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Ingezonden mededeling

‘Mijn man voelt zich gevleid door de film’

Door
Sandra Heerma van Voss
Rotterdam, 9 okt. „Zo’n mooie
salon, helemaal voor onszelf!” Ze
kijkt rond met pretlichtjes in haar
ogen. Schrijfster Elizabeth Gilbert
had al veel eerder terug willen ko-
men naar Nederland waar „ieder-
een altijd vriendelijk en beschaafd
is”, maar het wereldwijde succes
van haar autobiografische reisver-
slag Eat, Pray, Love maakte dat on-
mogelijk. Nu is ze er: fris, enthou-
siast, kleurig gekleed, met een
vrije zaterdag in het vooruitzicht,
„om zomaar door de stad te wan-
delen, wie weet in de regen”

U bent begonnen als fictieschrijfster.
Had u na het immense succes van
‘Eat, Pray, Love’ niet de behoefte om
opnieuw te schuilen in een verzon-
nen verhaal?
„Zeker. Ik was ook bezig aan een
nieuwe roman. Hij zou gaan over
het Amazone-regenwoud in de ja-
ren 60, en ik was al lekker onder-
zoek aan het doen – ik ben een
nerd, ik ben dol op bibliotheken en
de geur van boeken. Maar toen
werd mijn vriend gearresteerd en
kregen we van de immigratie-
dienst te horen dat we moesten
trouwen als hij ooit nog in de VS
wilde wonen. Mijn reactie daarop
was extreem. Ik flipte. Ik dacht:
oké, dan trouwen we, maar nie-
mand, niemand mag het weten.
En vervolgens dacht ik: hier moet
je mee aan de slag. Als je er zo ver-
krampt aan begint, is dit huwelijk
gedoemd te mislukken.

„Ik besloot om het fenomeen
huwelijk te gaan onderzoeken,
door de eeuwen heen en in ver-
schillende werelddelen. Dat had ik
ook voor mezelf kunnen doen na-
tuurlijk, maar dan was ik luier ge-
weest, nonchalanter. Pas als ik over
iets schrijf, denk ik er echt goed
over na. Zo ontstond Committed.”

Uw vriend, inmiddels uw man,
maakte aan het eind van ‘Eat, Pray,
Love’ voor het eerst zijn opwachting
in uw werk, als de Braziliaan Feli-
pe. In ‘Committed’ speelt hij een nog
grotere rol. Heeft u hem om toestem-
ming gevraagd?
„Ik heb het hem uitgelegd. Nadat
hij het land was uitgezet zijn we
weer gaan reizen – weinig roman-
tisch, want nu konden we niet an-
ders. Op een dag zaten we in een
goedkope hotelkamer in Bangkok
en zei ik tegen hem: moet je horen,
dat boek over dat Amazonewoud
kan me geen ene moer meer sche-
len. Het enige waar ik nu aan
denk, het enige waar ik over praat,
is het huwelijk. En ik ben echt niet
de enige vrouw die er zoveel vra-
gen over heeft, maar wel een van
de weinigen die in de luxepositie
verkeren om antwoorden te vin-
den. Dat begreep hij. Mijn man is
een stuk ouder dan ik en hij heeft
al zoveel vreemde dingen meege-
maakt dat mijn schrijverschap er
ook nog wel bij kan.
„Nu, vier jaar later, ben ik pas weer
waar ik was vóór dit hele gedoe, en
heb ik weer zin om fictie te schrij-
ven. Als de echte wereld te gecom-
pliceerd wordt, lukt het me niet
om er nog een andere bij te beden-
ken.”

