
Llenefdlc-len

Afscheid van ht

Meidenblad yes verscheen 24 jaar Seleden voor het eel

volRende weel verschijnl het laatste nJmmer' waar0
En: bestaat net Yes me's,e fc

ritel vo;r h;t eerst net hem naaf bed .. Wai vond jij ervd? En hij?

tekst Loe3 RêUmêr Íoto8Íaíie comêlle de I

teur Amold Schwarzeneg8ei Enkele pagina s ve

lest een handlijndeskundise de lezeressen uit hoe:

toekomst kunt voorspellen metje hàrdliinen wa

treft die toekomst lijkt er voor v'I eisenlijk maar

vraag van belang, en die is' 'Krijg ik de man van

De eetste uitgave van Yes, een uitgave va

t@nm.lige tijdshriftenrêus VNU, das de p€rfect€

beeldins ran de leetutreld ván het tienermeisje, oÍ

door een zltu.stokroze vormgeving en gelillustÍ

met modellen met hun inniddels s€dàieerde jaren

tispermanentjes. Het tijdschrift sroeide snel uit ta

un ile populairste meidenbladen ookindejàre
gentig stortte menig tienemeisje haàÍ haÍt uit

brievênrubÍi€k s.o.s. ( Waarom doet hij zo raar

vertelde in de rubriek Lt d ttlij' liif olet h^ t oíz

heden ('Na het yoghurtdieet gà ik nu ov€r op hel

nasdieêt') ofde putjes in haar dijen

Maàr tijden veranderen: ;n oktobet dit jaar kon

de huidig€ uitgeverÍ, Sanonà, aan mei v'r te stol

Hêt meialenblád hêeft \olsens de uitS€vtr niet vol

de 'w;.stpotentieel': de oplage daalt al járen en a

teerders laten het afueten. Aansta:nde vr

24 decembeÍ, veGchijnt de allerlaatste Ycs'

et beAon op r8 auglclu\ loso met deoniboezêmiíg vàn eí'
Yvoníe, lo iaai Ií het om'lág\ erháàl t an het nicrruP meis'

jestijdschrilt v,r vertelde ze over haar eerste keêr" oÍdeÍ d€
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st€lden eNarinssdeskundisen en nens€n die eNoor hádden door8e-

leerd de leze.essen e€n beetje op hun gemk
Yvonne 'De eerste keer lan Diederik en nij ws werkelijk om je suf

te lachen. we hàdden al ruim een jaar verkerins en we vonden dat het

êÍ nu maÍ eens van moest komen MM we wisten anebei niet hoe'

wànt onze seksuele voorlichting was nou niet bepàald geweldig ge_

west. Dus we bêsloien om sametr eeÍst rnaàr wat ie gaan 'studetn

we lazen alles wat los en vàst zat over geslachisgemenschap en be'

spÍàken àlle details Ínet elkàai Toen puntje bl paaltje kwàm' werd

het uiteraara ae grcotste sofdie je je ínaar kunt voorstellen '

Het doel van heaaÍtikel is duidelijk: voelje vooral 
'iet 

weemd als

i.uu êeísreLêPrnier zo Íaíra*lisch is. wanl dal $ii h'r ook niel voor

à. rs.jarige Karin rdronlen'.de 2.zj3ri8' Mi'helrse'í êratier eí de

lq-iàriap Frans rzeltê zÍn wiendin oídêr díuk' De Ycr-ps)choloos

'rel moederlijk, ttet loopt vaak nieL zoàlsje ií je dÍomen dachr"

