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DON SIEGEL, LAST OF THE INDEPENDENTS  
door  Thys Ockersen 

“Zo jongen, ga daar maar even 

zitten dan zal ik je laten zien hoe je 

een film regisseert”. Aan het woord 

is Don Siegel die in een 

achterafstraat in Londen werkt aan 

zijn Engelse film “Drabble”( later 

herdoopt tot The Black Windmill). Ik 

mag in de regiestoel zitten waar 

Don`s naam op staat. “Een 

cadeautje van Clint Eastwood” 

vertrouwt hij mij toe. Het is 1973 en 

ik ben naar Londen gereisd om Don 

Siegel aan het werk te zien. Wat een 

kans, want meestal maakt hij films 

in Amerika. En daar kom ik (nog) 

niet. Alleen zijn de opnamen weinig 

spectaculair en Don heeft alle tijd om 

met mij te keuvelen. Hij vindt het 

wel vermakelijk dat een fan uit 

Holland hem is komen opzoeken en 

hij waardeert het ook. Tenslotte is 

hij bij critici in Europa eerst een cult 

regisseur geworden door films als 

Invasion of the bodysnatchers, Riot 

in Cell Block 11,  Baby Face Nelson 

en The Killers. 
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KONING VAN DE B FILMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via een oom kwam hij  bij 

Warner Bros. In 1933 eerst in 

de bibliotheek en daarna in de 

montage afdeling terecht. Zijn 

werk was voornamelijk stock 

shots in de films te zetten en 

soms mocht hij die shots zelf 

maken. Een enkele keer kon hij 

zelfs met een acteur of actrice 

een opname maken. Het 

smaakte naar meer. Hij was 

verantwoordelijk voor de 

beginmontage van Casablanca 

in 1942 waarin je niet alleen 

shots van Casablanca zie  ,maar 

ook opnamen met figuranten die 

in de studio van Warner Bros. 

waren gedraaid. Dat leverde 

hem een credit op. Hij draaide 

een paar korte films waarvan er 

twee – Star in the Night en 

Hitler- een Academy Award 

kregen. In 1946 debuteerde hij 

met een lange speelfilm The 

Verdict , waarin hij de 

bijrolspelers uit The Maltese 

Falcon, Peter Lorre en Sidney 

Greenstreet, liet optreden. Don 

Siegel zou zich snel ontwikkelen 

als een regisseur die met weinig 

geld, in zeer korte tijd en tegen 

de klippen op een film kon  

afleveren die er niet alleen 

duurder uitzag, maar ook 

spannend was. Zijn vlotte 

manier van een verhaal 

vertellen werd geholpen door 

zijn ervaring als cutter. Maar hij 

moest zich waar maken en 

opdrachten aannemen waar 

soms weinig eer aan te behalen 

viel. The Spanish Affair in 1958 

is niet meer dan een reis door 

Spanje. Voornamelijk gemaakt 

om Spanje bij de Amerikanen te 

promoten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1948 regisseerde hij The Big 

Steal  met de net uit de 

gevangenis ontslagen Robert 

Mitchum (wegens marihuana 

gebruik) waarbij de studio geen 

risico wilde nemen met een 

 

Don Siegel regisseert 

Brenda Scott bij The 

Hang Man.  

 

Robert Mitchum en William 

Bendix in The Big Steal. 
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“gevallen” ster. Het pakte 

overigens redelijk uit, want de 

thriller  was o.k. en Mitchum 

werd door het publiek niets 

kwalijk genomen; ze 

accepteerden hem als een 

stoute jongen. Baby Face Nelson 

(1957) met Mickey Rooney als 

de gangster kreeg een (te) 

korte draaiperiode en als Siegel 

de film niet snel kon afmaken 

dan werd hij vervangen. Mickey 

Rooney wilde heel graag 

Siegel`s plaats innemen. ”Dat 

paste helemaal bij de rol die hij 

speelde.” Zei Don.Maar intussen 

lukte het Don Siegel wel om 

indruk te maken met zijn 

gevangenis drama Riot in Cell 

Block 11 (1954). 

 

 

 

 

 

 

 

 Hij kon beschikken over een 

aantal zware jongens in het 

acteursbestand ( Neville Brand, 

Leo Gordon, Emile Meyer) die 

niet van de echte gevangenen 

die meededen te onderscheiden 

waren. Volgens Siegel was Leo 

Gordon de gevaarlijkste man die 

hij ooit was tegengekomen. 

Gordon had voor een 

gewapende overval in San 

Quentin gezeten, de gevangenis 

die Siegel nu voor zijn film 

gebruikte. Er waren cipiers die 

zich Gordon nog van zijn eerste 

bezoek herinnerden. Leo Gordon 

was ook scenarioschrijver van 

veel lowbudgetfilms o.a. die van 

Roger Corman.. 

IDA LUPINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar in dat zelfde jaar 1954 

maakte hij ook een tamme 

thriller voor Ida Lupino die van 

actrice ook producente was 

geworden en met haar man  

Howard Duff films maakte. 

Siegel raakte helemaal 

ondergeschikt bij Private hell 36  

en kon er niet veel van  maken. 

Ook The Gun Runners, een 

remake van To have and have 

not met Humphrey Bogart, was 

met Audie  Murphy in de 

hoofdrol een hopeloze zwakke 

afspiegeling van het origineel. 
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Maar er waren die 

uitzonderingen die hem deden 

opvallen, zoals de SF film 

Invasion of the Body Snatchers 

(1955), uitermate kille science- 

fiction film over mensen die 

vervangen worden door 

levenloze dubbelgangers. Het 

was min of meer een parabel 

over de tijd van Joseph 

McCarthy en diens heksen jacht 

op vermeende communisten. 

Siegel zelf vergeleek die zielloze 

wezens met filmproducenten en 

studiobazen ( zijn eeuwige 

vijanden) die geen hart voor 

hun film hadden.  

CAHIERS DU CINEMA 

In Frankrijk ontstond einde 

jaren vijftig de Nouvelle Vague 

met jonge schrijvers en 

regisseurs die de ingeslapen 

Franse film van Cinema Papa 

nieuw leven wilden inblazen. In 

hun tijdschrift Cahiers du 

Cinema schreven ze over hun 

grote voorbeelden in Hollywood 

die wel degelijk een signatuur 

hadden hoewel dat meestal in 

kritieken in de wereld werd 

ontkend. Er kwamen uitgebreide 

analyses over het werk van o.a. 

Howard Hawks, Douglas Sirk, 

Jacques Tourneur, Samuel 

Fuller, Antony Mann en Donald 

Siegel. Dat was natuurlijk leuk 

en eervol voor die Hollywood 

mavericks, maar dat wilde niet 

zeggen dat het gemakkelijker 

voor ze werd om  films in eigen 

land te maken. Don Siegel werd 

beschreven door de Franse 

filmers als een begenadigd 

auteur met een consistente stijl 

en een visie. Dit alles tot 

Siegel`s verbazing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Hollywood werd Don Siegel 

echter alleen beoordeeld op wat 

hij daar presteerde en hoe 

succesvol zijn films kwa geld 

opbrachten in de bioscopen. 

Maar dat ging ook steeds beter, 

want hoewel hij B films maakten 

voor de buurt bioscopen, het 

waren in ieder geval kleine films 

die hun geld dik terug 

verdienden. 

 

 

Flaming Star in Frankrijk. 
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In 1960 kreeg hij de kans om 

een Elvis Pesley film te maken, 

Flaming Star, een western 

waarin Presley een halfbloed     

( van indiaanse afkomst ) 

speelde- en heel goed was- en 

waarin Siegel het lukte tegen de 

wens van Presley`s manager 

Kolonel Parker en de Twentieth 

Century Fox studio in, het 

zingen van Elvis tot een 

minimum te beperken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De film staat nog altijd geboekt 

als een van de beste Presley 

films. In 1962 had hij weer een 

opvallende film met Steve 

McQueen in de hoofdrol, de 

oorlogsfilm Hell is for heroes. 

De films die Don Siegel 

aangeboden kreeg werden 

belangrijker en duurder. Maar 

hij raakte ook nog een beetje in 

opspraak met een tv film The 

Killers  naar het boek van Ernest 

Hemmingway die zo 

gewelddadig was-inclusief een 

schietpartij vanuit een raam 

(door Ronald Reagan in zijn 

laatste filmrol, maar wel zijn 

eerste als schurk)- dat het tv 

station weigerde de film uit te 

zenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het deed na twee jaar ook te 

veel denken aan de moord op 

president Kennedy. De film met 

in de hoofdrol de keiharde Lee 

Marvin werd een grote hit in de 

bioscopen en liet zien dat Siegel 

met het juiste materiaal in 

handen en de juiste ster een 

solide thriller kon maken die een 

groot publiek aansprak. 

HET GROTE WERK EN CLINT 

EASTWOOD 

In 1968 maakte Don Siegel  

Madigan, over een politieman in 

New York ( Richard Widmark) 

die een misdadiger laat 

ontsnappen en op jacht naar 

hem gaat. Hoewel ook nu weer 

Siegel overruled werd bij bv  de 

 

 

Lee Marvin in The Killers. 
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titel sequentie waarbij onder de 

titels Widmark en Guardino als 

de cops een hoge trap opgaan 

om de boef ( Steve Ihnat) te 

vangen. Dat werd nu een aantal 

nietszeggende luchtopnamen 

van de stad. Maar  Madigan was 

in alle opzichten een 

enerverende film met sterke 

rollen van Widmark en Henry 

Fonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kon Hollywood nu niet meer 

ontgaan dat Siegel een 

regisseur was om in de gaten te 

houden. En een persoon die dat 

door had was Clint Eastwood. 

Eastwood  was bekend 

geworden door zijn cowboy 

serie op tv Rawhide. Daarna 

was hij vooral in Europa 

beroemd geworden door de drie 

spaghetti westerns van Sergio 

Leone. Hij had in Amerika met 

Rawhide regisseur Ted Post  een 

redelijk succesvolle western 

gemaakt Hang `m High, waarin 

in navolging van de 

gewelddadige Italiaanse 

westerns Clint liet zien dat hij - 

als wreker op de mannen die 

hem wilden ophangen- hij in de 

Amerikaanse western net zo 

meedogenloos kon zijn als in de 

Italiaanse. De toon was gezet 

voor de verdere carrière van 

Clint Eastwood. Het verhaal van 

Coogan`s bluff ging over een 

sheriff uit Arizona die in New 

York een misdadiger komt 

ophalen, maar hem kwijtraakt. 

Als cowboy struint hij door de 

stad om zijn prooi te heroveren, 

daarbij over iedereen 

heenlopend die hem in de weg 

staat, inclusief de NYPD.  

 

 

 

 

 

 

 

Eastwood kon de juiste 

regisseur niet vinden en hij 

wilde veranderingen in het script 

aanbrengen. Hij was toen al de 

man die goed in de gaten had 

wie hij kon gebruiken voor zijn 

films. Hij kwam in contact met 

Siegel van wie hij waarschijnlijk 

Madigan had gezien  dat een 

eender verhaal had.  

 

Steve Ihnat, Richard Widmark en 

Hary Guardino in Madigan. 

 

Clint en Don Stroud in Coogan’s Bluff. 
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Siegel zei altijd voor de grap: 

“Ik denk dat ze regisseurs 

hadden uit geprobeerd met 

namen die op de mijne leken. 

Clint en ik gooiden de pagina`s 

van de scripts op de grond en 

gingen uitzoeken wat we 

konden gebruiken.” Misschien 

hadden ze wel 

meningsverschillen ,maar het 

klikte tussen de twee en het 

was het begin van een 

vriendschap die duurde tot de 

dood van Siegel. 

 

 

 

 

 

 

 

En ze zouden die vriendschap 

niet gehad hebben als ze niet 

allebei  enorm geprofiteerd 

hadden  van de films die ze met 

elkaar gingen maken. Coogan`s 

Bluff  was een fenomenaal 

succes en zorgde er voor dat 

Clint Eastwood een grote ster 

werd, terwijl Don Siegel erkend 

werd als een originele regisseur 

die een actie film kon maken die 

kloten had. Voordat Siegel aan 

zijn volgende Eastwood 

productie begon regisseerde hij 

nog-op verzoek van Richard 

Widmark- een groot deel van 

diens western Death of a 

Gunfighter die in de problemen 

was geraakt met de 

oorspronkelijke (tv) regisseur 

Robert Totten die volgens 

Widmark de kwaliteiten miste  

om de film goed te begeleiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op grond van wat Widmark met 

Siegel bij Madigan had 

meegemaakt koos hij hem uit 

om de rest (ongeveer de helft ) 

van de western af te maken. 

Siegel vond het niet zijn film en 

zag af van een credit. En ook 

Totten had geen recht op een 

credit. En  het was niet volgens 

de regels van de directors guild 

dat twee regisseurs op een film 

vermeld stonden. Men koos voor 

de niet bestaande Allen Smithee 

die in de jaren daarop nog veel 

keren zou worden gebruikt. 

Siegel : “Als ik een jonge 

regisseur was geweest dan had 

ik die naam Smithee gekozen, 

dan had je tenminste al een film 

gemaakt.” 

 

 

Richard Widmark en Lena 

Horne in Death of a 

gunfighter. 
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De tweede samenwerking in 

1970 van Don en Clint werd een 

western Two mules for sister 

Sara  waarbij de regisseur toch 

ontdekte dat hij het nog steeds 

niet helemaal voor het zeggen 

had. 

 

 

 

 

 

 

 

De keuze van Shirley MacLaine 

voor het hoertje (vermomd als 

non) was voor Siegel te voor de 

hand liggend om goed te 

werken, hoe mooi ze ook 

acteerde. In 1971 maken Siegel 

en Eastwood twee films waarbij 

de een een mega succes wordt 

en veel gemengde reacties 

oproept, terwijl de ander 

laaiende kritieken krijgt, maar 

geen bezoekers. 

The Beguiled  was een 

ongewoon project voor zowel 

acteur als regisseur. 

 

 

 

 

Het verhaal van een gewonde 

soldaat in de Burgeroorlog die in 

het zuiden wordt opgenomen in 

een pensionaat van jonge 

vrouwen die hij de een na de 

ander het hoofd op hol brengt ( 

he beguiles them) totdat ze hem 

afmaken. Een psychologisch 

drama was niet waar de fans 

van Clint op zaten te wachten 

en de poster van Universal 

suggereerde een nieuwe 

western. Maar in de ogen van 

de critici kon Don Siegel geen 

kwaad meer doen. “Hij kan echt 

een mooie film maken” werd er 

geroepen. De film flopte en 

Eastwood was zo kwaad dat hij 

zwoer nooit meer een film voor 

Universal te maken. Hij 

verhuisde naar Warner Bros. 

waar hij met Don Siegel nog 

datzelfde jaar Dirty Harry 

maakte over een inspecteur in 

San Francisco  die jaagt op de 

Scorpio moordenaar 

(geïnspireerd op de echte killer 

die Zodiac werd genoemd en 

nooit werd gepakt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clint en Shirley MacLaine in 

Two Mules for Sister Sara. 

