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Voorwoord

“To engage in critical postmodern research is to take part in a process of critical world making, 
guided by the shadowed outline of a dream of a world less conditioned by misery, suffering, 
and the politics of deceit. It is, in short, a pragmatics of hope in an age of cynical reason” 
(Kincheloe & McLaren, 2000, p. 303).

Het onderzoeksontwerp van dit proefschrift is ontstaan vanuit mijn biografische en maat-
schappelijke kenmerken, en wordt gedreven door maatschappelijk engagement. Ik heb dit 
onderzoek namelijk ontworpen en uitgevoerd als vrouw en als moeder van twee dochters in 
een westerse, sterk gemedialiseerde samenleving. De keuze het mediagebruik van opgroei-
ende jonge vrouwen te onderzoeken met een kritische blik is zeker ingegeven door deze rol-
len. Ik begon aan dit onderzoek met een aantal voornemens. Het eerste was nooit te zwichten 
voor het idee dat de werkelijkheid objectief te vatten is, laat staan de waarheid. Het tweede 
was strak in de gaten te houden dat onderzoek betekenisvol moet zijn voor het leven van 
alledag. Het derde was me te blijven herinneren dat ik mijn onderzoek uitvoer binnen het 
hoger beroepsonderwijs, een sprankelende omgeving die theorie altijd koppelt aan de prak-
tijk. Voornemens waaraan ik mij heb gehouden en die zes jaar later zijn ingebed in een veel 
steviger identiteit. Ik sta voor adolescenten die zoeken naar koers in hun leven. Ik geloof in de 
koppeling tussen onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk. Ik ben in de eerste plaats een 
idealist, maar wel met een stel kritische kijkers. Zo eentje die altijd blijft leren en ontwikkelen.
Dit proefschrift was er niet gekomen zonder een aantal mensen.

Dank je wel, Jeroen Dekker, voor je boodschap dat er altijd meer af is dan nog moet. 
Wilna Meijer, voor je boodschap dat ik het vooral op mijn manier moet doen. Peter Nikken, 
voor je boodschap dat een redenering zo goed is als haar onderbouwing. Mariske Bos,  
Nelleke van Dijk, Arlette van Essen, Inge Landman, Manou Kroese en Melinde Kunnen, voor jul-
lie tomeloze inzet en doorzettingsvermogen. Rob Kuijpers, voor de kans die je me gaf om als 
meisje van 24 in het hoger beroepsonderwijs te gaan lesgeven. Rinske Tolsma, voor de kans 
om onderzoeker te worden. Harald de Vries, voor het mij wegwijs maken in het hoger beroeps-
onderwijs (en soms in het leven), en Elske Siemonsma, voor het samen met me oplopen. Linda  
Greveling en Mandy Talhout, voor het minder ‘alleen’ maken van promoveren. Helprich ten 
Heuw en Marjolein Reijners, voor al jullie betrokkenheid. Loïs Mekkring, voor je inspiratie. 
Beatrijs Brouwer, voor die van jou.

Susannah en Renee Plooster, voor hoe vaak jullie me aan het lachen maken en de spie-
gels die jullie me voorhouden. Truus de Witte, voor alle ruggensteun en de mooie tekenin-
gen. Sarah Bogers, voor je vriendschap en het prachtige boekontwerp. Cees Baas, voor de 
wandelingen en het corrigeren van mijn Engelstalige samenvatting. Gert Schout, voor je kriti-
sche reflectie en het voorbeeld dat wetenschappers ook gewoon een leven kunnen hebben. 
Roely de Witte, voor het vasthouden aan het leven om ons tot bloei te zien komen. Dennis 
Mulder, Ferry Lamers, Annika Grootveld, Sabine Jurriëns, Melissa van Hoorn, Eefje Veenstra 
en Anneloes Snip, voor alle plezier en de vele gesprekken. 
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1. Een onderzoek naar kinderen, media en opvoeding

1.1 Inleiding

Het is mei 2020 en Nederland zit middenin de coronacrisis. Nooit eerder is zo zichtbaar en 
voelbaar geweest hoe afhankelijk we zijn geworden van technologie en media. Heel veel pro-
cessen in de samenleving kunnen op dit moment zo goed en kwaad als het gaat door blijven 
lopen met behulp van media. Men werkt zoveel mogelijk thuis op laptops, boodschappen wor-
den besteld via apps, met behulp van thuisbezorgd.nl probeert de horeca overeind te blijven, 
grootouders krijgen bezoek via beeldmedia als FaceTime, en kinderen krijgen afstandsonder-
wijs op mediadragers als Chromebooks en via interfaces als Microsoft Teams en Zoom. Door 
media kunnen kinderen dus ondanks een pandemie onderwijs blijven volgen.

Behalve voor onderwijs en werk zijn diezelfde media heel handig als oppas, om kinde-
ren bezig te houden terwijl ouders proberen door te werken, of simpelweg als middel tegen 
verveling in thuisisolatie. Ouders versoepelen in deze crisistijd de regels die ze hadden en 
laten hun kinderen veel meer vrij op beeldschermen (Mediawijzer.net, 2020). We wisten al 
dat kinderen op jonge leeftijd vele uren per dag spenderen aan media en dat deze cijfers 
stijgen naarmate kinderen ouder worden. In Nederland heeft de overgrote meerderheid van 
de kinderen al in het eerste levensjaar te maken met media in de vorm van boekjes lezen, 
televisie kijken, DVD/Blu-ray fi lms kijken en swipen op een tablet, zo blijkt uit een onderzoek 
onder ouders (Mediawijzer.net, 2018). Tegen de tienertijd is het mediagebruik in de vorm 
van kijken, luisteren, communiceren, lezen en gamen opgelopen tot zo’n acht uur per dag 
(Schaper, Wennekers & De Haan, 2019). 

De vele uren die jeugdigen per dag doorbrengen met media hebben een pedagogisch 
debat doen ontstaan over de vraag of dat wel zo goed is. Ook in de tweede helft van de 
18de eeuw hielden pedagogen zich onder invloed van het Verlichtingsdenken al bezig met 
de invloed die de (toen nog gedrukte) media zou hebben op de kinderziel. Er moesten spe-
ciaal voor kinderen gemaakte media komen, om hen van de volwassen wereld af te scher-
men (Valkenburg & Piotrowski, 2016). Tegelijkertijd werden deze media ingezet als opvoe-
dingsmiddel om bepaalde opvoedingsdoelen te bereiken als deugd en burgerschap, zoals 
bijvoorbeeld door Hieronijmus van Alphen in zijn gedichten voor kinderen (Parlevliet & Dekker, 
2013). De 20ste eeuw kent een aantal paradigmawisselingen in deze eeuwenoude discussie 
met in de jaren ‘60 een duidelijke verschuiving van het kind als kwetsbare mediagebruiker 
naar het idee dat kinderen juist mondig zijn en onder andere via media de wereld moeten 
leren kennen zoals die werkelijk is (Valkenburg & Piotrowski, 2016). Op dit paradigma kwam 
in de jaren ‘80 kritiek van psychologen en cultuurcritici zoals Postman (1982; 1985) en 
Meyrowitz (1986), die vonden dat kinderen door de opkomst van de media juist te snel werden 
geconfronteerd met de volwassen wereld.

