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ONCE UPON A TIME…

Het officiële verhaal van de creatie van

Barbie luidt dat Ruth Handler, de

Amerikaanse medestichtster van Mattel,

Inc., einde jaren 1950 een alternatief wou

ontwerpen voor de babypoppen waar haar dochter mee speelde:

logge exemplaren die niet mee evolueerden met haar jonge gedachten.

De inofficiële versie van het sprookje luidt dat Handler hetzij op de

Nürnberger Spielwarenmesse2, hetzij op reis in Wenen3, dan wel in

Luzern in Zwitserland4 – de bronnen spreken elkaar hier tegen –

kennismaakte met de Duitse pop Lilli, sinds 24 juni 1952 een

stripfiguurtje in het dagblad Bild Zeitung.5 Lilli was een sexy rond-

borstig meisje met een pony en een paardenstaart, ontsproten aan de

geest van een zekere Reinhard Beuthin, dat in licht erotische cartoons

voor een volwassen mannelijk publiek figureerde. Omwille van haar

populariteit werd Max Weißbrodt, ontwerper bij het bedrijf Hauser

Elastolin, aangezocht om een 3-D versie van Lilli te fabriceren, die op

12 augustus 1955 op de markt werd gebracht als pornografische gag.

Lilli evolueerde echter van playgirl tot fri-

vool cadeautje dat mannen aan hun

vriendin gaven in plaats van een bosje

bloemen. Lilli was echter allerminst

bedoeld voor kinderen. Ze bestond in

een versie van 29 cm en eentje van 19 cm

hoog, had blonde – en af en toe ook rode

of zwarte - haren in een hoge paarden-

staart gebonden met een zwartleren

bandje, droeg zwarte oorbellen en zwarte

hoge schoentjes. Hoewel de initiële doel-

groep uit mannen bestond, werd ze op de

markt gebracht met een kledinglijn van

circa 80 outfits, ontworpen door ene

Martha Maar.6 Ruth Handler was naar

eigen zeggen niet op de hoogte van de

erotische connotaties verbonden aan

Lilli, waarvan ze meteen drie stuks kocht.

De overleveringen spreken ook hier

elkaar tegen, maar de meest frequente

versie is die waarbij ze één pop aan haar

dochtertje geeft, één voor zichzelf houdt

en de derde meeneemt naar Mattel als

voorbeeld van een betaalbaar handpopje

voor meisjes, zoals zij dat voor ogen had. Tot

dan toe hield de marketingafdeling bij

Mattel, Inc. immers de boot af om een

dergelijke productie op te starten,omdat die als

niet-rendabel werd gezien.

Nog steeds volgens de inofficiële biografie van Barbie is Handler wel

haar spirituele moeder, maar komt de eer voor het ontwerp met

buigbare ledematen – en nadien het ontwerp voor stemtechnologie

dat Barbie toeliet te praten – toe aan Jack Ryan (1926-1991), een

ingenieur die aanvankelijk raketten ontwierp voor het Pentagon en

die ooit de zesde echtgenoot was van Zsa Zsa Gabor.7 Ryan

onderhandelde over de Amerikaanse rechten op Lilli en vond een

fabriek in Tokyo waar de pop tegen een betaalbare prijs kon worden

geproduceerd. In Amerika was dat namelijk onmogelijk. Bud

Westmore van Universal Pictures stond in voor de – zij het niet

extreme – makeover van het Duitse popje: lippen, wimpers en

wenkbrauwen werden bijgeschaafd, de ietwat ruwe contouren

werden verfijnd. Over een naam moest

Handler niet lang nadenken: haar dochter

Barbara, die zo graag met de nieuwe pop

speelde, leende haar naam aan wat een

van de meest bekende speelgoeditems

uit de 20e eeuw zou worden. En zo aan-

schouwde Barbie Millicent Roberts, zoals

ze door haar bedenkers werd gedoopt, 11

1/2 inch groot, in een zwart-wit badpak en

met zijdelings geplaatste ogen, in februari

1959 het daglicht op de American Toy Fair in

New York, waar ze door Ruth en haar echt-

genoot Elliot werd aangeboden aan de prijs

van US $ 3,00. Een collector’s item dat anno

2004 zo’n US $ 4.500 kost… De rest is

geschiedenis.