 

Clint en Mae 

Mercer in The 

Beguiled. 
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Grote sterren waaronder John 

Wayne en Steve McQueen  

hadden de rol van Inspecteur 

Harry Callahan geweigerd 

vanwege zijn gewelddadige 

manier van optreden. Maar Don 

Siegel had een spannende 

thriller gemaakt die inderdaad 

hard was, maar toch ook een 

voorbode was van wat er de 

komende jaren op het gebied  

van misdaadfilms zou gaan 

gebeuren. 

 

 

 

 

 

 

 

In 1971 debuteert Eastwood  als 

regisseur van Play Misty for me, 

een sterke thriller waarin hij een 

disc jockey speelt die gestalkt 

wordt door een hysterische 

dame (Jessica Walter). Don 

Siegel heeft een cameo als 

barkeeper. Voor Siegel zijn de 

mogelijkheden ook groter 

geworden hij maakt in 1972 met 

Walter Matthau  Charley Varrick 

die in 1973 moet uitkomen als 

ik Siegel in Londen tref. 

 

DRABBLE -THE BLACK 

WINDMILL 

“Geweld? Heb jij iets 

gewelddadigs gezien of gehoord 

in deze scene” Don Siegel heeft 

me in een stoel gezet midden in 

het huis op de Londense Elgin 

Avenue war hij opnamen maakt.  

 

 

 

 

 

 

 

Na alle commotie om Dirty 

Harry is Don Siegel  

gedoodverfd om zijn geweld in 

films. Critica Pauline Kael heeft 

hem een fascist genoemd in 

haar beoordeling van de film. 

Siegel vindt zichzelf een liberaal 

en de zachtheid zelve. Het is 

een terugkeer voor hem naar 

Engeland waar hij in Cambridge 

heeft gestudeerd en daarna 

acteur probeerde te worden in 

Londen op RADA. Het pakte 

anders uit. 

 

 

 

 

 Don in een gastrol in Play Misty for Me. 

 

Thys en Don bij The Black Windmill. 

 

De regiestoel van 

Don, een cadeau 

van Clint Eastwood. 

Foto Thys 

Ockersen. 
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“Dit is mijn eerste film in 

Engeland “vertelt hij tussen de 

opnamen door, “Het verhaal 

gaat over John Torrent (Michael 

Caine) een agent van de 

geheime dienst wiens huwelijk 

met Alex (Janet Suzman) op 

een dood spoor is geraakt. Zijn 

zoontje wordt door een bende 

ontvoerd en door alle 

bedreigingen komen John en 

Alex weer tot elkaar. De studio 

en de acteurs weten het niet “ 

fluistert Siegel mij geheimzinnig 

toe “maar ik maak eigenlijk een  

liefdesfilm.” 

Hoe bevalt het om voor het 

eerst op locatie in Londen te 

werken?  

“We hebben net een 

afschuwelijke hittegolf achter de 

rug en ik film in een mist. Ik 

weet niet wat er uitkomt, maar 

de ontwikkelde opnamen zien er 

goed uit en dus zal het wel een 

redelijke film worden. Op mijn 

leeftijd maak je je niet druk 

meer. Ik neem alle risico’s . 

Trouwens er is hier niemand die 

mij begrijpt. Ik spreek een 

andere taal dan die Engelsen en 

ik weet ook niet wat iedereen 

voor functie vervult . Een 

assistent regisseur doet in dit 

land hele andere dingen dan in 

Amerika. Zie je die blokken 

waarmee ze de stoel gaan 

verhogen. Die worden nu 

gemaakt. En dan die 

theepauzes….Zo werken ze 

hier.“  

Ik moet zeggen het is even 

wennen aan die laconieke 

manier van praten over zijn vak 

wat Don Siegel demonstreert. 

Zo leer ik hem kennen en zo zal 

ik hem nog veel keren horen 

praten. 

“De eerste drie draaidagen zijn 

de ergste uit mijn  leven 

geweest. Het was heet en alles 

ging kapot. De geluiden die ik in 

dit huis hoor wijzen er op dat er 

loodgieters aan te pas moeten 

komen, maar sinds “Watergate”  

ben ik zeer gevoelig  wat betreft 

loodgieters.” 

Acteur Clive Revill zegt vals 

tegen Siegel dat hij maar eens 

moet toegeven  dat hij destijds 

op Richard Nixon heeft gestemd. 

Siegel:”Ik heb mijn stem aan 

George McGovern gegeven, 

maar wat denk je mijn moeder 

van vijf en tachtig heeft op 

Nixon gestemd omdat ze net als 

 

Michael Caine en Janet Suzman in The 

Black Windmill. 
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hem uit Chicago komt. Amerika 

is nu net als München na de 

oorlog. Daar was geen Nazi 

meer te vinden, in Amerika is er 

geen Republikein meer te 

vinden.” 

 

 

 

 

 

 

 

Is de rol van Michael Caine in 

Drabble een voortzetting van de 

Dirty Harry figuur. 

“Nee, John Torrent is een 

normaal mens in een 

onmogelijke functie. De 

moordenaar in Dirty Harry was 

een hopeloze psychopaat en 

Harry was een brutale, harde 

politieman die net zo gek was. 

In Drabble hangt het geweld 

boven je hoofd. De kidnappers 

zijn knap en gewelddadig en 

zoals altijd in mijn films probeer 

ik ze intelligenter te maken dan 

de held. Ik geloof niet in films 

waarin de Nazi ´s dommer zijn 

dan de Amerikaanse soldaat. Als 

dat zo was dan had Hitler het 

geen vier uur volgehouden. Ik 

maak geen excuus voor de 

Nazi´s, want ik ben zelf honderd 

procent joods.”  

Is de samenwerking tussen 

Siegel  en Eastwood nu volledig 

tot een eind gekomen ? 

“In geen geval want 

contractueel moet ik nog een 

film voor Clint maken. Maar een 

feit is dat zijn schema en dat 

van mij niet gelijk lopen. Hij is 

een uitstekend acteur, regisseur 

en producent en hij heeft het 

druk. Hij is nu twee films aan 

het afwerken: Breezy die hij zelf 

heeft gemaakt en Magnum 

Force het vervolg op Dirty 

Harry. Onder regie van Ted 

Post,  maar ik hoop gauw weer 

een film met hem te maken.” 

Op de set- nog steeds de 

slaapkamer- zit de script-girl op 

het bed. Siegel kijkt naar haar 

en zegt : “Geen slecht idee om 

jou ook op te nemen “ en tot de 

art-director Peter Murton die net 

zijn hoofd om de hoek van de 

deur steekt: “Beloof me dat je 

blijft kijken als ik de opname 

maak.” 

Clive Revill en Denis Quilley 

spelen Scotland Yard 

inspecteurs die 

afluisterapparatuur aan de 

telefoon bevestigen om de 

gesprekken met de kidnappers 

op te nemen. 

 

 

 

 

Clive Revill: “Wees eerlijk, Don. Je hebt 

op Nixon gestemd. Bekend het maar.” 

 

Clive Revill en 

Denis Quilley. 
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Wat is uw publiek ? 

“Ik maak de films voor mijzelf, 

of voor een Dutchman die op 

bezoek komt bij de opnamen 

“schertst hij. “Veel regisseurs 

maken films voor een publiek 

met een bepaalde leeftijd, of ze 

houden rekening met de trend, 

of met vorige films of wat over 

het algemeen in is. Ik maak 

films voor mezelf en het publiek 

schijnt dat leuk te vinden. 

Totdat het een keer verkeerd 

uitpakt en dan pak ik mijn 

biezen.” 

Was dat bij The Beguiled niet 

het geval? 

The Beguiled is mijn  

lievelingsfilm, maar als je die 

film verkoopt met posters 

waarop Clint Eastwood met een 

pistool staat dan verwacht het 

publiek  een heel andere film. 

De studio heeft de film verkeerd 

begeleid. Ik kan alleen maar 

zeggen: lieg niet met je 

publiciteit. Ik vind het de beste 

film die ik heb gemaakt en dat 

geldt ook voor Clint. Dat neemt 

niet weg dat die geschiedenis 

over die soldaat die tijdens de 

burger oorlog dat groepje 

vrouwen belandt en door ze 

vermoord wordt eerder aan 

heeft geslagen bij de critici dan 

bij het publiek.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siegel vertelt me nog 

vertrouwelijk toe dat hij bij The 

Black Windmill  Nina Van 

Pallandt  heeft vervangen door 

Delphine Seyrig. ”Ze kon er echt 

niets van. Ik begrijp niet wat 

Robert Altman in haar ziet.” (hij 

gebruikte haar voor The long 

goodbye ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Delphine Seyrig en John Vernon in The Black 

Windmill. 
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FOTOS VAN THYS OP DE SET VAN THE BLACK WINDMILL 
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CHARLEY VARRICK 

 

 

 

 

 

 

 

Als het moment arriveert dat 

Charley Varrick, last of the 

independents  in Nederland in 

première gaat  vertel ik de 

mensen van CIC ( Universal-

Paramount) in Amsterdam dat 

het misschien een goed idee is 

om Don Siegel die nog in 

Londen is te laten overkomen 

voor wat publiciteit. En dat 

gebeurt. Hij komt met zijn 

vrouw Doe Avedon. Zij draagt 

nog steeds de naam van haar 

eerste man fotograaf Richard 

Avedon voor wie ze model was. 

Don is in een opperbeste 

stemming want hij heeft met 

Charley Varrick  bewezen ook 

zonder Clint Eastwood een 

succesvolle film te kunnen 

afleveren. Mooie kritieken en 

hoge recettes. Helaas voor 

DonSiegel bazuint Walter 

Mattahau in Amerika rond dat 

hij echt niets heeft begrepen 

van die film en dat gaat ten 

koste van de recettes. De film 

gaat in Amsterdam in de Cineac 

Damrak draaien, de perfecte 

actie film voor deze bioscoop. 

Charley Varrick gaat over een 

bankrover (Walter Matthau) die 

een bank berooft waar Maffia 

geld in zit. Dus krijgt hij de 

Maffia achter zich aan. Het 

tekent weer die laconieke humor 

van Don Siegel dat Walter 

Matthau verdacht veel op de 

regisseur zelf lijkt en hij haalt 

ook nog de grap uit om Matthau 

in de film naar bed te laten gaan 

met Felicia Farr, de vrouw van 

Matthau`s beste vriend Jack 

Lemmon. 

 

 

 

 

 

 

 

Het wordt een gezellige avond 

met een aantal filmcritici in het 

Hotel de L´Europe. Don vertelt 

geanimeerd over zijn films en 

toekomstplannen. Het is 

duidelijk dat elke actie acteur in 

Hollywood en zelfs daar buiten 

graag met hem wil werken. Jean 

Paul Belmondo is zelfs naar LA 

afgereisd om met Don over en 

film te praten, maar aangezien 

Belmondo geen Engels spreek 

ziet Don het niet zitten om met 

 

 

Charley Varrick   
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hem een film te maken. Als het 

diner voorbij is wordt het 

gezelschap om voor mij 

onduidelijke redenen in tweeën 

gedeeld. Simon van Collem, 

Bert Jansma (van Het 

Binnenhof) en ik gaan met Don 

op stap, de overige scribenten 

met Doe.  Don roept vrolijk tot 

zijn vrouw “See you later,…I 

hope.” 

Maar waar naar toe. Simon 

heeft een goed idee, naar het 

café van Tante Leen op de 

Nieuwendijk. Waarom vraag ik 

me af, wat moet Don met deze 

Jordaanse zangeres. Simon 

heeft het voordeel dat hij Don al 

eerder heeft ontmoet op de set 

van The Beguiled  in de 

Universal studio´s. In de 

kleedkamer sprak hij met Don 

en Clint Eastwood voor Simon 

Skoop. Ik vond het unieke 

opnamen die je tegenwoordig 

niet meer zou kunnen maken. 

Tante Leen begroet ons hartelijk 

in het lege café  Tante Leen en 

Simon zegt meteen: “Tante 

Leen, dit is een beroemd 

regisseur die werkt met Clint 

Eastwood. Zing een liedje voor 

hem.” 

 

 

 

 

 

Ik heb niet het idee dat Tante 

Leen  Don Siegel of Clint 

Eastwood kent, maar Simon 

kent ze wel en heel lief zet ze 

meteen een plaatje op met 

alleen de muziek van een van 

haar liedjes. Ze haalt een 

microfoon van onder de bar 

vandaan en begint enthousiast 

een van haar hits te zingen. Ik 

zie aan het gezicht van Siegel 

dat hij niet begrijpt waar hij in 

terecht is gekomen maar hij 

aanvaardt de situatie en we 

gaan aan een tafeltje zitten 

waar Don onverstoorbaar 

doorgaat met het vertellen van 

filmanekdotes. Opeens zie ik dat 

Simon opstaat en wegloopt. En 

even later hoor ik zijn stem 

achter me zeggen “Ja, ik ben 

Simon van Collem. “Hij moet die 

uitleg wel geven want sinds kort 

heeft hij een baard en snor 

laten staan waardoor hij niet 

meer meteen herkenbaar is. 

Simon staat bij de jukebox bij 

een mooie Indonesische jonge 

dame en probeert haar te 

imponeren. Siegel kijkt vreemd 

op dat hij niet meer het 

middelpunt van de 

belangstelling is. Ik heb  altijd 

het gevoel gehad dat die 

splitsing van Don en Doe die 

avond iets symbolisch had en ja, 

twee jaar later liep het huwelijks 

stuk. 

 

 

 
Don en Simon van Collem op de 

set van The Beguiled. 
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HOLLYWOOD 

In 1976 –mijn tweede bezoek 

aan Hollywood- ontmoet ik  Don 

voor de  koffie in de tuin van de 

Paramount Studio`s. De 

vriendin van die zomer- Helen- 

rijdt me er naar toe en neemt  

een vriendin mee. Mijn 

gezelschap valt goed bij Don die 

er minder florissant uitziet dan 

de keren dat ik hem eerder 

ontmoette. Ik vermoed dat dit 

met zijn scheiding heeft te 

maken, maar hij beweert dat hij 

last heeft van  een  

verkoudheid.  