Uw lezers, veelal vrouwen, kenden u
uit ‘Eat, Pray, Love’ als een geschei-

den, zelfstandige wereldreizigster.
Zijn zij teleurgesteld dat u aan het
einde van ‘Committed’ toch weer
trouwt?
„Het was eerder andersom: ik was
teleurgesteld over hun enthousi-
asme. Tijdens de tweede promo-
tietournee voor Eat, Pray, Love hield
ik een verhaal over reizen, over
zoektochten, over de plaats van
vrouwen in de wereld, en dan
vroeg er altijd wel iemand: maar
wat is er met die Braziliaan ge-
beurd? Als ik dan vertelde dat we
getrouwd waren, ging zo’n zaal
klappen. Wow. Is dat nou een ap-
plaus waard?

„Mensen vinden Committed ook
vaak niet romantisch genoeg. Het
boek staat vol met ambivalente ge-
voelens over het huwelijk. Het is
géén Jane Austen. Het is een volko-
renmuffin met chocoladeglazuur
erop: het ziet er heerlijk uit, maar
het is ook voedzaam. Ik wil dat
mijn lezers die voeding, die infor-
matie tot zich nemen.”

Een van de conclusies uit ‘Commit-
ted’ luidt dat het niet slim is om op
jonge leeftijd te trouwen. Hoe ouder
de partners zijn, des te lager de kans
op een scheiding. Maar is elk huwe-
lijk inmiddels niet een gok?
„Het echtscheidingspercentage in
de VS ligt nu op 50 procent. Dat
klinkt als een soort kansspel,
waarbij de helft van de koppels het
haalt en de andere helft niet. Maar
de kans dat mensen van onder de
25 met elkaar getrouwd blijven, is
echt choquerend laag. Dat kun je
dus maar beter weten van tevoren.
Net als: hoe minder kinderen je

krijgt, hoe beter het is voor je hu-
welijk. En: hoe hogeropgeleid je
bent, hoe beter je carrière loopt,
hoe meer je verdient, hoe beter.

„Ik lunchte onlangs met Stepha-
nie Koontz, die al dertig jaar on-
derzoek doet naar het huwelijk en
wier bevindingen ik in Committed
gebruik. Ik vroeg haar: is er ook
nog góéd nieuws? De statistieken
zijn zo deprimerend. En zij zei:
het begint voor bepaalde vrouwen
net zo gunstig te worden om ge-
trouwd te zijn als het voor mannen
altijd al was. Maar dat zijn dus wel
de vrouwen die aan bovengenoem-
de factoren voldoen.”

Waarom willen mensen eigenlijk
nog zo graag trouwen?
„Wij Amerikanen zijn vreselijk ge-
spitst op het huwelijk, meer dan
jullie in Europa. We trouwen va-
ker, maar we scheiden ook vaker.
Ons geloof duwt ons in het huwe-
lijk en ons individualisme duwt
ons er weer uit.

„Op zichzelf is de droom om
door één iemand uitverkoren en
gekoesterd te worden en dat pu-
bliekelijk te vieren niet dom of
slecht. Alleen moet je oppassen, en
niet op je 22ste met een klootzak
trouwen omdat je zo graag een
keer zo’n mooie jurk aan wilt.
Vooral vrouwen zijn hier kwets-
baar voor; ik vrees omdat zij zich
van jongs af aan nog steeds minder
gekoesterd voelen dan mannen.”

‘Eat, Pray, Love’ is verfilmd met Ju-
lia Roberts in de hoofdrol. Bent u bij
de productie betrokken geweest?
„Ik heb regisseur Ryan Murphy

een paar keer ontmoet, en daarna
mailde hij me af en toe een vroege
versie van het script. Daar zette ik
dan wat vrijblijvende opmerkin-
gen of suggesties bij. Ik wilde me
er eigenlijk helemaal niet mee be-
moeien, maar mijn agente zei: dit
is je enige kans om nog iets van in-
vloed uit te oefenen.

