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TEKST EN UITLEG

De titel spreekt redelijk voor zich, maar toch: waarover 
gaat het boek? 
Suzanne Rethans (auteur): Het boek gaat over het leven van 
Sylvia Kristel die begin jaren zeventig van de een op de ande-
re dag wereldberoemd werd door haar rol in de erotische film 
Emmanuelle. De seksuele revolutie was net geweest, de vrou-
wenbeweging kwam op en die was zeer anti-porno. In dat tijd-
gewricht ontwikkelde zij zich. Zij werd begeerd en verguisd. De 
roem en bijbehorende rijkdom kwam te snel en bleek teveel 
voor haar. Zij raakte verslaafd aan alcohol en cocaïne, en zo ver-
loor zij alles. Zelfs haar zoon.

In de persinfo lezen ze we: “Suzanne Rethans schreef de 
biografie van een veelzijdig fenomeen. Begeerd en verguisd 
is een boek over rijkdom en armoede, over vrouwelijke 
schoonheid, over alles winnen en weer verliezen, over 
moed en doorzettingsvermogen, over roem en intense een-
zaamheid.”
Wat is volgens jou de essentie, de kern van het leven en de 
figuur Sylvia Kristel?
Zij is iemand die ondanks alles altijd weer opstaat.

Hoe ben je bij de samenstelling concreet tewerk gegaan? 
Hoe is het boek praktisch tot stand gekomen?
Ik ben eerst gaan praten met de familie. Haar zus, broer en 
zoon. Die stonden aanvankelijk niet open en waren zeer wan-
trouwig. Dat begreep ik, want Sylvia is vaak onheus bejegend in 
de Nederlandse pers. Ook zeiden ze dat er al een autobiografie 

was verschenen in 2007, Naakt, dus waarom zou je het nog een 
keer doen? Nou, die autobiografie – geschreven door een ghost-
writer - stelt niks voor, staat vol onwaarheden en scheert over 
de oppervlakte daar waar het interessant wordt. Genoeg reden, 
lijkt mij, om het nu eens goed te doen.
Ik dacht: ik begin gewoon en geef ze wat tijd. Dan zien ze vanzelf 
wel dat ik het serieus meen. Ik ben gaan praten met vrienden 
en collega’s. Ik ben naar Parijs en Los Angeles gegaan, heb haar 
huizen bezocht, oude geliefdes, ik heb Just Jaeckin, de regisseur 
van de eerste Emmanuelle, gesproken in Marrakech, vreselijk 
zelfingenomen man trouwens die teert op haar roem. Lang-
zaamaan won ik het vertrouwen van de familie. Eerst haar zoon, 
daarna volgde de rest. Ook ben ik gaan praten met Veerle Claus 
en kreeg ik toestemming de dagboeken van Hugo te lezen. Dat 
waren magische dagen in de leeszaal van het Antwerps Lette-
renhuis. Mijn vingertoppen waren zwart van het inkt. Monni-
kenwerk. God, wat schrijft die man priegelig. Maar ik was zo 
ontroerd. Hij schreef vaak in bed als zij al lag te slapen en ik lag 
letterlijk op dat kussen, met Sylvia naast me. Hoe dichtbij kun 
je komen?
Ik ben erachter gekomen dat er zoveel kanten zijn aan Sylvia 
die niemand weet en het is me een eer die naar buiten te mogen 
brengen. Let wel: het is geen hagiografie, zij had ook kanten die 
helemaal niet leuk zijn, zij was onuitstaanbaar soms, egoïstisch 
en lui. Daarbij heeft de geschiedenis zich herhaald: Arthur is 
echt het kind van de rekening geworden met twee ouders die 
geen aandacht voor hem hadden. Maar zij was ook ontzettend 
lief, eerlijk, ongelooflijk grappig, intelligent en belezen, was bij-
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voorbeeld innig bevriend met WF Hermans. Die man had met 
iedereen ruzie, als zij een nitwit was geweest had hij er geen tijd 
in gestoken. Eigenlijk verenigt zij de hoge en mainstream cul-
tuur in zich. Ik zou het jammer vinden als zij de vergetelheid in 
raakt als ‘dat pornosterretje’ terwijl ze zoveel meer is dan dat, 
en dat niet eens. 

