
mode.l109

2 cm

dikte
in de knettergekke modewereld worden superdunne 
meisjes gedwongen op louter sla te leven. “met mijn 
1.80 meter mocht ik hooguit 45 kilo wegen.” 
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Christa 
Verboom (25) 
“Op mijn twintigste ben ik in Londen 

gescout door het  bekende model

lenbureau Select Model Manage

ment. Ze waren laaiend enthousiast, 

maar zeiden er wel bij dat ik moest 

afvallen. Wijzend op een veertien

jarig meisje zeiden ze: ‘Zo moet 

je lichaam eruit komen te zien.’ 

Ik besloot een personal trainer te 

nemen en gezonder te gaan eten. 

Met weinig resultaat. De mensen 

van het modellenbureau vonden me 

ietsje te vol, maar ik was zelf erg blij 

met mijn lichaam. Als ik in de spiegel 

keek, vond ik het mooi dat ik billen 

had; zij wilden een platte kont zien. 

Het leek me niks dat je van achter 

niet meer zou kunnen zien of ik een 

jongen of een meisje was. 

Het bureau in Londen belde elke 

week om te vragen hoeveel ik al was 

afgevallen. Ik werd daar erg gestrest 

van. Temeer omdat ik ze nooit een 

bevredigend antwoord kon geven. 

Op een gegeven moment heb ik 

tegen mijn bureau in Nederland 

gezegd dat ik er op deze manier 

geen plezier meer in had. Zij heb

ben toen een mailtje gestuurd naar 

Select Models en uitgelegd dat ik 

mijn lichaam graag wil houden zoals 

het is. Als reactie kreeg ik: ‘Dan kun

nen we niks voor haar betekenen.’ 

Inmiddels combineer ik modellen

werk voor bladen als Margriet, 

Libelle en Vriendin met de studie 

Fashion Management. Ik ben een 

van de weinige studenten zonder 

geldzorgen.”

jack ACNE body AMERICAN APPAREL 

trui AMERICAN VINTAGE

‘Ze 
willen een 

platte kont 
zien’

1046000_2 cm te dik.indd   110 26-07-12   13:44



mode.l111

Laura Hager (25) 
“Zo’n mooi meisje komt niet elke 

dag binnenwandelen”, zei de direc

trice van het Parijse modellenbureau 

IMG tegen me. Dat zit wel goed, 

dacht ik. Totdat ze mijn maten nam. 

Op mijn heupen was ik 94 centime

ter en dat moest 90 zijn. 

Ik ging fanatiek sporten en bezocht 

een diëtiste. Ik viel overal af, behal

ve op mijn heupen. Hoewel ik op 

een gegeven moment drie, vier keer 

per week naar de sportschool ging, 

dagelijks thuis op de crosstrainer 

stond en niet veel anders at dan een 

salade zonder dressing met kip of 

gestoomde groenten met vis, bleef 

ik steken op 92 centimeter.

Ik werkte inmiddels wel als model, 

maar een topmodel kon ik alleen 

worden als ik iets meer af zou val

len, kreeg ik regelmatig te horen. Op 

castings van Gucci en Prada werd 

ik enthousiast ontvangen, maar de 

broeken die ik vervolgens moest 

passen, kreeg ik nooit dicht. 

Ik bleef proberen de perfecte maten 

te bereiken. Totdat ik een meisje 

tegenkwam dat wel de gewenste 

heupmaat van 90 centimeter had. 

Zij kwam net uit Parijs en mocht pas 

terugkomen als ze 88 centimeter 

breed was. Toen ging de knop om. 

Waar houdt het op? Blijkbaar is het 

nooit genoeg. 

Nu studeer ik voor styliste en heb ik 

mijn eigen webshop poofz.nl, waar

voor ik zelf woonaccessoires maak. 

En ja, ik werk ook nog als model 

voor bladen als Libelle, Flair en 

Margriet.”

shirt AMERICAN APPAREL singlet ADIDAS 

rokje MTWTFSS WEEKDAY

‘Je bent 
nooit dun 

genoeg’
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Rosalinde 
Kikstra (24) 
“Jurylid Bastiaan van Schaik zei dat 

ik leuke maten had voor een plus 

size model en Daphne Deckers vond 

dat ik te veel heup had. Ik zette alles 

op alles om af te vallen en werd 

uiteindelijk Benelux’ Next Topmodel 

2009. Vanaf dat moment leefde ik 

in twee werelden: in de ene was ik 

die dikke en in de andere die dunne. 

Als er bij mijn modellenbureau een 

leuke opdracht binnenkwam, kwam 

ik vaak niet in aanmerking omdat 

ik niet in maatje 34 paste. Ging ik 

met vrienden uit eten, dan was ik 

de slankste. 

Ik heb twee jaar op sla geleefd en 

daar heb ik spijt van. Ik was 21 en 

had zo veel leukere dingen kunnen 

doen. Ik sportte zeven dagen per 

week, waarvan vijf dagen twee keer 

per dag, en leefde op groenten, 

eiwitten en groene thee. Maar aan 

mijn brede heupbotten kon geen 

dieet iets veranderen. Eén keer per 

week mocht ik een maaltijd zelf 

invullen; de hele week keek ik uit 

naar de warme, vers afgebakken 

bagel op zondagmorgen. 

Toch ging ik me ook lekker voelen 

door al dat sporten. En als je weet 

hoeveel dagen je intensief moet 

sporten om een avondje zuipen in 

de kroeg weer ongedaan te maken, 

wordt die behoefte vanzelf minder.