Ook anno nu zijn er wetenschappers die zich zorgen maken over het mediagebruik van 
jeugdigen en dan vooral de prominente rol die het is gaan spelen in hun levens. Spitzer (2013) 
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bijvoorbeeld waarschuwde dat internet jeugdigen met een nog groeiend brein klaarstoomt 
voor dementie. Daarna verscheen Digiziek, een boek waarin Spitzer (2016) beweert dat veel-
vuldig mediagebruik het lichaam ziek en uiteindelijk zelfs kapot maakt. Rushkoff (2013) 
maakt zich zorgen over hoe de constante stroom van mediaprikkels de perceptie van tijd 
verandert en mensen angstig maakt. In zijn meest recente werk Team Human (2019) stelt 
hij dat technologie en commercialisering mensen isoleren en onderdrukken. Ook Carr (2011) 
maakt zich zorgen over het effect dat veelvuldig internetgebruik heeft op mensen en stelt dat 
onze capaciteit tot concentreren, beschouwen en refl ecteren daardoor achteruit gaat. Pérès 
(2017) roept mensen op om af en toe digitaal te ontgiften, om zo het gevoel tegen te gaan van 
rusteloosheid, gejaagdheid en stress waarmee veel mensen rondlopen en zelfs een digitale 
burn-out te voorkomen. Delfos (2008; 2009; 2012) stelt dat kinderen pas vanaf vier jaar in 
aanraking zouden moeten komen met het virtuele milieu en dan nog slechts in beperkte mate 
en met voldoende pedagogische begeleiding.

Kinderen, media en opvoeding, een veelbesproken vraagstuk, is ook het onderwerp van 
dit proefschrift. In dit eerste hoofdstuk schets ik hoe het opgroeien in een wereld vol media 
eruit ziet, waarbij ik uitkom op de rol van opvoeders en andere spelers in dit veld. Vervolgens 
behandel ik de hoofd- en deelvragen van dit proefschrift, waarna ik het methodologisch kader 
weergeef. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een vooruitblik op de vervolghoofdstukken.

1.2 Opgroeien in een wereld vol media

In deze paragraaf schets ik het mediagebruik van jeugdigen anno nu, waar hun voorkeuren 
naar uitgaan en waar de aantrekkingskracht van media vandaan komt. Vervolgens kijk ik naar 
de zorgen om de media-inhouden die dit mediagebruik met zich meebrengt. Daarbij stel ik de 
vraag hoe terecht die zorgen zijn, welke reële risico’s daarmee aan mediagebruik verbonden 
zijn en welke kansen het daarnaast biedt. Als laatste beschouw ik de rol die opvoeders en 
anderen spelen in het stimuleren van de mogelijkheden van media en het beschermen tegen 
de risico’s. 

Waar mogelijk geef ik speciale aandacht aan de Nederlandse situatie. Ik gebruik ook 
onderzoek dat is gedaan in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië en andere Europese 
landen. Deze landen worden gezien als exemplarisch voor de westerse wereld, maar zijn niet 
één op één te vergelijken met Nederland, omdat er verschillen zijn in bijvoorbeeld internetdek-
king of gebruik van bepaalde apps. Onderzoek uit andere westerse landen is dus nadrukkelijk 
bedoeld als aanvulling op en niet als vergelijking met de Nederlandse situatie.

1.2.1 Mediagebruik door jeugdigen

Enkele decennia geleden was het meten van mediagebruik relatief eenvoudig door vast te 
stellen hoe lang iemand televisie keek, naar de radio luisterde of een boek las. Tegenwoordig 
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is dat veel moeilijker omdat vormen van media steeds meer met elkaar versmolten raken en 
het lastiger dan voorheen is geworden om mediagebruik naar type medium in kaart bren-
gen. Uit een onderzoek naar het mediagebruik van kinderen in de Verenigde Staten (Rideout, 
Foehr & Roberts, 2010) bleek bijvoorbeeld dat kinderen op internet voornamelijk televisie 
keken. Dit mediagebruik tellen als internetgebruik zou dus een vertekend beeld geven van
wat kinderen daadwerkelijk aan het doen zijn. Omdat de grenzen tussen hardware en software 
steeds verder vervagen, dient de aandacht volgens Subrahmanyam en Greenfi eld (2012) meer 
uit te gaan naar toepassingen van media, in plaats van het vaak eerder in kaart gebrachte 
gebruik van mediadragers. 

Op basis van verschillende databronnen kan worden geconcludeerd dat televisiekijken 
nog steeds de hoofdactiviteit is voor alle leeftijdsgroepen wat betreft mediagebruik in zowel 
Nederland als daarbuiten (o.a. Schaper et al., 2019; Ofcom, 2018; Common Sense Media, 
2015; Rideout et al., 2010). Uit een onderzoek door Ofcom (2019) onder kinderen tussen 4 en 
16 jaar bleek dat televisiekijken steeds minder live gebeurt, en steeds meer vanaf platformen 
als YouTube en Netfl ix. Kinderen tussen 0 en 6 jaar kijken in Nederland volgens hun ouders 
gemiddeld een uur per dag televisie en een half uur DVD/Blu-ray (Mediawijzer.net, 2018). 
Van de Amerikaanse 8- tot 12-jarigen zegt 75% televisie te kijken op een gemiddelde dag 
en daar 2.21 uur aan te besteden. Voor de 13- tot 18-jarigen is dat 71% die 2.40 uur televisie 
kijkt (Common Sense Media, 2015). Ook muziek luisteren is een populaire non-interactieve 
activiteit. In het tijdsbestedingsonderzoek van SPOT (2015) zijn de 13- tot 19-jarigen de 
meest fervente muziekluisteraars met bijna een uur per dag. Bij de Amerikaanse tieners staat 
muziek luisteren qua populariteit bovenaan (Common Sense Media, 2015). Lezen is de derde 
vorm van non-interactief mediagebruik. In Nederland zijn vooral voor de allerjongsten lezen 
en voorgelezen worden gangbare tijdsbestedingen: in 84% van de huishoudens met kleine 
kinderen zeggen ouders dat er geregeld tot vaak wordt gelezen (Mediawijzer.net, 2018). Lezen 
wordt echter ook door oudere jeugdigen gedaan. De 13- tot 19-jarigen lezen gemiddeld rond 
de 20 minuten per dag (Schaper et al., 2019). Van de Amerikaanse 8- tot 12-jarigen zegt 27% 
elke dag te lezen voor het plezier, tegenover 19% van de 13- tot 18-jarigen. Over de gehele linie 
wordt ongeveer een half uur per dag gelezen. Door technologische ontwikkelingen kan lezen 
steeds meer gedaan worden op beeldschermen. Toch gebeurt verreweg het meeste lezen 
nog steeds vanaf papier (Common Sense Media, 2015; Schaper et al., 2019). Lezen is dus, 
ondanks de gangbare opvatting dat nieuwe media oudere vormen vervangen, niet verstoten 
door het gebruik van nieuwe media.

Een van de belangrijkste dingen waar jongeren zich op het internet mee bezighouden is 
het deelnemen aan interactieve, sociale media. Van de Nederlandse 14- tot 22-jarigen gaf in 
2019 94% aan WhatsApp te gebruiken, 78% Instagram en 71% Snapchat (Ruigrok NetPanel, 
2019). Van de Britse kinderen tussen 12 en 15 jaar heeft 70% een internetprofi el, tegenover 
20% van de 8- tot 11-jarigen (Ofcom, 2018). Op steeds jongere leeftijd beschikken kinderen 
over een mobiele telefoon. Van 2012 tot 2018 is het percentage Amerikaanse 13- tot 17-jarigen 
met een smartphone gestegen van 41% tot 89% (Rideout & Robb, 2018). In Nederland zegt 
95% van de jongeren tussen de 14 en 22 jaar een smartphone te gebruiken (Ruigrok NetPanel, 
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2019). En zelfs onder kleuters steeg het bezit van een kindermobieltje in de periode van 
2012 tot 2018 van 0 tot 8% (Nikken, 2019). Onder gaming, een andere vorm van interactief 
mediagebruik, wordt het spelen van videogames verstaan. De allerkleinsten spelen vooral 
educatieve spelletjes: met 58% staat deze activiteit in de top drie meest gebruikte media, aldus 
hun ouders (Mediawijzer.net, 2018). In Nederland, zo blijkt uit het tijdsbestedingsonderzoek 
van SPOT (2015), gamen de 13- tot 19-jarigen ongeveer drie kwartier per dag. 