IDENTITEIT EN TOE-EIGENING

Barbie werd van meet af aan als een

persoonlijke entiteit gepositioneerd, niet

in het minst door fabrikant Mattel, Inc.,

die het woord ‘pop’ niet in de mond

neemt. Enerzijds werd voor haar zorg-

45 JAAR BARBIE
Een populair cultuurfenomeen onder de loep1

Barbie is internationaal nog steeds hét topproduct van wereldconcern

Mattel, Inc., dat ook tekent voor andere ronkende productlijnen als Fisher-

Price, Matchbox en recent ook collectibles van Harry Potter. Het bedrijf

stelt 25.000 mensen in 36 landen te werk en verkoopt zijn producten

wereldwijd in meer dan 140 landen. De barbieverkoop in de Verenigde

Staten is in 2003 weliswaar gedaald, maar dat werd gecompenseerd door

een stijgende verkoop op wereldschaal. Bovendien mag Barbie dit jaar 45

kaarsjes uitblazen. Reden te meer om het fenomeen Barbie eens nader

onder de loep te nemen.

[ Hilde Schoefs ]

45 jaar 

droom en 

werkelijkheid 

“The positioning from the very first
commercial was that she was a person. We
never mentioned that she was a doll.”
Mattel, Inc. over de marketing van Barbie

© Mattel, Inc.
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vuldig een identiteit

geconstrueerd, die

ook mee evolueerde

met de tijdsgeest.

Maar anderzijds

verwierf ze omwille

van haar enorme

populariteit stilaan

een eigen identiteit,

werd ze door ver-

schillende groepen

toegeëigend en wer-

den haar eigen-

schappen toege-

dicht. Hoe beroem-

der de constructie

Barbie werd, des te

meer Mattel, Inc. haar

ietwat duistere verle-

den heeft proberen

toe te dekken. Het

bedrijf spande een

rechtszaak aan tegen

de popgroep Aqua,

die met het liedje ‘Barbie girl’ iets te zeer de nadruk legde op niet-

gewenste associaties. Het begint nog braaf met:“I´m a Barbie girl, in a

Barbie world. Life in plastic, it´s fantastic. You can brush my hair, undress

me everywhere. Imagination, life is your creation”, maar vervolgt met

strofen als “I´m a blond bimbo girl, in a fantasy world. Dress me up, make

it tight (…) Kiss me here, touch me there, hanky panky.You can touch, you

can play, if you say ‘I´m always yours’.” Dat Mattel, Inc. de identiteit van

Barbie tracht in goede banen te leiden, is niet meer dan normaal. Het

zal dan ook pijnlijk zijn geweest toen het bedrijf eind 2003 de

rechtszaak tegen de Amerikaanse kunstenaar Thomas Forsythe in

beroep verloor, die claimde dat het onder de vrijheid van menings-

uiting valt om barbiepoppen te ontleden en toe te takelen. Maar hoe

is het zover kunnen komen ?

Aanvankelijk symboliseerde de barbiepop het ideaal van de suburban

middle class, de vrouw die thuis bleef om voor haar kroost te zorgen

en die tijd had om zich op te dirken voor de buitenwereld en manlief,

zoals nog vaak te zien is in etiquetteboekjes uit die tijd. Maar al snel

ging Barbie buitenshuis werken, zij het met traditionele jobs zoals

onderwijzeres en stewardess, al maakte ze in de loop der jaren ook

carrière als astronaute, veearts, archeologe en presidentskandidate. In

totaal figureerde ze in meer dan 80 beroepen en bij Mattel, Inc. werd

wel eens verkondigd dat er voor elke meisjesdroom een Barbie zou

moeten bestaan. Hoewel Barbie in de beginjaren al kritiek ontlokte

omwille van haar expliciete vrouwelijke vormen, werd ze toch ook als

een deugdzaam voorbeeld gepropageerd: ze stond voor huiselijk-

heid, hygiëne, zorg om het uiterlijke; heel wat wenselijke eigenschap-

pen voor een generatie die de sociale ladder van de American Dream

poogde te beklimmen. Barbie symboliseerde daarnaast ook de eman-

cipatie van de vrouw, voor wie de wereld ineens binnen handbereik

leek te liggen. Jonge meisjes projecteerden de maak- en haalbaarheid

van hun verlangens op het tienermodel en konden zo uiting geven aan

hun wensdromen. Barbie was jong en mooi, ze had flair en was de hel-

din van haar eigen leven,welke carrière ze ook najoeg,wat ze ook droeg.

Waar vrouwelijke heldinnen tot dan

toe enkel opdoken in fantastische

verhalen, zoals de heiligen en

martelaressen uit de Bijbel of de

Rozeroodjes en Assepoesters uit

sprookjes, werden ze met de komst

van Barbie tastbaar. Daarenboven

was er niet één lezing van haar leven mogelijk, maar meerdere. Barbie

was polyvalent en multi-inzetbaar.Van de Assepoesters, Doornroosjes

en Sneeuwwitjes vertelt de overlevering ons dat ze maar één avontuur

beleefden, een kortstondige glansrol op het podium van het leven, met

het huwelijk als ultieme bekroning. Barbie daarentegen maakte haar

eigen geluk en haar eigen keuzes; ze was daarin niet afhankelijk van stief-

moeders of prinsen op witte paarden. Bovendien leek ze wel sans famille op

de wereld te zijn gekomen.