„Toen ik de filmrechten van Eat,
Pray, Love verkocht, nam ik me hei-
lig voor om het boek echt los te la-
ten. Eat, Pray, Love was toch al een
fenomeen geworden, het had mij
totaal niet meer nodig. Het pakket
dat ons werd aangeboden bevatte
Ryan Murphy als regisseur, Brad
Pitt als executive producer en Julia
Roberts in de hoofdrol. Mooier
kon niet. Ik zei meteen ja.”

U hebt Julia Roberts tijdens de op-
namen ontmoet in Rome. Hoe was
het om haar uzelf te zien spelen?
„We hadden toen al gecorrespon-
deerd. We zijn allebei ouderwetse
brievenschrijfsters. Ik was begon-

nen: ik stuurde haar de bidkralen
uit India die ik droeg toen ik mijn
man ontmoette. Ik schreef erbij:
deze zijn voor jou. Ik heb mijn
avontuur gehad, het boek is van
mij, maar de film is van jou. Doe
ermee wat je het beste lijkt.

„Ik vind dat Julia Roberts het
geweldig gedaan heeft. Een terug-
kerend punt van kritiek op het
boek was: wat een egocentrisch
kreng is dit. De heldin van de film
moest per se iemand zijn over wie
je dat niet kunt zeggen, anders
zou het publiek nooit met haar op
reis willen. Julia Roberts is oprecht
in de film, ze speelt geen spelletjes,
ze blijft onder alle omstandighe-
den zichzelf. En ze heeft alle gla-
mour laten varen. In een paar scè-
nes had ze kleren aan waarvan ik
dacht: o nee, wat erg voor haar, dat
zou zo uit mijn kast kunnen ko-
men!

„Er zijn ook wel momenten in
de film waarin ik me niet kan her-
kennen. Als Javier Bardem, die Fe-

lipe speelt, Julia Roberts van haar
fiets rijdt, begint ze te schreeuwen
en hem uit te schelden. Dat zou ik
nooit ofte nimmer doen. Ik kom
uit een Zweedse familie, en wij
praten niet zo. Als iemand mij aan-
reed, zou ik waarschijnlijk naar
hem toe gaan om me te veront-
s ch u l d i g e n .

„Ik ben in mijn eentje naar de
filmpremière gegaan. Mijn man
hoefde niet zo nodig. Hij vond het
wel cool dat hij door Javier Bardem
gespeeld werd, natuurlijk. Al mijn
vrienden voelden zich gevleid over
hun filmversie. We zijn er allemaal
enorm op vooruitgegaan.”

De film eindigt met een boottocht
over de oceaan, met de heldin in de
armen van haar grote liefde. Wat
vond u daarvan?
,,Het is je reinste kitsch, natuur-
lijk. Alleen: zo staat het ook in
mijn boek! Weliswaar schrijf ik er-
bij dat het een belachelijk einde is
en bestuurde mijn man de boot
niet zelf, maar mijn reis eindigde
echt zo, in het paradijs! Alleen al
daarom wilde ik Committed zo
graag schrijven: ik vond het nood-
zakelijk om mijn lezers ook te ver-
tellen over het leven erna.”

Wordt Committed ook weer een
film?
„Nee. Als het aan mij ligt niet. Eén
film over je eigen leven is al surre-
alistisch genoeg.”

› De vertaling ‘Eten, bidden, be-
minnen’ en ‘To e w i j d i n g ’ ver-
schenen bij uitgeverij Cargo.
Inl: elizabethgilbert.com.

Elizabeth Gilbert over de verfilming van ‘Eat, Pray, Love’ en haar nieuwe boek over het huwelijk

Elizabeth Gilbert schreef
het succesrijke boek Eat,
Pray, Love, verfilmd met
Julia Robert: „Ons geloof
duwt ons in het huwelijk en
ons individualisme duwt
ons er weer uit.”

Elizabeth Gilbert: „Mijn boek over het huwelijk is een volkoren muffin met chocoladeglazuur erop. ” Foto Deborah Lopez.