Meisjes en jongens hebben verschillende mediavoorkeuren. Als het gaat om televisiekij-
ken gaan de voorkeuren van meisjes vaker uit naar televisieseries, soaps en reality televisie 
( Duits & De Bruyckere, 2013). Meisjes lezen meer dan jongens, vinden lezen leuker (Common 
Sense Media, 2015) en geven meer de voorkeur aan fi ctie en narratieven (Sullivan, 2004). 
In het bijzonder het genre adventure/fantasy is in de afgelopen decennia steeds populairder 
geworden onder meisjes (o.a. Blackford, 2004; Ames & Burcon, 2016). Onder dit genre vallen 
onder andere de razend populaire verfi lmde boekenreeksen Harry Potter, The Hunger Games 
en Divergent. Muziek is eveneens vooral populair onder meisjes (Common Sense Media, 
2015). Meisjes houden daarnaast, volgens een onderzoek van Christenson & Peterson (1988), 
van andere soorten muziek waarbij ze de voorkeur geven aan zachtere, meer mainstream vor-
men zoals popmuziek. Uit het onderzoek van Roberts, Foehr en Rideout (2005) bleek echter 
dat er geen signifi cante verschillen zijn in voorkeuren voor bepaalde genres tussen jongens en 
meisjes. Meisjes lopen voor in sociaal mediagebruik, van hen zegt 44% sociale media erg leuk 
te vinden, tegenover 29% van de jongens. Daarnaast zegt 64% van de meisjes sociale media 
dagelijks 2.22 uur lang te gebruiken ( Common Sense Media, 2015). Uit verschillende bronnen 
kan worden opgemaakt dat gaming meer een jongensactiviteit is (o.a. Andersen & Jingjing, 
2018; Common Sense Media, 2015; De Roos & Bot, 2009). Gemiddeld spelen jongens onge-
veer zeven uur per week langer dan meisjes (Ofcom, 2018). Ook in de voorkeur voor genres 
zitten verschillen. Hoewel beide seksen graag gewelddadige games spelen, geven jongens de 
voorkeur aan actie- en vechtspellen en avontuurspellen met realistisch geweld en meisjes aan 
spellen met fantasiegeweld (Funk & Buchman, 1996a; 1996b). 

De uses and gratifi cations theorie kijkt naar de manieren waarop mensen media 
gebruiken en wat dit gebruik hen oplevert. Ook wordt gekeken naar behoeften, voorkeuren 
en gebruikerspatronen (Rubin, 1981; 2008). Kortom, het brengt de functies die mediagebruik 
vervult in de levens van individuen in kaart. Rubin (2008) beschrijft deze functies als: vermaak/
ontsnapping, persoonlijke identiteit/sociaal gebruik en informatie/cognitie. Mediagebruik 
bevredigt dus bepaalde behoeften en kan bijdragen aan de ontwikkeling van jeugdigen. 
Een tweede manier van kijken naar de functies van mediagebruik is het onderscheid in 
instrumenteel gebruik, als het doelbewust en selectief zoeken van inhoud, en gebruik dat 
vanuit gewenning tot stand komt, als tijdverdrijf of ontsnapping (Rubin, 2008). 

Samenvattend kan worden gesteld dat mediagebruik een populaire tijdsbesteding 
is onder de jeugd die tegemoet komt aan bepaalde behoeften. Televisie kijken staat nog 
steeds bovenaan als meest geliefde activiteit. Daarnaast is muziek luisteren een populaire 
tijdsbesteding. Ook wordt er nog steeds gelezen, vooral door meisjes. Het zijn ook de meisjes 
die het meest aan sociale media doen. Jongens spelen veel meer games. Dit veelvuldige 
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mediagebruik brengt talloze media-inhouden met zich mee. Een van de antwoorden op de 
vraag of zoveel mediagebruik wel goed is voor kinderen wordt dan ook gezocht in empirisch 
onderzoek naar die inhouden en de effecten die ze hebben.

1.2.2 Media-inhouden en de effecten daarvan

Naar de effecten van drie typen media-inhouden, geweld, seksualisering en commercie, is veel 
onderzoek verricht. Als eerste is er geweld, dat kan worden omschreven als agressief gedrag 
van een duidelijk te omschrijven persoon of karakter. Geweld is alleen geweld wanneer het 
schade toebrengt, aan het lichaam, eigendom of de psyche van een persoon. Dit hoeft niet per 
se een andere persoon te zijn, ook zelfdoding en -mutilatie zijn in deze defi nitie vormen van 
geweld. Achter dit geweld schuilt een bepaald motief (Nikken, 2007a). 

In 2002 deden Smith, Nathanson en Wilson onderzoek naar geweld in televisieprogram-
ma’s. Zij vonden, verdeeld over de gehele dag, in 61% van de op de Amerikaanse televisie 
vertoonde programma’s geweld en concludeerden dat 32% van alle programma’s meer dan 
negen incidenten van geweld bevatten. Slechts in 3% van de programma’s was een antige-
welddadige boodschap te vinden. In kinderprogramma's, waaronder ook tekenfi lms, was een 
meer dan gemiddelde hoeveelheid geweld te vinden, namelijk in 80%. Kinderprogramma’s 
scoorden, met gemiddeld meer dan twaalf keer, het hoogst op aantal gewelddadige inter-
acties per uur. Het betreft hier over het algemeen vormen van geweld met een onrealistisch 
laag gehalte van schade aan het slachtoffer. In een meer recente studie van Gabrielli, Traore, 
Stoolmiller, Bergamini en Sargent (2016), waarbij geweld werd gedefi nieerd als intentioneel 
schade toebrengen aan een persoon of daarmee dreigen, werd in 70% van de programma’s 
geweld gevonden en concludeerden de onderzoekers dat geweld het gemakkelijkst van alle 
risicovolle inhouden door de mazen van classifi caties glipten. Zelfs in programma’s die wer-
den aangeraden voor kinderen vanaf 7 jaar was geweld te vinden. 

Naast televisie en fi lm kunnen muziekproducties een bron van geweld vormen, waar-
bij met name de muziekvideo's in het genre heavy metal en hiphop in het oog springen: in 
bijna één op de drie videoclips in deze genres wordt fysiek geweld vertoond (Smith & Boyson, 
2002). Ook reclames kunnen geweld bevatten. Jones, Cunningham en Gallagher (2013) von-
den in 83% van de door hun onderzochte reclames vormen van fysiek geweld. Uit een onder-
zoek van Coyne et al. (2011) blijkt dat zelfs jeugdliteratuur een hoge mate van geweld bevat. 
In alle 40 onderzochte bestsellers voor jeugdigen was geweld te vinden. 

Geweld in interactieve media verdient speciale aandacht, omdat dit geweld niet alleen 
getoond wordt maar ook virtueel wordt uitgevoerd door de mediagebruiker. In 2005 vonden 
Dill, Gentile, Richter en Dill in 60% van de door hun onderzochte games geweld als hoofdthema. 
Uit een in 2003 verrichte studie van Smith, Lachlan en Tamborini bleek dat 90% van de games 
voor kinderen van 13 jaar en ouder geweld bevatte. In het onderzoek van Haniger en Thompson 
(2005) was dit zelfs 98%. Internet brengt, naast dat het een verlengstuk is van andere media 
als televisie, nog een geweldsprobleem met zich mee: cyberpesten via sociale media. Bijna 
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8% van de Nederlandse jongeren tussen 15 en 25 jaar werd volgens het CBS in 2014 slacht-
offer van cyberpesten, waarbij de 15 tot 18-jarigen het vaakst met pesten werden geconfron-
teerd. De meest voorkomende vorm was laster (Nederlands Jeugdinstituut, 2017). Van de 
9- tot 16-jarigen werd 4% in 2010 online gepest, tegenover 7% die face-to-face werd gepest. 
In Europa is dezelfde trend te zien: 19% van de Europese jongeren is weleens offl ine gepest 
tegenover 6% online. 12% gaf aan weleens iemand offl ine te hebben gepest tegenover 3% 
online. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 19% van de kinderen cyberpesten en 18% geweldda-
dige inhouden risico’s vinden van online gaan (Livingstone, Haddon, Görzig & Ólafsson, 2011).