‘THE BREAK-UP OF THE MILLENNIUM’

Hoewel Barbie ouderloos bleef – het handelsmerk van de ware held/-

in – kreeg het publiek in de loop der jaren iets meer zicht op haar

familieleven, dat wordt overschaduwd door tragische gebeurtenis-

sen. In 1964 dook Skipper, het jongere zusje van Barbie op. Ze werd

gevolgd door wijlen haar nicht Francie (1966-1976) en wijlen haar

zusje Tutti (1966-1971). Haar broer Todd (1966-1968, 1991) duikt nu en

dan op, maar hij blijft liefst zoveel mogelijk uit de schijnwerpers. In

1989 maken we kennis met nichtje Jazzie en in 1992, 1995 en 1999

duiken respectievelijk Barbie’s jongere zusjes Stacy, Kelly en Krissy op.

Ook werd Barbie snel na haar introductie omringd door een schare

vrienden, zoals Ken (1961), Midge (1963), Christie (1968) en Tori (1999)

om er maar enkele te noemen.

Toch is niet alles in haar leven rozengeur en maneschijn. Amper twee

dagen voor Valentijn, op 12 februari 2004, liep het bericht binnen: Ken

en Barbie zijn niet langer een stel. Na een relatie van meer dan 43 jaar

gaat het koppel in de beste verstandhouding uiteen.8 De breuk deed

zich voor na de opnames van hun vierde gezamenlijke film Barbie as

The Princess and the Pauper. Kenners spreken van een “extreme vorm

van marketing” 9 van Mattel, Inc., dat de droogstoppel Ken liever kwijt

dan rijk zou zijn. Russell Arons, vice-president marketing bij Mattel,

Inc., trad op als woordvoerder van het paar en deelde de pers mee dat

de beiden quality time nodig hebben voor zichzelf. De Ken-fans

reageerden verbijsterd op het verbreken van de relatie en richtten

een Keeping Ken-website op onder de veelzeggende URL www.

manbehindthedoll.com. Zij pikken het niet dat de man achter de pop

na zoveel jaren trouwe dienst in haar schaduw afgedankt wordt.

Barbie is momenteel met andere woorden terug single, maar volgens

Barbiewatchers niet voor lang: een zekere Blaine10, een hippe

Australische beachboy, zou z’n oog hebben laten vallen op Barbie’s

14

45 jaar Barbie

Lilli, het Duitse stripfiguurtje dat model stond voor Barbie,
http://homepages.compuserve.de/skalle200/lilli/l48.jpg

Staat Barbie deze zomer een nieuwe romance
te wachten? © Mattel, Inc.

Barbie en Ken na 43 jaar uit elkaar,
© Mattel, Inc.

Blaine, een hippe beachboy,
de opvolger van Ken?

© Mattel, Inc.

Een van de Bratz, de nieuwste
rage in poppenland, © MGA

Entertainment, Inc.

Emme, © Tonner Doll
Company, Inc.
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nieuwste transformatie: hiphop-Barbie.

Wellicht mogen we ons tegen de zomer aan

een nieuwe romance verwachten.

Eerder al moest Barbie in de Verenigde Staten

afscheid nemen van haar trouwste vriendin, de

immer zwangere Midge. Wal-Mart, ’s werelds

grootste winkelketen, had namelijk besloten

de handpop en haar ‘happy family’ uit de rek-

ken te nemen op vraag van ouders, die vonden

dat een foetus in de buik – waar je op kon druk-

ken zodat die geboren werd! –  niet (meer) kon.

De reactie van Mattel dat poppen als Midge

geboorte en relaties bespreekbaar kunnen

maken, haalde niets uit. Het Amerikaanse

publiek bleek in 2002 preutser dan in 1963,

het jaar dat Midge op de Amerikaanse markt

werd geïntroduceerd.11

KRITIEK EN CONCURRENTIE

In de loop der jaren kreeg Barbie echter ook heel wat kritiek te ver-

werken. Ondanks het feit dat ze meisjesdromen zichtbaar maakte, zet-

ten tal van vrouwen zich af tegen het onrealistische ideaalbeeld dat

Barbie personaliseert. In levende lijve zou ze met haar 1m79 slechts 51

kg wegen (maten 99-48-84)12, cijfers waarbij zelfs Kate Moss verbleekt.

