens zoo n Brandon verte!de haar 

verdriet werd haar vriendin alsmaar meer oude minnaar Rosselli haar later dat hij 

paranoide en nam ze steeds meer pillen en persoonlijk Gian cana had vermoord orndat hij, 

drank in om uiteindelijk in bed te sterven. zelfheimelijk verliefd op de ster, her niet kon 

Monroe's dood op 5 augustus 1962 bleef in verkroppen dat deze Monroe had laten 

nevelen gehuld. Zeker is dar Carmen eeu van ombrengen. 

de laatsten was met wie ze contact had . Daags na Monroe's tra gische dood weI'der bij 

Monroe zou Carmen vergeefs hebben Carmen ingebroken en kreeg ze een pistool 

gesmeekt om slaappillen te brengen en dat zou op zich gericht. Wonderwel weigerde het 

ze!fmoor d uitsluiten - en dat hun gezamenlijke vuurwapen dien st, maar de boodschap was 

vriend Peter Lawford hierna nog met haar duidelijk. Carmen wist te veel en na nag een 

sprak. Daarmee gafCarmen voeding aan de aantal malen bedreigd te zijn, vie! bij haar het 

vele complottheorieen die er op neer kom en kwartje. Hollywood was onveilig voor haar 

dat Marilyn vermoord werd door de maffia, geworden. 

die op deze manier Bobby Kennedy, die hun En dus verfde Carmen haar lokken voor een 

tweede maal en vluchtte opnieuw, ditmaal 
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