 

 

 

 

 

 

 

Ik weet niet meer waar we het 

toen over hebben gehad. Wel 

komt Sam Fuller ter sprake met 

wie ik bevriend ben en Don 

zegt: “Ik weet dat het moeilijk 

is voor Sammy om een film te   

krijgen en ik heb  veel 

aanbiedingen. Ik zeg dan, ga 

naar Sammy die kan het net zo 

goed als ik. Ik gun het hem van 

harte.” Als ik dit aan Sam vertel 

dan gromt hij wat. Hij vindt Don 

Siegel niet echt een auteur. Hij 

verfilmt niet zijn eigen verhalen 

of scripts. Sam kan  zich 

moeilijk verplaatsen in 

regisseurs die boeken van  

anderen verfilmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb me altijd afgevraagd hoe 

het kwam dat die laatste scene 

in Madigan waarbij Richard 

Widmark in blinde woede  een 

kogelvrij vest weigert aan te 

trekken en een gebouw binnen 

rent waar Seve Ihnat als de 

boef zich heeft verschanst. 

Widmark stormt de kamer 

binnen en ze schieten elkaar 

dood. Een typische Fuller scene, 

want Sam heeft de New Yorkse 

politie aan het werk gezien. Vele 

jaren later als Siegel niet meer 

leeft vertelt Sam me dat Don 

hem naar de studio had 

uitgenodigd voor lunch om die 

finale te bespreken. En zo werd 

het einde van Madigan toch een 

stukje Fuller film, zoals ik altijd 

al  vermoedde. 

 

Don en Helen Lewis. 
Foto Thys Ockersen. 
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Ik geloof niet dat Don al The 

Shootist met John Wayne aan 

het voorbereiden was. Het zal 

Wayne `s laatste film worden en 

het wordt een klassieker. Een 

paar jaar later vertelt  Don in 

mijn documentaire dat  de oude 

John Wayne die de film 

vanwege kanker met de dood in 

de ogen maakte onhandelbaar 

was. Niemand kon iets goed 

doen. En  dan  verontschuldigde 

hij zich bij Don om vervolgens 

weer te keer te gaan. 

Als we afscheid nemen maakt 

Don er veel werk van om de 

twee dames uitvoerig te kussen. 

Helen die zegt van oude 

mannen te houden spreekt nog 

een keer met hem af in de 

studio voor lunch . Ik zeg nog : 

“Go for it”, maar het blijft bij die 

lunch. Waarschijnlijk is Don al 

involved met echtgenote 

nummer drie. 

DE KOUDSTE WINTER IS DE 

ZOMER IN SAN FRANCISCO 

( Uitspraak van Mark Twain) 

In de zomer van 1978 bevind ik 

mij in een snikheet Israël waar 

Sam Fuller 65 jaar oud als een 

jonge hond de 45 graden 

trotseert en zijn lieveling project 

The Big Red One  opneemt. Ik 

maak daar mijn documentaire  

Sam Fuller & The Big Red One . 

Op dat moment is Don Siegel op 

Alcatraz, de voormalige 

gevangenis een paar mijlen uit 

de kust van San Francisco in de 

ijzige kou bezig met Escape 

from Alcatraz. Maar daar heb ik 

geen weet van want ik heb na 

1976 geen contact meer met 

hem gehad. Ook Don is 65 jaar 

en een top regisseur dankzij  

The Shootist met John Wayne. 

Hij heeft ook nog  Telefon met 

Charles Bronson gemaakt, een 

doorsnee koude oorlog spionage 

film, maar succesvol, want alles 

wat Bronson maakt is een 

succes.  

 

 

 

 

 

 

 

Veel later ontdek ik dat in maart 

1978 Don een script van Richard 

Tuggle in handen kreeg over 

een ontsnapping op Alcatraz van 

ene Frank Morgan in 1960 met 

twee andere gevangenen 

waarvan nooit met zekerheid is 

vastgesteld dat ze echt het 

vaste land hebben gehaald. 

Want de stroming in de baai zo 

sterk en het water is zo koud 

dat de overtocht met een veilige 

afloop onwaarschijnlijk is. Maar 

het script gaat er vanuit dat ze 

het wel hebben gehaald en 

natuurlijk zich nooit meer 

 

Charles Bronson schakelt  

Roy Jenson uit in Telefon. 
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hebben vertoond om hun 

verhaal te vertellen. Dat zou 

een regelrechte terugkeer 

betekenen naar een andere 

gevangenis ,want Alcatraz werd 

vlak daarna gesloten. Siegel ziet 

in het verhaal en het karakter 

van Frank Morgan een ideale 

nieuwe samenwerking met Clint 

Eastwood; de vijfde. 

 

 

 

 

 

 

De film wordt op locatie 

gemaakt, meestal nadat de 

bezoekers van het eiland 

vertrokken zijn. Dus veel 

nachtopnamen. Later zullen de 

bezoekers niet alleen willen 

weten waar de cel is van Al 

Capone, maar ook die van Clint 

Eastwood. Don Siegel heeft in 

1954 al een gevangenis film 

gemaakt met Riot in Cell     

Block 11 . 

 

 

 

 

 

Don vertelt me later dat het 

moeilijker werken was met 

Clint, niet omdat de man zo 

moeilijk was, maar omdat hij 

erger dan voorheen een 

instituut is met een cordon van 

mensen om zich heen. Toch 

komt er een fenomenale actie 

film uit, waarbij de 

aanwezigheid van onbekend 

talent uit San Francisco 

bijdraagt aan de authenticiteit 

van het verhaal. Alleen 

Eastwood`s tegenstander de 

gevangenis directeur ,een 

arrogante klootzak, is de 

bekende Ierse acteur  Patrick 

McGoohan: “Niemand is ooit uit 

Alcatraz ontsnapt en niemand 

zal dat ook doen! ” 

 

 

 

 

 

 

Don Siegel heeft in 1979 

wanneer Escape from Alcatraz  

uitkomt opnieuw een hit bij pers 

en publiek. Maar de valkuilen 

van de volgende projecten 

liggen op de loer. 

 

 

 

 

 

 
Patrick McGoohan. 
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ROUGH CUT , EEN LIJDENSWEG 

In 1979 gaat op het Rotterdams 

Film festival mijn doc. Sam 

Fuller &The Big Red One in 

première. Nog voordat  Sam`s 

film gereed is. Ik krijg van Jan 

Venema  die kunstprogramma`s 

doet de vraag of ik nog zo`n 

film zou willen maken en met 

wie. Ik aarzel niet en zeg: Don 

Siegel. Ik noem de doc. Don 

Siegel last of the independents. 

Het wordt een coproductie van 

de NOS, BRT en de NDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met Don Siegel wordt contact 

gemaakt en hij heeft geen 

bezwaar om aan de doc. mee te 

werken. Bovendien start hij met 

een romantische misdaadfilm 

met Burt Reynolds, Lesley Anne 

Down en David Niven die op dat 

moment Jack of Diamonds heet 

maar later  Rough Cut getiteld 

wordt. En wat helemaal leuk is, 

Don zal een aantal dagen in 

Nederland draaien. Ik weet dat 

ik niet die spectaculaire 

oorlogsopnamen zal krijgen die 

ik in Israël vond, maar ik zal me 

moeten concentreren op een 

lang interview met de regisseur. 

En wat vitaal is, is de 

aanwezigheid in mijn film van 

Clint Eastwood en Burt 

Reynolds. En dat is niet 

eenvoudig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De publiciteit van Rough Cut  

wordt verzorgd door Doreen 

Landry die ik ken van diverse 

interviews die ik in Londen heb 

gedaan. Waaronder theater 

producent David Merrick die zijn 

eerste speelfilm produceerde 

met The Great Gatsby en die 

vlak bij de set mij vertelde: “Ik 

vertrouw die filmmensen niet, ik 

ken de filmwereld niet, ik kom 

van Broadway, maar ik vertrouw 

ze gewoon niet….” Het kwam op 

mij vreemd over dat een 

producer zich tegenover de pers 

zo uitlaat. Dus toen ik hoorde 

dat Merrick de producer werd 

van Rough Cut  en ik ook wist 

 

 

David Merrick: “Ik vertrouw 

die filmmensen niet”. 
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hoe Don over producenten dacht 

wist ik: dat wordt oorlog. Een 

aantal weken in de opnamen 

brak die oorlog uit en ik was net 

in Londen toen bekend werd dat 

Don was ontslagen als 

regisseur. Ik denk dat ik van 

Doreen zijn telefoonnummer in 

zijn hotel kreeg en ik kreeg hem 

aan de lijn.  

Hij zei: “Dit is een vreemde 

situatie, want ik ben ook nog 

eens aandeelhouder van de film 

(voor 17 %). Hij ( Merrick) heeft 

me vervangen door ene Peter 

Hunt. Je zou eigenlijk nu een 

interview met me moeten 

maken”, maar dat gebeurde 

natuurlijk niet. Het bleek dat de 

Nederlandse productieleider 

Wim Lindner ( met wie ik in 

1980 een scenarioseminar in het 

Filmmuseum organiseerde) al 

ver voor Don`s ontslag met 

Peter Hunt stiekem Nederlandse 

locaties bezocht om later in te 

vallen. Die Merrick was een 

sneaky bastard. Hunt was een 

voormalig editor van o.a. Bond 

films en mocht  als regisseur 

debuteren met de James 

Bondfilm On her Majesty`s 

Secret Service uit 1969 met 

George Lazenby als eenmalige 

007. Peter Hunt wilde maar al te 

graag Rough Cut overnemen. 

Don Siegel was des duivels, 

maar Burt Reynolds die al jaren 

zat te azen op de regisseur waar 

zijn goede vriend Clint Eastwood 

zo veel successen mee had 

gehaald had ook nog iets te 

vertellen en zo gebeurde het dat 

Hunt verwijderd werd uit de 

regiestoel en Don terugkeerde. 

Maar de schade was gedaan en 

de sfeer was verpest. Bovendien 

was er natuurlijk een splitsing 

tussen de aanhangers in de 

crew die op Don`s hand waren 

en die voor Merrick kozen. 

Doreen Landry was hierbij 

duidelijk een Merrick vazal. 

OPNAMEN IN MUIDEN 

Ik ben gewaarschuwd door 

Doreen Landry dat het 

misschien niet mogelijk is om te 

filmen bij de opnamen van 

Rough Cut in  Muiden. Ik ga 

toch met mijn ploeg Roel Bazen 

(geluid) en Hans den Bezemer 

(camera) naar de set en ik ben 

op het ergste voorbereid. Dit is 

geen happy shoot met wat er 

allemaal is gebeurd en ik weet 

het meeste niet. Don zal er later 

uitvoerig over schrijven in zijn 

boek A Siegel Film, maar als we 

op de set arriveren waar wat 

rustige scenes met Burt 

Reynolds en Lesley Anne Down 

worden voorbereid lijkt alles ok. 
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Voor zover ik niet welkom ben  

als buitenstaander wordt dit 

meteen teniet gedaan door Don 

die me hartelijk begroet. Naast 

hem staat zijn nieuwe vrouw 

Carol Rydall. Zij is wat minder 

hartelijk en neemt ten opzichte 

van mij een wat koele houding 

aan. Deze dame van midden in 

de dertig was ooit de 

secretaresse van Cint Eastwood. 

Iemand legt me uit dat dit soort 

secretaresses de iron ladies 

worden genoemd, omdat ze er 

niet zijn om typewerk te 

verrichten maar meer om 

lastige mensen op een aftand te 

houden. Ik zal later in 

Hollywood met Clint`s nieuwe 

iron lady te maken krijgen, 

Betty Endo.  

Don noemt haar niet zijn vrouw, 

maar associate of partner, want 

ze werkt met hem aan 

scenario`s. Het is niet zo wat 

Sam Fuller denkt dat Don 

gewoon maar en script verfilmt. 

Hij bewerkt ze altijd en nu 

samen met Carol. Alsof er al 

niet genoeg obstakels zijn werkt 

het weer ook niet mee. Don 

merkt fijntjes op als de 

opnamen gestaakt worden door 

een fikse regenbui: “Het weer in 

Holland is heel interessant, het 

regent, het regent niet, het 

regent weer.” 

Er moeten een paar opnamen  

buiten een schuur worden 

gemaakt en de rest in de schuur 

bij een auto. Aan Burt 

Reynold`s gezicht te zien vindt 

hij het maar helemaal niets in 

dat koude Nederland. Hij is 

gewend om in de Californische 

zon te werken en dat heb je niet 

hier. Nog meer een probleem is 

Lesley Anne Down, het mooie 

meisje dat in de tv serie North 

and South  straalde en nu een 

filmcarrière  ambieert. Er is iets 

vreemd met haar, af en toe 

maakte  ze rare opmerkingen 

die door de crew worden 

genegeerd. Dat gebeurt meestal 

met acteurs en actrices aan de 

drank of drugs. Een verkeerde 

opmerking en ze lopen de set 

af. Niemand –behalve Burt- 

praat met haar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don ziet er vermoeid uit. Hoe 

kan het anders. Hij schijnt al 

een dag ziek te zijn geweest en 

Burt heeft toen de regie 

overgenomen. David Niven doet 

aan dit gedeelte niet mee, wat 

 

Burt Reynolds en Lesley Anne 

Down in Rough Cut. 
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ik jammer vindt wat hij is  echt 

een leuke acteur met een grote 

staat van dienst. Don kijkt door 

de camera met de operator en is 

tevreden dat hij een molen op 

de achtergrond ziet. Een echt 

Hollands landschap. De 

verplichte auto race – met 

Dafjes- is al gemaakt door Burt 

`s buddy stuntman Hal 

Needham. Don vertelt me later 

dat hij van Peter Hunt`s 

filmmateriaal maar tien procent 

kon gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

Een hele interessante man die 

driftig heen en weer loopt is de 

77 jarige cameraman Freddie 

Young. Geen kleine jongen. Dit 

is de man die o.a. Lawrence of 

Arabia, Dr.Zhivago, Nicholas 

and Alexandra, Ryan`s daughter 

, You only live twice en Lord Jim 

heeft opgenomen en het gezicht 

van die films in hoge mate heeft 

bepaald. Bij een repetitie in de 

schuur zegt mijn cameraman 

Hans tegen hem ; “Als ik in de 

weg sta moet u me het zeggen, 

hoor.” Freddie Young antwoordt 

(met een grijns): 

“Als je in de weg staat duw ik je 

gewoon weg” en hij gaat 

meteen een vieze plek op de 

auto schoonvegen. Dit is geen 

cameraman die vanuit zijn stoel 

het werk doet. Zijn veertien 

jarig zoon loopt stage bij Rough 

Cut en krijgt bij het licht van 

een elektricien uitleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vriendschap met Don zorgt 

er voor dat ik vrij spel heb met 

het filmen van zijn opnamen.  

