
Tina�Brown�(midden)
op�een�societyfeestje�in
1990,�met�actrice�Lauren
Hutton�en�ondernemer
Ian�Schraeger.

Glitter, drek en
bijtende koppen
De legendarisch Tina Brown vertelt hoe ze Vanity Fair tot een hit maakte.

Door�onze�medewerker
Sandra�Heerma�van�Voss

Z
e wilde een boek schrijven
over de ‘Crazy Eighties’, en
ontdekte dat ze het al ge-
schreven had: in haar jaren
als hoofdredacteur van
maandblad Vanity Fair

hield de Britse Tina Brown (1953) zo’n
gedetailleerd dagboek bij dat het leest
als een kroniek.

Terwijl ze als prille dertiger een
noodlijdend journalistiek relikwie tref-
zeker wist om te bouwen tot middel-
punt van de patserige bovenlaag van de
Reagan-jaren, met een oplagestijging
van 200.000 tot 1,2 miljoen, noteerde
ze in haar schaarse stille uren in een
schoolschrift wat ze allemaal beleefde,
als een tienermeisje.

Brown is eenzaam tijdens haar eerste
jaren in New York, de droomstad die ze
per se wil veroveren, maar die harder
en ondoorgrondelijker blijkt dan ze
zich thuis in Londen had voorgesteld.
Haar man, oud-Time s-hoofdredac teur
Harold Evans, is na een conflict met ei-
genaar Rupert Murdoch ontslagen en
leeft tijdelijk in de luwte, dus Brown
moet er alleen op uit. En hoe.

Om de kolossale hoeveelheid ont-
moetingen – borrels, diners, gala’s, het
houdt niet op – en de spanningen op de
redactie te verwerken legt ze haar da-
gen vast als een reporter. Het wemelt
van de letterlijke citaten en puntige

persoonsbeschrijvingen, alsof ze overal
een sappig artikel van probeert te ma-
ken. Ze bewondert en hekelt vrijuit,
met een duivels oog voor detail dat
haar satirische, oer-Britse journalistie-
ke achtergrond verraadt.

Bijtende koppen
Als hoofdredacteur van society-blad
Tatle r (1979-1983) had Brown al erva-
ring opgedaan in het managen van een
redactie – ze weet hoe ze het beste uit
auteurs en vormgevers kan halen, en
ontslaat zonder grote gewetenswroe-
ging wie ze vastgeroest vindt. Om Vani-
ty Fair zijn unieke ‘s te m’ te laten vin-
den haalt ze een groot deel van haar
Tatler-vertrouwelingen naar New York:
zij zorgen voor de bijtende koppen,
geestige fotobijschriften en gestroom-
lijnde teksten, terwijl verslaggevers als
Gail Sheehy en Dominick Dunne en
topfotografen als Annie Leibovitz alle
vrijheid krijgen.

Na een moeizaam eerste jaar ontstaat
er iets magisch: een mix van onder-
zoeksjournalistiek en entertainment,
glitter en drek, met in de hoofdrollen
beroemde, of in elk geval notoire figu-
ren uit de kunsten, zaken en politiek.
Pak er een oude Vanity Fair bij en je
leest hem, van kaft tot kaft.

„Amerika heeft geen geheugen”, te-
kent Brown op uit de mond van auteur
Wallace Shawn. „Niets in New York
le idt ergens toe.” Alles draait hier om
persoonlijke marketing, concludeert ze

zelf, ambitie is niet vies en fondsen
werven niet gênant – het moet zelfs.
Ondersteund door dit soort mantra’s
behoudt ze haar Brits-rebelse kern, en
haar ijzeren wilskracht om het Best Mo-
gelijke Blad te maken. Tot de geboorte
van haar eerste kind (de later als autis-
tisch gediagnosticeerde George, in
1986) denkt ze aan niets anders.

Moeder van Mick Jagger
Om roem an sich geeft Brown verfris-
send weinig: als kind van een filmpro-
ducent is ze niet snel onder de indruk,
en als een ster een saai verhaal vertelt
houdt ze vol tot er iets beters komt. Hi-
larisch is een interview met Mick Jag-
ger, dat ontspoort omdat in dit geval de
journaliste zich niet weet te gedragen:
„Weet je Tina”, zegt de Rolling Stones-
zanger rustig, „Je blijft maar doorzagen
over me mum, dat zij mijn ‘p ro b l e e m’
was, maar zij was geen probleem. Dat
was me dad.”

Zo leest The Vanity Fair Diaries ook
als een soort post-feministisch mani-
fest: een vakvrouw die mensen op hun
prestaties beoordeelt en geniet van
haar succes, die een slim afgedwongen
salarisverhoging inzet om haar ouders
een comfortabeler oude dag te bezor-
gen en die een fornuis minstens zo eng
vindt als onderhandelen met het Witte
Huis over een fotosessie. De Reagans
sieren als danspaar een legendarisch
geworden Vanity Fair-cover; koken
blijft voor Brown een hopeloze zaak.

Tina�Brown:
The�Vanity�Fair
Diaries,�1983-1992
Orion�Publishing,
448�blz.�€ 28�.

Tina�Brown�is�meedogenloos
over�de�celebrities�die�ze
interviewde,�bijvoorbeeld�over
prinses�Diana�(in�1985):

Over�Donald�Trump:

Er is iets authentieks
aan zijn bullshit.
Als je zijn boek uit
hebt voel je je alsof
je vier uur hebt
doorgebracht met
een vermakelijke
oplichter, en ik
vermoed dat het
Amerikaanse publiek
niets leuker vindt.

Over�Warren�Beatty:

Hij zag eruit als een
slonzige intellectueel
(...) Toen hij zijn
brillen afdeed en
kippig naar me
glimlachte voelde ik
het filmster-charisma.
Al zijn kraaienpootjes
sprongen op scherp,
charmant en ironisch.

Over�Clint�Eastwood:

Clint als tafelgenoot –
stil, op zijn hoede,
instinctief. En hard
werk. Lange stiltes.
(...) Zei niets
memorabels. Na één
gang met ’s werelds
grootste hartenbreker
verveelde ik me.

Over�Calvin�Klein:

Z o’n zogenaamde
low-key figuur met een
zachte stem, die zegt
alleen geïnteresseerd
te zijn in de creatieve
leiding terwijl je weet
dat hij alle commerciële
besluiten neemt.

Die arme Princess of
Wales. Er gaan zoveel
geruchten. Al haar
verlegen, jeugdige
uitbundigheid lijkt
plaats maken voor de
verstikte emoties van
een gekooide vlinder,
zich onbewust van
haar buitengewone
a a nt r e k k i ng s k ra c ht .
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