W at nieuw is, maakt de
meeste indruk. Vandaar
dat je je spullen uit je

vroege jeugd vaak zo scherp voor
de geest kunt halen. Een beker,
een verpakking, een apparaat. En
speelgoed, natuurlijk. Piepende
wieltjes. Het kliksysteem van de
Lego. Hoe een plastic paard aan-
voelde of een versleten knuffel.
Vooral de tactiele kant van de zaak
is in je geheugen gegrift. Een kind
bevoelt, bekijkt en beluistert alles
eindeloos – omdat alles nog niet
zoveel is.

Later worden spullen gewoon.
Je staat er niet meer zo bij stil, ten-
zij je ontwerper of stillevenschil-
der bent. Daarom is het goed dat
er af en toe doodgewone voorwer-
pen tentoongesteld worden. En
daarom zijn nostalgische tentoon-
stellingen over de jaren vijftig,
zestig of zeventig ook zo populair.
Die blikjes ken ik, denkt de bezoe-
ker, die stonden bij ons vroeger
ook op de keukentafel.

Soms wordt een alledaags voor-
werp als kunst gepresenteerd. Dat
gaat veel museumbezoekers te ver.
Zij blijven zulke ready-mades als
gewone dingen zien en missen de
inbreng van de kunstenaar.

Wie dezer dagen langs Galerie
Brandt in Amsterdam loopt en
naar binnen kijkt, ziet een vloer
vol spullen. Er liggen rollen vuil-
niszakken en wc-papier, lekke
voetballen, tassen, stukken piep-
schuim. De meeste passanten

trekken hun wenkbrauwen op en
lopen verder. Zij hebben niet ge-
zien wat je pas ziet als je langer
naar die objecten kijkt: dat ze, hoe
zacht en flexibel ze ook lijken, al-
lemaal uit steen gehakt zijn.

De maker van deze bedrieglijk
echte stenen stillevens is Kim De
Ruysscher (1973). Hij beitelt en
polijst de uiteenlopendste stoffen
en texturen te voorschijn. In een
vitrine liggen zelfs gegolfde en
verfrommelde vellen papier van
marmer. Grappig is ook dat de
beeldhouwer schilderijen heeft
gemaakt waarin stenen doek met
stenen nietjes op een stenen spie-
raam is gespannen. In één geval
drukt dat spieraam zachtjes van
achteren door het doek heen.

Het zijn opwekkend mooie
beelden om te zien, maar het moet
helemaal geweldig zijn om ze als
kunstenaar te maken. Om voor-
werpen zo natuurgetrouw te kun-
nen nabeitelen moet je ze scherp
en langdurig van alle kanten be-
kijken. Kim De Ruysscher is waar-
schijnlijk weken, maanden bezig
met een groententas, een brok
piepschuim of een lekke bal – met
voorwerpen die iedereen goed
denkt te kennen, maar die nie-
mand ooit zo intens bestudeert.
Hij kijkt ernaar als een kind.
Gijsbert van der Wal

Kim De Ruysscher. T/m 31 okt. bij
Galerie Brandt, Prinsengracht
799. www.galeriebrandt.nl

Galerie A m s te rd a m

Kim De Ruysscher, Bal 2, 2009. Lijmsteen, 23 x 18 x 21 cm.

Marmeren propje,
voetbal van steen

Oude beer gaat mee, om te kijken of het klikt
Christie’s veilt woensdag in
Londen een collectie van
duizend Steiff-teddyberen,
giraffen en knuffelkevers,
die hun gewicht in goud
waard zijn.

Door onze redacteur
Arjen Ribbens
Rotterdam, 9 okt. Zoals de al-
lerduurste Ferrari’s en Bentley’s
onder een afdekhoes in een kli-
maat-gecontroleerde garage stil
blijven staan, zo slijten de meest
exclusieve knuffelbeesten van het
Duitse merk Steiff hun leven in vi-
trinekasten, onbereikbaar voor
kinderhanden.

