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Yves Gijrath poetste zorgvuldig aan 
een glanzend imago van succesvol 

media-ondernemer. En ook bij  
de opening van zijn rijkenbeurs zal 
hij weer doen alsof de wereld aan 

zijn voeten ligt. Maar achter de 
schermen blijkt dat zijn bedrijf 

hem door de vingers is geglipt. 
Wat rest is één procent van de 

aandelen en een berg schulden. 
Quote schetst een portret van 

een zonnekoning in barre tijden.



lk jaar in december staat hij op een podium in de Amsterdamse  
Rai naast vrouwen als Anna Kournikova, Liz Hurley en Pamela 
Anderson, die met een slag op de gong zijn Miljonair Fair feestelijk 
openen. Hij schuift als Ajax-expert aan in De wereld draait door, 
geeft bij Shownieuws uitleg over de huwelijksperikelen van Ruud 

en Estelle Gullit en bezet bij elke thuiswedstrijd van Ajax een comfortabele 
businessseat. Yves Gijrath (45) heeft het allemaal. En meer. Want met zijn 
Gijrath Media Groep (GMG) is hij ook nog eens bedenker en uitgever van  

pikant omdat Gijrath een voorliefde voor koppelverkoop 
heeft. Wie op de Miljonair Fair wil staan, moet meteen een 
paar advertenties in Miljonair of een ander blad kopen. 

Vrouw met borsten
Onmiskenbaar is Gijrath een geweldig netwerker, al mag  
hij zijn kennissenkring graag wat oprekken. Of zoals NRC-
columnist Marcel van Roosmalen deze zomer schreef: 
‘Als ik hier moet opsommen met wie Yves Gijrath volgens 
Yves Gijrath allemaal bevriend is, zat ik tot middernacht te 

ooit eens met iemand over de stand van de tijdschriften-
branche, ergens in 2010, en dat het allemaal sappelen was. 
Zowel bij mijn eigen uitgeverij als bij andere uitgeverijen, 
zoals GMG. Niet meer dan een feitelijke weergave van de 
werkelijkheid. Binnen de kortste keren hing er een woe-
dende Gijrath aan de lijn. Waar ik het vandaan haalde dat 
het slecht ging met zijn bedrijf! Dat was nogal een schot 
voor open doel, want hij had die week zelf in een interview 
met De Pers toegegeven dat zijn uitgeverij het jaar daar-
voor een verlies van 1,3 miljoen euro had geleden. Dat toch 
vrij harde feit uit zijn eigen mond weerhield hem er niet 
van met een rechtszaak te dreigen. Vrij curieus gesprek 
was dat. Later heeft hij dat bij een ontmoeting tijdens  
de Amsterdam Fashion Week nog eens herhaald. Tja.’  
Het roept het beeld op van een controlfreak die elk detail 
wil beheersen. Dat is Gijrath ten voeten uit, zegt een hoog-
geplaatste medewerker van weleer. ‘Yves bepaalde alles. 
Hij wilde alle redacties managen, had inspraak bij foto’s  
en sleepte zelf adverteerders binnen. Hij zat overal tussen, 
was een beetje een zonnekoning’, aldus deze bron, die  
toeziet hoe Gijrath handige barterdealtjes sluit. Adver-
teerders betalen lang niet altijd in harde cash, maar mogen 
ook afrekenen in luxeproducten als meubels, horloges, 
mobiele telefoons of de Range Rover van de grote baas.  
En zodra hij zelf moet betalen, doet hij dat het liefst in 

Bijstand voor Badr
GMG is niet de enige activiteit van Gijrath. Hij treedt ook op als adviseur van Badr Hari.  
‘Een heel warme, lieve man die geweldig is met kinderen’, weet Gijrath op tv te melden  
nadat de warme, lieve man in kwestie is aangehouden op verdenking van mishandeling  
van Koen Everink tijdens Sensation Amsterdam. Gijrath blijkt Hari al enige tijd te helpen met 
diens imagoprobleem. Gunstige bijkomstigheid: hij beschikt over de media om zijn protegé 
te promoten. Eind 2011 wilde hij Hari op de eerste plaats hebben in Jackie’s Bachelor List. 
Daar is de toenmalige Jackie-redactie persoonlijk voor gaan liggen. ‘Willem Baars van JFK 
kon deze zomer wel roepen in de media dat het zijn eigen keuze was om Badr op de cover  
te zetten, maar hij had er niets over te vertellen’, zegt een goede bekende van Baars. Kort 
daarop wordt bekend dat Gijrath al in maart de merkrechten van Hari heeft laten vastleggen, 
al weten we inmiddels dat de kans klein is dat er binnenkort zeepjes en zonnebrillen onder  
de naam van de kickbokser op de markt komen.

