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Barbara Handler. Ze droeg een zwart-
wit gestreept badpak en een hoge
paardenstaart.

Op 9 maart 1959 werd Barbie door
Mattel gepresenteerd op de New York
Toy Fair. De aanwezige speelgoed-
handelaren gingen niet meteen over-
stag, maar de doelgroep wel: nog in
datzelfde jaar werden er 300.000 Bar-
bies à 3 dollar per stuk verkocht. Met
haar uitgebreide garderobe ging het
nog veel sneller – elke Barbie had een
heleboel outfits nodig. „Deze tiener
leidt schoolkindertjes een wereld bin-
nen van beha’s en jarretelles, dating,
jurken en tienerhuwelijken”, klaagde
een commentator in de New York Ti-
mes.

In het aandoenlijke boekje B arbie.
Thirty years of America’s Doll uit 1989
laat auteur Cynthia Robins zien hoe
het merk Barbie in de decennia daar-
op door Mattel aan het meisje werd
gebracht. In een speelse wisselwer-
king met de actualiteit paste Barbie
zich voortdurend aan de tijdgeest
aan: begin jaren zestig verwierf zij
het toen zo gewilde droomhuis-in-
de-buitenwijk, compleet met een
hamburgers flippende Ken. In 1965
schoot Barbie als astronaut de ruimte
in. Begin jaren zeventig startte ze een
hippiebandje en reed ze de vrijheid
tegemoet in een camper. In de jaren
tachtig werd Barbie een yuppie met
een aktentas en een roze mantelpak-
je, dat zij na een lange kantoordag in
een handomdraai veranderde in een
galajurk. Haar dates met Ken gingen
al die jaren rustig door.

Door Sandra Heerma van Voss
Barbie was fout.

Ik mocht geen Barbie, en de meis-
jes in mijn omgeving ook niet. Onze
moeders waren ertegen. Zij vonden
Barbie een eng, plastic mens. Onecht.
En wij konden dat niet eens van harte
tegenspreken. Wie had er nu zulke
punttieten boven zo’n smal middel?
Bij wie stonden de dijen zo ver uit el-
kaar, wie had haar voeten in perma-
nente hoge hakken-stand? Playmo-
bil-poppetjes waren ook nep, maar
die pretendeerden niets anders; Bar-
bie leek, al was onduidelijk op wie.

Op 9 maart aanstaande wordt Bar-
bie vijftig. Sinds haar geboorte in
1959 zijn er meer dan één miljard

Barbiepoppen verkocht, in meer dan
150 landen. Barbie staat duizend keer
op YouTube en 300 keer op Facebook.
De website BarbieGirls.com telt 18
miljoen geregistreerde gebruikers.
Maar onder deze stoere scores gaat
een gestage achteruitgang in de ver-
koop schuil. Een woordvoerder van
Mattel mailt dat hij helaas geen regi-
onale verkoopcijfers kan onthullen,
maar dat Barbie nog altijd „de be-
roemdste modepop ter wereld” is. Hij
overschreeuwt de malaise.

„Barbie is niet hot meer”, zegt een
verkoopster van de Bijenkorf in Den
Haag ernstig. Nota bene in haar eigen
kast wordt Barbie hier van alle kanten
belaagd: door Disney-prinsessen,
door Hannah Montana, door figuren
uit de High School Musical-films. „Ik
zou Bratz kopen”, zegt een jongere,

vrolijker verkoopster bij Bart Smit als
ik vraag naar een geschikt cadeau
voor een meisje van zes.

Bratz – ‘The Only Girls with A Passion
for Fashion!’ hebben grote hoofden,
reptielenogen en iele, androgyne lijf-
jes met afneembare voeten. Ze dragen
glitterjurkjes en gettoblasters. Vol-
gens de verkoopster zijn ze het hele-
maal, nu. Barbie zit in een hoekje van
hun kast met rechte rug voor haar
kaptafel en staat met wiegende
heupjes te stofzuigen. Het enge mens
van weleer maakt me opeens nostal-
g i s ch .

Barbie werd vijftig jaar geleden be-
dacht door Ruth Handler, een Ameri-
kaanse werkende moeder die in 1945
met haar man en een zakenpartner
Mattel Creations had opgericht, een
bedrijf in cadeauartikelen en poppen-
meubeltjes. Thuis observeerde Hand-
ler haar dochter Barbara tijdens het
spelen met haar vriendinnetjes, en
ontdekte dat de meisjes hun papieren
aankleedpoppen veel leuker vonden
dan de baby- en peuterpoppen die ze
geacht werden te betuttelen.