Eetstoornissen allerhande werden dan ook aan het verschijnsel

Barbie toegedicht. Websites als Adios Barbie! 13 en More Than Just

Dolls?14 reageren hiertegen door realistischer en vrouwvriendelijker

verhoudingen te promoten. En in 1997 lanceerde het Britse bedrijf

The Body Shop de Ruby-campagne om een van de punten uit hun

programma, ‘Activate your self-esteem’, in de schijnwerpers te plaat-

sen. Niet het onbereikbare ideaal promoten, maar afdalen tot mense-

lijke proporties was hun reclamestrategie onder het motto: ‘Er zijn 3

miljoen vrouwen die niet lijken op topmodellen en slechts 8 die dat

wel doen.’Toch lokte Ruby ook negatieve reacties uit. Sommigen von-

den haar te dik; hen deed ze denken aan een typisch westerse ham-

burger-en-frisdrankadepte. Zelfs los daarvan zou ze te veel vetrollet-

jes op hebben om de gemiddelde vrouwelijke westerse norm te

benaderen, laat staan de globale, waar magerte door ondervoeding

algemener is dan obesiteit door toedoen van voeding.

Dat weerhield Robert Tonner er niet van om in 2003 Emme op de

markt te brengen, de handpop naar het evenbeeld van het gelijk-

namige volslanke fotomodel. Onder de slogan ‘Celebrating a woman’s

body’, wil Emme jonge meisjes tonen dat realistischer geproportio-

neerde vrouwen net zo glamoureus en succesvol kunnen zijn als

Barbie, alsof er met de niet-onknappe Emme een einde komt aan het

‘lichaamsfascisme’ dat niet stopt bij het poppenhuis.

Niet enkel Barbie’s looks kwamen onder vuur te liggen, maar gaande-

weg alles wat ze symboliseerde of wat haar werd toegedicht. Eind

2003 berichtte De Morgen

dat barbiepoppen voor-

taan verboden zijn in

Saoedi-Arabië.15 De reli-

gieuze politie daar deed

de losbandige westerse

pop in de ban. In de plaats

kwam de Arabische

Razanne. Ze werd in het

millenniumjaar bedacht door de in Michigan

(VS) wonende moslims Ammar en Sherrie

Saadeh en gaat door het leven voorzien van

een hoofddoek en een jurk met lange mouwen.

Daarmee is de beroemde handpop het zoveel-

ste item in een reeks van populaire

Amerikaanse producten, zoals hamburgers en

cola16, dat gecounterd wordt door een Arabisch

alternatief, ook al wordt het in dit geval gepro-

duceerd in de Verenigde Staten zelf.Volgens de

makers van Razanne is de pop nu al een popu-

lair speelgoed bij jonge meisjes én hun ouders.