bladen als JFK, Jackie en LXRY, voorheen Miljonair.
Gijrath is een geboren verkoper. Toen hij in zijn jonge jaren 
in Buitenveldert kinderpostzegels aan de man bracht, ging 
hij niet braaf langs de deuren, maar stapte meteen bij een 
paar grote bedrijven binnen. Hij verkocht naar eigen zeg-
gen duizenden mapjes. De rest van zijn leven kan de immer 
gebronsde Amsterdammer ook al terugvallen op zijn char-
me en pokerface. Bij de lancering van zijn blad Miljonair 
in 2000 weet hij het NOS Journaal te halen door tegen 
de redacteur van dienst te zeggen dat RTL Nieuws en 
het Duitse ZDF al onderweg zijn naar zijn kantoor. Als  
de NOS-cameraman zijn redactie vervolgens wil filmen, 
rent hij een verdieping omhoog om de callcentermedewer-
kers van een ander bedrijf naar zijn burelen te dirigeren. 
Voor tv-kijkend Nederland lijkt het zo net alsof Miljonair 
beschikt over een hardwerkende redactie.

Net zo leep handelt hij twee jaar later als hij Nederland  
laat kennismaken met de Miljonair Fair, de luxe variant 
van de Huishoudbeurs waar de nouveaux riches bootjes  
en bolides aanschaffen zoals Henk en Ingrid tupperware. 
Het publicitaire geweld van Gijrath maakt die eerste keer 
vijftienduizend mensen nieuwsgierig genoeg om naar de 
Passenger Terminal Amsterdam af te reizen. De vipopening 
groeit uit tot een jaarlijkse happening waarvoor iedereen 
die ertoe doet in elk geval wil worden uitgenodigd. Na het 
succes in Nederland trekt Gijrath met het schijnbaar gou-
den concept naar België, Frankrijk, Rusland, Duitsland, 
Turkije en China, waar de handel nog veel uitbundiger is 
dan in het toch wat calvinistische Amsterdam.

Blafbrief
Het rechtvaardigt de vraag waarom al die buitenlandse 
beurzen de afgelopen jaren niet meer zijn georganiseerd. 
En of het in Amsterdam allemaal nog wel goud is dat er 
blinkt. Gijrath weigert onze vragen te beantwoorden. Hij 
ziet geen aanleiding voor een verhaal, vindt dat bladen-
makers niet over andere bladenmakers mogen schrijven  
– hoewel hij normaal altijd de spotlights zoekt – en is  
ontstemd dat wij ter voorbereiding wat rond zijn gaan 
bellen. Desondanks staat hij ons aan de telefoon langdurig 
te woord. De ene keer speelt hij zijn charmante zelf, op  
andere momenten klinkt hij haast dreigend. Bijvoorbeeld 
door te zeggen dat als wij dit stuk doorzetten, hij mogelijk 
ook een boekje zal opendoen over de kopstukken van 
Quote. Podia genoeg.
Voor de zekerheid laat Gijrath zijn advocaat Hans Koets 
alvast een blafbrief schrijven waarin Quote’s moeder,  
directeur en hoofdredacteur aansprakelijk worden gesteld 
voor de te lijden schade. We konden erop wachten. Een 
aanzienlijk deel van de meer dan twintig betrokkenen die 
we spraken, had ons al gewaarschuwd dat Gijrath elke 
kritiek op GMG beschouwt als een aanval op hemzelf. Het 
is om die reden dat de ruime meerderheid slechts anoniem 
wil worden opgevoerd. Immers, Gijrath is nooit te beroerd 
om ten aanzien van oud-werknemers en criticasters te 
dreigen met rechtszaken, waarin hij forse bedragen eist. 
Arno Kantelberg, hoofdredacteur van Esquire: ‘Ik sprak 