De pluchen knuffeldieren met
het metalen oorknopje (‘Knopf im
Ohr’) zijn geliefde verzamelobjec-
ten. Aan volwassen afnemers voor
deze handgemaakte beren, giraf-
fen en meikevers geen gebrek: de
Steiff Club telt wereldwijd 45.000
leden, van wie er zo’n 500 in Ne-
derland wonen.

Ook de grote veilinghuizen
houden van de Duitse knuffeldie-
ren. Christie’s organiseert in Lon-
den sinds zeventien jaar zelfs spe-
ciale Teddy Bear sales. Met succes:
een oude Steiff-knuffel brengt al
snel 1.000 euro op. En voor zeld-
zame exemplaren worden fortui-
nen neergeteld. Zo betaalde een
Japans teddyberenmuseum in
1994 110.000 pond voor een ka-
neelkleurige ‘Teddy Girl’.

Die recordopbrengst voor een
knuffelbeest zou aanstaande
woensdag kunnen sneuvelen. In
Londen veilt Christie’s dan een
privéverzameling van zo’n dui-
zend Steiff-knuffels.

Steiff is een van de oudste en be-
langrijkste speelgoedfabrikanten,
zegt Daniel Agnew, organisator
van de veiling. Het merk heeft
zich altijd onderscheiden door de
minutieuze afwerking, de karak-
tervolle koppen en de hoge aai-
baarheidsfactor, zegt de speel-
goedspecialist. „Hun vakman-
schap is het grootst.”

Naamgever is Margarete Steiff
uit Baden-Württemberg. Zij richt-
te het bedrijf in 1880 op. Een hele
prestatie, want als poliopatiënt
met twee slechte benen en een on-
willige rechterarm was zij gebon-
den aan een rolstoel. In haar naai-
atelier maakte Steiff aanvankelijk

alleen kleding. Tot ze haar vaste
klanten op een dag een zelfge-
maakt pluchen olifantje cadeau
deed. Die geste viel zo in de
smaak, dat er spoedig andere
speelgoedbeesten volgden. Niet
snel daarna specialiseerde Steiff
zich in ‘P l ü s ch t i e r e ’.

Het bedrijf had de wind mee. In
1902 ontketende de Amerikaanse
president Theodore (‘Te d d y ’) Roo-
sevelt een berenrage, toen hij tij-
dens een jachtpartij weigerde een
jong beertje dood te schieten. De
Washington Post publiceerde een
cartoon over het incident en
beeldde de president alleen nog
maar af in gezelschap van een
beertje. Steiff verscheepte de jaren
daarna jaarlijks bijna een miljoen
‘teddy bears’ naar de Verenigde
Staten.

De Duitse fabrikant heeft te-
genwoordig diverse productlij-

nen. De machinaal geproduceerde
knuffels met gele labels in het oor
zijn het goedkoopst. „Daar kan
ook mee worden gespeeld”, zegt
David Huygen van de Berelijn in
Dordrecht, de ruimst gesorteerde
Steiff-dealer van Nederland. De fa-
brikant brengt daarnaast twee lij-
nen met witte labels: handge-
maakte ontwerpen in gelimiteer-
de oplage (500 tot 1.500 stuks, met
echtheidscertificaat). Jaarlijks ver-
schijnen daarvan zo’n vijftien
nieuwe ontwerpen, vaak inha-
kend op de actualiteit: onlangs
bijvoorbeeld een Bierfesten-beer.

Ouders kopen soms zo’n exclu-
sieve knuffel met wit label voor
hun kinderen. Huygen denkt daar
dan stilletjes het zijne van, zegt
hij. „Zonde, toch? Zo’n dure beer
kun je beter in de doos bewaren.”

