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littlemiss sunshine
De kleine meisjes kunnen nog maar nauwelijks 
lopen als ze op commando moeten dansen, zingen 
en lachen. De weg naar de top is zwaar voor  
een schoonheidskoningin. FOTOGRAFIE SUSAN ANDERSON
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ALEX (7) 
Miss Angelic Dolls 2008 
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KATY (5) 
Miss Universal Miss & Master 2008
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JACKLYN (7) 
Miss American Starlet 2008

Zit stil, 
mama 
moet 
even je 
beentjes 
scheren 
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RAELEE (8) 
Miss Diamond & Pearls 2009
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KRISTIN (5) 
Miss Talent Supreme 2008
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DESTINY (5) 
Miss Toddlers & Tiaras 2009
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MARY ASHTON (9) 
Miss Dream Girl USA 2009

164lLINDA.

Als kleine barbiepoppen reizen ze van staat naar staat, 
van wedstrijd naar wedstrijd, met maar één doel: het felbegeerde kristallen kroontje. Ieder weekend wordt er wel ergens in het zuiden van 

Amerika een Little Miss Buttercup, Glamour Doll USA of een National Tiny Miss Beauty georganiseerd. Peuters worden in glitterjurkjes met 

tutu’s gehesen en krijgen knalblauwe oogschaduw opgesmeerd. Meisjes van vijf jaar strijden om geldprijzen en auto’s. Zoals te zien is in de 

met een Emmy bekroonde documentaire Living Dolls: The Making of a Child Beauty Queen uit 2001, trainen de schoonheidskoninginnetjes 

uren per dag. Moeders drillen als sergeanten: “Schouders recht, kin omhoog en glimlachen!” 

Sinds de eerste kindermissverkiezing in 1960 in New Jersey, zijn de talentenshows in Amerika booming business. Op dit moment worden er 

25.000 per jaar georganiseerd, met een omzet van een biljoen dollar. Voor ieder onderdeel betalen ouders rond de honderd dollar inschrijfgeld. 

In verschillende leeftijdscategorieën worden de meisjes en een enkel jongetje van nul tot twaalf jaar beoordeeld op uiterlijk, kleding, zang en 

dans. Jurkjes en badpakjes worden op maat gemaakt. Om het vlassige kinderhaar te verbloemen, zijn highlights en hairextensions  noodzakelijk. 

Epileren van de wenkbrauwen en scheren van de benen is de normaalste zaak. En een serieuze 

kandidaat gaat regelmatig naar een salon voor een tanning spray. Het is een ramp als het kind 

net voor de wedstrijd een melktandje verliest. Weg is de strakke, blinkende glimlach. Gelukkig 

is ook daar iets op gevonden: de flipper. Een nepgebitje dat over de echte tanden wordt gezet. 

Uit een onderzoek van Hilary Levey, sociologe aan de Universiteit van Princeton, blijkt dat het 

bijna altijd de moeders zijn die hun kind pushen om mee te doen. Hun motivatie is het kind 

‘zelfverzekerder maken’. Of, zoals een moeder zegt: “Ik leer mijn dochter dat ze haar uiterlijk kan 

uitbuiten. Je moet in het leven grijpen wat je grijpen kunt.” 

De moord op de zesjarige JonBenét Ramsey in 1996 heeft de wereld wakker geschud. Haar lijkje 

werd verkracht gevonden in de kelder van haar huis. Voor haar dood sleepte ze met haar moeder, 

voormalig Miss West Virginia, de ene trofee na de andere in de wacht. De dader is tot op de 

dag van vandaag niet gevonden. De zaak heeft een ander licht geworpen op de wereld waarin 

kindvrouwtjes als seksidolen rondparaderen. Psychologen debatteren sindsdien over de vraag of 

het wel goed is voor de ontwikkeling van een kind. 

De beroemde fotografe Susan Anderson bezocht voor haar boek High Glitz: the Surreal World of 

Child Beauty Pageants (€ 14,95 bij amazon.com) talloze schoonheidswedstrijden. Ze legde alles 

vast: de vele uren die de kinderen doorbrengen voor de make-upspiegel, het eindeloze oefenen 

voor hun optreden. Haar commentaar: “Deze subcultuur laat zien hoe wij Amerikanen staan ten 

opzichte van schoonheid, succes en glamour.” Volgens de makers van de film Little Miss Sunshine 

(2006) is er geen twijfel over mogelijk dat kindermissverkiezingen gruwelijk zijn. In de film 

droomt Olive, een onschuldig, iets te dik meisje met een bril, van een kroontje. Ze heeft geen idee 

dat ze compleet uit de toon zal vallen tussen al die professioneel opgedirkte barbiepopjes. � TE
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