advertentieruimte.
Het maakt het des te opvallender dat 
Gijrath, anders dan andere uitgevers, wei-
gert gegevens van zijn titels door te geven 
aan het HOI, het instituut dat oplagecijfers 
van de Nederlandse media publiceert. Een 
voedingsbodem voor de wildste verhalen, 
want zo is het nooit helemaal duidelijk hoe 
succesvol – of kansloos – zijn bladen zijn. 
Van Watch Report zegt hij tegen adverteer-
ders dat het een oplage van vijftienduizend 
heeft, maar een collega-bladenmaker meldt 
ons dat er slechts zeshonderd exemplaren 
werden gedrukt. Dat laatste getal zal dich-
ter bij de waarheid zitten; niet voor niets  
is het horlogeblad opgeheven. Het is extra 

Elle Macpherson, 2011

Hans Klok en Pamela Anderson, 2008

Liz Hurley, 2005

Brooke Shields, 2010

Joan Collins, 2007
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‘Op papier  
heb ik meer 

zeggenschap 
dan Gijrath, 
maar in de 

praktijk is het 
fiftyfifty’
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Miljonair Fair Amsterdam 
door de jaren heen



bladgoud

‘Als iemand al zijn 
aandelen moet 

verkopen, waren er 
blijkbaar geen 

andere smaken’

080 08 1



toor, inclusief bedrijfsrestaurant met privékok. Het kost 
hem volgens bronnen een kleine twee miljoen euro. ‘Yves 
is een man die heel goed weet wat hij wel en niet wil. Maar 
niet altijd een makkelijke man om mee te werken’, zegt 
Veenendaal. ‘We hebben het pand binnen vijf of zes maan-
den verbouwd en eigenlijk vond hij dat nog te lang duren. 
Dat heeft toch iets te maken met de wildheid en snelheid 

Natuurlijk, het economische tij zit tegen. Maar is dat  
genoeg om een succesvolle onderneming, die met de 
Miljonair Fair een gouden concept in huis heeft, zo in de 
financiële problemen te brengen? Is er soms meer aan de 
hand? Ja, zeggen bronnen, die wijzen op het snel groeiende 
personeelsbestand. ‘Rond de eerste Miljonair Fair werkten 
er nog maar zeven of acht mensen. Niet lang daarna liepen 
er bij GMG tientallen mensen rond, van wie lang niet altijd 
duidelijk was wat ze precies deden. Of konden.’ Wat die 
aanwinsten vaak gemeen hebben: ze zijn vrouw, jong en 

schrijven. Dat zijn hele lijsten; ga er als Theo Janssen, 
bekende Nederlander, Nelson Mandela, vrouw met borsten, 
politicus of rijke dommerik maar van uit dat u een vriend 
bent.’ Toch zijn er genoeg mensen die werkelijk met hem 
weglopen. Benno Leeser van Gassan Diamonds bijvoor-
beeld. ‘Wij zijn vanaf dag één supporter van Yves en  
bewonderen zijn creativiteit en optimisme. We doen altijd 
goede zaken, waarbij beide partijen tevreden zijn. Zo hoort 
zakendoen te zijn.’ Het klinkt als muziek in de oren van 