Er worden in de buurt van het 

Sonesta hotel in een straatje dat 

voor een hoeren buurt moet 

doorgaan  ‘s avonds buiten  

opnamen gemaakt. De 

interieurs vinden  plaats in de 

Cinetone studio`s waar Ted 

Haworth (die art-director was 

voor Siegel`s  Invasion of the 

Bodysnatchsers  The Beguiled) 

een zeer gelijkend interieur van 

een hoerenkamertje heeft 

gebouwd met bijgaand straatje. 

Leo Thonhauser heeft voor 

figuratie gezorgd en er zijn een 

 

 
Freddie Young op de set van 

Rough Cut. Foto Thys Ockersen. 
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heleboel belangstellenden 

meegekomen zodat het heel 

druk is in de studio. En iedereen 

wil foto `s maken. Het loopt 

helemaal uit de hand als een 

figurant een foto maakt tijdens 

een opname. De scene schrijft 

voor dat Burt een confrontatie in 

dat kamertje heeft met een 

pooier gespeeld door de Duitse 

acteur Wolf Kahler die hier een 

Nederlander is, maar een lange 

carrière tegemoet zal gaan in 

Nazi rollen. Don zelf speelt de 

rol van bezoeker en 

onderhandelt om met twee 

hoeren ( een gespeeld door 

Carol) naar bed te gaan. Het is 

Don`s gewoonte om in zijn  

eigen films een kleine rol te 

spelen. Toen Clint in 1971 als 

regisseur met Play Misty for me 

debuteerde was Don een 

Barkeeper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die scene  met Don en zijn  

vrouw sneuvelt in de montage. 

Ik zit maar te wachten op een 

kans om Burt Reynolds te 

interviewen, maar het ziet er 

niet naar uit dat hij genegen is 

om mij ter wille te zijn. Hij ziedt 

me niet eens staan. In een 

pauze vraag ik hem beleefd of 

hij het geen probleem vind dat 

ik filmopnamen maak. “No 

problem.” zegt hij kortaf en 

loopt meteen weg. Don vraagt 

even later of alles goed gaat. Ik 

zeg hem dat het er niet naar 

uitziet dat ik Burt Reynolds voor 

mijn camera kan krijgen. “Don`t 

worry. Ik heb gezegd dat je 

Clint ook gaat interviewen en 

dan kan hij niet achterblijven.” 

“Is dat zo” zeg ik verbaasd. 

“Nog niet” zegt Don 

samenzweerderig ” maar ik ga 

tegen Clint zeggen dat je Burt al 

hebt en dat hij niet kan 

achterblijven.”  Het lijkt mij een 

unieke strategie en ik wacht nu 

maar af voor het goede moment 

dat ik Burt kan filmen. 

 

 

 

 

 

 

 Hans zit net ergens boven in de 

studio een shot te maken als ik 

een teken krijg dat Burt voor 

mij klaar is. In ongeveer zeven 

minuten die ik met hem heb 

voordat hij weer wordt 

 
Don en Carol Rydall op de set 

van Rough Cut in de Cinetone 

studios. Foto Thys Ockersen. 
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weggeroepen voor een nieuwe 

opname vuur ik mijn vragen op 

hem af. Hoe het is om met Don 

te werken. “Je gaat naar school 

als je met Don Siegel werkt. Ik 

wilde al jaren met hem filmen, 

maar Clint gaf me geen kans. 

Nu is het zover en we werken 

goed samen.”  

 

 

 

 

 

 

Hij vervolgt: “Clint en ik zij oude 

vrienden en we werden in onze 

jeugd geweigerd bij films. Hij 

omdat hij een uitstekende 

adamsappel had en aanslag op 

zijn tanden en ik omdat ik niet 

goed acteerde. Ik zei, dat 

acteren kan ik leren en die 

aanslag kan jij kwijtraken, maar 

die adamsappel daar zit je 

meer. Sindsdien hebben we het 

bepaald niet slecht gedaan.” 

Hij wordt weggeroepen en ik 

heb een paar minuten aardig 

materiaal. Ook al praat hij 

voornamelijk over zichzelf. Don 

vraagt mij aan het einde van de 

eerste studiodraaidag of ik voor 

de volgende dag zou kunnen 

regelen dat hij met de 

Nederlandse pers praat in de 

draaipauze over Escape from 

Alcatraz die op uitkomen staat. 

“Tenslotte ben ik heel trots op 

die film en ik heb er een 

aandeel in, dus publiciteit is 

welkom.” Geen probleem ik heb 

de krant (Het Parool) een jaar 

terug verlaten en ik ken nog alle 

filmcritici die ik   `s avonds bel 

en ze komen de volgende dag in 

grote getale. Dat levert fors wat 

artikelen en mooie recensies op. 

De enige die dit allemaal niet 

leuk vindt is Doreen Landry die  

moest toezien dat Don in 

Londen met niemand wilde 

praten. En het passeren van 

haar in Amsterdam door mij met 

haar klus op te schepen lijkt de 

ultieme wraak van Don voor 

haar verraad. Ik probeer haar 

toch nog zo veel mogelijk te 

betrekken bij het gebeuren in de 

kantine van de Cinetone 

studio`s. Ondanks zijn grote 

vermoeidheid is Don in topvorm 

met zijn verhalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burt en Clint in City Heat. 

 
Don Siegel in de Cinetone 

studios. Foto Thys Ockersen. 
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OP NAAR HOLLYWOOD 

Op een heuvel in de San 

Fernando Valley  heeft Don 

Siegel met Carol een riant huis. 

“ Dit is mijn  huis “zegt Don 

trots “Nou ja, niet helemaal de 

Bank of America bezit er een 

groot deel van  maar ik woon  

en werk hier. Dit is niet 

Hollywood dat ligt daar 

verderop.” Hans met de camera 

op zijn schouder en ik lopen met 

Don een kamer in vanaf het 

balkon. “En dit is in werkruimte” 

vervolgt  Don “Daar aan de 

muur is een poster met Clint 

Eastwood die met een pistool in 

de hand over mij waakt. Een 

andere poster is een 

retrospectief van mijn films in 

Duitsland en op dat tafeltje is 

een obsceen schaakspel dat in 

Rough Cut  voor kwam. En ik 

heb ook nog een rek) gaat er 

aan hangen) waar ik wat 

oefeningen aan doe. 

Ik ben in LA om de rest van mij 

documentaire op te nemen. Ik 

maakt een lang interview met 

een vermoeide Don, maar hij 

heeft tijd vrijgemaakt om rustig 

met me te praten. Hij heeft ook 

geregeld dat ik Sheree North 

kan spreken die in vier films van 

Don heeft gespeeld en die ik 

een erg leuke dame en goede 

actrice vindt. Mijn co-producer 

Tom Burghard heeft contact 

gehad met Robert Daley die 

heeft beloofd dat een interview 

met Clint Eastwood.tot de 

mogelijkheden behoort. Daley  

is co-producer van Clint´s films. 

Don is weer op zijn praatstoel 

en geeft geestige antwoorden 

op mijn vragen. Hij laat ook 

merken dat hij dat filmvak maar 

niets vindt. “Ik doe het om veel 

geld te verdienen en om plezier 

te hebben, maar dat laatste 

gebeurt maar zelden. Ik moet 

naar verre locaties waar ik niet 

van kan genieten ,want ik moet 

vroeg op om te film en ik  kom 

laat in mijn hotel. Waar ben ik 

waar was ik, oh, ik ben in 

Londen of Parijs. En dan heb je 

je meningsverschillen met 

producers, zoals bij Rough Cut  

met die man (David Merrick) die 

alles beter wist. Toen ik Baby 

Face Nelson maakte had ik een 

producer die me auto´s uit een 

verkeerde periode had geleverd. 

Hij begreep niet waarom ik daar 

kwaad over was. Producers 

zitten vaak op een andere   

golflengte dan de regisseur.” 

Over Rough Cut  zegt hij nog: 

“Ik wist natuurlijk dat ik niet 

echt een origineel verhaal aan 

het verfilmen was, maar ik 

kreeg er veel geld voor en het 

leek veel op To catch a thief  

van Alfred Hitchcock, een mooie 

film. Alleen de regen van 

Engeland en Nederland kon niet 

op tegen de zonnige Cote 

d`Azur en Burt en Miss Down  

waren niet  het equivalent van 

Cary Grant en Grace Kelly. Ik 
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vind toch dat ik een aardige film 

heb gemaakt. En bedenk wel, 

de jeugd van  tegenwoordig 

weet niets van die Hitchcockfilm 

en alles  van Burt Reynolds. Hij 

trekt een miljoenen publiek.” 

SHEREE NORTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na veel heen en weer 

getelefoneer belt Sheree North 

me in mijn hotel op. Ze 

verontschuldigt zich vele keren 

dat ze me nog niet heeft 

gesproken. Problemen met haar 

huis aan het strand van Malibu. 

De regen die veertien dagen 

Californië heeft geteisterd ( een 

zeldzame gebeurtenis) heeft 

rampen veroorzaakt. Voor een 

Nederlander die niets anders 

dan regen gewend is klinkt dat 

vreemd, maar als het ook maar 

een dag regent in Hollywood 

raakt iedereen in paniek. Het 

water loopt niet weg , huizen 

raken onder de modder die van 

de heuvels afglijdt. Ook 

Sheree`s huis heeft schade en 

we besluiten elkaar in een ander 

optrekje in Westwood te 

ontmoeten. Ik vraag haar of ik 

een kapster of make-up 

juffrouw moet meebrengen. Het 

hoeft niet, ze verzorgt haar 

uiterlijk wel zelf. 

Wie of wat is Sheree North en 

wat maakt haar zo belangrijk in 

het filmgebeuren? Mijn vroegste 

herinnering is de Martin & Lewis 

film Living it up waarin ze in een 

nachtclub met de door 

atoomstralen ten dode 

gedoemde Jerry Lewis een 

waanzinnige rock & roll dans 

uitvoert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twentieth Century Fox heeft 

haar in de jaren vijftig onder 

contract gezet als opvolgster/ 

vervangster/ stand-by van 

Marilyn Monroe en Jayne 

Mansfield. Dat heeft ze 

overleefd. Life Magazine heeft 

haar in 1955 zelfs op de cover 

gezet als opvolgster van 
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Marilyn, maar Sheree liet toen 

weten dat Marilyn uniek was en 

niet vervangen kon worden. Er 

volgde een lange periode van 

komedies waarin ze de door 

Monroe en Mansfield geweigerde 

rollen speelde. Maar rond 1968 

manifesteerde zich een heel 

andere Sheree North. Leuke 

jonge meisjes hebben geen 

overlevingskans als er nog 

jongere meisjes opduiken. De 

enige kans die je hebt is als je 

talent hebt en je kan later zien 

dat je rond de veertig nog 

meetelt als echte actrice. In Don 

Siegel´s Madigan is ze als 

Richard Widmark´s vriendin een 

volwassen vrouw met ene 

jeugdig uiterlijk en een 

kinderlijke, sensuele stem. Er 

volgen een serie rollen van 

verworpen meisjes, vroegere 

vriendinnen van de 

hoofdrolspelers in B films. 

Sheree North wordt een 

belangrijke bijrol vertolkster, 

iemand op wie je zonder meer 

kan vertrouwen; de toffe meid 

in actiefilms als The Outfit  

(tegenover Richard Jaeckel), 

Breakout ( tegenover Charles 

Bronson), Lawman ( tegenover 

Burt Lancaster ) ,The Shootist  

(tegenover John Wayne). 

 

 

 

Sheree North ( echte naam 

Dawn Bethel) is nu 47 jaar, 

maar afgaande op een van haar 

laatste films, Telefon van Don 

Siegel moet  er nog steeds 

fantastisch uitzien. Het valt niet 

tegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als we haar woning die middag 

bereiken kost het me enige 

moeite om tussen de 

appartementen de hare te 

vinden. Ze doet zelf de deur 

open en meteen stormt6 een 

meisje naar buiten van  achter 

in de twintig. “Hallo” zegt ze 

“Dit zijn mijn dochter en die 

gaat weg. Geen tijd voor 

kennismaking. Ze is klein, 

kleiner dan mijn 1 meter 65 en 

ze loopt op blote voeten. Ze 

draag een negligé- achtig 

gewaad en heeft make-up op. 

Ze is gereed om gefilmd te 

worden. Terwijl de filmploeg de 

apparatuur uitpakt rent ze naar 

de keuken: “Jullie zullen wel 

honger hebben, iets drinken. Ik 

 

 

Telefon 
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heb nog wat champagne en 

witte wijn.“ 

De kamer wordt gezellig 

gemaakt; de crackers met kaas 

komen op tafel , de champagne 

gaat in de glazen . “Sheree” zeg 

ik “hoe spreek ik je naam uit?” 

“Maakt niets uit ”is het 

antwoord, “Sherry is goed”. Ze 

rent heen en weer tussen kamer 

en keuken. Ik heb een 

cadeautje voor haar, een 

koperen kandelaar. We zetten er 

kaarsen in die op twee plaatsen 

zijn gebroken  en die steeds 

omvallen. Ze kijkt me aan en 

zegt: “Jouw Engels lijkt op dat 

van John van Dreelen die is een 

huisvriend van ons.” Ik weet 

niet of ik dan als een 

compliment moet opvatten. Ze 

nestelt zich behaaglijk in de 

hoek van de bank voor het 

interview. “Ik ben wel eens in 

Amsterdam geweest voor de 

vlooienmarkt om spullen te 

kopen.” 

 

 

 

 

 

 

 

Hans en ik praten over het 

gebruik van een filter voor 

Sheree. Vanaf de bank roept ze: 

“Oh, ik krijg nooit een filter  in 

mijn films. Barbra (Streisand) 

met wie ik in New York vroeger 

de kleedkamer deelde krijgt 

altijd een filter. Ik nooit . Naar 

mij wordt niet geluisterd, alleen 

naar de grote sterren, die 

maken geen opname zonder 

filter. Geef mij maar dat filter, 

Hans.” 

We praten over Don Siegel die 

ze een schitterend regisseur 

vindt en die altijd zo rustig is 

tijdens de opnamen en grappen 

uithaalt. “Je merkt gewoon weg 

niet hoeveel moeilijkheden hij 

achter de schermen met de 

producenten heeft ! Oh, heeft 

hij nu ruzie met  David Merrick 

bij Rough Cut . Verbaast me 

niets. Ik werd door Merrick 

jaren geleden gevraagd  voor 

een rol in een Broadway stuk en 

ik weigerde omdat een van mijn 

kinderen nog heel klein was. Hij 

was razend en zei me dat ik niet 

meer aan de bak zou komen. 