Naar de effecten van geweld op kinderen wordt al decennialang onderzoek gedaan. In 
een review uit 2015 vonden  Anderson, Bushman, Donnerstein, Hummer en Warburton afstom-
ping voor geweld in de echte wereld, een toename van agressieve gedachten, gevoelens en 
gedrag, en een afname in empathie en hulpvaardig gedrag. Uit het wereldberoemde Bobodoll-
onderzoek naar imitatie van gewelddadig gedrag blijkt dat omstandigheden een grote factor 
vormen. Zowel het verschil tussen live modellen en gefi lmde modellen als de sekse van de 
modellen zijn sterke voorspellers van imitatiegedrag (Bandura, Ross & Ross, 1963). Er is even-
eens sprake van sterkere beïnvloeding als personages worden gezien als opvallend, aantrek-
kelijk en functioneel van waarde (Bandura, 2009). Ook worden de effecten vergroot als jeugdi-
gen zich identifi ceren met het karakter (Schmitt, Anderson & Collins, 1999) of op het karakter 
willen lijken (Hoffner & Buchanan, 2005). Het zien van gewelddadige media kan ook leiden tot 
angstreacties, afhankelijk van een perceptie van realiteit en relevantie van het geweld (Van der 
Voort, 1997), persoonlijke ervaringen met geweld (Gross & Aday, 2003) en mediavoorkeuren 
(Hawkins & Pingree, 1981; Romer, Jamieson & Aday, 2003). 

Het tweede type media-inhouden dat de gemoederen van de samenleving en in het bij-
zonder die van ouders en onderzoekers bezighoudt is seksualisering. Er is sprake van seksua-
lisering als de waardigheid van een persoon alleen wordt afgemeten aan zijn of haar seksuele 
aantrekkelijkheid of seksueel gedrag, als een persoon wordt vergeleken met een maatstaf van 
fysieke aantrekkelijkheid die wordt gedefi nieerd als ‘sexy’, als een persoon seksueel geobjec-
tiveerd wordt en wordt gezien als ding voor seksueel gebruik, en als seksualiteit wordt opge-
legd op ongepaste wijze (Nikken, 2007b). In een inhoudsanalyse van 323 afl everingen van 
televisieprogramma’s vonden Gabrielli et al. (2016) in 53% van de gevallen seksuele inhouden. 
De aanwezigheid van deze inhouden steeg met het stijgen van de leeftijd waarop program-
ma’s waren gericht. Cougar, Hall, West en Hill (2011) deden onderzoek naar muziekteksten. 
Zij vergeleken seksualisering in muziekteksten vanaf de jaren ‘50 tot nu en vonden dat in 2009 
drie keer zoveel teksten seksueel getint waren dan in 1959. Ook muziekvideo’s kunnen een 
bron van seksualisering zijn. In 55% van de muziekvideo’s die werden getoond op televisie-
netwerken die geschikt werden bevonden voor kinderen werden seksueel getinte inhouden 
gevonden. De genres die eruit sprongen met de meeste seksualisering waren popmuziek, 
rhythm-and-blues, hiphop en dance. In een vergelijkende analyse van 1995 tot 2016 door 
Karsay, Mathes, Buchsteiner en Grosser (2019) was in bijna 12% van de videoclips sprake 
van zoenen, in bijna 9% van intiem aanraken en in ruim 8% van seksuele gemeenschap. Als 
het gaat om seksualisering op internet zegt tussen 42% (Wolak, Mitchell & Finkelhor, 2007) en 
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55% (Braun-Courville & Rojas, 2009) van de tieners in aanraking te zijn gekomen met seksueel 
expliciete websites. Door de komst van internet is pornografi e gemakkelijk online beschikbaar 
geworden en 22% van de jongens en meisjes die in 2010 werd gevraagd naar online risico’s 
noemden het tegenkomen van pornografi e als het grootste risico (Livingstone, Kirwil, Ponte 
& Staksrud, 2014). 

Achter seksualisering van media schuilt een ander fenomeen, het verschijnsel van ste-
reotype genderrollen in de media. Allereerst zijn in de media, ondanks een inhaalslag, minder 
vrouwen dan mannen te vinden (o.a. Greenberg & Worrell, 2007; Signorielli & Bacue, 1999). 
Vrouwen in de media zijn daarnaast jonger dan mannen (Signorielli, 2004), vervullen traditio-
nele en stereotype rollen (Lauzen, Dozier & Horan, 2008) en zijn voornamelijk blond (Davis, 
1990). Vrouwelijke personages met genderneutrale of mannelijke beroepen zijn niet getrouwd 
terwijl getrouwde vrouwen ofwel niet werken ofwel genderbevestigende beroepen uitvoeren 
(Signorielli & Kahlenberg, 2001). Vrouwen moeten daarnaast slank en goed gekleed zijn, en 
worden vaak afgebeeld als dramatisch, kattig en manipulatief. Mannen horen een gespierd en 
strak lichaam te hebben, geen emotie te laten zien en roekeloos gedrag te vertonen (Common 
Sense Media, 2013). Dezelfde patronen zijn te vinden in jeugdprogramma's (Baker & Raney, 
2007), educatieve programma's (Barner, 1999) en fi lms (Lauzen & Dozier, 2005). Games span-
nen de kroon als het gaat om genderstereotypering. Dietz (1998) vond in een inhoudsanalyse 
van 33 videogames dat vrouwen grotendeels afwezig waren. De vrouwen die voorkomen in 
games zijn of hulpeloze slachtoffers die gered moeten worden, of seksobjecten met hyper-
geseksualiseerde grote borsten en smalle tailles. Uit een inhoudsanalyse van 571 games die 
zijn uitgebracht tussen 1983 en 2014 bleek dat het aantal vrouwen steeg en, na een piek in de 
jaren ’90, minder geseksualiseerd worden gepresenteerd. Toch komen vrouwen nog steeds 
meer voor in secundaire dan primaire rollen en zijn in die gevallen nog wel veelal geseksuali-
seerd (Lynch, Tompkins, van Driel & Fritz, 2016). 