Op de aankleedpoppen projecteer-
den ze hun fantasieën over het grote,
echte leven: aan de universiteit of op
een kantoor, met een verloofde en een
kast vol mooie kleren. Tijdens een
reis door Duitsland ontdekte Hand-
ler vervolgens Bild Lilli, een rondbor-
stige pop naar een sexy stripheldin.
Bild Lilli vormde de basis voor B ar-
bie®, the Teen-Age Fashion Model, de eer-
ste seksueel volgroeide (op haar kuise
kruis na) meisjespop, vernoemd naar

Barbie, dat is toch een onecht, plastic mens?
Niet waar, de pop die weldenkende vrouwen maar oppervlakkig vinden is ook een vehikel voor emancipatie

© Barbie werd bedacht door
een moeder die zag hoe haar
dochter ideeën over het leven
projecteerde op poppen.

© Dus ja, Barbie was eigenlijk
emancipatorisch bedoeld.

Het grillige, onstuimige,
drukke leven van Barbie
. Barbara Millicent Roberts werd
geboren op 9 maart 1959. Over wie
haar ouders zijn bestaat onduidelijk-
heid: in een boekenreeks uit de jaren
zestig worden George en Margaret
Roberts als zodanig opgevoerd,
maar Mattel-medeoprichtster Ruth
Handler heeft zichzelf ook ‘Barbie’s
moeder’ genoemd.

. Barbie bezocht waarschijnlijk de
lokale high school in Willows, Wis-
consin, de woonplaats van George
en Margaret.

. Barbie heeft vier jongere zusjes:
Skipper (1964), Stacie (1992), Kelly
(1995) en Krissy (1995). Midge is
sinds jaar en dag Barbie’s beste
vriendin. Toen Midge in 1991 met
Alan trouwde, was Barbie eerste
bruidsmeisje.

. In 1961 ontmoette Barbie Ken
Carson, met wie ze een knipperlicht-
relatie begon die 43 jaar zou duren.
Op Valentijnsdag 2004 zette Barbie
er een punt achter en ging ze op zoek
naar een vervanger. Even leek ze die
te hebben gevonden in Blaine, een
Australische surfer, maar in 2006
was Ken terug in haar leven. Hun
huidige status is die van ‘vrienden’.
Barbie, die nooit is getrouwd en
nooit zwanger geweest is, be-
schouwt zichzelf als single.

. Barbie is een beestenmens. Haar
eerste huisdier was een poedel met
modieuze accessoires. Die kreeg ze
in 1964. Ze had ook een paard, Dan-
cer. Onder de vijftig overige dieren
die ze bezat waren vele honden en
katten, een chimpansee, een panda
en een giraffe.

. Barbie is een allround atlete. Ze
houdt van skiën, schaatsen, zeilen,
fietsen en fitness. Op de Olympische
Spelen won ze goud bij het zwem-
men. Ze ontspant graag in een bub-
belbad.

. Barbie reed onder meer in jeeps,
een camper, een roze Corvette en
een rode Ferrari. Ook heeft ze haar
vliegbrevet.

. Barbie heeft een sterk ontwik-
keld, grillig modegevoel; ze volgt de
trends, maar laat het liefst ontwer-
pers iets speciaals voor haar maken.
Zeventig modeontwerpers waag-
den zich er tot nu toe aan.

. Voor iemand met alleen middel-
bare school heeft Barbie fors carriè-
re gemaakt. Tot nu toe had ze 108
beroepen, waaronder dat van chi-
rurg, tandarts, zoöloog, kinderarts,
zakenvrouw, astronaut en rockster.
Ze was vier keer onafhankelijk presi-
dentsk andidaat.

. Barbie speelde de hoofdrol in 14
op dvd verschenen films.

© Wie had er nu zulke
punttieten boven zo’n
smal middel, en dijen
zo ver uit elkaar? §
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De agenda van de jarige loopt al aardig vol

. Op 8 maart organiseert Barbie in
Nederland een verzamelbeurs in
H a a rl e m (zie de website www.bar-
bieinholland.nl). Een grootse, vier-
daagse Barbie-conventie in Wash-
ington D.C. in juli is inmiddels uit-
v e r k o ch t .