Steiff-verzamelaars nemen hun
hobby serieus, weet ook Daniel

Agnew. De medewerker van Chris-
tie’s kent collectioneurs die voor
een nieuwe aanwinst een speciale,
lucht geventileerde reisdoos ko-
pen en een extra vliegtuigstoel.
Op de kijkdagen van de ‘Te d d y
Bear sales’ verschijnen soms ver-
zamelaars die beren van huis mee-
nemen. Op die manier willen ze
onderzoeken of hun knuffels „het
kunnen vinden” met mogelijke
nieuwe huisgenoten. Agnew:
„Zulk gedrag proberen wij te ont-
moedigen.”

Gevraagd naar de hoogtepun-
ten van de komende Steiff-veiling,
noemt Agnew twee lots. ‘B egging
B onzo’ uit 1927 is een naargeestig
hondje met zwarte ogen, dat is ge-
modelleerd naar het gelijknamige
Brits tekenfilmhondje. Omdat er
vermoedelijk slechts zo’n zeven
exemplaren van zijn gemaakt,
moet Bonzo minstens 15.000
pond opbrengen.

Nóg bijzonderder, zegt Agnew,
is de ‘Harlequin Teddy Bear’. Deze
halfrode, halfblauwe beer dateert
uit 1925. Hij is afkomstig, zegt
Agnew, van een vrouw die veertig
jaar bij Steiff heeft gewerkt. „De
eerste vijf jaar zelfs nog onder
Margarete Steiff.” Omdat de har-
lekijnbeer vermoedelijk een mon-
ster is dat nooit in productie is ge-
nomen, is hij getaxeerd op 60.000
tot 80.000 pond.

‘Steiff: An Important Private Col-
lection’ op 13 okt. bij Christie’s
Londen. Inl: christies.com

Kunstmarkt Veiling van Steiff-knuffeldieren

400-600 euro
Een paraplubak in de vorm
van een hond, mensensche-
dels gedecoreerd met opge-
zette vlinders, ratten op sterk
water. Onder de noemer
Shabby Chic biedt het
Frans-Belgische veilinghuis
Pierre Bergé & Associés op 25
oktober ruim 600 curiosa te
koop aan. Daaronder zijn vele
opgezette dieren. Het hoofd
van deze zwarte beer is ge-
taxeerd op 400 tot 600 euro.
Onlinecatalogus op:
w w w. p b a - a u c t i o n s . c o m

Opgezette berenkop

CILO I Gerritsenweg 11g I Zutphen I T 0575 58 36 56 www.cilo.nl

CILO is ook zondag 10 oktober
geopend van 10 tot 17 uur.

CILO®

collection of interior and lifestyle originals

20% korting op
10 design-iconen

en 10% korting op de hele CILO collectie*

CILO bestaat tien jaar! Kijk voor onze jubileumaanbiedingen

en alle 10 design-iconen op www.cilo.nl *g
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Steiff-knuffels uit de jaren 20: harlekijnbeer (50.000-80.000 pond), vos (7.000-10.000) en de hond Bonzo
(15.000-20.000)

De moeizame tweede gang naar het altaar
Elizabeth Gilbert (1969) bracht
haar jeugd door op een boerde-
rij in Connecticut en studeerde
politicologie in New York. Haar
zuster is de Amerikaanse tiener-
boekenschrijver Catherine Gil-
bert Murdock. Na haar studie
reisde ze door de VS en werkte
als journalist. In 1997 verscheen
haar eerste boek, de gunstig
ontvangen verhalenbundel Pil-
grims. Toen haar eerste huwe-

lijk stukliep, vertrok Gilbert in
haar eentje op wereldreis. Het
verslag daarvan, Eat, Pray, Love
(2006), werd een internationale
bestseller. Begin dit jaar ver-
scheen het vervolg, C o m m i tt e d ,
Gilberts beschrijving van haar
moeizame tweede gang naar
het altaar. De verfilming van
Eat, Pray, Love, met Julia Ro-
berts, draait deze week in 21 Ne-
derlandse bioscopen.