 In een meta-analyse van 18 grootschalige onderzoeken vonden Strasburger, Wilson & 
Jordan (2014) verschillende effecten van seksualisering. Het bekijken van seksuele inhouden 
hangt onder andere positief samen met stereotype ideeën over seks, recreatieve en permis-
sieve attitudes ten opzichte van seks en onrealistische ideeën over en gebruik van voorbe-
hoedsmiddelen. Bij al deze bevindingen gaat het uitsluitend om correlaties, dus de richting 
van beïnvloeding is niet eenduidig. Uit experimentele studies, waarbij wel uitspraken gedaan 
kunnen worden over de richting van beïnvloeding, bleek een effect van het zien van seksueel 
getinte inhouden op seksuele stereotypen en objectivering van vrouwen. Ook werden over-
eenkomsten gevonden met bovenstaande correlaties. Uit sporadisch verricht longitudinaal 
onderzoek blijkt dat blootstelling aan seksueel getinte media kan leiden tot seksueel gedrag 
op jongere leeftijd. Wright, Malamuth en Donnerstein (2012) vonden in hun meta-analyse cor-
relaties tussen blootstelling aan massamedia en naïeve overtuigingen over de risico’s van 
seksuele gedrag, positieve overtuigingen over promiscuïteit en recreatieve seks en meer ste-
reotype seksuele overtuigingen. Op het gebied van attitudes vonden zij meer permissieve atti-
tudes ten opzichte van seks en op het gebied van gedrag een start met seksuele activiteiten 
op jongere leeftijd, meer tienerzwangerschappen en meer seksueel overdraagbare aandoe-
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ningen. De literatuurstudie die Papadopoulos (2010) deed in opdracht van de Britse regering, 
bevestigt het geschetste beeld. Het zien van seksueel getinte inhouden leidt tot desensitisatie 
bij meisjes: ze raken eraan gewend en hebben na verloop van tijd minder bezwaren tegen 
geseksualiseerde beelden. Uit zelfrapportage van jongeren blijkt dat zij zelf een link zien tus-
sen het kijken van seksueel getinte media en hun gedrag. Vooral bij neerbuigende teksten is 
een link gevonden tussen muziek en op jongere leeftijd beginnen met seks. Papadopoulos 
vond een negatief effect van geïdealiseerde beelden in media op het lichaamsbeeld van meis-
jes en vrouwen. Een geseksualiseerd vrouwelijk ideaalbeeld hangt onder andere samen met 
een lager zelfvertrouwen, negatieve buien en depressie bij vrouwen en meisjes. Op jongens 
heeft het zien van geïdealiseerde, dunne vrouwbeelden het effect dat zij deze gaan zien als 
belangrijke kenmerken van vrouwen en dat zij er onrealistische verwachtingen ten opzichte 
van meisjes op nahouden. Uit een review van 20 jaar onderzoek naar effecten van het kijken 
naar pornografi e op adolescenten blijkt een samenhang met permissieve seksuele overtuigin-
gen, genderstereotype seksuele overtuigingen, het voorkomen van seksuele gemeenschap, 
meer ervaring met losse seksuele contacten en meer seksuele agressie (Peter & Valkenburg, 
2016).

Het derde type zorgwekkende media-inhouden komt voort uit marketing en reclame. In 
de term ‘marketing’ zit het woord markt; bij marketing wordt een product of merk naar de 
markt gebracht (Van Ginneken, 2011). Een van de vormen waarin marketing tot uiting komt 
is reclame, een vorm van massacommunicatie waarbij overtuigend bedoelde boodschap-
pen over de positieve aspecten van bepaalde producten worden ingezet om de ontvanger te 
beïnvloeden in zijn of haar koopgedrag (Young, 2011) en leefstijlkeuze (Linn, 2004). Kunkel 
en Castonguay (2012) vergeleken verschillende onderzoeken die in de Verenigde Staten zijn 
verricht naar blootstelling aan reclame via de televisie en komen tot de conclusie dat kin-
deren tussen de 13.000 en 30.000 reclames per jaar zien. Een groot deel van de reclames 
die kinderen te zien krijgen gaan over  voedingsproducten die laag zijn in voedingswaarde 
en hoog in calorieën (Powell, Szczypka, Chaloupka & Braunschweig, 2007). Daarnaast wordt 
voor meisjes vaak reclame gemaakt voor (Barbie)poppen en voor jongens voor videogames 
of actiefi guren (Kahlenberg & Hein, 2010). Reclame via televisie beperkt zich al lang niet meer 
tot de traditionele reclameblokken. Vanaf de jaren ‘80 werden televisieprogramma's voor 
kinderen gemaakt rondom speelgoed, zogenaamde program-length commercials (Thomas, 
2007). Televisieprogramma's worden gesponsord door bedrijven in ruil voor productplaatsing, 
zoals plaatsvond bij American Idol waarin de juryleden prominent in beeld Coca-Cola dron-
ken (Poggi & Schultz, 2014). Naast de televisie zijn tijdschriften een vorm van non-interac-
tieve media waarin veel reclame te vinden is, met gemiddeld 28 reclames per 100 pagina's 
(Cowburn & Boxer, 2007). 

Met de komst van nieuwe vormen van media kwamen nieuwe vormen van marketing. 
Verschillende vormen van media worden aan elkaar gekoppeld rondom een product, zoals 
bijvoorbeeld gebeurde bij Pokémon (Linn, 2004). Ook wordt informatie verzameld via internet 
om verschillende doelgroepen beter te leren kennen en daardoor beter te kunnen benaderen 
(Cai & Zhao, 2010). Er worden advergames ontwikkeld waarbij kinderen een spel spelen dat 
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volledig is gecreëerd rondom een product. Uit een onderzoek van Weber, Story en Harnack 
(2006) blijkt dat op 63% van de websites voor kinderen advergames te vinden zijn. Daarnaast 
worden in games reclames opgenomen, een nieuwe vorm van productplaatsing (Vitka, 2005). 
Naast het gebruik van technologie voor het overbrengen van reclame, worden ook mensen 
geworven via digitale media om reclame te verspreiden, voor zogenaamde virale marketing. 
Trendsetters wordt gevraagd nieuwe producten te promoten, ofwel via internet ofwel via de 
gemeenschappen waarin zij verkeren (Linn, 2004). Uit een onderzoek van Van Reijmersdal, 
Rozendaal, van der Groot en Metske (2019) blijkt dat kinderen onder de 12 moeite hebben met 
het herkennen van reclame op nieuwe mediaplatformen als YouTube.

De effecten van reclame worden vaak onderverdeeld in bedoelde of gewenste effecten 
en ongewenste effecten. Onder de bedoelde effecten wordt verstaan wat reclame in het 
algemeen tot doel heeft, zoals merkherkenning, attitudes ten aanzien van producten en 
productkeuzes (Valkenburg & Piotrowski, 2016). Merkherkenning ontwikkelt zich op hele 
jonge leeftijd: kinderen beginnen vanaf een jaar of twee merklogo’s te herkennen (Valkenburg 
en Buijzen, 2005). Het zien van reclames kan een positieve uitwerking hebben op hoe kinderen 
denken over producten, vooral als de reclames relevant worden gevonden voor het eigen leven 
(Gorn & Florsheim, 1985). Ook hangt het kijken naar reclames samen met de wens bepaalde 
producten te kopen (Buijzen & Valkenburg, 2000) en met het vragen om producten bij ouders 
(Buijzen & Valkenburg, 2003; Galst & White, 1976). Gezinsconfl icten als gevolg van het 
veelvuldig vragen om producten zijn een ongewenst effect van reclame. Naast gezins-
confl icten zijn samenhangen gevonden tussen het kijken naar reclames en materialistische 
opvattingen (Opree, Buijzen, van Reijmersdal & Valkenburg, 2014; Goldberg & Gorn, 1978), 
ongezonde eetgewoonten en obesitas (Institute of Medicine, 2006), onrealistische ideeën 
over wat al dan niet gezond is (Signorielli & Staples, 1997) en veel bezig zijn met uiterlijk 
(Martin & Kennedy, 1993; Richins, 1991; Tan, 1979). Met het stijgen van de leeftijd van kinderen 
wordt hun begrip van reclame genuanceerder en worden de effecten minder eenduidig en 
direct (Moore & Lutz, 2000). 

1.2.3 Een genuanceerd perspectief op media-inhouden

De beschreven effecten lijken te wijzen op grote gevaren in media-inhouden, maar ten eerste 
bestaan er naast zorgwekkende inhouden ook veel positieve media-inhouden. Zoals geweld-
dadig gedrag kan worden gestimuleerd door het bekijken van gewelddadige inhouden, kan 
pro-sociaal gedrag worden bevorderd door media met een pro-sociale boodschap (o.a. Prot 
et al., 2014; Greitemeyer & Osswald, 2011; Mares & Woodard, 2005). En terwijl uit veel onder-
zoeksresultaten blijkt dat seksueel getinte inhouden denkbeelden van jeugdigen negatief 
beïnvloeden, stelt Ferguson (2012) vast dat dit alleen het geval is als de vrouwelijke karakters 
zich onderdanig opstelden. Bij seksueel gewelddadige media met sterke vrouwelijke karak-
ters blijft een dergelijk effect uit. Ook als het gaat om games roepen Granic, Lobel en Engels 
(2014) op om naast negatieve effecten ook te kijken naar de vele met onderzoek aangetoonde 
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positieve effecten op cognitief, motivationeel, emotioneel en sociaal vlak. Daarnaast is vast-
gesteld dat educatieve media een positieve invloed kunnen hebben op de mate waarin kinde-
ren leren (Din & Calao, 2001). 