In tegenstelling tot Leyla, het collectors item dat

Mattel enkele jaren geleden uitbracht, zou

Razanne jonge meisjes waarden als vroomheid,

kuisheid en gehoorzaamheid bijbrengen. Leyla

is volgens de Mattel-saga namelijk een Turkse slavin, die in een harem

leefde in het jaar 1720 en volgens de gebroeders Saadeh daarom een

voorbeeld van een stereotypische portrettering van de Arabische

wereld. Razanne is er in vijf verschillende gedaantes, o.a. als studente,

onderwijzeres en als biddende moslim (inclusief gebedsmatje en

Koran). Op het programma staan nog een doktersversie en misschien

zelfs een astronaute... Volgens de makers en hun site maakt Razanne

in tegenstelling tot Barbie duidelijk dat wie je bent belangrijker is dan

hoe je eruitziet. Ze zou bij meisjes de schroom wegnemen om publiek

in een hijab rond te lopen en aantonen dat educatie een belangrijke

kans is, die ze niet mogen laten liggen.17

In Afrika zag Palesa in 2000 al het licht. Volgens de aan haar gewijde

site is Palesa:“feminine, a successful academic, an independent woman,

and a role-model who is sensitive, yet stylishly aggressive and firmly

connected to her African roots.” 18 Waar hebben we dit nog gehoord? In

tegenstelling tot Razanne, en geheel in overeenstemming met Barbie,

wil Palesa een icoon van de moderne – in dit geval Afrikaanse – vrouw

zijn. Kledij en looks zijn belangrijk voor haar, maar ze wil daarnaast ook

carrière kunnen maken. In haar kleerkast vinden we regionale kleder-

drachten, ceremoniële kledij, maar ook lingerie en ander frivools.
In Iran werd Barbie in het voorjaar van 2002 al door het Instituut voor
de Intellectuele Ontwikkeling van Kinderen en Jong-Volwassenen,
een overheidsagentschap verbonden aan het Ministerie van
Onderwijs, vervangen door een alternatief: de populaire tweeling
Dara en Sara. De twee poppen lijken in niets op Barbie en haar entou-
rage: ze zijn aanzienlijk groter en jonger van leeftijd, te weten 8 jaar.
Als broer en zus belichamen ze volgens de makers traditionele
huiselijke waarden en staan ze symbool voor de Iraanse nationale
identiteit. Zo wordt Sara gepor-
tretteerd en gekleed als
Iraanse, inclusief (afneembare)
sluier. De Amerikaans-westerse
waarden die via de schaarsge-
klede en vrijgevochten Barbie
hun intrede zouden kunnen
doen, zorgen bij sommigen
voor de nodige opschudding.
Een Iraanse speelgoedverkoopster,
Ms. Rahimi, ging zelfs zover te
stellen dat: “… every Barbie doll
is more harmful than an
American missile.” 19 In 2002
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POP-CULTUUR

Barbie’s stamboom bevat familie én vrienden,
© Mattel, Inc.

Volslanke Ruby, © The Bodyshop De Arabische Razanne, © NoorArt Inc.



M
o

re
s

5
 [

2
0

0
4

] 
1

16

bande ook het Kremlin Barbie en Pokémon wegens te westers. Ook
daar werd Barbie (én Ken) op gezag van het Ministerie van Onderwijs
vervangen door een Russisch alternatief: Natascha (en Dima).20 Mattel,
Inc. deed nochtans zijn best om een reeks internationale poppen te
produceren, in de hoop dat deze zouden aanslaan bij de doelgroep in
kwestie. Zo verschenen er b.v. Italiaanse, Franse en Afrikaanse Barbie’s
op het toneel. Hier zien we hetzelfde fenomeen als bij de
Amerikaanse hamburgerketen McDonald’s: om te overleven op de
lokaal sterk verschillende markten, biedt het concern ‘typische’ lokale
gerechten aan, zoals sandwiches met streekkazen en mosterd in
Frankrijk21, rijstgerechten in Hongkong, … Interessant is dat hoewel
Mattel, Inc. vanaf de jaren 1980 begrepen had dat Barbie als icoon van
de feminine American dream toch ook best wel wat regionale zussen
erbij mocht hebben, deze tien jaar later in een aantal landen – niet
toevallig antiwesterse – niet meer als authentiek gepercipieerd wor-
den. Het lokale ondernemerschap in antiwesterse regio’s schermt
daarbij gretig met idealen en waarden om cultureel aangepaste
Barbie lookalikes op de regionale fora van een globale markt te bren-
gen. Onder het mom van culturele identiteit en waarden, blijft de
commercie uiteindelijk doen wat ze al die jaren al heeft gedaan: pro-
beren te verkopen.

BARBIEZAGERIJ
Het is net aan haar alomtegenwoordigheid en populariteit te wijten
dat de handpop en de associaties die met haar zijn verweven zo’n
gemakkelijk doelwit zijn geworden voor parodie en kunstwerken. De
tweede betekenis die van Dale geeft aan het woord ‘barbiepop’ is sig-
nificant in dat opzicht:“(fig.) meisjes of jonge vrouw met een poppe-
rig, opgetut gezicht.” Andy Warhol vereeuwigde Barbie’s hoofd in
1985 op een tapijt, wat uiteindelijk nog op een hommage leek. Niet zo
bij Mark Napier, die in zijn kunstproject ‘the Distorted Barbie’ het feno-
meen letterlijk en figuurlijk ontleedt. Hij ziet haar als de Venus Di Milo
van de 20e eeuw, zo benoemd door de archeologen-etnologen die de
vuilnisbelten die we hier en nu creëeren ooit zullen exploreren, op
zoek naar antwoorden. Een van zijn bekommernissen is dat als
Barbie’s de enige resten van onze cultuur zouden zijn, toekomstige
beschavingen daaruit zouden kunnen concluderen dat wij er allemaal
zo uitzagen, een productielijn van rashondjes als het ware.22 En Napier
is niet de enige. Ook op www.spatulaproductions.com/spatula/bar-
bies.html, op ‘Barbie, The Intolerance
Collection’ 23 en op ‘The Decline of Civilisation
Barbie’ 24 vind je een aantal alternatieve
identiteiten voor Barbie zoals daar zijn:
vampier Barbie, Sister Barbie, Postal worker
Barbie en zelfs Ku Klux Barbie. ‘The Visible
Barbie Project’ gaat nog een stapje verder:

Barbie die in een cryogene omgeving (lees: diepvries) voor toekom-
stige experimenten bewaard wordt, een gedetailleerde autopsie op,
…25 In 1989 verwisselde een groep van bezorgde ouders, feministes
en activisten die zichzelf  Barbie Liberation Organization (BLO)26

noemt, in volle kersttijd in tal van speelgoedzaken in de Verenigde
Staten de spraakchips van Hasbro’s ‘Talking Duke’ GI Joes met die van
de Talking Barbies. Technisch gesproken geen sinecure. De actie van
het BLO was bedoeld als een ludieke, zij het ingrijpende kritiek op
genderstereotypering in speelgoed in het algemeen, en in Barbie en
GI Joe, iconen van de Amerikaanse maatschappij en cultuur, in het bij-
zonder. Hoewel Mattel, Inc. en Hasbro beide bekend maakten dat de
modellen ingeruild konden worden, bleek daar vreemd genoeg
amper reactie op te komen. In de lijn daarvan ligt de heel wat onschul-
diger stunt van de studenten van de Provinciale Hogeschool Limburg
om hun jaarlijkse cultuurweek ‘Be.culture’ in de kijker te plaatsen. In
samenwerking met medialab.spaze richtten ze in een caravan in
Hasselt een heuse ‘barbiezagerij’ in.Van 9 tot 13 februari 2004 kon ieder-
een die dat wenste met haar (of zijn) barbiepop binnenlopen om deze
in stukken en mootjes te laten zagen. De verzaagde stukken werden
door de studenten gebruikt om tijdens diezelfde week een aantal
kunstwerken te produceren.27

VIRTUELE HELDINNEN
In de afgelopen 45 jaar zijn er wel meer heldinnen op het voorplan
getreden: in boeken, strips, op televisie, in de bioscoop, op het net en
in de wereld van de handpoppen. De voorbeelden zijn legio en heel
verschillend van aard: catwoman, Sindy, Pipi Langkous, Xena, Lara
Croft, …  Toch blijft Barbie voor jonge meisjes een referentie- en
ankerpunt, iemand waar je alle richtingen mee uitkunt. Dromen ver-
anderen echter en jonge meisjes worden groot. In de Verenigde
Staten zijn het momenteel vooral meisjes van 3 tot 7 jaar die Barbie
hoog op hun eindejaarslijstje plaatsen. Vanaf die leeftijd heeft Barbie
het moeilijk om nog als rolmodel te dienen. In 2001 bracht de firma
Bratz een reeks van 5 multi-etnische handpoppen met grote hoofden
uit, die zo weggelopen lijken te zijn uit een of andere hippe Japanse
animatiefilm, waar de tweens – de 8- tot 12-jarigen – in het bijzonder
bij bosjes voor vallen. Hun slogan is: ‘The Girls with a Passion for
Fashion!’, waarmee ze Barbie op eigen terrein geklopt hebben, gezien
hun schitterende verkoopscijfers in de Verenigde Staten alleen al.28 Als

reactie bracht Mattel, Inc. My Scene Barbie 29

uit, een reeks van drie multi-etnische
Barbie’s met een ietsje groter hoofd, hippere
kleren, ontblote navel en trendy accessoires
zoals een gsm waarop een tekstbericht ver-
schijnt. Inmiddels zijn daar ook de Flavas30

bij gekomen, vier meisjes en twee jongens

45 jaar Barbie

In 43 staten over heel Amerika hoorden

meisjes Talking Barbie zeggen: “Eat lead,

Cobra. Vengeance is mine!” en jongens

keken raar op toen hun G.I. Joes piepten:

“Let’s go shopping. Will we ever have enough

clothes?” en “Let’s plan our wedding!”

Palesa, de Afrikaanse Barbie, www.palesa.co.za Mark Napier, ‘The Distorted Barbie’, www.detritus.net/projects/barbie
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1 De officiële webstek voor Barbie: www.mattel.com; www.people.virginia.edu/~
tsawyer/barbie/barb.html

2 Zie: Kleiner Abriss über die Entstehungsgeschichte dieser Kultfigur,www.
bubblecut.de/Barbie__Midge___Co/Barbie/barbie.html (voortaan: Kleiner Abriss)

3 Jan Golab,‘King Barbie’, Los Angeles Magazine, 1994, p.62 
4 M. G. Lord, Forever Barbie. The unauthorized biography of a real doll. New York,

William Morrow & Co, 1994, p.29
5 BillyBoy, Barbie Her Life and Times. New York, Crown Publishers, 1987, p.19; Kleiner

