
Ze lijkt eerder een 
geroutineerd model 
dan een schrijfster, de 
vrouw die in de New 
Yorkse studio bijna 
professioneel met de 
camera flirt. Vier tin-
ten honingblond in 
één kapsel, een jurkje 
van Oscar de la Renta 
met meer doorkijk 
dan vershoudfolie, en 
Louboutins met hak-

ken die de twaalfcentimetergrens vervaarlijk dicht benade-
ren. Dit is dan ook geen gewone schrijfster. Dit is de vrouw 
die Sex and the city creëerde: Candace Bushnell, of de echte 
Carrie Bradshaw. Een vrouw voor wie mode en glamour een 
tweede natuur zijn.
De fotograaf kraamt op. Bushnell wil snel iets ‘gewoons’ 
aantrekken voor ze bij me komt zitten voor een babbel. In 
haar gescheurde jeans, T-shirt en Louis Vuitton-sneakers 
lijkt ze het schoolvoorbeeld van brave casual-chic, maar 
haar zeeblauwe ogen staan zo scherp als die van een wolf. 
‘Zo ben ik écht’, zegt ze, terwijl ze zich in de sofa nestelt. ‘Al is 
mijn haar nu nog iets te afgeborsteld. Ik woon op het plat-
teland en daar doe ik niet aan dat soort glamourtoestanden. 
Wanneer ik mijn hond uitlaat, staat mijn haar naar alle 
kanten. Dan zie ik er net zo uit als elke andere vrouw van 
middelbare leeftijd.’
Middelbare leeftijd. Het is eruit. Ongelooflijk maar waar: 
Bushnell is 51. Bizar, want Carrie Bradshaw — het hoofd-
personage in Sex and the city met wie Bushnell nog altijd 
geïdentificeerd wordt — blijft altijd die vrouw van 35, 
iemand die nooit ouder wordt. Niet dat Bushnell er 51 uit-
ziet, laat dat duidelijk zijn. Oké, haar afgetrainde lichaam 
en een botoxdokter die duidelijk zijn vak kent zullen er wel 
voor iets tussen zitten. ‘Botox? Allicht’, sneert ze, bijna ver-
baasd dat ik zoiets vanzelfsprekends nog in vraag durf te 
stellen. ‘Plastische chirurgie? Nee, nog niet gehad, maar ik 
zeg zeker niet nee.’ Of ze nog in een sexy mini-jurk het huis 
uit zou durven? ‘Misschien’, zegt ze twijfelend, ‘voor een 
avondje uit of zo. Maar met de jaren zijn mijn prioriteiten 
veranderd. Sommige dingen doe je gewoon niet meer. Als je 
een twintiger bent, is het andere geslacht erg belangrijk. Je 
bent heel erg bezig met hoe je eruitziet. Hoor ik er wel bij? 
Heb ik wel de juiste tas? Met ouder worden trek je je veel 
minder aan van wat andere mensen denken. Volgens mij is 
dat boeddhisme. Een twintiger heeft lak aan boeddhisme. 
Eens je de vijftig voorbij bent, komt het gewoon spontaan.’
Vijftig of niet, een cocktail bestelt ze nog altijd even graag. 
Roken doet ze niet meer, shoppen nog maar tweemaal per 
jaar — ‘ik weet dat geen mens het zich kan inbeelden, maar 
ik ben echt geen shopaholic’ — en eten doet ze liever gezel-
lig thuis dan in een of andere hippe keet. ‘Dansclubs? Dat 
zeker niet meer. Je kunt je niet voorstellen hoeveel duizen-
den avonden van mijn leven ik al in zo’n club gesleten heb! 
De tijd die ik daarin stopte, steek ik nu in mijn werk.’ Plus, 
ook niet onbelangrijk als we het dan toch over haar nieuwe 
levensstijl hebben: ze is getrouwd. 
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DE MOEDER
VAN ‘SEX AND
THE CITY’ HET
CARRIE-GEVOEL
VAN CANDACE 
BUSHNELL
Hoe zou het intussen zijn met de 
geestelijke moeder van het New 
Yorkse succesverhaal? Op bezoek bij 
schrijfster Candace Bushnell. 