Een tweede punt is dat het bij zorgwekkende inhouden gaat om debatten met verschil-
lende standpunten. Volgens Ferguson en Beresin (2017) is er geen consensus over de effecten 
van mediageweld. Vooral als onderzoeken worden verricht buiten een experimentele setting 
zwakken de effecten af. Onderzoek op samenlevingsniveau wijst uit dat het aantal geweldsin-
cidenten niet is gestegen, maar juist is afgenomen in de afgelopen decennia, ondanks het 
bestaan van gewelddadige fi lms en games. Strasburger, Donnerstein en Bushman (2014) stel-
len op hun beurt vast dat het gebrek aan consensus vooral komt doordat effecten worden ont-
kend door het betrokken publiek en de media-industrie. Bushman, Gollwitzer en Cruz (2015) 
onderzochten de meningen van onderzoekers, kinderartsen en ouders en vonden dat zij het 
voornamelijk met elkaar eens zijn: blootstelling aan mediageweld kan agressie in kinderen 
verhogen, vooral als het gaat om fi lms en games. Waarmee zij het niet eens zijn is de stelling 
dat geweld in de media een grote factor is in het produceren van geweld in de echte wereld. 
Hooguit speelt het op de achtergrond mee. 

Ook over seksualisering wordt gediscussieerd. Bragg, Buckingham, Russel en Willet 
(2011) stellen dat er weinig echt onderzoek zit achter de claims dat seksualisering een nega-
tief effect heeft op kinderen. Bovendien vinden zij dat veel wordt gesproken over kinderen 
als passieve slachtoffers in plaats van de actieve betekenismakers die zij ook kunnen zijn. 
Ouders zien peer pressure als een grotere invloed, dus ook als het gaat om de invloed van sek-
sualisering wordt aan media slechts een marginale rol toegekend. Volgens Tsaliki (2015) past 
de paniek over seksualisering en pornografi e in de lange geschiedenis van morele paniek over 
media-invloed. Meisjes schetsen zelf een genuanceerd beeld over de invloed die seksualisering 
in media op hen heeft. Gill (2012) plaatst het debat over seksualisering in het zeer complexe 
feministische debat over empowerment. Aan de ene kant wordt gesteld dat het omarmen 
van seksualisering kan worden gezien als een vorm van empowerment. Aan de andere kant 
worden vrouwen en meisjes gezien als eeuwige slachtoffers. Zij benadrukt dat invloed niet 
hetzelfde is als imitatie, dat er niet één homogeen medium is, dat meisjes actieve consumen-
ten en producenten zijn en dat de context in het debat geheel wordt vergeten. 

Als het gaat om reclame en marketing is het meest opvallende debat dat wordt gevoerd 
het debat tussen onderzoekers en bedrijven. Over het algemeen komt vanuit bedrijven, en spe-
cifi ek vanuit marketeers, de boodschap naar voren dat kinderen nu eenmaal consumenten zijn 
(Buckingham, 2011), intelligent en wereldwijs (Linn, 2004). Anderzijds wordt een beeld duide-
lijk dat niet zo enthousiast door marketeers naar buiten wordt gebracht en waar onderzoekers 
op wijzen: het beeld van het kwetsbare kind en de marketeer die hier heel bewust op inspeelt. 
Kinderen worden gezien als een markt op zich, onder te verdelen in segmenten en voor elke 
groep worden andere marketingstrategieën gebruikt. Uit die strategieën blijkt dat marketeers 
zich wel degelijk bewust zijn van de kwetsbaarheid van kinderen. Schor (2004) beschrijft in 
haar publicatie Born to Buy de inzet van onderzoeksmethoden vanuit de wetenschap in mar-
keting aan kinderen. Etnografi sch onderzoek wordt ingezet door onder andere bij kinderen 
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thuis te kijken hoe ze omgaan met producten, tot aan shampoo in de badkamer toe. Kinderen 
worden ingehuurd door bedrijven voor het ontwikkelen van producten waarbij de kinderen wat 
zakgeld krijgen en de bedrijven miljoenen winst maken met de ideeën die deze kinderen heb-
ben gegenereerd. Onderzoek naar hersenen wordt gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe 
marketingstrategieën. En er wordt traditioneel onderzoek gebruikt, met telefonische of online 
surveys, vragenlijsten afgenomen in winkelcentra, tests en observaties. Schor merkt hierbij 
echter terecht op dat misschien de onderzoeksmethoden van de wetenschap zijn overgeno-
men, maar de ethische richtlijnen die door wetenschappers worden nageleefd niet.

Marketeers gebruiken ook inzichten uit de ontwikkelingspsychologie om te leren over de 
specifi eke behoeften, verlangens en onzekerheden van kinderen binnen bepaalde leeftijdsgroe-
pen, om daar vervolgens met marketingstrategieën op in te kunnen spelen. Voor jonge kinderen 
worden bijvoorbeeld altijd net iets oudere kinderen in reclames gecast, omdat bekend is dat 
kinderen tegen oudere kinderen opkijken. Bij adolescenten wordt vooral ingespeeld op onzeker-
heden, want “adolescent vulnerabilities provide grist for the profi t mill” (Linn, 2004, p. 25). 

Kort gezegd is een deel van de zorgen om media-inhouden terecht. Geweld, seksualise-
ring en ook moeilijk te herkennen marketing via media kunnen onder bepaalde omstandig-
heden jeugdigen negatief beïnvloeden. Er is echter geen sprake van een algemeen geldend 
negatief effect op alle kinderen en er zijn ook vele positieve inhouden die juist bijdragen aan 
het opgroeien van kinderen.

1.2.4 Kind en media door een ontwikkelingspsychologische bril

Behalve het kijken naar de prevalentie en mogelijke effecten van media-inhouden is ook het 
kijken naar de ontwikkeling van kinderen op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal en psycho-
logisch vlak een geaccepteerd kader in het denken over kinderen en media. Inzichten over 
levensfasen met bijbehorende thema’s in de kindertijd worden afgezet tegen de uitdagingen 
die zij tegenkomen in deze levensfasen als het gaat om mediagebruik. Een van de in het oog 
springende thema’s in de ontwikkelingspsychologie waarvan gedacht wordt dat mediagebruik 
er een grote rol in speelt, is de ontwikkeling van de identiteit, door Arnett (1995) omschreven 
als een van de functies van mediagebruik door jeugdigen. Volgens Sarbin (1997) leven we in 
een “story-shaped world” (p. 13) en worden identiteiten gevormd door deze verhalen, omdat 
ze de mogelijkheid bieden tot fantasieën over onszelf en ons handelen dat daar een gevolg 
van is. 

Non-interactieve media bieden talloze beelden, programma’s en activiteiten aan waarop 
jeugdigen hun waarden, overtuigingen, dromen en verwachtingen kunnen vormen. Media zijn 
hierin te beschouwen als een van de factoren van beïnvloeding, naast familie, vrienden, leef-
tijdsgenoten en autoriteiten (Huntemann & Morgan, 2012). Voorbeelden daarvan zijn narra-
tieve media, waarbij jeugdigen zich kunnen begeven in fantasiewerelden met karakters waar-
mee zij zich kunnen identifi ceren (Cohen, 2001) en muziek, waarmee zij een eigen publieke 
zelf kunnen ontwikkelen naast het gezin waarvan zij deel uitmaken (Larson, 1995). Het feit dat 
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muziek, en dan vooral de idolen in de muziekwereld, zo belangrijk zijn voor de identiteitsont-
wikkeling in de adolescentie leidt in elke generatie tot zorgen bij opvoeders (Ter Bogt, 2008). 