Abriss (zie 2)
6 M. G. Lord, Forever Barbie, p.28. In: Kristi Johnson, History, 6 maart 2000,

www.otal.umd.edu/~vg/mssp96/ms07/hist.htm; Kleiner Abriss (zie 2); Bild-Lilli,
http://homepages.compuserve.de/skalle200/lilli/. Hier vindt u een korte
geschiedenis van de cartoon en de pop, met aanklikbare tekeningen; www.
grilnberger.at/silvia/main.html: Consuming Barbie. Tracing the production path of
the world’s beloved doll, www.lclark.edu/~soan221/97/Barbie.html

7 Vanessa Debruyne, Barbie wordt hiphop-babe, De Morgen, 23 juli 2003, p.13;Where
the Wild Toys Are, www.wildtoys.com/Mattel.html  

8 Zie voor het officiële persbericht: www.shareholder.com/mattel/news/20040212-
128705.cfm 

9 Barbie-experte Betty de Stefano in: KMa, “Extreme vorm van marketing”, Gazet van
Antwerpen, 14 februari 2004, p.2

10 Dat Blaine het hard te verduren zal krijgen, wordt duidelijk op:
www.styleweaver.com/ripken.html 

11 Kurt Boes, Zwangere vriendin van Barbie uit de rekken, De Morgen, 28 december
2002, p.2 

12 De ideale maten voor een fotomodel zijn 90-60-90, wat slaat op de omtrek in cen-
timeters van respectievelijk borstkas, taille en heupen. Dé belichaming van deze
prototypische maten is bijvoorbeeld het Italiaanse fotomodel en actrice Monica
Belluci.

13 www.adiosbarbie.com (feed the model!)
14 www.johnriviello.com/bodyimage/dolls.html (doe de test!)
15 Zie o.a. Vanessa Debruyne, Religieuze politie. Saoedische Razanne draagt afneem-

bare sluier en altijd jurk met lange mouwen, De Morgen, 30 oktober 2003, p.13.
16 Zoals de Mecca Cola’s, ZamZam Cola’s en Qibla Cola’s die momenteel geprodu-

ceerd worden.
17 Zie o.a. www.noorart.com, www.islam-online.net/English/News/2003-10/10/

article08.shtml en Husna Kazmir, Watch Out Barbie! Razanne’s in Town, www.
freshangles.com/perspectives/editorials/articles/26.html  

18 www.palesa.co.za. Voor een vergelijking van Mattel’s Afrikaanse Barbie en Palesa
zie: Noosie Petlele, Special Feature: Barbie and Palesa, www.eyethuonline.com/
2B/toystory.html 

19 www.daraandsara.com 
20 Kremlin bant Barbie en Pokémon, De Morgen, 25 november 2002, p.2 
21 Zie ook het eerder in dit tijdschrift verschenen artikel van Marc Jacobs: Politiek

voedsel. Van McDonald’s tot etnologo’s, Mores, 2 (2001) 3, p.8-9
22 www.detritus.net/projects/barbie
23 http://barbie.laudy.net/ 
24 http://home.fuse.net/mllwyd/barbie.html 
25 www.trygve.com/visible_barbie.html
26 Barbie Liberation Organization, www.sniggle.net/barbie.php 
27 Het resultaat ziet u op: www2.phlimburg.be (diensten/cultuur/be.culture/barbie-

zagerij)
28 www.bratzpack.com 
29 http://myscene.everythinggirl.com/home.aspx 
30 http://flavas.everythinggirl.com/home/home.aspx 
31 www.xs4all.nl/~boom/cyborg/000open.html 
32 Brillo Magazine ‘Armed and Dangerous’, 1 (1996) 1, www.brillomag.net/No1/blo.htm 
33 Justine Cassel en Henry Jenkins (red.), From Barbie to Mortal Combat. Gender and

Computer Games. Cambridge/London, The MIT Press, 1999 
34 Naar analogie met de titel van het voortreffelijke boek D. Miller (red.), Car cultures.

Oxford/New York, Berg Publishers, 2001, waar men vertrekt van de visie dat er zelfs
binnen de westerse wereld geen sprake kan zijn van een woord als ‘autocultuur’
omdat het voorwerp al door zoveel groepen toegeëigend is geworden, dat er tal
van autoculturen ontstaan zijn.