DOE 
DE  SEX AND
THE CITY

S
ex and the city is niet alleen 
het verhaal van vier vrou-
wen. Het is ook, en steeds 
meer, het verhaal van 
massa’s jurken, schoenen, 

tassen, hoeden, juwelen en oorbellen. 
Zoals het verhaal van de Jimmy Choo- 
en Manolo Blahnik-schoenen die door 
hun verschijning in de film en de reeks 
een wereldwijde x-factor kregen. Ook de 
controverse over het al dan niet betaalde 
productplacement heeft na de eerste film 
al kolommen inkt doen vloeien. Kortom: 
de reeks is een mega-uitstalraam voor 
fashionista’s overal ter wereld. 
Wij bekeken de SATC-dresscode even 
van de vrolijke kant en vroegen aan vier 
fashionista’s om een Sex and the city-out-
fit samen te stellen. Plaats van het gebeu-
ren: niet Manhattan, wel het terras van 
het Brusselse restaurant Kwint.

Jurk, 
Mamandeluxe,
€ 290
Trenchcoat, 
Annemie Verbeke, 
€ 380
Pumps, Fratelli 
Rossetti, € 325
Zonnebril, Calvin 
Klein, € 129,95
Halsketting, 
Uterqüe, € 39,95
Handtas, 
Dallas & Vegas

Marcel, 
H&M, € 9,95
Boyfriendjeans,
H&M, € 39,95
Armbanden,
H&M, € 7,95
Bolhoed, H&M,
€ 24,95
Schoenen,
Humanoid 
Blazer,  
Filles à Papa, € 375 
Clutch, 
Filles à Papa, € 350

Linnen jasje, 
Natan Couture, 

€ 1.150 
Jurkje,  Natan 

Edouard 
Vermeulen, 

€ 780 
Hoed, Christophe 

Coppens, € 185 
Schoenen, 

Diane von
Furstenberg, € 310

Gouden tasjes, 
MHT, 

€ 225 (groot)/
€ 125 (klein) 

Handschoenen, 
Annemie Verbeke 

Legging, 
Wolford, € 28

Jurk, 
€ 34,95 

Panty’s,  
€ 12,95 

Schoenen, 
€ 29,95 

Armbanden, 
€ 9,95

Diadeem, 
€ 4,95,

alles H&M 
Clutch, 

Filles à Papa, 
€ 350

TIANY KIRILOFF

ANGELIQUE FORE

LINDA VAN WAESBERGE

KIM PEERS

16

Vanaf 2 juni lopen stiletto’s, vintagejurken en Prada-tassen weer storm 
richting bioscoop voor de tweede film van ‘Sex and the city’. De fratsen 
van de vier stadsmeiden blijven verslavend genoeg om filmzalen weer 
een paar weken lang met fashionista’s te vullen. Wij speelden ‘Sex and 
the city’ in Brussel met vier Vlaamse modefans. 

TIANY KIRILOFF
PRESENTATRICE, STILISTE, 
JOURNALISTE/ UITGEVER VAN 
WWW.BELMODO.TV
‘De SATC-stijl is voor mij De ultieme 
DreSSCODe. Vooral dan de manier 
waarop Carrie en Samantha gekleed zijn. 
Het is heel eclectisch, en dat is echt iets voor 
mij. Die mix van vintage, nieuw, design en 
mainstream. DuS ja, Het mOet er 
altijD eeN Beetje OVer zijN, Dat 
maakt Het Net graPPig.’

LINDA VAN WAESBERGE
STILISTE
‘De SATC-dresscode? 
kOSmOPOlitiSCHe
elegaNtie eN tOCH graPPig.’

ANGELIQUE FORE
JOURNALISTE, UITGEVER VAN 
WWW.BELMODO.TV
‘De SATC-stijl is voor mij mixeN 
eN matCHeN, eN SOmS zelfS 
Helemaal Niet matCHeN. Humor, 
fun en vooral stralen.  Over the top is het 
codewoord. Omdat het deugd kan doen als 
mannen én vrouwen een leuke opmerking 
maken over je outfit. Dat doe je door je goed 
te voelen en te durven . En voor mij kan dat 
zowel casual als chic zijn.’