Pfft, jaren later komen we 

elkaar tegen in een restaurant 

en ik heb me dochter bij me. Hij 

zei toen Dat is een mooi kind je 

had gelijk om die rol te 

weigeren. Tjonge, wat een 

vreselijke man; ik heb meelij 

met Don. Don is altijd zeer 

attent . Na afloop van de 

opnamen zendt hij me een 

briefje om me te bedanken voor 

 

Thys interviewt Sheree North. 
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de medewerking. De rollen die 

hij me aanbiedt worden steeds 

kleiner. In Telefon heb ik 

nauwelijks dialoog. We maakten 

die opnamen van die vrouw die 

de boel opblaast in een gebied 

dat aan de overheid toebehoort. 

Moeilijk filmen.” 

Ze zegt dat ze dacht dat ze die 

rol van John Wayne´s ex-

vriendin niet zou krijgen in The 

Shootist. “Ik had ooit The Green 

Berets van Wayne geweigerd, 

dat verdomde ik ten ene male. 

Het was zo´n reactionaire film . 

Ik liep  in die dagen in 

vredesmarsen tegen de oorlog 

in Vietnam mee. Ik moest John 

Wayne´s vrouw spelen. Ik had 

niet gedacht dat hij mij nog zou 

accepteren na die weigering. 

Tijdens  The Shootist  waarin ik 

als ex-vriendin weer opduik om 

te profiteren van zijn 

beroemdheid als gunfighter 

hield hij de hele tijd mijn hand 

vast met zijn twee handen. Hij 

was toen al stervende, weet je, 

we dachten dat hij de film nooit 

zou kunnen afmaken.” 

“Ik speelt altijd wel  iemands 

oude vriendin, maar ja, niets op 

tegen hoor. Ik hou van 

regisseurs als Don die de zaken 

niet al te serieus nemen en een 

goede sfeer op de set creëren. 

Toen ik Madigan deed met Don , 

toen had ik scenes met Richard 

Widmark en die heeft niet veel 

humor in zich. Inger Stevens 

had de mazelen en Don liet haar 

expres iedereen in zijn  

omgeving - en helemaal 

Widmark- een zoen geven. 

Gemeen, maar leuk hoor.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don en ik hebben dezelfde 

humor en daarom denk ik 

vraagt hij me terug. Ik wil hem 

verder geen extra  problemen 

op de set bezorgen en ik kom 

geprepareerd. Ik leer alles van 

te voren met mijn acting coach. 

Ze besluit met “ Ik heb toch niet 

veel films met Don gedaan en 

meestal maar een scene dus 

zoveel heb ik nou ook niet te 

vertellen.” 

Wat een leuke dame. 

 

 

 

Madigan met Richard Widmark en 

Inger Stevens. 
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WACHTEN OP CLINT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1979 moet ik absoluut Clint 

Eastwood spreken. Ik ben 
begonnen aan mijn 

documentaire over Don Siegel 
en Don heeft vijf films met de 

man gemaakt.Coogan`s Bluff ( 
1968), Two mules for sister 

Sarah( 1970), The 
Beguiled(1971), Dirty Harry en  

net Escape from Alcatraz. 

Zonder Clint geen goed 
filmportret van zijn regisseur. 

Mijn producer Tom Burghard 
schrijft brieven naar zijn 

filmmaatschappij Malpaso en 
het antwoord van Robert Daley, 

Clint`s partner, is dat een 
interview mogelijk is. Dat ziet er 

goed uit. Ik vertrek met 
cameraman Hans den Bezemer 

naar Hollywood waar wij ons 
gezien het kleine budget voor 

drie weken vestigen in The 
Hollywood Motel. Een shabby 

hotelletje op Highland waar we 

allebei op onze kamer hebben. 
Ik had moeten weten dat als je 

in een goedkoop hotel zit je 
weinig kans maakt om te 

worden teruggebeld. Voor een 
gesprek met een celebrity-

waarbij je altijd met de agenten 
werkt- moet je je minstens 

vestigen in de Beverly Hills 
Hotel of The Beverly Willshire. 

Ook nog mogelijk de Chateau 
Marmont waar John Belushi 

stierf aan een overdosis drugs. 

Maar de Hollywood Hotel is 
helemaal niets. Dan kan je nog 

beter privé bij iemand logeren 
zitten. Het spel kan beginnen. 

En dat houdt in dat ik `s 
ochtends  mijn telefoontjes 

maak en te horen krijg dat de 
agent nog niet binnen is. Je 

wacht. Je wacht nog langer en 
belt nog een keer. Hij is nu in 

een “meeting” ,maar hij heeft 
het bericht gekregen. Als je 

weer belt is hij “out for lunch” 
maar komt om drie uur terug. 

Als je dan weer belt heeft hij 

weer een “meeting” en daarna is 
hij naar huis. En op vrijdag 

hebben ze meestal een heel 
vroeg weekend. Bel maandag, is 

het advies. Je begrijpt dat je na 
een paar dagen wachten op 

telefoontjes die nooit komen 
lichtelijk depressief wordt. En er 

zijn momenten dat je het niet 
langer uithoudt en gewoon naar 

de bioscoop gaat. Zal je zien dat 
je dan net een telefoontje van 

iemand krijgt. Laten we eerlijk 
zijn, niemand zit op ene Thys 

Ockersen uit the Netherlands te 

wachten. Mijn cameraman houdt 
het heel snel voor gezien. 

Vandaag geen opnamen? Ik ga 
naar het strand. 

 

Terug naar de hotelkamer. Maar 

ik heb inmiddels contact met het 
kantoor van Clint Eastwood op 

het terrein van Warner Bros., de 
Burbank Studios. De vrouw die 
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ik aan de telefoon krijg weet 
niets van een afspraak met 

Robert Daley. Waar gaat het 
over? Ik leg uit dat ik met een 

documentaire over Don Siegel 
bezig ben en dat ik graag een 

kort gesprek met Clint wil 

hebben. Dat wil dus de hele 
wereld. Clint is in Carmel (waar 

hij woont) maar voor wie is die 
film? De NOS,  de BRT en de 

ZDF. Nou ja, dat zegt haar 
allemaal niets. Heb ik dan 

contracten bij de hand. Wat een 
toeval dat ik die heb 

meegenomen. Of ik die kan 
afleveren bij haar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn volgende taak is de 
contracten te kopiëren en op te 

sturen naar de Burbank Studios. 
Later besef ik dat ze persoonlijk 

naar haar brengen sneller 
geweest zou zijn. Een 

secretaresse die direct voor een 
ster werkt heet een “ ijzeren 

dame”. Dat zijn dames die 
iedereen van de ster vandaan 

houden. Siegel is er nu met een 

getrouwd. Namelijk een vrouw 
die een “ iron lady” van Clint 

was. 

Het volgende obstakel is dat ik 

te horen krijg dat ze de 
contracten niet hebben kunnen 

lezen. Ze zijn in het Nederlands 
en Duits.( natuurlijk we praten 

over de Nederlandse, Belgische 
en Duitse tv).Of ik ze wil 

vertalen. Ook dat doe ik en nu 
lever ik ze bij de studio af. Maar 

er zit geen schot in de zaak. We 

zijn bijna twee weken verder en 
ik heb nog een week. Hans 

begint een aardige bruine kleur 
te krijgen. Ik zie lijkbleek .Don 

vraagt over de telefoon hoe het 
gaat.”: Niet goed “zeg ik ”ze 

houden de boot af.” Ik zal kijken 
wat ik kan doen” belooft hij “ik 

heb onlangs iets voor Clint 
gedaan, nu moet hij iets voor 

mij doen.” Ik begrijp dat zelfs 
onder vrienden die met elkaar 

filmen dingen niet 
vanzelfsprekend zijn. Ik heb 

geluk. Clint is in Sherman Oaks 

bij Don Siegel langs gegaan en 
Don heeft hem gevraagd het 

interview met mij te doen.” 
Maar” zegt Don “je mag over 

twee dingen niet praten, zijn 
vrouwen en geld”. Ik bezweer 

Don dat ik alleen maar over film 
zal praten. Ik bel meteen die 

maandag met Clint`s 
secretaresse die Betty Endo 

heet .” Ik roep enthousiast: “Het 
is voor elkaar. Ik kan een 

interview met Clint maken!” Nu 
wordt ze wat voorzichtiger. 

Welke machinaties hebben 

buiten haar om plaats gevonden 
dat ze hier niets van weet? Ze 

zegt dat ze het met Clint zal 
opnemen. Ze heeft hem nog 

niet gesproken. Of ik morgen 
kan bellen. Ik word wat brutaler 

nu ik voel dat ik terrein aan het 
winnen ben.” Ik bel vanmiddag 

wel” zeg ik resoluut. Ze zegt 
niet meer nee. En die middag 

krijg ik te horen dat het o.k. is. 
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Maar eerst wil ze weten of ik 
gemachtigd ben om een 

contract af te sluiten met Clint 
ten aanzien van mijn 

documentaire. In dit stadium 
ben ik genegen met alles en 

iedereen een contract af te 

sluiten. Zelfs met de duivel. 
Goed, ik vertel haar dat ik mijn 

eigen producent ben en dat ik 
die beslissing kan nemen. 

Wanneer wil ik Clint spreken? Ik 
mag het zeggen? Ik aarzel niet. 

Donderdagmiddag drie uur, is 
dat goed? Het staat. Net op tijd, 

zaterdag vertrekken we. 

Nu dat afgesproken is wil Hans 

erg graag dinsdag naar Las 
Vegas. We hebben een Pinto 

auto tot onze beschikking en we 
kunnen vroeg vertrekken. Ik 

aarzel, het is ver weg door de 

woestijn. Hans ziet geen 
bezwaren. Hij wijst op de kaart 

het is een paar uur rijden. De 
volgende morgen vijf uur 

vertrekken we maar als we een 
anderhalf uur achter ons hebben 

liggen en nog steeds niet in de 
Nevada woestijn zijn blijkt dat 

we op de kaart nog geen 
centimeter hebben afgelegd. 

Hard rijden is er in de woestijn 
trouwens niet bij, want je wordt 

van boven met een helikopter in 
de gaten gehouden. Hans en ik 

arriveren in de voormiddag in 

Las Vegas . We gaan meteen 
gokken en gooien voor honderd 

dollars in de slotmachines die 
we in vijf minuten kwijt zijn. Ik 

denk dat we verder moeten met 
kwartjes. Ik heb me al 

voorgenomen dat we in de 
vooravond Vegas achter ons 

laten, want stel dat Clint van 
mening verandert en ons 

woensdag wil zien.? Maar Hans 
is helemaal gepakt door die 

gokstad. We gaan zelfs nog aan 
de roulettetafel staan en daarna 

wil hij wel naar een naaktshow 
in het Casino. Oh nee, beslis ik 

resoluut. Ik wil terugrijden want 

ik neem geen enkel risico en 
mokkend neemt Hans plaats 

achter het stuur. Een extra 
complicatie is dat we in 1979 

een oliecrisis hebben en dat je 
maar een beperkte hoeveelheid 

benzine mag kopen. Dat kan 
nog leuk worden, stranden in de 

woestijn waar het pikdonker is. 
Vlak na Vegas gaan we tanken 

en binnen staan een drietal 
louche kerels te biljarten. ”Hey 

guys, you wanna play some 
pool?” “No thanks” zeg ik nog 

beleefd  en we schieten  weg, 

de nacht in. Om vijf uur in de 
ochtend zijn we na een tocht 

door de duisternis terug in “The 
Hollywood Hotel”. 

Met een pasje komen we de 
poort van Burbank Studio’s 

door. Onze derde man is een 
geluidsman die ik ter plekke heb 

ingehuurd. Als er een film in de 
studio wordt geproduceerd heeft 

de productiemaatschappij en 
dus ook de regisseur en de 

producer een eigen kantoortje. 
Dat zijn altijd smakeloze 

gebouwtjes. Een tijdelijke 

behuizing. Het verhaal gaat dat 
een hele jonge Steven Spielberg  

gewoon zo`n leegstaand 
kantoortje in beslag heeft 

genomen,. Zijn naam er op 
heeft gezet en  zich tussen de 

filmmensen heeft begeven. Op 
die manier kon hij een opening 

in de filmwereld krijgen. Clint 
Eastwood die al tien jaar films 
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produceert voor Warner Bros. 
heeft een vast kantoor dat niet 

zo schamel is als de rest. Het is 
rond en het staat op zichzelf. 

Buiten heeft hij zijn eigen 
parkeerplaats en er staat een 

oude auto. Binnen hangen 

overal posters van de films van 
Clint. Ik maak kennis met Betty 

Endo. Zij is een 
onaantrekkelijke dame van 

midden dertig van Japanse 
afkomst die me streng aankijkt 

vanachter een grote bril. Maar ik 
neem onvoorwaardelijk aan dat 

ze heel goed is in haar werk. Ik 
laat me niet meer door haar 

intimideren, ik kijk strak terug 
en daar wordt ze wat nerveus 

van. Dit is dus zo`n iron lady. Ik 
lust haar wel rauw. Het contract 

ligt al voor haar neus, maar ze 

wacht op Clint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nu begin ik ook te begrijpen 
hoe dat werkt met die pers en 

interviews. In principe liggen er 
drie stapel brieven en berichten 

op haar bureau. Stapel een zijn 
de mensen die onvoorwaardelijk 

een interview met Clint krijgen. 

Als je b.v. van de BBC, de New 
York Times of een ander groot 

orgaan bent. Kortom als je van 
betekenis bent. Dat is een heel 

klein stapeltje. De middelste 
stapel zijn de may be`s en de 

kunst is om terecht te komen op 
die kleine stapel waar je de man 

kan spreken en niet die derde 
hoop die de prullenbak ingaat. 

Ik ben bij stapel een 
toegevoegd. Wat een eer. Maar 

ik ben me er terdege van 
bewust dat ik dit aan Don Siegel 

te danken heb, anders lag ik nu 

in de prullenbak. Want de NOS 
stelt in Hollywood niet veel 

voor.  

Dan staat hij opeens voor me, 

hij komt uit een andere kamer, 
zijn eigen kantoor. Lenig, lang, 

sportief gekleed. Hij is het 
helemaal. Ik ben altijd weer 

verbaasd als ik iemand ontmoet 
die je jaren lang in films ziet. Hij 

begroet ons hartelijk. Met zijn 
negen en veertig jaren ziet hij 

er  ongelooflijk jong uit 
Atletisch, maar ja ik heb gelezen 

dat hij wel vier, vijf uren per 

dag in zijn eigen gymzaal in 
Carmel aan het werk is. ”Waar 

wil je me hebben? ” Hans en de 
geluidsjongen gaan snel buiten 

de camera opstellen. Ik geef 
Clint mijn vaste cadeau voor de 

Amerikanen, kaas. ”Zal ik dat 
maar in de ijskast doen? “zegt 

hij  en terloops vertelt hij dat hij 
ook nog van Nederlandse  
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afkomst is. Natuurlijk. Eastwood 
is zo vertaald in Oosterhout. 