Hêt moet een feest der herkenning ziin geweest voor het vds_

neisie. En ze las hel á.likeldan ook mêr.ode oortjes: alles waarovpí

,e meerqildeueten, roar niet flet hààíouder\ wilde ofduÍfde

besprekeÍ, in dén lijd'chÍiÍ'. Zo kon zê op ptsind 18 weBdÍomeí bij

de pÊchtige. blr u$ e ogên en sroeíê armên \ a n dP loên nogjonge ic_



t /--metsje ,

ruim 24 JAAA is het voorgoed voodlij
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:. .., Ooit hét lijÍblad vooÍ het gewone tienermeisje
.','] Een vriendin die raad geeft

alrEq. Tijden veranderen
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We luisterden naar
elkaars verhalen en IEDEREEN WAS

n'ooïl"5i:lo"# 
LE KKE R Zl C H ZELF

Het tijdschrift was destijds bedoeld voor het sewone
meisj€, het wiendelijke meisje, het neisje dát íiet \oor'
op loopt en riet te vel wil opvatlen. Het neisje dat niet
de volsende Í\4adonna wil zÍn, maardrcomL van huis
je. boompje. beesrje. Ersraar dar burserlijke meisjeei.

senlik nos wel?

'tk vind het be'angrik om Selukkig te zin', zegl
de !3-jarise Maaike van den Eijnden. 'Dan heb ik het
triet over groots ofmaterieêl geluk Geluk kd ook kl€in
zijí. Als ik na en werkdas met mijn uiend op de bank
zit, dan denk ik' we hebben het soed voor êlkaar'
De pabo-student uit VooÍschoten baalt eÍvàn dat har
vrr stopt, wàÍi r l€est h.t tijdschrift al vanálbd $dê.
Elke wek gaat ze naa. de bibliothek om de vrr te le-
nen. De p€rs@nlijke wrhalen lest ze het liefst. 'Dan
sta je erbij slil hoe eoed je het hebt. Ik mas blij zijn dat
ik sezond ben, aues op de raiis heb en dar er in mijn
on8evins see m€ns6 ziek zijn. Bij hei lern lm die
verhai€n wordje wel even net beide b€n€n op d€ sroÍd

Het blad speelt een belaísrijke rol in haar leven. Zo
vie.de ze odlanss nog siÍte.klaas met adde neid€n
die k van het v.r-forum op intmet kot. Iedereen had
cadeàus nesebmcht, die ze al dobb€lmd heflerdeel-
den. Leuk, mer het belmsrijkste wàs dat het zo soed
klikte 'w€ luisterden nar elkam vdhalen en hadden
resp€ct voor elkad. Iedereen was lekler ziclzelf. Het
zijn ook onseveer dezelfde neiden, zo van' doe maar
nomaàl du doe je al eEk sen@s.'
Vd den Eijnden zal niet síel uil de bànd sprinsen. Ze

heeft e€n hekêl am drcnko ren*. d heft'helenaàl
seeÍr behoefte m uitsad'. zê is al achtjaar smd m€t

hàar wiend e. hij is ook ge€n uitgàànstype W€l vindt
ze h€t herlijk om op zaterdàsavond nad haar dans-
srhool te gaan, wa. re latin fl ballrcon daíst.
Ook met kledirg houdt ze niet en uitspattingen. Z€

onschrijft hàar kl€dinsstijl als casuáI. 'cewoon een

spiikerbroek €n een vest. Ik houd niet van merkkle-
ding, hoewel ik het rnerk Jêne Norman dat ze bij de

V&D verkopen w€l leuk vind. MDr ik zàl nooit ao eu-

ro aan eeÍ hck uitgeven. Denm kan er ik vier ko-
pen bij B.istol ofc&A.'
Zoals het doorsn€e vcr-meisje, houdt van den Eijnde.

dus niet van opvallen. Niei met kledin& niet ret hoge hakken, niet
met make up. ze is wars van cel€brityt en slanoui Is Vu den Eijn-
den dan altïd @ nuchter? 'Nou, ik heb wel en wds', bekent ze, en
dat is als prinses meelopen in de pmde En Ermdisney. Het lijkt m€

rc nooi om kinderen blï te maken door mei a op de foto te saan of
een handiekeniÍg te 8even.'