KIM  PEERS
MODEL, STILISTE EN
VIJF MAANDEN ZWANGER
‘De SATC-dresscode is voor mij een 
mix VaN high maintenance eN 
DeSigNerkleDiNg. Luxueus maar 
tegelijk ook meisjesachtig. Het lijkt allemaal 
spontaner aangetrokken en gecombineerd 
dan het is, want elke outfit is echt wel tot in 
de puntjes bestudeerd. En het moet vooral 
opvallen!’

EEn boEkEntip voor wie zich écht 
wil verdiepen in de SATC-dresscode: de 
modebijbel van Patricia Field, de stiliste van 
Sex and the city. Zij verzamelde alle outfits, 
stijltips en modemoods uit de reeks en de 
films in een boek dat sinds 18 mei te koop is. 
Het is voorlopig nog niet vertaald.
www.patriciafield.com
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WWW.KWINTBRUSSELS.COM



de standaard  Magazine   22.05.2010

Van de megamondiale chicklit — literatuur voor vrou-
wen — naar de lokale versie van hetzelfde genre. Van 
New York naar het Vlaams-Brabantse Tielt-Winge. 
Daar woont Carla Van Uffelen (44). Haar uitgever 
noemt haar ‘de eerste Vlaamse chicklitschrijfster’, en 
dat wil ze zelf niet ontkennen: ‘Er is veel chicklit op 
de markt, maar de meeste boeken zijn vertaald uit 
het Engels, of ze komen uit Nederland.’ Eind maart 
bracht ze haar debuutroman Applaus uit, een verhaal 
over wat op hol geslagen verkoopsters in een merken-
boetiek ergens in een ongedefinieerd provinciestadje. 
Het toeval wil dat ze ook zelf jarenlang als verkoopster 
en assistente in een winkel gewerkt heeft. En hoewel 
het verhaal duidelijk fictie is — en het allemaal te kari-
katuraal is om iemand iets anders te doen geloven — 
waren haar ex-werkgevers niet echt blij met het boek. 
Carla heeft een behoorlijk hoog Sex and the city-ge-
halte, wanneer ze het Brusselse Café Novo komt bin-
nengestapt. Blond, vintage-bloemetjesjurk (‘gekocht 
voor zeven euro, aan een rek dat op straat stond in 
Antwerpen!’), zwarte netpanty’s en indrukwekkende 
witte Tod’s-schoenen. 
Niet dat ze zelf een door-
gewinterde fashionista of 
shopaholic is. ‘Als ik iets 
echt mooi vind, dan durf 
ik er wel geld aan te geven, 
maar ik ga niet shoppen 
om te shoppen, en ik geef 
zeker niet meer geld aan 
een logo of merknaam. 
Daarvoor heb ik te lang in 
de mode gewerkt, dan ga je 
dat soort dingen relative-
ren. Maar de mix van duur 
en goedkoop, zoals je ook 
in Sex and the city (SATC) 
ziet, vind ik wel leuk. De 
impact die de reeks heeft 
op mode en de verkoop 
van bepaalde merken is 
trouwens écht wel feno-
menaal.’
Nochtans heeft ze zelf zo 
haar twijfels bij de SATC-
columns, de televisiese-
rie en vooral de daarop gebaseerde film die twee jaar 
geleden uitkwam. ‘Ik hoor dat SATC voor vrouwen 
veel betekend zou hebben, dat het seks bespreek-
baar gemaakt heeft en dat het zogezegd sterke vrou-
wen toont die voor zichzelf opkomen, maar ik weet 
dat zo nog niet. Eigenlijk vind ik de personages vrij 
oppervlakkig, en de verheerlijking van geld en al het 
materiële bijna absurd. Plus: er zit zo weinig iro-
nie in. Begrijp me niet verkeerd: ik ben echt niet van 
het losbandige type, maar die scène in de eerste film 
waarin de wulpse sekspoes Samantha het eerst met 
haar vriendje wil uitmaken omdat ze eens goed met 
de buurman in bed wil duiken, dat geloof je toch niet? 
Of Miranda, die haar vriend op straat zet en maanden 
loopt te nukken omdat hij één keer vreemd is gegaan? 
En dan die huwelijksscène, waarin Mister Big na 
lang twijfelen te laat maar wel met goede bedoelin-
gen komt opdagen voor zijn eigen trouwfeest — daar 
wordt dan zo’n drama van gemaakt, met een afgelaste 
trouw als gevolg! Dat is allemaal toch superconserva-
tief? Nee, dat zijn niet de vrouwen met wie ik graag 
bevriend zou zijn. Een beetje relativeren mag toch 
wel? Geef mij dan maar de meiden uit Gooische vrou-
wen, die kunnen tenminste met zichzelf lachen.’
Chicklit heeft zo haar eigen regels, en humor is daar 
volgens Carla een cruciaal ingrediënt van. En de 
andere vereisten? ‘Ze moet geschreven zijn door en 
voor vrouwen, de hoofdrolspeelster moet jong zijn, en 
er moet wat glitter en glamour in zitten. De verhaallij-