Maar hij heeft ook een Ierse en 
Duitse afkomst. Over tot het 

zakelijke gedeelte. Ik krijg het 
contract te zien dat bepaalt dat 

Clint Eastwood en Thys 

Ockersen overeenkomen dat de 
acteur deelneemt aan de 

documentaire over Don Siegel, 
maar dat ik zijn naam niet groot 

op de film mag vermelden of er 
reclame mee mag maken. 

Bovendien is die deelname 
alleen voor landen waar geen 

Engels wordt gesproken. ( Dag 
verkoop BBC denk ik meteen). 

Maar ik ben blij dat ik hem heb 
geëngageerd, want in 

combinatie met Burt Reynolds 
heb ik nu de twee supersterren 

waar Don Siegel mee heeft 

gewerkt. En zonder Clint is mijn 
documentaire helemaal 

waardeloos. Er is nog een 
bepaling, ik mag maar vijf 

minuten interview met Clint 
gebruiken. Daar kan ik mee 

leven . Ik zie aan het papier dat 
er eerst één minuut heeft 

gestaan dat uitgeveegd is. Zelfs 
zo`n bepaling moet bij de 

acteur vreemd overgekomen 
zijn. Ik teken het origineel en 

een kopie, maar ik zorg er voor 
dat ik het origineel meeneem. 

Dat is tenminste een mooi 

collector`s item! We gaan naar 
buiten en ik zet Clint – die ik 

steeds beleefd aanspreek met 
Mr.Eastwood  in goede positie. 

De geluidsman bevestigt met 
trillende handen zijn microfoon 

aan Clint. 

Vraag: Hoe kan je hem ( Don 

Siegel) beschrijven als regisseur 
en als persoon? 

Clint (lacht): Wil je dat allemaal 
in één minuut? (hij is even 

vergeten dat ik vijf minuten 
mag gebruiken).Ik begon met 

Don te werken in de late jaren 
zestig. We deden een film 

samen, Coogan`s Bluff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik kende Don niet. En hij mij 
ook niet. Hij verving eigenlijk 

een andere regisseur die ziek 
was of zoiets, of van de film was 

gehaald. Ik keek naar zijn films 

en bestudeerde hem. Hij deed, 
denk ik, hetzelfde met mij. Ik 

mocht hem meteen. Ik voelde 
snel dat hij een interessante 

man was. Ruig aan de 
oppervlakte maar daaronder 

een gevoelige man die goede 
ideeën en smaak aan een film 

toevoegde. We hadden veel 
meningsverschillen want we 

kenden elkaar niet, maar toen 
we halverwege de film waren 

werkten we goed en liepen we 
sync. In feite zo goed dat ik 

twee films later weer naar hem 

vroeg. Don is iemand die veel 
tot stand brengt met weinig. In 

deze stad- en ik weet niet hoe 
het elders op de wereld toegaat- 

is er een gewoonte om de 
meeste eer te geven aan die 

 

Coogan’s Bluff met Don Stroud. 
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mensen die te veel geld 
uitgeven en geld verspillen. Don 

was altijd heel erg efficiënt en 
hij zat altijd krap in zijn 

opnametijd. Vooral door de 
positie waar hij inzat en door 

mij, samen met mij, kreeg hij 

mogelijkheden om films op 
grotere schaal te maken. 

Vraag: Is er een “chemistry” 
tussen jullie als je samenwerkt? 

Clint: Ik vind van wel. Hij is 
goed voor mij geweest en ik 

voor hem. Hij houdt van wat ik 
doe en ik van wat hij doet. Er is 

een goed wederzijds respect. 

Vraag:  The Beguiled was een 

film die geheel buiten de orde 
van de actiefilms viel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clint: The Beguiled was van 

Universal ( waar Clint toen zat) 
dus was het niet moeilijk om het 

op te starten. Ik vond het mooi 
en ik gaf het script aan Don en 

hij vond het ook goed. We lazen 
ook het boek en we gebruikten 

stukken van het boek in de film. 

Het was een ongewoon project 
en het moest op een speciale 

manier uitgebracht worden. De 
advertenties moesten net zo 

creatief zijn als de film. Zelfs 
nog beter.  

Die film flopte enorm omdat het 
publiek een harde aktiefilm 

verwachtte. We nemen nu 
afscheid van Clint Eastwood.Ik 

vraag hem nog of Bronco Billy  

al af is. ”We have a nice little 
picture” zegt hij tevreden en ik 

weet dat hij er niet van houdt 
om geld over de balk te gooien. 

Dat heeft hij meegemaakt bij 
Kelly`s Heroes, Where Eagles 

Dare en Paint your wagon en tot 
op de dag van vandaag filmt hij 

economisch en verspilt hij geen 
tijd en film. Kijk naar Million 

dollar baby waar hij zelfs niet 
veel geld voor kon loskrijgen. 

Hij ziet met instemming toe dat 
ik help bij het opruimen van de 

filmapparatuur en dan beent hij 

weg over het studioterrein. Het 
is alsof een jongeman van ons 

vandaan loopt, veerkrachtig, 
beslist geen negen en veertig 

jarige man. 

JINXED ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1982 gaat Don de 

misdaadfilm Jinxed ! met Bette 

Midler maken. Dit is de eerste 
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keer dat hij een actrice in de 

hoofdrol van een van zijn films 

heeft. Don is een no-nonsense 

regisseur die maar een paar 

opnamen nodig heeft van een 

scene om zijn doel te bereiken. 

Daarom werkt hij zo goed met 

professionals als Charles 

Bronson, John Wayne, Clint 

Eastwood, Walter Matthau, 

Michael Caine  ne Burt 

Reynolds. No-nonse acteurs. 

Bette Midler heeft in 1979 de 

sterren van de hemel gespeeld 

als destructieve zangeres in The 

Rose  en ze heeft een BAFTA, 

Golden Globe en een Oscar 

nominatie binnengehaald. Ze 

looft nu echt dat ze de nieuwe 

Katherine Hepburn of Bette 

Davis is en ze heeft vast een 

boekje over Stanislawski 

gelezen. Jinxed !  is gewoon een 

remake van The Postman 

always rings twice. Het verhaal 

over een vrouw met een oudere 

echtgenoot die ze met haar 

minnaar vermoordt. Dit alles 

tegen de gokwereld van Reno. 

Middler als de vrouw, Rip Torn 

als de echtgenoot en Ken Wahl 

als de minnaar. 

 

 

 

 

 

De film is gedoemd een nog 

grotere ellende te worden dan 

Rough Cut. Don is sowieso niet 

in topvorm en maakt mee dat 

Miss Middler- die hij Schmidler 

noemt- de scenes vele malen wil 

overdoen om tot een goed 

resultaat te komen. Was Rough 

Cut  nog in twee kampen 

verdeeld (het Siegel-en het 

Merrick kamp), bij Jinxed ! 

haatte binnen de kortst 

mogelijke tijd iedereen Miss 

Midler. Don neemt wraak en 

zorgt er voor dat Bette Middler  

in de scenes met Torn en Wahl  

naar de achtergrond verdwijnt 

of in de schaduw staat. Bette 

Midler heeft te weinig ervaring 

met het filmvak dat ze in de 

gaten heeft wat er met haar 

gebeurt. Bovendien is er tegen 

het einde van de film een scene  

dat ze een mijnschacht ingaat 

en een ontmoeting heeft met 

een oldtimer, gespeeld door de 

oude western acteur met de 

schele ogen, Jack Elam, die 

enthousiast zijn pistolen in het 

gezicht van Middler laat afgaan. 

Je kan zien dat ze de angst niet 

speelt ,maar dat ze echt bang 

is. Wraak is zoet. De film is een 

matige thriller die flopt. 

ASSISTENT VOOR DON 

Ik heb nog een laatste 

ontmoeting met Don in zijn huis 

na die film. Ik word hartelijk 

ontvangen en zelfs Carol is wat 

toeschietelijker. Ze maakt voor 
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Don en mij een tonijnsalade 

klaar. Don is klaar met grote 

films die hij eigenlijk alleen 

maar voor geld heeft gemaakt. 

Hij wil nog graag iets moois 

regisseren in de trant van The 

Beguiled. “Ik ben geen echte 

ondernemer die zijn eigen films 

opzet, maar misschien moet ik 

dat nu maar proberen om alle 

touwtjes in handen te hebben. 

En jij kan me helpen ,want ik 

denk dat je verstand van zaken 

hebt.” En zo word ik tot 

assistent producer van don 

Siegel gebombardeerd. Ik ben 

apetrots. Don heeft een Frans 

boek op het oog van het duo 

Boileau-Narcejac. De briljante 

schrijvers  van Hitchcock`s 

Vertigo. Het is een horror 

verhaal getiteld : Tout mon 

corps est mon enemi (Mijn hele 

lichaam is mijn vijand) en Don 

wil dat ik er achter aan ga om 

het te pakken te krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

Als ik weer thuis ben bel ik de 

Franse uitgever en leg ik uit dat 

ik het boek nodig heb om te 

kijken of er een film van kan 

worden gemaakt. Een paar 

dagen later ontvang ik de 

pocket  en lees ik het moderne 

Frankenstein verhaal. Een 

misdadiger krijgt de doodstraf 

en gaat onder de guillotine.  

Zijn ledematen worden gebruikt 

voor mensen die ze nodig 

hebben en het hoofd wordt 

opgeslagen. Maar dat hoofd 

blijft nog functioneren en wil 

zijn lichaamsdelen terug 

hebben. Ik weet niet meer hoe  

hij dit doet ,maar hij vermoordt  

de mensen die zijn ledematen 

hebben en repareert  zichzelf. 

Een bizar verhaal dat de 

subtiliteit van Vertigo mist, 

maar goed misschien kan Don 

Jean Paul Belmondo krijgen voor 

de hoofdrol. Ik noteer wat 

namen voor de rolverdeling en 

stuur foto`s op naar Don met 

een brief waarin ik vraag of hij 

wil dat ik een synopsis in het 

Engels van het boek schrijf . Ik 

hoor niets en bel na enige tijd 

op. Ik krijg Carol aan de 

telefoon die me vertelt dat Don 

helemaal niet meer in staat is 

om iets aan een film te doen. Te 

ziek. En zo had ik een korte 

carrière als Don’s 

productieassistent. 

Een paar jaren later word door 

producente Ank Muller gebeld of 

ik het telefoonnummer heb van 

Don Siegel, want Hans Keller is 

met een documentaire bezig 

over de film Casablanca en ze 

willen graag een gesprek met 

 

Carol en Don in Sherman Oaks. 

Foto Thys Ockersen. 
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Siegel hebben over zijn 

montages bij die film. Later 

spreek ik haar weer en ze 

vertelt me dat hij daar geen zin 

in had maar ze moest mij vooral 

de groeten doen. Hij had nog 

steeds aanbiedingen om films te 

regisseren waaronder een in 

Zuid- Frankrijk. Maar die film 

kwam er nooit, omdat hij erg 

ziek was. 

Intussen had ik veel succes met 

mijn documentaire  die naar 

festivals ging en op tv werd 

vertoond. Je realiseert het je 

niet op dat moment, maar mijn 

doc. over Sam Fuller is de enige 

doc. waarin je Sam uitvoerig 

aan het regisseren ziet en de 

doc. van Don Siegel is de enige 

film die over hem bestaat. Ik 

heb de film nog een keer op de 

University van New York) 

NYU’gedraaid in aanwezigheid 

van veel filmstudenten en Don’s 

zoon de acteur Kristoffer Tabori  

die zijn moeder Viveca Lindfords 

mee bracht. Toen ik de 

filmrollen verwisselde merkte ik 

dat  Viveca )mevrouw Siegel 

nummer 1) boos rondliep. De 

film viel heel slecht bij haar. 

Oud zeer. Ik vertelde het aan 

Don die alleen maar zei Ach ja, 

Viveca. Het  verbaast me 

niet……`  

Op 20  april 1991 stierf Don 

Siegel op 78 jarige leeftijd in 

Nipomo, Californië.  

Je denkt dan dat je het 

hoofdstuk Don Siegel kan 

afsluiten ,maar ik heb door de 

jaren heen gemerkt dat dit niet 

zo werkt. Sam Fuller, Don 

Siegel, Laurel Hardy, Norman 

Wisdom, Aldo Ray, Christopher 

Lee en  Roy Rogers blijven altijd 

een onderdeel van je leven. 

EPILOOG 

Lang na Don ´s dood kreeg ik 

een email van een dame die 

zich Anna Whamsey –Siegel 

noemde en die me vertelde een 

dochter van Don en Doe Avedon  

te zijn. Ze wilde zo graag mijn 

doc. zien over haar vader. Ik 

schreef terug dat ik nooit 

geweten dat er behalve 

Kristoffer nog een kind was. 

Wel, Don had met Doe vier 

kinderen. Je las er alleen nooit 

over. Anna was een 

schooljuffrouw  die me het 

dramatische verhaal vertelde 

dat Carol de kinderen zo veel 

mogelijk weghield van Don en 

dat ze een vreselijk dame was. 

Anna hield vol dat haar vader er 

spijt va  had dat hij oe had 

verlaten. Toen Don dood ging is 

Carol met de hele erfenis er 

vandoor gegaan en ze is 

spoorloos. Anna  zei dat ze te 

zien was in Charley Varrick  als 

ze op een schommel zit voor de 

bank die beroofd gaat worden. 

Ze miste haar vader enorm. 
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Ik stuurde haar de film, maar 

die scheen ze niet te kunnen 

openen op haar DVD speler. 

Toen ze me ook nog het verhaal 

vertelde dat ze door een brand 

de foto´s van haar vader had 

verloren stuurde ik haar een CD 

met alle filmfoto´s en portretten 

van Don die ik bezat. 

En daarmee hield het contact 

op. 

 

DON SIEGEL  UITSPRAKEN 

1 Ik moet helaas zeggen dat de 

meeste van mijn films  over 

niets gaan. Ik ben gewoon een 

hoer. Ik werk voor geld. Dat is 

de Amerikaanse manier. 

2 Ik zei ooit tegen Jean-Luc  

Godard dat hij iets had dat ik 

wilde:  Vrijheid. Hij zei “Jij hebt 

iets, dat ik wil, geld.” 

3 (Over filmmontage) Als je een 

film schudt dan vallen er tien 

minuten uit. 

4  (Over werken met Bette 

Midler bij Jinxed )Ik laat nog 

liever mijn vrouw, kinderen en 

dieren verhongeren dan nog ooit  

met zo´n iemand  te maken te 

krijgen. 