Gijrath, zoals elk geluid dat zijn status als gerespecteerd 
zakenman bevestigt. Om zijn imago te cultiveren, is hij 
nooit te beroerd een wild plan de wereld in te slingeren.  
Hij wil Quote en Vrij Nederland kopen, een blad als HP/
De Tijd oprichten, ooit leidinggeven aan Ajax, samen met 
Erik de Vlieger een talkshow beginnen en een centrum 
voor spiritualiteit opzetten. Soms zijn die plannen serieus, 
soms voornamelijk bluf, maar altijd vergroten ze zijn ego 
als topondernemer. Enorm belangrijk voor Gijrath, zegt een 
van zijn werknemers. ‘Yves is een straatkat die hunkert 
naar erkenning en tegen iedereen aan schurkt die hem aan-
dacht geeft. Hij zit zich op kantoor weleens af te vragen 
waarom mensen hem niet zien als groot bladenmaker en 
ondernemer.’ De erkenning die hem wel ten deel valt, doet 
hem veel. Vlak voor de opening van de Miljonair Fair in 
2008 krijgt Gijrath de gelukswensen van toenmalig burge-
meester Job Cohen. De camera van EenVandaag registreert 
hoe het telefoontje uit het Amsterdamse stadhuis hem een 
stevige brok in de keel bezorgt.
Het is dan ook even ironisch als pijnlijk dat de ijdele en 
statusbeluste Gijrath zich zodanig in de nesten heeft  
gewerkt dat hij 99 procent van zijn bedrijf van de hand 
moest doen. Nog steeds is hij ceo en boegbeeld van GMG, 
maar nu als werknemer, loonslaaf. Grootaandeelhouder is 
Marc Schaling, die we kennen als eigenaar van De Skihut. 
In 2009 nam de zoon van de roemruchte Paul Schaling, 
voorman van NMB Heller, de eerste vijftig procent van de 
aandelen over. Later, na wat geschuif met vennootschap-
pen, nog eens 49 procent. Schaling doet er bescheiden 
over: ‘Op papier heb ik meer zeggenschap, maar in de prak-
tijk is de verhouding fiftyfifty, hoor.’ Het gaat lekker met 
GMG, stelt hij. ‘In 2011 hebben we enkele tonnen winst 
gedraaid. Ik denk dat de toekomst er goed uitziet.’ Schaling 
benadrukt dat Gijrath contractueel het recht heeft om  
49 procent van de aandelen terug te kopen, maar wil niet 
vertellen welk prijskaartje daaraan hangt.

Machtsspelletje
Trouwens, waar moet Gijrath het geld vandaan halen?  
Dat ene miljoen dat op de laatst bekende balans van zijn 
persoonlijke holding met de strijdlustige naam Who Dares 
Wins te vinden is, staat in rood geschreven. Dan hebben 
we het over 2010 en dus lijkt het erop dat hij niets aan  
de overname heeft overgehouden. Zijn goede vriend  
Won Yip, een Amsterdamse horecaondernemer, bevestigt 
de financiële problemen. ‘Ik weet dat het zo is, maar het  
is begrijpelijk dat je dat niet van de daken schreeuwt.  
Als iemand al zijn aandelen moet verkopen, mag je ervan  
uitgaan dat er weinig andere smaken waren. Ik vind  
het moedig en verstandig dat hij het zo heeft geregeld.  
Veel anderen gaan in zo’n situatie onnodig failliet.’

Praten, niet koPen
Enkele maanden voordat Marc Schaling eind 2009 besloot in GMG te inves-
teren, was hij betrokken bij een ultieme reddingspoging van The Entertain-
ment Group (TEG) van Marco Borsato. ‘Ik hoopte de gezonde delen van het 
faillerende TEG en GMG samen te voegen.’ Toen TEG reddeloos verloren 
bleek, behield hij zijn interesse in GMG. Uit verklaringen van betrokkenen 
blijkt dat er, onder andere met Sanoma, gesprekken zijn gevoerd om de 
tijdschriften Jackie, JFK en Miljonair van de hand te doen om zo de schul-
den binnen het bedrijf te verminderen. Schaling relativeert dat: ‘Sanoma 
Media had interesse in de titels, dus we hebben op hun verzoek een ver-
kennend gesprek gevoerd. Ik ben investeerder en spreek dagelijks met 
mensen die iets van mij willen kopen.’ Sanoma zelf ontkent dat het geïnte-
resseerd was in de titels. ‘Het is zo dat directies van mediabedrijven elkaar 
af en toe spreken over de ontwikkelingen in de markt, maar er zijn geen 
gesprekken gevoerd over een overname van specifieke titels, noch van 
GMG’, aldus een woordvoerder.