. Voor haar verjaardag lanceert
Mattel een nieuw model Barbie, met
een ‘totaal nieuwe’ look (zie foto
rechts). Barbie zelf geeft op 9 maart

een ‘pink carpet’-feest in haar Mali-
bu Dream House op het Californi-
sche strand. Alleen op uitnodiging.

. Op 14 maart zit Barbie in een aan-
tal Nederlandse speelgoedwinkels
klaar om fans te ontmoeten. Wie
haar via www.barbie.nl een verjaar-
dagsgroet stuurt, dingt mee naar
een Barbie-kinderkamer.

. In New York werd op Valentijns-

dag als onderdeel van de New York
Fahion Week een Barbie-modeshow
ge h o u d e n , met kleding van vijftig
ontwerper s.

. Ook om naar uit te kijken dit jaar:
Barbie make-up, shampoo, föhns,
postpapier, mobieltjes...

v© Voor een historisch overzicht
van Barbie’s outfits, zie
w w w. b a r b i e m e d i a . c o m

Wat nu vooral opvalt, is de serieu-
ze, volwassen aspiraties die Mattel
het blonde boegbeeldje meegaf. Ruth
Handler stond het precies zo voor
ogen: „Barbie vertegenwoordigde al-
tijd de keuzes die een vrouw heeft. Ze
was meer dan Ken’s vriendinnetje of
een verstokte shopper. [...] Volgens
mij was dat wat de pop deed aanslaan,
niet alleen bij dochters – die later de
eerste grote golf van werkende vrou-
wen zouden vormen – maar ook bij
m o e d e r s. ”

De pop die door weldenkende
vrouwen wereldwijd, onder wie mijn
moeder, voor dom en oppervlakkig
werd gehouden, blijkt dus te zijn ont-

worpen als vehikel voor emancipatie.
Barbies kleding, haar kapsels, haar
huizen en vervoersmiddelen: ze be-
taalde het allemaal zelf. Zelfs haar
blanco gelaatsuitdrukking, wat haar
bij vijanden nog altijd tot een dank-
baar object voor martelscènes maakt,
was door Handler bedoeld als een
leeg canvas waar elke vrouw-in-de-
dop haar gedroomde persoonlijkheid
op kon projecteren.

En nu? De meisjes van toen zijn in-
derdaad gaan werken, net als Barbie –

hoewel dat helaas geen garantie voor
zelfontplooiing of een kast vol mooie
kleren bleek te zijn. Een aantal van
hen is ongetrouwd gebleven en lek-
ker vrijblijvend blijven daten, net als
Barbie – totdat ze omkeken en ont-
dekten dat Ken er allang genoeg van
had en nu vredig achter een kinder-
wagen liep. De meisjes van toen heb-
ben hun Barbies nog. Dit jaar kopen
ze misschien wel een extra dure jubi-
leumversie.

Hun dochters behoren tot de gene-
ratie waar de speelgoedbranche de
term ‘KG OY’ voor gemunt heeft: kids
getting older younger. De gemiddelde
leeftijd van een meisje dat met Bar-
bies speelt is nu drie tot vijf jaar; ooit
was dat zes tot twaalf. Oudere meisjes
die naar hun mening over Barbie ge-
polst worden, noemen haar zowel
‘k i n d e r a ch t i g ’ als ‘ouderwets’: een
dubbele belediging, die enerzijds be-
wijst dat Barbie de strijd tegen het
verval glansrijk gewonnen heeft –
sinds haar laatste cosmetische ingre-
pen oogt ze zelfs jonger dan ooit –
maar anderzijds het pijnlijke feit
blootlegt dat zij niet meer de toon
zet.

Barbie is traditioneel speelgoed ge-
worden, oncontroversieel en dus
minder interessant. Ze moet niet al-
leen met andere, meer gehaaide pop-
pen concurreren, maar ook met, in de
woorden van de Mattel-woordvoer-
der, de „elektronische revolutie van
internet, computergames, mobieltjes
en iPods”. Barbie’s voornaamste ri-
vaal, mailt hij, „is tijd”.

Barbie door de ja-
ren heen. Van bo-
ven naar bene-
den, van links
naar rechts staan
hier modellen af-
gebeeld uit 1960,
1962, 1969, 1971,
1973, 1980, 1992,
1999, 2004 en tot
slot de net ver-
schenen ‘50th
(Golden) Anni-
versary Barbie’.
Fo t o ’s Mattel

© Meisjes die met
Barbie spelen zijn nu
3 tot 5 jaar; ooit was
dat 6 tot 12 jaar §