Naast deze non-interactieve vorm is er ook een interactieve vorm van mediagebruik, 
waarbij jongeren media gebruiken voor zelf-presentatie (Huffaker & Calvert, 2005), zelf-ex-
ploratie (Valkenburg, Schouten & Peter, 2005) en zich verhouden tot gemeenschappen en de 
samenleving (Goldman, Booker & McDermott, 2008). Livingstone (2008) wijst er daarbij op 
dat jongere adolescenten vooral bezig zijn met het presenteren van een zelf aan anderen, ter-
wijl oudere adolescenten vooral willen laten zien aan wie zij zich verbonden voelen. Volgens 
Weber en Mitchell (2008) zijn nieuwe technologieën een goede plaats om het onderzoek te 
starten naar antwoorden op de vragen die adolescenten hebben als ze hun identiteit gaan 
vormen. Zij noemen identiteitsformatie door middel van media een bricolage, een verzameling 
die toch één geheel vormt. Het is een proces evenals een product waarbij wordt geïmprovi-
seerd, geëxperimenteerd en gecombineerd, met individuele en sociale componenten. 

De achterliggende gedachte van het op deze manier toepassen van ontwikkelingspsycho-
logie op het vraagstuk van kinderen en media is dat kennis over de ontwikkeling van jeugdigen 
nodig is om hen te kunnen begeleiden bij hun mediagebruik (o.a. Valkenburg & Piotrowski, 
2016; Hogan, 2012). Krcmar (2015) wijst erop dat ook het onderzoek naar kinderen en media 
voor een groot gedeelte wordt bepaald door een ontwikkelingspsychologisch denkkader, 
zowel in epistemologische als in methodologische zin. Dit heeft geleid tot de assumpties 
dat kinderen en adolescenten fundamenteel anders zouden denken dan volwassenen, dat 
leeftijd de primaire variabele moet zijn in onderzoek en dat alle verschillen tussen kinderen 
zouden zijn toe te schrijven aan ontwikkeling. Dit zijn aannames die volgens Krcmar niet per 
defi nitie waar of onwaar, maar het is belangrijk te onderkennen dat veel onderzoek vanuit het 
westers perspectief door deze aannames wordt gekleurd. Kortom, ontwikkelingspsychologie 
wordt benut bij het kunnen identifi ceren van belangrijke thema’s die horen bij verschillende 
levensfasen en onderzoek te ontwerpen op basis van die thema’s. Uit deze thema’s wordt 
gedestilleerd wat mogelijke gevaren, gevoeligheden, kansen en krachten van verschillende 
vormen van media kunnen zijn.

1.2.5 Kansen en risico’s

Op basis van inzichten uit de ontwikkelingspsychologie en resultaten uit empirisch onder-
zoek worden kansen en risico’s van mediagebruik vastgesteld. In een expert opinion voor de 
Advies Commissie Jeugd, Geweld en Media (2005) beschreef Valkenburg zes knelpunten in 
het medialandschap die de kans op schadelijke invloed vergroten: commercialisering van het 
media-aanbod, het toenemende gebruik van media voor sociale interactie, de trend onder 
jongeren om media te gebruiken voor de defi niëring van hun psychologische identiteit, de 
verhoogde privacy van kinderen en daarmee het afnemen van ouderlijke supervisie, het ver-
vagen van de grenzen tussen fi ctie en realiteit in digitale media, en de toename van media 
multitasking onder jongeren. Nikken bracht in 2013 kansen en risico’s in kaart en zag kansen 
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van mediagebruik voor kinderen in het kunnen benutten van media voor hun socialisatie, het 
onderhouden van contacten met anderen, het verrijken van kennis en kunde en het reguleren 
van emoties. Risico’s laten zich onderverdelen in de hoeveelheid tijd die media opslokt en 
die dus niet meer besteed kan worden aan andere dingen als buitenspelen, en de risico’s die 
media-inhouden met zich meebrengen, zoals het geconfronteerd worden met geweld en por-
nografi e, het slachtoffer worden van misleidende commerciële praktijken, en privacykwesties 
in gegevensverstrekking. De American Academy of Pediatrics (2016) benoemt als voordelen 
van mediagebruik blootstelling aan nieuwe ideeën en informatie, burgerschapsparticipatie, 
samenwerking, het onderhouden van contacten met familieleden en vrienden, sociale inclusie 
van minderheden en het bevorderen van gezond gedrag. Risico’s zien zij in overgewicht door 
te weinig beweging, slaapgebrek, verslaving, afl eiding van huiswerk, ongezond gedrag door 
beïnvloeding, cyberpesten, sexting, en kindermisbruik. Livingstone et al. (2011) defi niëren 
een aantal risico’s die specifi ek bij nieuwe media horen: haat-, pro-anorexia- en zelfbeschadi-
ging-sites, drugforums, zelfmoordsites, identiteitsdiefstal, misbruik van persoonlijke informa-
tie en fi nancieel bedrog. 

Er zijn genderverschillen aan te wijzen in de risico’s van media. Jongens zijn meer 
geneigd offensieve of gewelddadige inhouden uit te zoeken, in aanraking te komen met 
pornografi sch materiaal, iemand offl ine op te zoeken die ze online hebben ontmoet en 
persoonlijke informatie te geven. Meisjes raken eerder overstuur van offensief, gewelddadig 
en pornografi sch materiaal, interacteren vaker online met onbekenden, ontvangen vaker 
ongewenste seksuele opmerkingen en worden vaker gevraagd persoonlijke informatie af te 
geven. Zowel jongens als meisjes lopen het risico online lastiggevallen of gepest te worden 
(Hasebrink, Livingstone, Haddon & Ólafsson, 2009).

Het perspectief van kansen en risico’s en ook het gegeven dat de meeste jeugdigen een groot 
deel van de dag achter beeldschermen doorbrengen, vragen om een genuanceerd pedago-
gisch debat. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen baat hebben bij mediagebruik en beschermd 
worden tegen de risico’s ervan? Het denken over kinderen en media wordt hiermee een opvoe-
dingsvraagstuk, waarin ouders en andere opvoeders een cruciale rol lijken te spelen. Zij kun-
nen immers door verschillende pedagogische interventies zorgen dat kinderen afgeschermd 
worden van ofwel beschermd worden tegen mogelijk schadelijke media-inhouden, maar ook in 
aanraking komen met media-inhouden waarvan zij leren of die een positieve invloed hebben op 
hun ontwikkeling (Nederlands Jeugdinstituut, 2020). Dit gebeurt bijvoorbeeld door het stellen 
van regels of het maken van afspraken. Ook kunnen zij met kinderen praten over media om een 
kritische blik te stimuleren of hen te wijzen op de positieve kanten. 

Naast opvoeders zijn er andere spelers in dit vraagstuk, zoals opvoedondersteuners die 
hulp kunnen bieden als mediaopvoeding niet vanzelf gaat (Nikken & Addink, 2011). Daarnaast 
worden vanaf een bepaalde leeftijd leeftijdsgenoten belangrijker in de levens van jeugdigen 
(o.a. Youniss & Smollar, 1985) en krijgen ook zij een begeleidende rol in het mediagebruik (o.a. 
Nathanson, 2001), door elkaar te wijzen op bepaalde inhouden of deze juist af te raden. 

Over dit vraagstuk van mediaopvoeding en de spelers die daarbij betrokken zijn gaat dit 
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proefschrift. Aan de basis van dit proefschrift ligt een centrale vraagstelling die wordt opge-
deeld in een aantal deelvragen.