lekker. In de wandelgangen heten ze ‘de groene blaadjes van Yves’. Dat kosten-
beheersing nauwelijks een gespreksonderwerp is, hoeft niet te verbazen. When 
the money keeps rolling in, you don’t keep the books. En in die hoogtijdagen boekt 
GMG steevast tonnen nettowinst. Voor vrijwel alles is budget: hoge salarissen, 
dure fotografen. Een werknemer bekent: ‘Je vroeg je weleens af hoe het allemaal 
kon, maar toch verdiep je je er niet zo in als je bij zo’n bedrijf rondloopt.’ 
Dat het niet op kan, denkt Gijrath ook als hij in 2008 architect Ed Veenendaal 
de eervolle opdracht geeft een pand om te toveren in een glamoureus hoofdkan-
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mensen rond 
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van de tijdschriftenwereld waarin hij leeft. Maar we zijn er zonder strubbelingen 
uitgekomen en hebben in april 2009 een mooi kantoor opgeleverd.’
Helaas voor de architect loopt de oplevering van het factuurbedrag wel vertra-
ging op. Veenendaal: ‘Ik wil niks negatiefs zeggen, maar we hebben lang op ons 
geld moeten wachten. Dat had vooral met de financiële positie van het bedrijf te 
maken. We waren al halfweg toen bleek dat GMG er bijzonder slecht voor stond. 
Ik heb gezegd: “Luister Yves, we kunnen gaan procederen, maar we zijn niet over 
ons budget heengegaan, dus dat verlies je toch.” Andere partijen wilden in die 
periode zijn faillissement aanvragen – namen ga ik niet 
noemen – maar daar heb ik niet aan meegedaan. Ik heb  
een deel van de vorderingen uitbesteed en uiteindelijk 
heeft hij keurig betaald.’
Gijrath staat er dan al langer om bekend partijen op hun 
geld te laten wachten, bijvoorbeeld door te klagen over de 
geleverde kwaliteit. ‘Dat is een machtsspelletje van hem. 
Hij probeert overal wat vanaf te lullen’, zegt een oud-
werknemer. Maar in het geval van Veenendaal is de reden 
toch echt geldgebrek. Eind 2008 kijkt hij, op een omzet van 
15,6 miljoen euro, ineens tegen een verlies van maar liefst 
1,3 miljoen aan. Na jaren van gerieflijke winsten schieten 
alle meters in één klap in het rood en het opgebouwde 
eigen vermogen spoelt sneller weg dan de champagne op 
zijn beurzen. Vanaf dan blijft er elke maand wel ergens een 
rekening openstaan, vertellen hooggeplaatste betrokkenen. 

De salarissen komen te laat of leveranciers moeten op  
hun geld wachten. De drukker van de magazines dreigt  
een paar keer reeds gedrukte bladen ‘aan de ketting’  
te houden omdat de rekening nog niet is betaald. Hoewel  
daar volgens Gijraths advocaat niets van waar is: ‘GMG  
laat geen relaties onbetaald die recht hebben op betaling.’

Enorme kapitaalbehoefte
‘Er was elke maand een serieuze faillissementsdreiging’, 
zegt een direct betrokkene. ‘Iedereen dreigde beslag te 
leggen, want dat was de enige manier waarop Yves ging 
bewegen.’ Als Schaling eind 2009 de helft van Gijraths 
aandelen overneemt, pompt hij direct vijfhonderdduizend 
euro in de zaak om de meest acute rekeningen te betalen. 

zíjn Miljonair Fair voortaan door het leven gaat als Masters 
of LXRY en meldt hij terloops dat ook de buitenlandse 
rijkenbeurzen die naam krijgen. En net als in andere jaren 
opent hij op 6 december feestelijk de beurs in de Rai. Want 
wat er ook gebeurt, the show must go on.

