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Barbie als rolmodel: 'Je kunt alles worden wat je maar
wil'

SARAH MOLLINK BEKIJKT MET DOCHTER FREYA EN NICHTJE KARLIJN DE VITRINE MET TIENER-BARBIE SKIPPER. "DIE HAD NIET ZO'N VOORGEVEL." FOTO
BERT KAMP
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Barbie als rolmodel: 'Je kunt alles worden wat je maar
wil'
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Barbie is zoveel meer dan een paspop, blijkt tijdens de expositie in het Stadsmuseum Almelo.
"Ze heeft mede bepaald hoe ik in het leven sta."

MICHEL HASSELERHARM

Download de Tubantia-app of kijk op tubantia.nl/video

Daar zit ze. Op het rand van het bed. De hond aan de voeten. Veilig achter glas. Skipper Roberts. Het
jongere zusje van Barbie. "De enige barbiepop die ik van mijn moeder mocht hebben", vertelt Sarah
Mollink. "Skipper was een tiener. Ze had niet zo'n voorgevel. Dat vond mijn moeder wat meer passend
voor een jong meisje. Ik noemde haar Stella. Vanwege de S op de doos."

Skipper is slechts een van de 600 barbiepoppen die nog tot en met 31 januari zijn te zien in het
stadsmuseum Almelo. Het is slechts een miniem gedeelte van de 18.000 barbiepoppen, waarmee de Duitse
Bettina Dorfmann in het Guiness Book of Records staat. Voor het eerst is een deel daarvan te zien in
Nederland. In Almelo nog wel. "Een stad met een textielverleden en met de grootste speelgoedhandel van
het land. Dus ik vond het hier wel passen", zegt directeur Sigrid Ivo van het Stadsmuseum.

Ivo, voorheen directeur van het Tassenmuseum Amsterdam, kent Dorfmann. Dat maakte de expositie
mogelijk. Bovendien is ze zelf ook een groot liefhebber van Barbie. "Ik was een jaar of negen toen ik mijn
eerste pop kreeg. Ik had het geluk dat mijn vader bij een Amerikaans bedrijf werkte. En ja, wat neem je dan
voor een jonge dochter mee: een Barbie en kleertjes."

Fantasiewereld
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De jonge Sigrid liep daardoor aardig voor op haar klasgenootjes, omdat die poppen en kleertjes meestal
nog niet in Europa te krijgen waren. Dus ja, ze had regelmatig vriendinnetjes over de vloer die bij haar
kwamen spelen. "De trap was het toneel. Daar creëerden we onze eigen fantasiewereld. Alles konden we
worden, net als Barbie."

Want Barbie, die in 1959 werd geboren als paspop, is anno 2020 zoveel meer dan dat. Ook meer nog dan
een verzamelobject, waarvoor soms grif wordt betaald. Zo staat 'Diamond Barbie', met een prijs van
266.000 euro in de top tien van duurste speelgoed. Maar bovenal is Barbie wat Ivo betreft een rolmodel.

"Zie liep in alles voorop. Had al in 1961 een latrelatie met Ken en kort daarna een donkerkleurige vriendin.
Ze heeft allerlei typische mannenberoepen uitgeoefend, van autocoureur tot ICT'er. Ze was in 2016 zelfs de
eerste vrouwelijke president van Amerika. Barbie maakte meisjes duidelijk: je kunt alles worden wat je
wilt."

Sarah Mollink, die deze zondagmorgen de expositie bezoekt, herkent dat wel. "Barbie zag er prachtig uit,
het haar zat altijd goed en ze zorgde ervoor dat haar huis er tiptop uitzag. Maar ze was ook ambitieus en
vanuit dat huis kon ze alles wat ze wilde waarmaken. Ze heeft zo mede bepaald hoe ik nu in het leven sta.
Dat als je het maar met flair doet, alles wel goed komt."

Als je haar maar goed zit
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Of als je maar slank bent en lang blond haar en blauwe ogen hebt. Dan komt het succes vanzelf. Dat is
althans het beeld dat nog steeds een beetje aan Barbie kleeft. Dat kan voor haar eerste jaren hebben
gegolden, vindt Ivo, maar is inmiddels ruimschoots achterhaald. Tegenwoordig zijn er ook een kleinere en
grotere versie van Barbie en zelfs een met (voorzichtig) wat meer 'curves'. "Al is ze nog steeds behoorlijk
slank, hoor", geeft de museumdirecteur toe.

De diversiteit zit vooral in Barbies entourage. Haar familieleden, inmiddels al zo'n 25 karakters rijk, en al
haar vrienden en vriendinnen. "Daar zit echt van alles tussen. Poppen in een rolstoel, met een
beenprothese en zelfs een zonder haar. Speciaal gemaakt voor een moeder, die een dochter had die
chemotherapie kreeg."

Die diversiteit maakt de expositie in het Stadsmuseum bijzonder, vindt de directeur. "Mensen die alleen
de blonde Barbie kennen, zullen versteld staan over al die verschillende verschijningsvormen. Met veel
limited editions ook. Barbie als Audrey Hepburn, Catwoman, noem maar op. Het is niet voor niets dat de
hele wereld Barbie kent. Ze past in alle culturen."
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