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Daniëlle droomt van Barbies 
Het is natuurlijk niet vreemd dat Daniëlle Vermeulen uit Veghel droomt van Barbies. Op haar slaapkamer staan de Barbies 
overal om haar heen. Ze heeft er nu zoveel dat ze ze niet eens meer allemaal uit kan stallen, maar voor een groot gedeelte in 
dozen op moet slaan. Op zondag 24 april 2005 laat Daniëlle een gedeelte van haar Barbieverzameling zien aan de bezoekers 
van de verzamelbeurs in Eerde. Ondanks dat ze pas 19 jaar oud is heeft ze al een aanzienlijke verzameling met enkele echte 
collectors items. Volgens Daniëlle komt dat voor een groot deel doordat ze als kind al zo verwend werd door haar ouders, 
ze had al 50 Barbies voor ze begon met verzamelen.  
 

 

Het begin 
Daniëlle begon pas echt met verzame-
len toen ze 15 jaar was. Ze was met 
haar ouders in België op een rommel-
markt en kocht daar voor ƒ 5,00 per stuk 
4 Barbies. Alle spulletjes voor de Bar-
bies, zoals stoeltjes en auto’s had ze al 
afgegeven aan haar kleine zusje om 
mee te spelen, maar die heeft ze snel 
teruggezet op haar kamer. Pas de laats-
te 2 jaar is ze echt fanatiek bezig met 
verzamelen. Ze heeft een paar mooie 
catalogussen daarin zoekt ze vaak Bar-
bies op. Ze is nu ook vaak gericht op 
zoek naar bepaalde Barbies die ze mooi 
vindt. Haar verzameling bevat nu onge-
veer 400 Barbies. De meeste Barbies 
heeft ze voor kleine prijsjes op rommel-
markten kunnen kopen. Ze heeft zelfs 
zeer bijzondere Barbies in haar collectie 
die ze voor 10 of 25 cent op de rom-
melmarkt heeft kunnen kopen. Voor de 

gewone Barbies nieuw in de verpakking 
betaalt ze op de rommelmarkt zelden 
meer dan € 10,00. Haar ouders en haar 
vriend zoeken fanatiek mee voor haar. 
 
Barbieclub 
Vroeger is ze een tijdje lid geweest van 
de Barbie Club Nederland, maar die be-
staat niet meer. Sinds 2002 wordt in 
Nederland 2x per jaar een tijdschrift over 
Barbie uitgegeven, A Doll’s World. Daar 
is ze nu ook op geabonneerd. Ze was 
erg blij dat ze daar al direct de 3e prijs 
won met een prijsvraag. Twee keer per 
jaar wordt er ook een grote Barbiebeurs 
georganiseerd en als het even kan is 
Daniëlle daar ook bij aanwezig. Hoewel 
het dan vaak blijft bij kijken en verzuch-
ten, want vooral op deze beurzen weten 
ze natuurlijk goed de prijzen. De verlei-
ding is dan zeer groot, maar ze weet dat 
ze met wat meer geduld de poppen ook 

vaak voor betere prijzen kan vinden. 
Toch weet ze daar ook vaak wel een 
aardigheidje te vinden. Ook kan ze op 
de beurzen vaak goed terecht om haar 
Barbies te laten restaureren. Nu heeft ze 
ook weer een popje wat net een plukje 
haar mist, vaak kan dit ter plaatse ge-
maakt worden. 
 
Barbies en Engelse les 
Daniëlle zit nog op school. Ze wil lerares 
Engels worden. Tijdens haar stage heeft 
ze al veel plezier gehad van haar Bar-
bieverzameling. Enkele Barbies hebben 
haar zeer goed geholpen met het uitleg-
gen van een moeilijk grammaticaal pro-
bleem, namelijk hoe de verschillende tij-
den gebruikt moeten worden. Ze vertel-
de haar klas in het Engels dat ze 400 
Barbies heeft (de klas dacht dat ze een 
grapje maakte). Dat ze haar Barbies ie-
dere maandag schoonmaakt. 
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En dat ze haar Barbie een kusje heeft gegeven. Tijdens een proefwerk begon 1 leerling te lachen. Ze moest denken aan de juf die 
haar Barbie een zoentje gaf, maar ze wist zich daardoor ook nog de juiste tijdsvorm te herinneren. Als afsluiting van de stage heeft 
ze de stagebegeleidster een Barbie cadeau gedaan om haar te helpen bij de lessen.  
 

Carla, Tutti en Todd 
Behalve de echte Barbiepoppen, heeft Mattel ook veel poppen gemaakt van familie en 
vrienden van Barbie. Tutti en Todd zijn neefjes en nichtjes van Barbie. Daniëlle was bij-
zonder blij toen ze een tijdje terug op een rommelmarkt Carla (een zwart popje) en Tutti 
nog nieuw in een doos tegenkwam, vooral toen ze de prijs hoorde. Voor € 3,00 per stuk 
nam ze ze graag mee naar huis. Ze heeft ook een Todd popje. Daarvoor betaalde ze maar 
€ 0,25, maar daar is duidelijk heel veel mee gespeeld. Toch is ze blij dat ze ook deze pop 
in haar collectie heeft. Deze popjes zijn uitgebracht tussen 1966 en 1971 en zijn nu moei-
lijk te vinden. 

 
 
 
 

 
Afval Barbie 
De Barbies veranderden zeer vaak. Dan 
wordt er weer een ander soort vinyl ge-
bruikt voor het hoofd, dan weer wordt 
het lijf heel anders. Zo heeft Daniëlle 
een zogenaamde afval Barbie. Er waren 
dan nog wat hoofden of lijven over van 
eerdere producties en nog wat lappen 
stof voor de kleding. Daar werden dan 
toch nog Barbies van samengesteld. De 
Barbies werden voor $ 6 verkocht in de 
V.S., verpakt in een plastic zak, met een 
klein blaadje waarop stond Barbie. De 
combinatie van de Barbie die zij heeft is 
volgens haar uniek. De Barbie is ge-
kleed in de originele jurk, meestal was 
de jurk blauw en bij haar is die rose. 
 
 
 

 
Kleding 
Op deze foto staan de oudste Barbies uit de collectie 
van Daniëlle. Achter de kleine zwarte Carla pop staat 
een Barbie die vroeger van de moeder van Daniëlle is 
geweest en nog steeds de originele kleding draagt. 
Vooral van de kleding vindt Daniëlle het heel leuk als 
die ook origineel is, omdat het dan pas echt een ge-
heel is. Op rommelmarkten snuffelt ze vaak onder in 
dozen op zoek naar originele kleding van Barbies. Ze 
heeft nog veel Barbies liggen die geen kleding meer 
dragen en ze is altijd blij als ze er weer een aan kan 
kleden.  
 
Als u nog meer wilt weten over de verzameling van 
Daniëlle kunt u contact met haar opnemen via bar-
bie_disco@hotmail.com, of u kunt haar op 24 april 
2005 tussen 09.00 en 12.00 uur ontmoeten op de ver-
zamelbeurs in gemeenschapshuis De Brink in Eerde. 
 
door Hannie van Duynhoven,  
secretaresse van de afdeling Oost-Brabant 
 

 

Porseleinen Barbie
In 1986 produceert Mattel de eerste porseleinen 
Barbie. Daniëlle is ook bijzonder blij met de mooie 
porseleinen Barbie die ze eens voor haar verjaar-
dag van haar vriend kreeg. De Charleston Barbie 
uit 2001 werd aangekleed door de beroemde cou-
turier Bob Mackie. Het is een schitterende pop om 
te zien. 