Ook in de maanden daarop wordt een bankroet telkens 
afgewend doordat Schaling geld bijstort. Voor Gijrath is  
dat geen reden om een einde te maken aan de luxe lunches 
van de privékok. ‘Hij zei altijd: “Op die manier betaal ik het 
personeel terug.” Maar veel mensen vonden dat hij beter 
een lunch met simpele broodjes kon regelen en het salaris 
op tijd overmaken’, zegt een voormalige werknemer.
De kas van GMG blijkt echter niet alleen door bedrijfskos-
ten de bodem te hebben bereikt, want Gijrath doet regel-
matig privéonttrekkingen. Medewerkers zien dat hij de 
bedrijfscreditcard gebruikt om zijn persoonlijke behoeften 
te financieren. Eind 2009 staat in de boeken van GMG een 
bedrag van meer dan een miljoen euro open als ‘vordering 
op aandeelhouders’. Ook privé leeft Gijrath op te grote 
voet. Net als vroeger, toen zijn bedrijf De Regio Publishers 
in de problemen kwam en zelfs failliet ging doordat hij 
driehonderdduizend gulden uit de kas had getrokken, 
beweren meerdere bronnen. Aan de telefoon wijst Gijrath 
deze beschuldigingen van de hand. Hij zegt deze onttrek-
kingen als een vorm van dividenduitkeringen te beschou-
wen; het is immers zijn eigen bedrijf.
‘Ik kijk met verbazing naar hoe het nu met hem gaat.  
Je mag toch best een keer zeggen dat het even helemaal 
niet zo goed gaat? Ik begrijp niet waarom hij dat nooit  
kan’, verzucht een voormalige vertrouweling. ‘Yves wil 
graag een grote jongen zijn en meespelen met de andere 

Yves MaxiMe antoine Gijrath 
Amsterdam, 16 december 1966
1989  Commerciële economie, heao Amsterdam 
1997  Uitgever Joods Journaal
1999  Faillissement De Regio Publishers
2000	 Oprichting magazine Miljonair
2002  Eerste Miljonair Fair
2005  Miljonair Fair naar Moskou
2009  Verkoop helft GMG aan Marc Schaling
2012  Wijzigt Miljonair Fair in Masters of LXRY 
 
Yves Gijrath is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is ‘totaal bezeten van voetbal en sport’: 
hij golft, fietst graag in het Amsterdamse Bos en is fanatiek Ajax-supporter. Aan Elsevier 
vertelt hij in 2009 dat hij de perfecte bondscoach zou zijn. ‘Ik ben ervan overtuigd dat ik  
dat heel goed zou kunnen, omdat ik mentaal over de talenten beschik om het team tot een 
eenheid te smeden.’ Ook kan hij naar eigen zeggen het weer beïnvloeden sinds hij in 1995 
mentalist Uri Geller ontmoette. En jawel, bij enkele Miljonair Fairs laat hij het vlak voor de 
opening stoppen met regenen. ‘Ik doe dat via visualisatie.’ Gijrath koestert veel interesse in 
spiritualiteit, vertelt hij aan Trouw. ‘In achterkamertjes en op zolderetages – en geloof me: 
ik heb er heel veel gezien – heb ik geweldige mensen ontmoet, mensen met grote talenten. 
Mensen die handlezen, gezichten lezen, horoscopen trekken, aura’s zien, noem maar op. 
Voor grote zakelijke of persoonlijke beslissingen consulteer ik ze regelmatig.’

grote jongens. Zijn kapitaalbehoefte is 
daardoor enorm’, zegt een andere goede 
bekende, die net als vrijwel iedereen die 
we spreken spontaan begint over Gijraths 
liefde voor het groene laken. ‘Hij is dol  
op het casino. Ik weet dat daar veel geld 
heen is gegaan.’ Het zijn geluiden die al 
langer rondzingen en zelfs Schaling laat 
zich er in Het Financieele Dagblad over uit. 
‘Ja, dat heb ik ook gehoord. Zijn vader orga-
niseerde gokreizen, maar of dat er wat mee 
te maken heeft? Bij Ajax gokken we altijd 
wie wint.’
Tegen Quote zegt Schaling nu dat hij zich 
er niet zo druk om maakt dat Gijrath geld 
uit de zaak haalde en een schuld heeft 
openstaan. ‘Het gaat om marginale bedra-
gen. Bovendien: geld is voor mij relatief.  
Ik heb er wat in gepompt om GMG weer 
gezond te maken, want ik heb buitenge-
woon interessante plannen met het bedrijf.’ 
Schaling doelt op de herlancering van 
enkele buitenlandse fairs, en ook de vech-
ter Gijrath schetst mooie horizonten. En 
dus maakt hij met blijdschap bekend dat st
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‘Gijrath is een 
straatkat die 

tegen iedereen 
aan schurkt  

die aandacht 
voor hem heeft’

08 508 4


