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Opgave 1 Vrouwenbladen

Je beste vriendin is een blad
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Door Jean-Pierre Geelen
Er wordt neergekeken op wat vrouwenbladen hun lezeressen voorschotelen. Ten
onrechte, vindt het Persmuseum, dat een
tentoonstelling wijdt aan de geschiedenis
van het vrouwentijdschrift.
Vrouwenbladen zijn dom, belerend en
bevoogdend. Een hap lucht is het, die
desondanks door honderdduizenden
vrouwen met graagte geconsumeerd wordt.
Zelfs Angelie Sens, directeur van het
Persmuseum, heeft niets met vrouwenbladen. 'Ik lees ze hooguit bij de kapper.'
Koken, kinderen, mode, inrichting, Bekende
Nederlanders – het kan haar allemaal
gestolen worden. Toch richtte Sens een
tentoonstelling in over de geschiedenis van
de vrouwentijdschriften. Waarom? Ondanks
haar desinteresse in de bladen is Sens
mateloos geboeid door de vraag wat de
betekenis van de tijdschriften is geweest
voor de lezeressen en hun omgeving. Dat
die niet gering is, blijkt wel bij bestudering
van vele jaargangen Margriet, Libelle,
Beatrijs en andere titels.
Het vrouwenblad heeft een lange historie.
(…)
Lange tijd waren de bladen inderdaad alleen
maar dom, belerend en bevoogdend. Maar
terugkijkend op de laatste eeuw concluderen
Angelie Sens en onderzoekster (voor
Persmuseum en de Katholieke Universiteit
Nijmegen) Marloes Hülsken dat ze ook een
belangrijke rol hebben gespeeld in de
opinievorming van vrouwen.
Als duidelijkste voorbeeld noemen de twee
de aandacht die de bladen besteedden aan de
opkomst van de pil. Sens: 'Er is een
correlatie (verband) tussen de opkomst van
de pil, de geboortebeperking en de aandacht
ervoor in de vrouwenbladen'. Hülsken: 'Niet
meteen vanaf de introductie. Want de
vrouwenbladen lopen nooit voorop – ook
niet heel veel achterop trouwens. Wat je
bijvoorbeeld heel mooi terugvindt in de
bladen, is de technologische vooruitgang in
de huishouding in de vorm van nieuwe
apparaten.'
Tijdenlang is de wereld van de
vrouwenbladen geleid door mannelijke
hoofdredacteuren. Sens: 'Voor de
uitgeverijen van de bladen geldt dat nog
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steeds.' Pas in 1970 was Hanny van den
Horst de eerste vrouwelijke hoofdredacteur
van Margriet, hetgeen tot enige ophef
leidde. Sens: 'Ze wees ons erop dat ze met
haar blad enorm heeft bijgedragen aan de
1)
opkomst van de moedermavo . Daar heeft
ze vermoedelijk ook gelijk in.' (…)
Wat leerde de geschiedenis van de
vrouwenbladen de samenstellers? Dat ze
inderdaad nog altijd over dezelfde thema's
gaan: grofweg mode, koken, relaties,
opvoeding en gezin. Sens: 'Kennelijk is dat
een ijzersterke formule, die nog tijdenlang
meekan.' Maar toch, terugblikkend op zo'n
zeventig jaar vrouwenbladen, blijken ze
'soms motor, soms spiegel van de samenleving, bij tijden trendsettend of eerder
trendvolgend, avant-garde of mainstream.'
Het lijkt een golfbeweging. Neem Sis, het
nieuwe zusje van feministisch maandblad
Opzij. Sens: 'Opzij kampt met vergrijzing
van de lezers. Onder hoofdredacteur Cisca
Dresselhuys zie ik de koers niet snel
veranderen. Ik vind het wel fascinerend om
te zien dat Sis daar nu het antwoord op is.
Het is toch een beetje terug naar af: een
vrouwenblad met aandacht voor make-up en
mantelpakjes. Dat is gewoon weer belangrijk geworden, ook voor de feministisch
getinte carrièrevrouwen.'
Iets soortgelijks ziet Sens ook bij een ander
nieuw blad: SEN, een glossy voor
'mediterrane vrouwen'. 'Uiteindelijk gaat het
gewoon over dezelfde onderwerpen als waar
vrouwenbladen al tijden over gaan.'
Dat de bladen zo zelden vooroplopen, moet
te maken hebben met het grote publiek dat
ze bedienen. 'En met de nogal conservatieve
wereld van uitgevers en adverteerders', zegt
Sens. 'Mocht een blad als SEN een succes
worden, dan zul je zien dat grote
uitgeverijen het willen overnemen. Maar ze
wachten wel eerst af.'
(…)
Wat de vrouwenbladen kenmerkt, is de grote
invloed van de lezeressen. Sens: 'Vrouwenbladen zijn erg succesvol geweest in het
creëren van het idee dat je blad je beste
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vriendin is. Dat betekent dat je ook eerder
reageert wanneer je iets kwijt wilt.'
(…)
Met verbazing las ze ook de toenmalige
probleemrubrieken, ook zo'n element dat de
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vrouwenbladen altijd hebben bevat.
Hülsken: 'De vragen die werden gesteld!
Hoe gedraag ik me nu ik verloofd ben? Mag
ik al hand in hand lopen met mijn vriend?
Wanneer mag je samen op vakantie? (…)'

bron: de Volkskrant van 17 april 2004

noot 1

Moedermavo was destijds de naam van tweedekansonderwijs voor vrouwen die na de
opvoeding van kinderen een opleiding wilden volgen.