5  (Over Walter Wanger)  Hij 

was zeldzaam onder de 

producers. Hij stimuleerde 

creativiteit. Hij was niet 

geïnteresseerd om zich zelf 

alleen maar te beschermen. Wat 

de meeste producers dus doen. 

6  (Over het werken met Steve 

McQueen bij Hell is for heroes) 

Hij liep rond met een houding 

dat de last voor het bewaren 

van de integriteit  van de film op 

zijn schouders rustte. En wij 

waren allemaal studio-

employees  die klaar waren om 

zich te verkopen. Wij waren 

bereid om een inferieure film  

voor weinig geld af te leveren 

aan de studiobazen. Op den 

duur mochten we elkaar wel. 

7 (Over Walter Matthau bij 

Charley Varrick ) Een van de 

grappigste mensen met wie ik 

ooit heb gewerkt, maar hij 

begreep helemaal niets van de 

film die we maakten. Toen ik 

hem de eerste versie liet zien 

zei hij : “Wel, ik moet toegeven 

dat het een film is maar kan 

 
De schommel scene uit 

Charley Varrick. 
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iemand mij vertellen waar het 

over gaat ? “ 

8 (Over Clint Eastwood) Het 

moeilijkste voor een acteur in 

de wereld is om niets te doen. 

En hij doet dat briljant. 

9 (Over Charles Bronson)  hij is 

als acteur heel behulpzaam bij 

het voorbereiden van een scene. 

Hij krijgt prachtige ideeën, hij 

geeft goede praktische adviezen  

en ik geniet van zijn bijdragen. 

Hij is een positieve kracht bij 

het grondwerk voor het maken 

van een film. Hij is geduldig als 

het werk moeilijk is en hij is 

nooit tevreden als hij niet er van 

overtuigd is dat wat hij doet nog 

niet goed is. Dat is mijn soort 

van acteur waar ik van houd. Hij 

is een echte eenzame figuur. 

10  (Over zijn cult status) Ik 

denk dat ik in Amerika gezien 

wordt als het equivalent van een 

Europese regisseur- dat is 

belachelijk. Ik had nooit een 

publiciteitsman die voor mij 

werkte. Dit alles kwam opeens 

uit het niets. De cult was niet in 

elkaar gezet. Het ontstond 

gewoon en het heeft me veel 

goed gedaan. 

11 ( Over Death of a gunfighter 

die hij als regisseur na een paar 

weken overnam van Robert 

Totten) Ik wilde mijn naam niet 

op de credits hebben, want ik 

had maar een deel 

geregisseerd. Men verzon Allen 

Smithee als regisseur. De film 

werd goed ontvangen en 

maakte geld. Ik vertelde jonge 

vrienden die regisseur wilden 

worden  dat ze hun naam naar  

Allen Smithee moesten 

veranderen  zodat ze de credit 

voor Death of a gunfighter 

konden opeisen. Ik weet niet of 

iemand dit heeft gedaan, maar 

onder bepaalde omstandigheden 

hadden ze de magische barrière 

kunnen kraken en regisseur 

kunnen worden. 

13 ( Over Eli Wallach bij The 

Lineup) Eli Wallach is een groot 

acteur, maar zoals alle grote 

acteurs - die zoveel te geven 

hebben- moet hij nauwkeurig 

door de regisseur in de gaten 

worden gehouden, want anders 

gaat hij overacten. Dat is niet 

omdat hij een slecht acteur is, 

maar hij beschikt over een groot 

reservoir aan talent. 

14  (Over The Verdict) Ik werkte 

met Sydney Greenstreet die 

elke periode, elke komma en 

elke stip van het script kende en 

het enige dat hij mij vroeg om 

toch vooral niets aan de dialoog 

te veranderen. En Peter Lorre 

kwam op de set en zijn eerste 

opmerking was niet “ Welke film 

doe ik “of “Welke scene doe ik”, 

maar “In welke studio ben ik 

“en “In welk land ben ik.” 

Klaarblijkelijk had hij ook nooit 

het script ingekeken. We 

worstelden door drie repetities 
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heen. Hij was de snelste leerling 

die ik in mijn  leven heb gezien. 

En deze twee mensen, deze 

twee ongelofelijke verschillende 

personen van twee verschillende 

werelden en met een 

tegengestelde techniek van 

werken, maakten samen poëzie. 

15 In 1949  maakte ik Night 

unto Night  met Ronald Reagan 

en een jonge Zweedse actrice 

Viveca Lindfors. Ik werd op slag 

verliefd op Viveca  en zat 

onderuit in mijn stoel alleen 

maar ademloos naar haar te 

kijken. Van regisseren kwam 

niet veel meer. 

16 Ik heb de twijfelachtige eer 

dat ik president Reagan zijn 

laatste rol-die van schurk- in 

The Killers heb laten spelen. 

Daar zit een soort van poëtische 

rechtvaardigheid in.  

 

 

 

 

  

 

DONALD SIEGEL  

CHICAGO, 26-10-1912--- CALIFORNIË, 20-4-1991 



44 
 

 

  

FAVORIETE FOTO VAN DE MAAND 

In  1963 regisseerde Don Siegel The Killers naar het boek van Ernest 

Hemingway. Hier een intiem moment tussen Angie Dickinson en John  

Cassevetes, waarbij de hele crew meegeniet. 
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Lazio, Italië, 4-7-1927 
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In Memoriam 
 

 

ROBERT CHARTOFF 

(NYC, 26-8-1933---10-6-

2015,Santa Monica) 

 

 

 

 

 

Producer van belangrijke films 

als Point Blank, The shoot 

horses dont they?,The new 

Centurions, the Mechanic, Rocky 

en Raging bull. Hij werkte veel 

samen met producer Irwin 

Winkler. Zijn laatste film Creed  

met Sylvester Stallone moet 

nog uitkomen. Zijn zoon William 

Chartoff is ook producer. 

Overleden aan kanker in de 

pancreas. 

ALBERTO DE MARTINO 

(Rome, 12-6-1929---2-6-

2015,Rome). 

 

 

 

 

 

Veelzijdig regisseur van allerlei 

films die hij ook zelf schreef. 

Zijn  gladiatoren films waren 

o.a. Il gladiatore invincible. La 

rivolta dei sette en  Perseo 

l’invincible. Daarna maakte hij 

spaghetti westerns ( $100.000 

for Ringo en He who shoots 

first). Hij was een vakman die in 

alle genres kon worden ingezet 

zonder ooit een top film te 

maken. In 1967 trok hij 

aandacht om met de broer van 

Sean Connery, Neil, een 

alternatieve Italiaanse James 

Bond film  te maken die OK 

Connery of  Operation Kid 

Brother  werd genoemd. De film 

zat vol met acteurs uit de 

Bondfilms, maar was een flop en 

Sean was not amused. Hij 

maakte in Nederland in 1967 de 

oorlogsfilm Dirty Heroes  met 

Frederick Stafford en Curt 

Jurgens. Hij gebruikte soms het  

pseudoniem Martin Herbert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Operation Kid Brother met Bernard 

Lee, Lois Maxwell en Neil Connery. 
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JAMES HORNER 

( LA, 14-8-1953---22-6-2015, 

Ventura County) 

 

 

 

 

 

Een van de meest succesvolle 

filmcomponisten die voor 

Spielberg, Lucas en James 

Cameron werkte. In 35 jaar 

werkte hij aan 150 films, 

waaronder Legens of the fall, 

Titanic, Braveheart, Apollo 13, 

Aliens Avatar en  A beautiful 

mind. Over zijn filmcomposities 

zei hij dat het zijn taak was om 

er voor te zorgen dat bij elk 

moment in een film het publiek  

het  met zijn hart moest 

aanvoelen. Hij was niet bang om 

met vol orkest de beelden te 

begeleiden. Hij kreeg veel 

Oscars en Golden Globes. Bij 

Titanic  zelfs twee Oscars . Voor 

de muziek en het liedje My 

heart will go on, gezongen door 

Celine Dion. Er werden 27 

miljoen exemplaren verkocht. 

Horner heeft nog drie films die 

moeten uitkomen: Southpaw 

(een boksdrama met Jake 

Gyllenhaal),Wolf Totem en The 

33. James Horner kwam om met 

zijn  eigen vliegtuig dat 

neerstortte 60 mijlen van Santa 

Barbara vandaan. 

 

 

 

 

 

 

LAURA ANTONELLI 

(Istria, Italië, Laura Antonaz,28-

11-1941--- 21-6-2015, Rome) 

 

 

 

 

 

 

Ze maakte haar filmdebuut als 

mooi  jonge meisje (zonder 

credit) in 1965 in Le sedicenni. 

Daarna volgde de Amerikaanse 

griezelkomedie Dr Goldfoot and 

the Girlbombs met Vincent 

Price. In 1973 werd ze beroemd 

met de seks komedie  Malizia 

van Salvatero Samperi en er 

zouden meer van dat soort films 

volgen die haar alleen maar 

populairder maakten. Maar in 

1976 zag Luchino Visconti meer 

in de beeldschone dame en 

zette haar in de dramatische 

 
 

Titanic 
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film L `innocente , waarin ze 

een ongelukkig huwelijk met 

Giancarlo Giannini had. Ze 

kreeg heel veel lof voor die rol 

waarbij ze bewees een prachtige 

actrice te zijn. Visconti was vol 

lof over haar en vanaf dat 

moment werd ze serieus 

genomen. Ze maakte  

Mogliamante  met Marcello 

Mastroianni en Passione 

d`Amore met Bernard  

Giraudeau. Ze keerde in 1991-

haar laatste film- nog een keer 

terug in de rol die haar beroemd 

had gemaakt met Malizia 

2000.Het leven was op latere 

leeftijd niet gemakkelijk voor 

haar. Na  8 jaren eindigde haar 

relatie met Jean Paul Belmondo; 

een plastische ingreep die fout 

ging misvormde haar gezicht en 

toen er cocaïne in haar huis 

werd gevonden volgde er een 

jarenlange juridische strijd. 

tegen de plastische chirurg en 

tegen de beschuldiging van 

drugssmokkel. Ze werd dood in 

haar appartement gevonden; ze 

was  gestorven aan een 

hartaanval. 

 

 

 

 

 

 

NIGEL TERRY 

( Bristol, 15-8-1945---30-4-

2015, Cornwall)  

 

 

 

 

 

Brits acteur die zich 

voornamelijk met klassiek 

toneel bezig hield. Zat in 1968 

in The Lion in Winter als de 

gluiperige, laffe Prins John, de 

zoon van  Koning Henry 2 (Peter 

O`Toole ) en  Koningin Eleanor 

(Katherine Hepburn). In 

tegenstelling tot de andere 

nieuwkomers Anthony Hopkins 

(als Richard), John Castle ( als 

Geoffrey) en Timothy Dalton ( 

als Philip 2) hield hij er niet veel 

nieuw filmwerk aan over. Zijn 

toneelwerk floreerde en in 1981 

kwam hij nog een keer 

spectaculair terug als een jonge 

Koning Arthur in Excalibur  van 

John Boorman. Maar ook nu 

bleef het bij deze filmrol. Er 

waren nog wel een paar films 

maar nooit meer zo opvallend 

als in zijn jonge jaren. 

 

 

 

 

 

L’inocente met Marie Dubois en Gian 

Carlo Giannini. 

 

 Excalibur 
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DICK VAN PATTEN 

(NYC, 9-12-1928---23-6-2015, 

Santa Monica) 

 

 

 

 

 

Was succesvol op Broadway als 

kind acteur en kwam  

uiteindelijk bij de tv terecht 

waar hij heel populair werd. Hij 

zat in 1949 in de tv serie Mama 

en later in Eight is enough. Hij 

speelde ook in afleveringen van 

Sandford and son, Happy Days, 

Banacek , The streets of San 

Francisco The love boat en 

Adam 12. Op tv was hij een 

grote (meestal komische ster) , 

op film  wat minder, maar toch 

had hij mooie bijrollen in o.a. 

The snowball express, Soylent 

Green en Joe Kidd. Hij werkte  

ook met Mel Brooks bij wiens 

humor hij perfect aansloot . Hij 

zat in diens tv serie When things 

were rotten ( als  Broeder 

Tuck), een persiflage op Robin 

Hood. En in de Brooks films:  

High Anxiety,  Spaceballs en 

Robin Hood, men in tights. Dick 

stierf aan de gevolgen van 

diabetisch. Veel van zijn 

familieleden zitten ook in het 

vak. Drie zoons zijn acteur: Nels 

, James en Vincent van Patten. 

Zijn zuster is de actrice Joyce 

van Patten. Zijn halfbroer 

Vincent is regisseur van o.a. The 

Sopranos en Boardwalk Empire. 

JACK ROLLINS  

(Brooklyn, Jacob Rabinowitz,23-

3-1915---18-6-2015,NYC) 

 

 

 

 

 

Diende tijdens de tweede wereld 

oorlog in India. Een van zijn 

officieren die zich bezig hield 

met entertainment was de 

acteur Melvyn Douglas die er 

voor zorgde dat Rollins na de 

oorlog  producer kon worden. 

Jack Rollins was zowel producer 

van tv en films als talent 

manager van o.a.  Billy Crystal, 

Robin Williams, Lenny Bruce en 

Woody Allen. Hij produceerde op 

tv Late night with David 

Letterman en bijna alle Woody 

Allen films op Love and death 

na. Dit jaar was hij nog 

producer van Woody Allen`s 

film Irrational man.(zijn laatste 

film). Het is niet duidelijk in 

hoeverre hij nog echt actief was 

de laatste jaren als producer 

gezien zijn hoge leeftijd, maar 

hij staat vermeld als executive 

producer. Woody Allen was de 
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enige cliënt wiens films hij 

produceerde. Hij werd 100 jaar ! 

MAGALI NOEL 

(Izmir,Turkije,Magali Giuffra,27-

6-1932---23-6-2015,Chateau-

Neuf Grasse, Frankrijk)  

 

 

 

 

 

Exotische schoonheid die voor 

Italiaanse werd aangezien en 

die in 1956 bekend werd met 

een liedje  Fais moi mal Johnny 

van Boris Vian. Het Vaticaan 

vond het lied aanstootgevend en 

wilde dat het verboden werd. 