UitSeverVNU moet dit type meisje voor ogeÍ h€bb€n gehad toen
zi.i 2ajaa. geleden v.r op.ichtt.. Bij vNU hftrste destíds de sedachte
dat er voor vrouwen 'van de wieg tot het graf ed tijdschrift mo€st

zÍr. V@r neisjes tussen de 16 en 19 jDr wàs er Íos niks; ze wden te
oud voo. de ?,rz €. te jons vooÍ d€ nír. Er moest e€r blad komen
voorhêtsewonem€isj€datlàtet de Maígrietof Líbe e zougaanlezd.
on ovd het kamktèr van het toekomstige mejdenblàd seen misver-
standen te laten bestàan, gafd€ uitgever h€t tijdschrift d€ werktitel
Grrrr?. TerwÍl hippe neiden eind jare. tachtis wendy, cindy ofMo-
íique heetten, kreeg de latere v?s als werktitel de n

Joke wanenbersh (s7), oprichteÍ en eerste hoofdredacteur, is er noa

steeds veÍbolsen over: 'Ik vond dat zo denigrer€nd. Hêi yrs-neisje is
inderded ienud dders dan het l4ra-meisjq .lÀi heel Rddstedelijk
is en alles duffi. Het v"r'meiEe stàài wel met b€ide bds op de grond.

'Kemerkend vind ik dai alles wat in ons blad stoÍd haalbad en her-
kenbad wàs. Neem de rubriek Ma.á. odi Dàarin wed en heel nor'
naal neisje mooi s€naakt door kapp€rs en visasisten. Het ws een

\m de sumsvolste rubrieken omdat d€ lezeÍessen zich emee kondd
identiffceren. Zij zà€en 's ocht€nds ook een doodnomaal neisje in de

spiesel. Zo'n uitedijk was voor hen haalbàár'

ldêntiticeren is nog steeds belangrÍkvoor de Yes+zéreg ue-

vestist KyÍa Nejjs (21). Teruijl ze in haàr antikraakwonins iÍ
Ni@wesein eeí \m de laatste numme.s vàn het rneidenblad d@rbla-
dert, valt had @s op een aÍt;kel oveÍ ho€ rneis.jes hun uiterlijk zien.
Drie lezeressn doer in lingerie een zo$heten photoshoptest' uit drie
foto's, wàanan tlve modellen net Photoshop dikkd 6 dunner zijn
gemaakt, moeten ze hur eigen lichaan herkennen. 'Dit lind ik inte-
ftssant , zegt Neijs. Zelfdenk je ook weleds datj€ dikker bent dan je
iÍ werkelijkheid beni. NatDurlijk is dat irucje op tv àl vak€r sedad,
Ínaar dan net en onzekere Engelse vmuw ván 3s die zicbzelflo kilo
zwaarder schat. Met zo iemaÍd identifice€r ik ne niet.'
Neijs leest het blàd vanaf haaÍ l4de. Toen ze vorig jaar een tijdje in
AustÍaliê zat, w{d Í.r voor haàr opg€stuurd. Zê l€esi het neidmblad
nu \€t minder; misschie. is ze het ontg!@id. In het afgelopen jaar is
Neijs sààr studem. Ze heeft inmiddels v€el m€eg€Ínaakt, tesijl het >
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vas-meisie volsds haar nos \m alles aan het ontdek-

Studente Jimming Làn (2Ó was ooit ook @n echt vcs-

meisje. ze zet thee in her studio aan de rmd van Am-

sterdam. Het is veelzessend dat ze h€t tijdschrift
inmiddels tot haar'jeugdsentiment' rek€nt. De inhoud

€rvan veÍrast har niet meer: 'Álles wat in de vés staat

heb ik al sezieÍ ofgedaan. lk wil lezen over ding€n die

ik nog niet ken. E€n voorbêeld zijn de ldeÍen: leuk dat

z b€tàdbare mode laten zio, maar dd dàn betaaibat
mode net een randje. Voor wt ze nu làten zien hoefik
de ver niet t€ kopen, dàn kan ik ret zo goed op de web_

site van H&M kijken.'

Terwijl het Yes-meisje altUd heeft uitgeblonken
in bescheidenheid. hebben resen$oordis wel 12 jàri-

sen alêpn BlackbeÍry. H@\eel onopvallende neisjês

zijn ere;g€ílijk nogin een riid dál dehoeleelheid viÍ-
tuele vrienden op een sociale netweÍksit€ hét status-

symbooli..en iede@n eryandroomr de.rerrP zijn rn

tv-proetamma's àls Sr.P, t ir*)Pu can díttcc?