nen zijn het liefst ook een beetje rechtlijnig.’ En hallo, 
gaan de vrouwen ook niet per definitie op zoek naar 
de man van hun leven? Carla: ‘Tja, dat is een univer-
seel onderwerp. Het gaat nu eenmaal vaak over single 
vrouwen, en ik vermoed dat die dan vooral bezig zijn 
met een man vinden. Maar in mijn boek was dat niet 
het hoofdthema. Vrouwen onder elkaar, en de dingen 
waarrond hun leven draait, daarover gaat mijn boek. 
In de brede zin.’ 
Iets wat SATC zo succesvol maakt, is de herkenbaar-
heid. Ook al speelt ze zich af in een heel andere wereld 
dan die van de meeste vrouwen, toch houdt de reeks 
ons een spiegel voor waarin de typische dingen van het 
leven uitvergroot worden. Speelt die identificatie ook 
een rol bij een Vlaamse chicklitschrijfster? ‘Eerlijk? 
Ik heb daar niet bij stilgestaan. Me niet afgevraagd 
of dit of dat soort vrouw zich zou herkennen in dat of 
dit personage. Eigenlijk heb ik gewoon aspecten van 
mezelf genomen en die onder een vergrootglas gelegd. 
Zo is er het hoofdpersonage, Carola: het wat mollige, 
gefrustreerde verkoopstertje, een beetje de outsider 

in de wereld waarin ze 
werkt. Daar zitten zeker 
stukken van mezelf in, ja. 
Maar er is ook Annick, de 
veertigjarige boetiekeige-
nares die worstelt met een 
midlifecrisis en niet goed 
weet waar het met haar 
leven naartoe moet. Ook 
in haar herken ik me. Ook 
al ben ik zelf een geset-
telde vrouw met drie kin-
deren, toch belet dat me 
niet om me in te leven in 
die personages.’ 
Een ander vast ingredi-
ënt in chicklit, waar ook 
ter wereld, is het homo-
vriendje. De man die 
vrouwen van relatie- en 
modeadvies dient, de man 
ook die samen met hen 
een pot roomijs leeglepelt 
als het even tegenzit. En 
ja, ook in de wereld van 

Carla loopt er zo eentje rond. ‘Ja’, lacht ze, ‘maar dat is 
ook gewoon zo. In de modewereld heb je nu eenmaal 
erg veel homo’s. In mijn verhaal is dat de etalagist. 
Zo’n homo speelt een belangrijke rol in een vrouwen-
leven. Hij is een man die geen minnaar kan zijn, en 
een vrouwelijke ziel die geen rivale is.’
En dan is er nog dat ene ingrediënt: seks. Carla: ‘Ja, 
allicht, daar kun je niet buiten. Maar bij mij is dat echt 
minimaal. Bizar genoeg zijn het die luttele seksscènes 
waardoor mensen in het dorp me anders zijn gaan 
bekijken. Het is zowat de running joke geworden. 
Bejaarde mannen die elkaar elleboogstotend opjut-
ten: viagra, dat heb je niet nodig, lees gewoon dat boek 
van Van Uffelen.’ 
Niet meteen iets wat die bejaarden over een kan-
didaat-Nobelprijswinnaar zouden zeggen. Vindt 
Carla het niet jammer dat ze als chicklitschrijfster 
niet serieus genomen wordt? Lachend haalt ze de 
schouders op. ‘Nee. Ik ben het soort vrouw dat nooit 
serieus genomen wordt, wat ze ook doet. Ik had het 
er onlangs nog over met een vriendin. Mensen den-
ken dat we dom zijn, zeiden we. Haar verklaring: 
‘Dat komt doordat we zo veel lachen. Slim zijn en veel 
lachen, dat gaat blijkbaar niet samen .’ 