Waarom is deze biografie er nu gekomen? 
Dat heeft niet zozeer met het moment te maken, maar met per-
soonlijke interesse. Toen ik in de jaren tachtig op de middelba-
re school zat was Sylvia Kristel een icoon van vrouwelijkheid, 
schoonheid en verleiding. Zij leefde een filmsterrenleven in 
Los Angeles, als zij voet op Nederlandse bodem zette, leverde 
dat direct tumult op. Het was alles waar je als onwetend puber-
meisje van kon dromen. Later merkte ik dat er lacherig over 
haar werd gedaan, alsof het een dom gansje is. Als je gebruik 
maakt van je schoonheid en sensualiteit word je de rest van je 
leven niet meer serieus genomen. Ik vind dat een oneerlijkheid 
die bestreden moet worden.  

Met meer dan vijftig internationale films op haar naam is 
Sylvia Kristel Nederlands’ grootste filmster. Toch werd 
ze niet serieus genomen. Niet in Nederland, althans. Hoe 
komt dat volgens jou?
Dat komt door het soort films dat ze maakte. Dat genre staat 
niet hoog aangeschreven. Daarbij gedroeg en kleedde ze zich als 
een echte filmster, houden Nederlanders ook niet van. Het cal-
vinistische ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’. Daar-
naast werd zij gezien als een slechte actrice. Nee, technisch is 
zij niet de beste actrice. Zij is een filmster. Zij schittert van dat 
doek af. Je kunt Olivia de Havilland naast haar zetten, wat ook 

gebeurde in The fifth Musketeer, en die denkt en weet dat Sylvia 
de ster van de film is. 

Op 21-jarige leeftijd werd Sylvia Kristel van de een op de 
andere dag wereldberoemd door haar rol in de Franse 
soft-erotische film Emmanuelle (1974). Het ene land om-
armde haar als hét icoon van de seksuele bevrijding van de 
vrouw, in het andere werd ze verketterd door de vrouwen-
beweging.
Jij noemt Kristel een voorloper van #metoo. Dat vraagt in 
ieder geval om een woordje uitleg!
#metoo gaat over al die vrouwen die slachtoffer zijn geworden 
van mannen met meer macht. Maar er is ook een andere kant: 
vrouwen die gebruik maken van hun schoonheid om hogerop 
te komen. Sylvia was zo iemand. Die ging naar bed met alles en 
iedereen die haar verder zou kunnen helpen. Ze had zelfs een 
boekje met namen, mannen, met wie ze om die reden het bed 
wilde delen. Hugo Claus prijkte bovenaan. Al denk ik dat zij 
uiteindelijk meer voor zijn internationale allure en sexappeal 
heeft gedaan dan andersom, de beelden waarop hij bij haar ach-
terop de brommer zit zijn de hele wereld over gegaan.
Tegelijkertijd is Sylvia ook het slachtoffer van een jeugd waarin 
zij emotioneel sterk verwaarloosd werd. Zij hunkerde naar aan-
dacht, naar gezien worden, daar komt de wens vandaan wereld-
beroemd te worden. En daar deed zij alles voor. Zij dacht dat zij 
dan gelukkig zou worden, maar dat is natuurlijk een illusie.