Wat niet gebeurde. De toon was 

gezet voor de carrière van 

Magali en ze zou vaak de femme 

fatale spelen. Haar beste rollen 

waren bij Federico Fellini in  La 

dolce vita, Satyricon en 

Amarcord. Andere klassiekers 

waren  Du Rififi chez les 

hommes, Les grandes 

manoeuvres en Z. In 1961 

filmde ze op de Amsterdamse 

wallen La ragazza in vitrina ( 

Meisjes achter de ramen) waarin 

ze met Marina Vlady hoertjes 

speelden die iets moois 

beleefden met een paar 

mijnwerkers( Lino Ventura en 

Bernard Fresson). Vlak voor 

haar drie en tachtigste 

verjaardag stierf ze in een 

bejaarden tehuis. 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN HERMAN ( aka JEAN 

VAUTRIN) 

(Pagny- sur- Moselle,Fr,17-5-

1933---16-6-2015, Gradignan, 

Fr) 

 

 

 

 

 

 

Schrijver, filmcriticus en 

filmmaker. Werkte zowel onder 

zijn de  naam Vautrin ( vooral 

bij zijn boeken) als onder zijn 

echte naam  Herman. Was eerst 

assistent van Roberto Rossellini 

en maakte vanaf 1958 korte 

films en documentaires. Schreef 

veel scenario`s o.a. Popsy Pop, 

L`oeuf, le grand escogriffe en 

Flic ou voyou. Twee films die hij 

regisseerde met Alain Delon 

 

 

 
La Dolce Vita met Marcello 

Mastroianni 
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vielen op: Jeff en Adieu L`ami. 

Vooral de tweede film was een 

succes dankzij de combinatie 

Delon en Charles Bronson. In 

1986 kreeg hij de Prix Goncourt 

voor zijn novelle  Baby boom  

en in 1989 voor zijn roman A 

major step towards God. Hij  

was getrouwd met de actrice 

Anne Doat. 

 

 

 

 

 

 

 

PATRICK MACNEE 

( Londen,6-2-1922---25-6-

2015,Rancho Mirage,Ca)    

 

 

 

 

 

Charmante Britse acteur die 

opgroeide in een vreemde 

huishouding. Zijn  vader, een 

renpaarden trainer  dronk en 

gokte en verliet het gezin 

waarbij de jonge Patrick werd 

opgevoed door zijn lesbische 

moeder en haar vriendin. Hij 

speelde toneel en maakte zijn 

filmdebuut-als figurant-in 1938 

in Pygmalion. Tijdens de tweede 

wereld oorlog zat hij bij de 

Marine . Hij hervatte zijn acteer 

carrière, maar echt succes bleef 

uit en hij begon te reizen. In 

1959 nam hij de Amerikaanse 

nationaliteit aan. Toen hij in 

Engeland terugkwam werd hij  

co-producer van de tv serie  

Winston Churchill, the valiant 

years in 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

Vlak daarna kreeg hij de rol van 

John Steed in de spionageserie  

The Avengers ( De Wrekers) wat 

een wereld succes werd. Op en 

top gekleed als een keurige Brit 

met bolhoed en paraplu ging hij 

met een mooie dame de 

vijanden te lijf. Het werd een 

heel groot succes. Maar hij  

beperkte zich daardoor bij het 

krijgen van andere rollen. Van 

1961-1969 deed hij The 

Avengers en van 1976-1977 The 

New Avengers. Hij zou bijven 

werken en had in 1985 nog een 

aardige rol in de Bondfilm  A 

 
Adieu l’Ami. 

 

 

The Avangers met Diana Rigg. 
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view to a kill. Hij had genoeg 

geld verdiend met de Wrekers 

serie om in Amerika waar hij 

ging wonen relaxed op het 

strand te liggen. Hij was drie 

keer  getrouwd, waarvan twee 

keer met actrices: Barbara 

Douglas en Katherine Woodville. 

Zijn zoon Rupert Macnee is een 

doc. producer. 

SERGIO SOLLIMA 

(Rome 17-4-1921---1-7-

2015,Rome) 

 

 

 

 

 

Italiaanse scenario schrijver en 

regisseur die zijn  politieke 

boodschap in genre films 

verpakte. Hij maakte drie 

spaghetti westerns  The Big 

Gundown ( met Lee van Cleef 

en Tomas Milian) , Face to  Face 

( Met Milian en Gian Maria 

Volonte) en Run Man Run ( met 

Milian). Maar in die jaren zestig 

moest hij het toch afleggen met  

zijn westerns tegen die van 

Sergio Leone en Sergio 

Corbucci. Tegen woordig worden 

ze meer gewaardeerd. Voor de 

tv had hij in 1977 veel succes 

met zijn piraten serie Sandokan 

(met Kabir Bedi). Zijn  

populairste film was de 

misdaadfilm  Violent City met  

Charles Bronson en Telly 

Savalas die toen in Europa al 

grote sterren waren. Dit genre 

werd in Italië  Polioziotteschi 

genoemd. Er zouden daarna 

veel politiefilms volgen met 

Amerikaanse acteurs in 

hoofdrollen. Hij was een kundig 

regisseur met een goede staat 

van dienst. 

 

 

 

 

 

DIANA DOUGLAS 

(Bermuda,Diana Dill 

Webster,22-1-1923---3-7-2015, 

Woodland Hills, Ca) 

 

 

 

 

 

 

Ex- vrouw van Kirk Douglas met 

wie ze in 1943 trouwde  en 

moeder van Michael Douglas ( 

acteur, producer ) en Joel 

(producer).  Ze scheidde van 

Kirk in 1951. Samen zaten ze op 

de Academy of Dramatic Arts. 

 

 

 
The Indian Fighter met Kirk Douglas. 
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Na hun huwelijk speelden  ze in 

1955 samen in The Indian 

Fighter en in 2003 in It runs in 

the family waarin ook haar zoon 

Michael en diens zoon-haar 

kleinzoon- Cameron. Ze speelde 

in ongeveer twintig films 

waaronder The Whistle at Eaton 

Falls, Loving en The Star 

Chamber. Ze speelde ook veel 

voor de tv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEA MEULMAN 

(Rotterdam, 1-2-01949---6-7-

2015, Amsterdam) 

 

 

 

 

Zat van 1972- 1985 bij 

Toneelgroep Theater  en ze 

deed ook  hoorspelen. Kreeg 

bekendheid door de tv series 

Vrouwenvleugel, De Brug, 

Goede tijden slechte tijden  en 

Sam Sam. Haar laatste werk 

was in 2011 in de  tv serie Van 

God los. Films : Assefeest ( 

1982) Mama is boos ! ( 1986); 

Sinterklaas en het Geheim van 

de Robijn ( 2004)en Hoe 

overleef ik ( 2008). In 1978 

kreeg ze de Colombina prijs 

voor haar rol in De Gek van 

Edward Bond. Overleden ten 

gevolge van kanker.  

JERRY WEINTRAUB  

(Brooklyn, 26-9-1937---6-7- 

2015, Santa Barbara) 

 

 

 

 

 

Prominent en kleurrijkfilm 

producer en impresario die 

begon met tv programma’s te 

produceren met beroemde 

zangers als Frank Sinatra, John 

Denver, Bob Dylan  en Neil 

Diamond. Vanuit die positie 

produceerde hij John Denver’s  

filmdebuut  Oh God!. Hij liet de 

muziek programma’s niet los 

maar had hits als filmproducer 

met Cruising  (met Al Pacino ) 

 

Kirk, ex vrouw Diana hun zoon 

Michael en hun kleinzoon 

Cameron. 
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en de Karate Kid films. Ook 

succesvol waren de drie Oceans 

films met George Clooney, Matt 

Damon en Brad Pitt. Zijn tv film 

Behind the Candelabra over  

Liberace kreeg veel prijzen. 

Recentelijk produceerde hij een 

nieuwe Tarzan film: Tarzan. 

Overleden aan een hartaanval. 

AMANDA PETERSON 

(Colorado, 9-7-1971---5-7-

2015,Colorado). 

 

 

 

 

 

 

 

Kindsterretje op tv in  Father 

Murphy, Silver Spoons en 

Boone. Was kandidate in 1982 

voor de titelrol in Annie ,maar 

kreeg die niet en had een 

bijrolletje. In 1985 zat ze in 

Explorers  en twee jaar later 

had ze haar grootste succes met 

Can’t buy me love tegenover  

Patrick Dempsey. Ze werd 

talentvol beschouwd maar 

interessante rollen bleven uit en 

ze hield het voor gezien in 

1994. Overleden in haar slaap. 

 

JACQUES SERNAS 

(Litouwen, Jurgis Sernas, 30-7-

1925---3-7-2015, Rome) 

 

 

 

 

 

 

Toen Jurgis Sernas een  jaar 

oud was stierf zijn vader en zijn 

moeder nam hem mee naar 

Frankrijk waar hij zijn opleiding 

kreeg en Jacques werd 

genoemd. Tijdens de Tweede 

Wereld Oorlog zat hij bij het 

verzet. Hij werd door de nazi`s 

gearresteerd en kwam in 

Buchenwald terecht. Na de 

oorlog studeerde hij eerst 

medicijnen en ging  toen 

acteren. Zijn eerste film Miroir  

was in 1947 met Jean Gabin in 

de hoofdrol. Hij zou 

voornamelijk in Italiaanse films 

optreden als de knappe jonge 

held. En hij had daar veel 

succes mee. Actie films als Il 

Conquistatore di Corinto, 

Romolo et Remo en La regina 

dei Tartari. En als er een 

Engelse of  Amerikaanse 

productie Cinecitta aandeed was 

hij ook van de partij ( Jump into 

Hell, Helen of Troy en 55 Days 

at Peking), maar dan heette hij 

Jack Sernas. Toch lukte het hem 
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niet Hollywood te veroveren. Hij 

keerde naar Italië terug. In 

latere jaren zat hij meer op de 

tv. Hij stierf bijna 90 jaren oud. 

 

 

 

 

 

 

 

HELMUT LOHNER 

( Wenen, 24-4-1933---23-6-

2015, Wenen). 

 

 

 

 

 

 

Oostenrijks acteur en 

theaterregisseur. Na veel 

toneelrollen debuteerde hij in 

1955  in de film Hotel Adlon. Hij 

was de geschikte knappe 

jongeman voor Duitse en 

Oostenrijkse films, maar deze 

onbenullige rollen in Heimat 

films konden niet op tegen zijn 

werk in het theater als acteur en 

regisseur. Hij deed 

toneelstukken, Opera’s en 

Operettes. Het waren de vrolijke 

films waarin hij straalde en 

beroemd werd zoals : Witwer 

mit 5 Tochtern, Das Wirthaus im 

Spesshart , Blond muss man 

sein auf Capri en  der Alte. Maar 

de echte interessante jongeren 

rollen gingen meestal naar 

Hardy Kruger en Horst Bucholz. 

Van zijn vier huwelijken waren 

er twee met actrices. Susanne 

Cramer ( een dochter) en Karin 

Baal ( een dochter Therese die 

actrice is). Hij kreeg veel 

onderscheidingen voor zijn 

theaterwerk. 

OMAR SHARIF 

(Alexandria, Egypte, Michel 

Shalhoub,10-4-1932---10-7-

2015,Cairo, Egypte) 

 

 

 

 

 

 

De jonge Omar Sharif die van 

Libanese-Syrische afkomst was 

werd  Rooms Katholiek 

opgevoed en studeerde in Cairo 

wiskunde en natuurkunde en 

slaagde daarin. Hij ging bij zijn 

vader werken die een hout 

bedrijf had. Hij begon in 1953 in 

Egyptische films te spelen en 

trouwde in 1955 met de 

 
Helen of Troy met Rosanna Podesta. 
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Egyptische actrice Faten 

Hamama en bekeerde zich tot 

de Islam. Ze kregen een zoon 

Tarek die later in Dr. Zhivago  

de jonge Zhivago speelde. 

Sharif scheidde in 1974 en 

hertrouwde nooit. Omar Sharif 

speelde in 22 Egyptische films 

waardoor hij een grote ster 

werd eer hij in 1962 uitgekozen 

werd voor de rol van Sherif Ali 

in Lawrence of Arabia die hem 

wereld beroemd maakte en een 

Oscar opleverde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie jaar later kreeg hij de 

hoofdrol in Dr. Zhivago. Hij zou 

een gewilde ster worden in 

Hollywood films. Tegelijkertijd  

in de jaren zestig was hij een 

gepassioneerde  bridge speler 

op hoog niveau en in de jaren 

zeventig en tachtig schreef hij in 

de Chicago tribune een kolom 

over bridge. Hij schreef tevens 

verscheidene boeken over 

bridge. Sharif wilde altijd 

voorkomen dat hij gecast werd 

als de typische gemene Arabier 

in films. Hij weigerde in Ashanti  

de slavenhandelaar te spelen. 

Dat werd tenslotte Peter Ustinov 

terwijl hij een sympathieke rol 

had. Hij kwam in Egypte onder 

vuur te liggen toen hij in 1968 

de love interest van de joodse 

Barbra Streisand speelde in 

Funny Girl, maar daar trok hij 

zich niets van aan. Hij speelde 

nog in veel grote films als 

Mayerling, McKennas`s gold, 

The Night of the Generals ( als 

Duits officier !), The horsemen  

en Juggernaut, maar geen van 

zijn latere films konden tippen 

aan Lawrence en Zhivago. 

Overigens had de uitgekookte 

producer Sam Spiegel een 

contract voor 7 films met hem 

gesloten waarbij hij slechts  

15.000 dollar per film kreeg. 

Want dat was het gaande tarief 

volgens Spiegel. Hij had nog 

een keer een rol waarin hij 

straalde met Monsieur Ibrahim  

et les fleurs du Coran in 2003. 

Hij won er een Cesar in 

Frankrijk mee en een beste 

acteurs onderscheiding in 

Venetië. Zijn zoon Tarek 

ambieerde nooit om acteur te 

worden ,maar zijn kleinzoon 

Omar Sharif jr is nu wel acteur. 

Overleden aan de gevolgen van 

Alzheimer. 

 
Lawrence of Arabia. 

 
Dr. Zhivago. 
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ROGER REES 

(Wales, 5-5-1944---10-7-2015) 

 

 

 

 

 

 

Roger Rees begon in de jaren 

zestig te acteren en kwam bij de 

Royal Shakespeare Company 

terecht. Hij was de ster in The 

Life and Times of Nicholas 

Nickleby  waarvoor hij een 

Olivier en een Tony Award 

kreeg. Hij kreeg een Emmy voor 

de tv  versie van het stuk. Pas 

in 1983 kwam hij in een film 

terecht, Star 80. Hij zou veel tv 

in Amerika gaan doen en had 

een komische rol als de sheriff 

of Rottingham in Mel Brooks’ 

Robin Hood, Men in tights. Hij 

was niet echt een acteur die zich 

een Amerikaans accent aanmat. 

Hij  bleef de Brit en zijn hart zou 

toch bij het theater blijven. 

Roger Rees was getrouwd met 

acteur- schrijver   (van Jersey 

Boys) Rick Elice. 
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