'Meiden \indeí ha in deeeGtê helft tan hun cieneÍjá'

reí nog steds belangÍijk om nomaal tè worden ge_

vonden', stelt sociaal wetenschappeÍ Lirda Dltits,

geprcmoveeÍd op meidencultuur 'Maar de nadruk oP

Yes is een vriendin

warm, herkenbaar
en dichtbij

nomaal zïn nemt in de tweed€ helft van de tienerjaren áf. Er is dàn

ner ruimte om af te x'ijken, en voor sommiSe 8!@pen - zoals Írr,J
skaters s emo's wordt aF.vijken klfsde nom MaáÍe€nsotegioep
meisjes heeft daar helenaal niets mee, en dat zijí waarechijnlijk de

meisjes die Yrs lezen.'

'De afgelopen jaren is die groep inderdàad kleine. geworden', zegt

Duits. 'Meisjes voelden zich altijd mi.der aangettokken tot subcuttu'

rn dan jon$ns. Er is lvel eens 8Êzesd dat meisjes een slàapkameÍ-

cultuur hadden, in plaats van ieusdcultuuÍ ttun leven voltrok zich

niet op straat, maar iÍ d€ slàapkamei Maat dat is ve.ande.d: subcul_

turen zijn steeds toegánkelijker seworden voor neisjes. Bovendien

zijn die $oepj€s nind6 afsebakend. Jonseren doen nu meer , 'stiil-

shoppen': op maandas kur je een kakker zÍn en in het weekend al'

temàtiel àldus Duits. Door dit stijlshoppen is de gïoep '8Êwone

meisjes kleine. seworden-
Dat meisjes zich tesenwoordis md proffleren lijkt voorál interessant

vooÍ adverteerders; zÍ w;ller jonstren imners een identiteit vetko-

po. Voor neisjes die minder aandacht vooÍ Ínodieuk spullen hebben

èn leral Sewoon wi en blij\€n, is er dus minderbèlánsstelins. Toen

en aantal jàren seleden ble€k dat de oplase van Í.s ble€fdald en be

drijven Íninder adverteerden in het blad, b€sloot uitgever Sànoma

Grdz,/l uit te 8wen. In tegenstelling tot rrs prcffleert dit blàd zich wel

als celeb.ity- en fashionglossy. wie de covêÍs vs cízrz en vcs erbij

pakt ziet direct het verschil. Op de cover ran Gtrzr'a staat e€Í lach€nde

Hollwoodactrice JennifeÍ Anjston in een gouden glitterjurk' terwijl

Y.s eenblonde sirl rest .laor laat zie met e€n wollen muts en een sjáal.

'ver is een vriendin', stelt Annelies BerAman van Sànoma, de uitgeveÍ

van rds, 'wam, herkenbaar en dichibÍ Veel hunan inter€st en teksi.

c,?zia daarentegen heeÍt veel beeld, glamour en so&r,2.

'Toen we me.kten dat het slecht Sing met het neidenblàd n@sten we

wat nieum besinnen. Je kunt de k@rs lan een iijdshrift niet ndicààl

onsooien. Dan schotreer je de lezers. De wereld is nu e€nnaal ver-

slossificeerd. wê z@ken zo veel Íner slmour dan voorhe€n. Ieder

een $'il eeí ster zijn en alles woÍdt meteen online sezet. NàtuurlÍk
zijn er ook nos meiden die niei zo extravasant z'jn, maar dàt is v€el

minder vanzelfsprekend dan ta jaar geleden.'

Oud-hooÍdredacteur Joke wartenbê€h blijft nuchter ondtr het

áfscheid. ln de tijdschriftenconjunctuur past een onh{ikkelins van

biàden die komen engàan.'

Ook Jimfting Lan, ooit en tÍouwe lezeres, schikt zich: 'De maat

schappÍ is vermderd. Meisjes zïn tesenwooÍdis ook eeÍder volwas-

sen. Als ik naa. lz-jarig€n kijk dàn denk ik' p@h, wát zien k er oud

uit. rk speelde op die leeftijd nog met BaÍbies.' <