Als je één markant verhaal, moment of anekdote uit het 
leven van Sylvia Kristel mag uitkiezen: wat zou dat dan 
zijn? En waarom?
In 1978 werd Sylvia door Michiel Berkel geïnterviewd van De 
Tijd, de voorloper van HP/De Tijd. Een journalistiek hoogstaand 
blad dat aandacht aan haar gaf, ook ten burele waren er verhit-
te discussies geweest of ze dat wel zouden moeten doen. Voor 
haar was het een kans zich serieus te presenteren, een die ze 
met beide handen aangreep. Berkel volgde haar dagenlang tij-
dens het filmfestival van Cannes. In die tijd had ze een relatie 
met de Engelse acteur Ian McShane, later bekend geworden 
door Pirate of the Caribbean en Game of Thrones. Het was een ge-
welddadige, met cocaïne en drank overgoten relatie. Ze hadden 
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vaak ruzie, ook vlak voor Berkel met haar sprak. En dan had ze 
eindelijk een serieuze journalist voor zich die haar serieus be-
vroeg voor een heel serieus blad en was ze alleen maar met die 
man bezig en zinde ze op wraak. ‘Vind jij het ook niet belache-
lijk dat hij…’ zei ze in antwoord op een vraag. Uiteindelijk stond 
ze op en heeft ze al zijn stropdassen doorgeknipt.
Ze liet zich leiden door haar driften.

Welk inzicht, welke levensles(sen) heb je aan het schrijven 
van dit boek overgehouden?
De gevolgen van emotionele verwaarlozing in de kindertijd zijn 
niet te overzien en worden van generatie op generatie overge-
dragen. Sylvia Kristel heeft het aan haar schoonheid te danken 
dat zij opstond, en het is tegelijkertijd haar ondergang gewor-
den. Pas toen zij niets meer hoefde, werd zij iemand.   
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Veelzijdig fenomeen
—

Sylvia Kristel is de grootste internationale filmster die Nederland ooit heeft voortge-
bracht. Ze speelde in meer dan vijftig internationale films en werd op 21-jarige leeftijd 
van de een op de andere dag wereldberoemd door haar rol in de Franse soft-erotische 
film ‘Emmanuelle’ (1974). De film draaide dertien jaar op de Champs-Elysées en er ke-
ken meer dan driehonderd miljoen mensen naar. In het ene land werd ze hét icoon van 
de seksuele bevrijding van de vrouw, in het andere land verketterd door de vrouwen-
beweging. Ondanks haar internationale succes werd ze niet serieus genomen. Niet in 
Nederland, althans. 

Sylvia Kristel had een rijk liefdesleven en had een relatie met onder anderen Hugo 
Claus, de vader van haar zoon Arthur. Ze kampte met drank- en drugsverslavingen, 
waardoor ze niet voor haar zoon kon zorgen. Zelf had ze een weinig benijdenswaardi-
ge, liefdeloze jeugd. Nadat haar vader scheidde van haar moeder en Kristel zag in wat 
voor armoedige omstandigheden haar moeder verkeerde, dacht ze: dat nooit. Het 
was haar drijfveer rijk en beroemd te worden. Dat lukte – en al verloor ze al die miljoe-
nen ook weer, ze gaf nooit op.
Suzanne Rethans schreef de biografie van een veelzijdig fenomeen. ‘Begeerd en ver-
guisd’ is een boek over rijkdom en armoede, over vrouwelijke schoonheid, over alles 
winnen en weer verliezen, over moed en doorzettingsvermogen, over roem en inten-
se eenzaamheid. 

‘Sylvia Kristel was veel meer dan een 
actrice. Ze was een icoon.’

 – Le Monde 

Suzanne Rethans (1972) is journalist. Ze schreef eerder voor Viva, Flair, Esta, Ouders van nu en Volkskrant Magazine. Van 2008 
tot 2011 werkte ze als redacteur bij JAN, waar ze sinds 2008 een column voor schrijft. Eerder verscheen van haar ‘Daarom! En 
andere diepzinnige antwoorden op kindervragen’. 
—
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“Kristel ging 
naar bed met 

alles en iedereen 
die haar verder 

zou kunnen 
helpen. Hugo 
Claus prijkte 
bovenaan.”