afbeelding 1
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Opgave 1 Vrouwenbladen
Bij deze opgave horen tekst 1 en de afbeeldingen 1 en 2 uit het bronnenboekje.
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Lees de regels 1 tot en met 7 van tekst 1.
Leg uit dat in de eerste zin van alinea 2 (regels 6-7) een stereotiep beeld van vrouwenbladen
wordt gegeven.
Behandel in je antwoord twee kenmerken van stereotypering.
Lees verder de regels 7 tot en met 47 van tekst 1.
Directeur van het Persmuseum Angelie Sens is geïnteresseerd in de vraag welke betekenis
vrouwenbladen hebben voor de lezeressen en hun omgeving (regels 20-21).
Naast het bieden van ontspanning en de sociale functie ‘mee kunnen praten’ hebben de
vrouwenbladen voor lezeressen ook andere functies. Een aantal is in het artikel te
herkennen.
(N.B. niet bedoeld worden de maatschappelijke functies van de massamedia zoals de
socialiserende functie.)
Geef twee andere functies van vrouwenbladen voor hun lezeressen dan de al genoemde.
Leid van beide functies een voorbeeld af uit de regels 7-47.
Lees tekst 1 en zie de afbeeldingen 1 en 2.
Welke selectiecriteria hanteert een redactie bij de keuze van de inhoud van vrouwenbladen?
Noem er drie. Licht elk criterium toe met een citaat of gegeven uit tekst 1 of de
afbeeldingen 1 en 2.
In de tekst staat dat vrouwenbladen in de zeventig jaar van hun bestaan “soms motor, soms
spiegel van de samenleving, bij tijden trendsettend of eerder trendvolgend” waren (regels
68-70).
Soms liepen vrouwenbladen dus voorop bij veranderingen. In de regels 37-40 wordt
bijvoorbeeld een verband gelegd tussen het gebruik van de pil, de geboortebeperking en de
aandacht ervoor in de vrouwenbladen.
Er bestaan verschillende theorieën over de effecten van de media. Eén van deze theorieën is
de agendatheorie. Met deze theorie valt de toegenomen acceptatie door vrouwen van het
gebruik van de pil als voorbehoedmiddel gedeeltelijk te verklaren.
Geef eerst een beschrijving van wat de agendatheorie inhoudt en leg vervolgens met behulp
van die theorie uit, wat de rol van de vrouwenbladen kan zijn geweest bij de acceptatie door
vrouwen van het gebruik van de pil.
Zie de regels 71 tot en met 95.
Uit de tekst wordt duidelijk dat uitgeverijen op de markt van vrouwenbladen bedrijfsmatig
handelen, onder andere door middel van marktsegmentering.
Wat wordt bedoeld met marktsegmentering? Geef van marktsegmentering twee voorbeelden
uit de tekst.
In regel 91 worden de adverteerders genoemd.
Leg het belang van advertenties uit voor de oplage van een (vrouwen)blad.
Zie de regels 97 tot en met 110.
In deze regels wordt gesproken over een vrouwenblad als “je beste vriendin”.
Vrouwenbladen geven een tijdsbeeld van de maatschappij. Vrouwenbladen hebben zo een
socialiserende rol.
Leg aan de hand van de regels 97-110 uit hoe vrouwenbladen een rol spelen in het
socialisatieproces. Geef in het antwoord een omschrijving van het begrip socialisatie.
Vrouwenbladen worden tot de massacommunicatie gerekend.
Geef twee redenen waarom een vrouwenblad gerekend wordt tot de massacommunicatie.
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Het Persmuseum wijdde een tentoonstelling aan de geschiedenis van het vrouwenblad. Naar
aanleiding hiervan schreef Jean-Pierre Geelen dit artikel in de Volkskrant. Het Persmuseum
geeft (naast deze tijdelijke tentoonstelling) een algemeen overzicht van de geschiedenis van
de pers. Eén van de belangrijkste verschijningsvormen van de pers is het dagblad.
Dagbladen kun je op verschillende manieren indelen. Zo heb je bijvoorbeeld de categorie
ochtend- en middag-/avondkranten.
Noem twee andere categorieën dagbladen en geef van elke categorie een voorbeeld met de
naam van een dagblad.
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