POP-CULTUUR

met namen als Happy D., P. Bo of Tika die de hiphopstijl – flavas is
straattaal of slang voor het Engelse flavour, hier bedoeld als stijl – uit-
dragen, al moet gezegd dat er onder de hippere stijl een standaard
barbielichaam schuilgaat. Anno 2004 hebben meisjes bovendien
meer dan hun handpoppen, hoe ze ook heten, om verslingerd aan te
zijn. Hoewel computers en bij uitbreiding het internet lange tijd
geprivilegieerde mannendomeinen leken te zijn, is daar onder ande-
re dankzij speelgoed als Barbie verandering in gekomen, een trend
die Marianne van de Boomen – één van de spreeksters op de studie-
dag die hieronder wordt vermeld – beschrijft op haar schitterende
webstek ‘Barbies, Tankgirls & Cyborgs. Vrouwen op het internet. Een
lezing in hypertekst’.31 Waar tot voor kort gold dat:“The boys have the
code, and that’s the way it plays” 32, wijzen o.a. het aantal Barbie-sites
en virtuele chatruimtes van en voor vrouwen erop dat die achter-
stand stilaan ingehaald wordt. Ook vrouwen worden meer en meer
cyborgs nu ze computers niet alleen voor het werk, maar ook voor
hun plezier gebruiken, zoals mannen dat altijd al gedaan hebben.
Internet en computergames laten vrouwen bovendien toe onver-
moede eigenschappen van zichzelf te ontdekken. Wees thuis gerust
een Barbie, achter je computer kan je iedereen zijn, die je wil. Dat
maakt ook From Barbie to Mortal Combat, een bundel teksten over
gender en computerspelen duidelijk. De mythe dat vrouwen en PC’s
onherroepelijk leiden tot girltalk, wordt hier stevig ontkracht.33 De
tijd dat jongens en meisjes, of mannen en vrouwen, automatisch tot
rolpatronen gedwongen worden, lijkt stilaan ten einde. En dat hebben
we onder andere te danken aan cd-roms als ‘Barbie Fashion Designer’
of ‘Barbie’s Ocean Discovery’ die meisjes de weg naar een tot dan toe
door mannen beheerst medium hebben getoond. Het mag duidelijk
zijn: hoe triviaal een onderwerp als ‘Barbie’ ook lijkt te zijn, het is
dankzij populaire consumptiegoederen als deze dat we af en toe kunnen
doordringen tot het hart van onze materiële en immateriële culturen34.

TENTOONSTELLING EN STUDIEDAG
Wie de smaak te pakken heeft gekregen en wil weten wat het effect
is van 45 jaar Barbie in de Lage Landen, kan op zaterdag 5 juni 2004
terecht in het Limburgs Museum te Venlo, waar een studiedag plaats-
heeft over de betekenis van Barbie als cultuurverschijnsel, naar aan-

leiding van een tentoonstelling onder de titel ‘Barbie. 45 jaar droom
en werkelijkheid’. Het programma is interdisciplinair opgevat en gaat
hete hangijzers niet uit de weg. Deze studiedag wordt georganiseerd
door het Interlimburgs Volkskundig Samenwerkingsverband (IVOS),
een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen het
Limburgs Museum (Venlo), het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur (Utrecht), het Vlaams Centrum voor Volkscultuur
(Brussel), Veldeke Limburg, het Limburgs Volkskundig Genootschap,
Museum Het Domein (Sittard) en het Openluchtmuseum Bokrijk. ■

PROGRAMMA
10.00 | Ontvangst met koffie en thee
10.30 | Welkomstwoord
10.40 | H.J.M.Winkelman, Barbie in Nederland en de reactie. Interactie

tussen morele verontwaardiging en productaanpassing
11.20 | M. van den Boomen, Barbie als rolmodel 
12.00 | C. Jansen-Rompen, Ik en mijn Barbie. Interviews en reacties
12.40 | Lunch in museumrestaurant Het Gouvernement
14.00 | W.Vandereycken, Barbie in relatie tot morele verontrusting en

anorexia
14.40 | B. Kruijsen, Barbie. 45 jaar tussen droom en werkelijkheid
15.00 | Bezoek aan de tentoonstelling
15.45 | Afsluiting in informele sfeer

Het inschrijfgeld bedraagt € 21. Dit bedrag geeft recht op deelname
aan de studiedag, inclusief de lunch, een documentatiemap én
bezoek aan de tentoonstelling. Het Limburgs Museum is gelegen pal
tegenover het station in het centrum van Venlo.

AANMELDEN KAN BIJ:

Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw (België)
T 02 243 17 30 (vragen naar: Hilde Schoefs)

E hilde.schoefs@vcv.be 

Limburgs Museum (Nederland)
T 0031-77-352 21 12 (vragen naar: Eddy Tielemans)

E e.tielemans@limburgsmuseum.nl