Mijn droom om op een billboard 

te staan, heb ik door mijn heupen 

op moeten geven. Terwijl voor een 

campagne bizar genoeg vaak alleen 

je gezicht wordt gefotografeerd.”

jasje SPORTMAX legging REEBOK

‘Hoor eens, 
die heupen 
kunnen 
niet 
smaller’
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Ylonka 
Verheul (19)
“Als ik in het buitenland aan het 

werk was – ik werkte onder andere 

voor de Engelse, Italiaanse, Duitse 

en Russische Vogue en liep shows 

in New York – ging het me redelijk 

goed af om met weinig eten de dag 

door te komen. Zodra ik weer gezel

lig terug was bij mijn ouders viel me 

dat een stuk zwaarder. Als zij een 

keer friet aten, wilde ik eigenlijk ook. 

Dat was natuurlijk streng verboden, 

zelfs frozen yogurt was taboe. 

In de paar jaar dat ik model was, 

groeide ik nog drie centimeter en 

werd dus nog dunner. Toen mijn 

menstruatie op een gegeven 

moment uitbleef, schrok ik enorm. 

Als je lichaam zo’n proces stopzet, 

is dat een teken dat je erg ongezond 

bezig bent. Ik moest wel meer gaan 

eten. Hoeveel ik ook sportte, er 

kwamen een paar centimeters bij op 

mijn heupen. Al snel kreeg ik minder 

opdrachten. 

Ik wil nu gaan werken als plussize 

model. En ik begin met een studie 

Verloskunde. Iets heel anders, wat 

je zegt. 

Gelukkig hebben mijn ouders me 

met beide benen op de grond 

gehouden en ben ik niet doorge

slagen in mijn pogingen zo dun 

mogelijk te blijven. Ik heb gezien dat 

dat voor meisjes uit Oostbloklanden 

een stuk moeilijker is. Logisch, zij 

houden met modellenwerk hun hele 

familie aan het eten.”

jurkje SuRFACE TO AIR topje NIKE       

zweetbandjes NEW YORKER

‘Ik werd 
niet meer 
ongesteld’ 
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Juicy 
IJsselmuiden (19) 
“Eerst vonden ze me één centimeter 

te dik. Ik viel af tot ik op de gewens

te heupmaat 90 zat, toen vroegen 

ze me nóg een centimeter kwijt te 

raken. Ik wilde het wel proberen. Er 

stonden honderden andere meis

jes in de rij voor deze baan. Het 

resultaat was dat ik constant bezig 

was met mijn uiterlijk en afvallen. 

Iedereen heeft weleens zin in een 

zakje chips, maar als ik daaraan 

toegaf, kreeg ik onmiddellijk spijt.

Op een gegeven moment ontstond 

er frictie tussen het modellenbureau 

en mij. Hoe hard ik ook werkte, het 

was nooit genoeg. Ik kreeg nooit 

een complimentje. Hoewel ik leuke 

commerciële klussen deed voor tijd

schriften en reclames was het niet 

wat zij met mij voor ogen hadden: 

werken voor belangrijke ontwerpers. 

Ze stuurden me naar een casting in 

Milaan waar ik met honderd andere 

modellen in de rij stond om mijn 

boek te laten zien. De moed zonk 

me in de schoenen, maar toch pik

ten ze me eruit. Ze vonden dat ze 

met mijn gezicht veel kanten op 

konden. Toch kwamen zij uiteinde

lijk ook tot de conclusie dat ze me 

niet konden gebruiken omdat ik de 

kleding niet zou passen. 

Inmiddels werk ik als commercieel 

model en word ik geboekt door 

Wehkamp, V&D en bladen als Flair, 

JAN en Knip Mode. Modellenwerk 

is een leuk bijbaantje geworden en 

ik leef weer zoals meisjes van mijn 

leeftijd zouden moeten doen.”

jurk LACOSTE horloge SWATCH

‘Ik kreeg 
nooit een 
compliment’
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Ananda 
Marchildon (25) 
“Ik was een chagrijnig stuk vreten 

geworden dat geobsedeerd was 

door eten, afvallen en mijn uiterlijk. 

Als ik een salade zonder dressing 

bestelde, viel ik over de croutons 

omdat ik had gehoord dat die uit de 

frituur kwamen. Ik at geen tomaten 

omdat er suikers in zitten. En ging 

altijd met grote twijfels naar een 

nieuwe opdrachtgever toe: wat als 

ze mijn kont te dik vonden? 

Vorige week ging ik met vriendinnen 

naar het strand, meiden die nergens 

over zeuren terwijl ze een maatje 

groter hebben dan ik. Toen besefte 

ik dat ik een prachtlijf heb, maar 

daar nooit van heb kunnen genie

ten. Het moest almaar smaller. Toen 

ik Holland’s Next Topmodel 2008 

won, had ik heupmaat 94. Er werd 

met geen woord over mijn heupen 

of billen gerept. Toen de opdrachten 

uitbleven en ik bij het modellenbu

reau informeerde wat daar de reden 

van was, kreeg ik te horen dat mijn 

heupen te breed waren. 

Ik besloot af te vallen. Maar ook 

toen ik een paar centimeter kwijt 

was, bleven de opdrachten uit. Dat 

de rechter mij uiteindelijk in het 

gelijk heeft gesteld, en het model

lenbureau mij alsnog € 75.000 moet 

uitkeren, geeft me een goed gevoel.  

De modellenbureaus hadden niet 

van mij mogen eisen dat ik een 

heupmaat van 90 cm had, omdat 

mijn heupomvang bij het tekenen 

van het contract 92 cm was. Ik ben 

dus toch niet degene die gek is.” 

top BJÖRN BORG sweater SELECTED 

FEMME rokje BENETTON
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‘Wie is 
er nou 
gek?’
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