‘Applaus’, Carla Van Uffelen,
Linkeroever Uitgevers.

DooR LiEVE VAn DE VELDE

DE VLAAMSE CANDACE BUSHNELL
SEKS EN HET DORP

GETROUWD NA ACHT WEKEN
Jarenlang ging ze als zoekende single door het 
leven, en toen liep Candace — ‘Candy’ voor de 
vrienden — eindelijk de man van haar leven tegen 
het lijf. Het gebeurde op een benefietavond, in 
2002. De man in kwestie was danser bij het New 
York Ballet. Charles Askegard is tien jaar jonger dan 
zij, een halve meter groter en hij ziet eruit als een 
gezellige oudere broer. Vijf weken nadat ze elkaar 
voor het eerst hadden gesproken, hadden ze het al 
over trouwen. En na acht weken deden ze het ook 
— iets wat iedereen die haar nog maar een beetje 
kende, met verstomming sloeg. Dit was tenslotte de 
vrouw die elke man die haar pad kruiste bijna met 
Test-Aankoop-technieken evalueerde. De vrouw 
die als dertiger een paar keer een verloving had ver-
broken omdat ze zich naar eigen zeggen ‘verstikt’ 
voelde. Hoe ze dan na acht weken al wist dat dit 
de ware was? Ze haalt haar schouders op: ‘Wel, we 
zijn intussen toch al acht jaar getrouwd. Hoe weet 
je zoiets? Ik voelde me op mijn gemak, niets was 
geforceerd of gespeeld. We gingen heel spontaan 
met elkaar om. Iedereen zegt altijd (zet een zeurde-
rig babystemmetje op): ‘‘Commuuuuniiicaaatie is 
het allerbelangrijkste.’’ En dan denk je (met een kok-
halzend gebaar): ‘‘Aarghh, zever!’’ Maar dan besef je 
ineens dat het waar is. En dat je niet kunt trouwen 
als je niet op een fatsoenlijke manier over trouwen 
kunt praten.’

Als je het, zoal Bushnell, al zo lang wilt en er zo veel 
van verwacht, loop je dan niet het risico dat het 
echte leven als getrouwde vrouw op een teleurstel-
ling uitdraait? ‘Dat kan, maar dat is bij mij niet het 
geval. Dat we geen kinderen hebben, speelt ook een 
rol. Als je trouwt en kinderen krijgt, denk ik dat 
alles pas echt helemaal anders wordt.’ 
Het huwelijk heeft haar leven dus niet echt ver-
anderd, begrijp ik tussen de regels door. Het kop-
pel heeft een appartement in de New Yorkse wijk 
Greenwich Village, en vijf jaar geleden kocht 
Bushnell een huis in Connecticut waar ze ‘zelf veel 
tijd doorbrengt’. Charles is zelf bijna voortdurend 
aan het werk. ‘Van halftien ’s ochtends tot elf uur  
’s avonds, en hij heeft één vrije dag per week. We zijn 
nog nooit samen met vakantie geweest.’ Als ik haar 
zo bezig hoor, kan ik het gevoel niet onderdruk-
ken dat die regeling hen allebei goed uitkomt. Ik 
merk op dat ze geen trouwring draagt. Ze reageert 
geprikkeld: ‘Hij is bij de juwelier, voor een herstel-
ling.’ Ander onderwerp dus. 

Of ze het niet jammer vindt dat ze geen kinderen 
heeft? ‘Nee, het is een bewuste keuze. Toen ik acht 
was, zei ik al dat ik nooit wilde trouwen en geen 
kinderen wilde. Iets waar mijn Italiaanse groot-
moeder echt niet bij kon. ‘Zeg zulke dingen toch 
niet!’ jammerde ze dan. Maar ik heb nog altijd 
niet het gevoel dat ik iets mis. Ik heb een hond en 
ik ben schrijfster. Dat zijn altijd de belangrijkste 
dingen geweest in mijn leven.’

TERUG NAAR CARRIE
Schrijven is de grote droom van de jonge Candace 
Bushnell. Op haar negentiende kapt ze met haar 
universitaire studies en trekt ze van Houston naar 
New York. Met maar één plan op zak: schrijfster 
worden. Ze doet wat modellenwerk, versiert hier 
en daar een acteerbaantje — ‘ik was zo naïef te 
denken dat ik mijn schrijversdroom kon finan-
cieren door in reclamespots te acteren’ — werkt 
als journalist voor vrouwenbladen en krijgt dan 
het aanbod om columns te schrijven voor The 
New York Observer. ‘Sex and the city’ is de titel die 
boven de columns staat. 
De rest van het verhaal is geschiedenis. Haar 
columns zijn zo’n succes dat Bushnell na een paar 
afleveringen een contract voor een boek krijgt, 
en nog voor dat goed en wel verschenen is, koopt 
producer Darren Star — die in die periode hoge 
ogen gooide met de tv-reeks Beverly Hills 90210 
— er al de televisierechten van op. De eerste afle-
vering van Sex and the city is te zien in 1998, en 
het is meteen duidelijk dat de toenmalige suc-
cesreeks Friends er een grote concurrent bij heeft. 
De serie loopt zes seizoenen en wordt na de laatste 
aflevering zo erg gemist dat een gelijknamige film 
niet kan uitblijven. En nu, in 2010, is er dus film 
nummer twee. 
En nu, twaalf jaar nadat Carrie Bradshaw voor het 
eerst in haar roze hemdje en tutu op televisie ver-
scheen, buigt Bushnell zich weer over het leven 
van haar favoriete personage. The Carrie diaries 
heet het boek dat nu in de winkel ligt. Carries 
dagboeken dus. En daarbij gaat Bushnell letter-
lijk terug naar het begin, naar het leven dat Carrie 
leidde lang voor er nog maar sprake was van Sex 
and the city. Het verhaal begint op de dag waarop 
Carrie aan haar laatste jaar in de middelbare 
school begint en eindigt op de dag waarop ze in 
New York aankomt, met het telefoonnummer van 
Samantha Jones — de op seks beluste pr-vrouw 
uit de tv-reeks — op zak. Daarmee heeft Bushnell 
het ontbrekende eerste hoofdstuk geschreven van 
de nauwelijks verhulde autobiografie die Sex and 
the city was. 
Want zelf mag Bushnell dan ontkennen hoe hard 
ze wil — ‘er zijn misschien gelijkenissen, maar 
niets van wat het hoofdpersonage meemaakt, 
heb ik zelf beleefd’ — toch vertoont het levensver-
haal van Carrie opvallende overeenkomsten met 
dat van Bushnell zelf. Ze groeien allebei op in een 
klein middenklassestadje in Connecticut. Hun 
vaders zijn geniale wetenschappers, hun moeders 
overlijden aan kanker (Bushnells moeder stierf 
weliswaar pas aan borstkanker in 2006). Carrie 
zit in de zwemploeg (Bushnell deed zelf aan 
paardensport) en ze heeft al heel jong begrepen 
dat ze moet kiezen tussen een leven dat gericht 
is op jongens en trouwen en een leven waarin ze 
zelf het mooie weer maakt. ‘Ik denk dat dat ook 
nu nog voor veel vrouwen een valstrik is’, zegt ze. 
‘Ergens heerst nog altijd die mythe dat er op een 
mooie dag een man komt aanbellen die je zal red-
den. De enige periode in mijn leven dat ik mezelf 
écht wijsmaakte dat ik moest trouwen, was toen 
ik een twintiger was. In die fase van je leven voel 
je gewoon die constante druk. Je vraagt het je de 
hele tijd af: wat ga ik doen? Hoe ga ik leven?’

DE ZOLDERKAMERFACTOR
Dat waren ook de vragen die Bushnell in haar columns 
verwerkte toen ze als negentienjarige in New York 
terechtkwam, in 1978. Het waren vragen waarmee 
ook haar lezers worstelden, in een wereld die toen in 
snel tempo aan het veranderen was. Rond haar der-
tigste was Bushnell een gevestigde waarde in de stad, 
een vrouw die iedereen kende en die de wereld rondom 
haar even scherp kon observeren als beschrijven. Niet 
dat ze toen al een jetsetfactor had. Zoals elke schrijver 
ging ook zij door het zielige zolderkamerbestaan: ‘In 
het begin was het allesbehalve glamoureus. Ik woonde 
in kleine flats waar het vergeven was van de kakkerlak-
ken. We hadden nooit geld, dus we waren zeker niet 
bezig met de vraag wie het mooiste appartement of de 
hipste designerschoenen had.’
Dat ze niet op die zolderkamers blijven hangen is, heeft 
zeker te maken met haar talent om zich altijd met de 
juiste mensen te omringen. En dat geldt ook voor haar 
liefdesleven. Op haar romantische cv is het armekun-
stenaarstype een opvallende afwezige en lijkt ze te gros-
sieren in rijke, machtige mannen. Gordon Parks, de 
regisseur van Shaft, was een van haar eerste vriendjes in 
New York. Ze heeft ook iets gehad met de Republikeinse 
senator Al D’Amato, een man die veel ouder was dan 
zijzelf. En dan was er minstens één beursmakelaar, en 
niet te vergeten de echte Mister Big, zoals de man van 
Carrie in de tv-reeks heet: Ron Galotti, uitgever van 
Vogue, miljonair en opvallend klein van gestalte, waar-
aan hij zijn bijnaam te danken heeft.
Mannen zijn in zekere zin haar ticket richting succes 
geweest, bedenk ik me: ze schreef gewoon over de man-
nen in haar eigen leven en staat daardoor waar ze nu 
staat. De opmerking valt in verkeerde aarde. Ze werpt 
me een staalblauwe blik toe: ‘Voor elke gram succes die 
ik gekend heb, heb ik hard gewerkt. Daar heeft niet één 
man iets mee te maken.’ 
‘Denk ook niet dat het allemaal zo vlotjes ging’, zegt 
Bushnell. ‘Ik heb moeilijke momenten gekend in mijn 
leven. Massa’s. Mijn leven was niet zo zeemzoeterig als 
dat van Sarah Jessica Parker in de televisiereeks. Hoe 
vaak ik niet ‘s ochtends wakker werd met de gedachte: 
‘‘Oh my god!’’ Soms was ik zo depressief dat ik gewoon 
mijn bed niet uit kwam.’ 
De breuk met de echte Mr. Big was zo’n moment. ‘Ik 
had net de drukproeven gekregen van mijn eerste 
boek, en had dus alle reden om blij te zijn. Maar tege-
lijk voelde ik me zo zielig, zo alleen. Maar ach, dat is het 
leven, toch?’ 
Eén vraag is onvermijdelijk, als je de romantische voor-
geschiedenis van Candace Bushnell kent (met min-
naars die butlers en buitenverblijven op de Hamptons 
hadden) en als je weet dat haar eigen bijnaam een tijd-
lang ‘Minky’ was omdat ze altijd iets met bont droeg: 
vindt ze het dan niet jammer dat ze uiteindelijk niet 
met een echt rijke man is getrouwd? Het antwoord is 
kort: ‘Nee.’ Echt niet? ‘Dat zou ik nooit willen, dat heb 
ik altijd al geweten. Getrouwd zijn met zo veel geld is 
een job op zich.’
Haar trouwfeest was een bescheiden lastminutefeestje 
op het strand van Nantucket. ‘Er waren hoop en al 25 
gasten’. De schrijvers Jay McInerney en Bret Easton 
Ellis waren er twee van. Bruid en bruidegom wandel-
den blootsvoets naar het altaar. Zij droeg een simpele 
witte jurk van Ralph Lauren. ‘Twee dagen voor mijn 
huwelijk ben ik de winkel binnengerend. Ik heb dat 
jurkje in zeven haasten gepast en heb het gekocht. Ik 
hou niet van al dat gedoe.’

‘Sex and the city 2’ komt op 3 juni in
de Belgische zalen. 
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VERtALing: LiEVE VAn DE VELDE

•  geboren in 1958.
•  amerikaanse schrijfster en columniste.
•  Werd wereldberoemd met haar 

columnreeks Sex and the city, over de 
alledaagse en amoureuze vraagstukken 
van vier single vrouwen in New York. 
De columns verschenen tussen 1994 
en 1996 in the new York Observer en 
vormden de basis voor de succesvolle 
tv-reeks en de gelijknamige films.

•  Schreef ook het boek Lipstick jungle, 
waarvan ook een tv-reeks werd 
gemaakt.

•  Heeft net het eerste deel van the 
carrie diaries uit, een boekenreeks 
over het middelbare-schoolleven van 
hoofdpersonage Carrie Bradshaw.
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