1.3 Centrale vraagstelling en deelvragen

De centrale vraagstelling van het proefschrift luidt: Hoe kan in de opvoeding worden omge-
gaan met het mediagebruik van jeugdigen? Deze vraag valt uiteen in een viertal deelvragen. 
De eerste deelvraag komt voort uit de observatie dat zowel ouders als professionals opvoe-
dingsonzekerheid ervaren en vragen hebben over hoe mediaopvoeding vorm kan krijgen en de 
vooronderstelling dat dit zou kunnen worden veroorzaakt door een gebrekkige onderbouwing 
van de advisering. Daarom luidt de eerste deelvraag: Waarop is advisering op het gebied van 
mediaopvoeding gebaseerd?

De tweede deelvraag luidt: Wat is het mediagebruik van meisjes vanaf 12 jaar en hoe 
worden zij in dit gebruik begeleid door anderen? Hierbij is gespecifi eerd naar het in de jaren 
voorafgaand aan dit promotieonderzoek zeer populair geworden genre van adventure/fantasy-
verhalen, en naar sekse, leeftijd en regio, namelijk vrouwelijke adolescenten in Nederland. 

De derde deelvraag richt zich op de top drie van genoemde populaire adventure/fan-
tasy-verhalen en luidt: Welke discoursen op het gebied van representaties van de wereld, 
identiteitsontwikkeling en sociale relaties komen naar voren in drie populaire adventure/fan-
tasy-verhalen? Het betreft de naar het Nederlands vertaalde boekvorm van de later ook ver-
fi lmde verhalen van Harry Potter, The Hunger Games en Twilight.

De vierde onderzoeksvraag, waarin door middel van een specifi eke pedagogische theorie 
wordt gerefl ecteerd op de resultaten van het onderzoek naar de eerste drie onderzoeksvra-
gen, luidt: Hoe kan in de opvoeding worden omgegaan met het mediagebruik van jeugdigen 
op basis van inzichten uit de kritische pedagogiek?

 1.4 Methodologisch kader

Er is gebruik gemaakt van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden, 
namelijk inhoudsanalyse van advisering over mediaopvoeding, empirisch onderzoek naar het 
mediagebruik van jongvolwassen vrouwen in Nederland, kritische discoursanalyse van een 
drietal adventure/fantasy-verhalen en pedagogische theorievorming. In het vervolg van deze 
paragraaf wordt dit per deelvraag uitgewerkt. 

Voor de eerste deelvraag (waarop is advisering op het gebied van mediaopvoeding 
gebaseerd?), beschreven in hoofdstuk twee, is allereerst gebruik gemaakt van kwalitatieve
inhoudsanalyse (Altheide & Schneider, 2013). Uit een inventarisatie van ongeveer 150 advise-
rende bronnen zijn 62 bronnen select gekozen om nader te analyseren. Dit waren brochures, 
websites, boeken, posters en een onderzoeksrapport, die gericht zijn op ouders, professionals 
en ‘opvoeders algemeen’. Er is gebruik gemaakt van een analyseprotocol dat werd ontworpen 
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op basis van de onderzoeksvragen, een defi niëring van de begrippen en in de data zelf gevon-
den verschijnselen. Naast deze kwalitatieve inhoudsanalyse zijn interviews afgenomen bij zes 
adviseurs die auteurs waren van een of meerdere van de onderzochte bronnen. Er is gebruik 
gemaakt van half gestructureerde interviews met een topiclijst. Inhoudsanalyse en interviews 
zorgden samen voor de data om deelvraag één te kunnen beantwoorden. Dit deelonderzoek 
heeft plaatsgevonden tussen februari 2014 en juli 2015 met de inzet van zes studenten van 
de opleiding pedagogiek bij Hogeschool Windesheim, die onder mijn begeleiding op dit onder-
werp zijn afgestudeerd.

De tweede deelvraag (wat is het mediagebruik van meisjes vanaf 12 jaar en hoe worden zij 
in dit gebruik begeleid door anderen?), onderwerp van hoofdstuk drie, is onderzocht door mid-
del van een online survey met kwantitatieve en kwalitatieve elementen. Vanuit het Nederlandse 
EUpanel zijn 3685 vrouwen benaderd om mee te doen. Zij woonden allen in Nederland en waren 
tussen 21 en 25 jaar oud. 1099 van hen hebben de vragenlijst ingevuld, van wie 912 overble-
ven na inspectie van de data. Zij hebben vragen beantwoord over hun consumptie van adven-
ture/fantasy-verhalen gedurende hun middelbare schooltijd en studietijd, in de periode waarin 
zij ongeveer 12 tot 21 jaar oud waren. Het betrof vragen over hun interesse in adventure/fan-
tasy-verhalen, de redenen die zij hadden voor deze interesse, de personages uit de verhalen met 
voor hen een speciale betekenis, en de manier waarop zij tijdens hun adolescentie deze verha-
len samen beleefden met hun ouders, broers/zussen en vrienden. De vragen in de vragenlijst zijn 
gebaseerd op literatuur over samen beleven met en begeleiding door ouders en leeftijdsgenoten 
bij mediagebruik, literatuur over redenen voor het gebruik van media en een door mij uitgevoerd 
pilot-onderzoek waarin 73 vrouwelijke studenten tussen de 20 en 26 jaar open vragen hebben 
beantwoord over hun favoriete media tijdens de adolescentie. Ook is een aantal demografi -
sche gegevens verzameld. De kwantitatieve data die voortkwamen uit vragen met gesloten ant-
woordmogelijkheden in de survey zijn ingevoerd in SPSS en statistisch verwerkt. De kwalitatieve 
data uit open antwoordvelden zijn ondergebracht in een Excel-bestand en handmatig verwerkt. 
Dit deelonderzoek is uitgevoerd in de lente van 2016.

Voor het beantwoorden van de derde deelvraag (welke discoursen op het gebied van 
representaties van de wereld, identiteitsontwikkeling en sociale relaties komen naar voren 
in drie populaire adventure/fantasy-verhalen?), beschreven in hoofdstuk vier, heb ik gebruik 
gemaakt van kritische discoursanalyse (Fairclough, 1995). Uit het voor de voorgaande deel-
vraag verrichte onderzoek naar het mediagebruik van vrouwelijke adolescenten in Nederland 
bleken drie titels de absolute favorieten, namelijk Harry Potter, Twilight en The Hunger Games. 
De hoofdpersonen uit deze verhalen bleken daarnaast de meest genoemde personages die 
voor de respondenten een speciale betekenis hebben of hebben gehad. De drie boekense-
ries bestonden tezamen uit 14 boeken waarvan ik de 10 boeken heb geanalyseerd waarin 
de hoofdpersonen ongeveer even oud waren. De overige vier boeken betroffen de eerste in 
de Harry Potter boekenreeks, die ik alleen heb gelezen voor kennis van de volledigheid van 
het verhaal. Ik heb de boeken in de chronologische volgorde van het verhaal opgedeeld in 
passages die ik vervolgens heb geclusterd op overeenkomstige thema’s. Deze clusters heb ik 
nader geïnterpreteerd in het licht van de in de ontwikkelingspsychologie gebruikelijke manie-
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ren waarop de ontwikkeling van een identiteit zich tijdens de adolescentie kan voltrekken. De 
drie individuele zoektochten van de hoofdpersonen naar identiteit heb ik vervolgens tezamen 
beschouwd en geplaatst in de bredere context van de verhaallijnen. 

De vierde en laatste deelvraag (hoe kan in de opvoeding worden omgegaan met het 
mediagebruik van jeugdigen op basis van inzichten uit de kritische pedagogiek?) staat beschre-
ven in hoofdstuk vijf. Deze deelvraag heb ik beantwoord door middel van theorievorming (Pring, 
2010) op basis van refl ecties op het vraagstuk van mediaopvoeding met klassieke inzichten uit 
de pedagogiek van Paulo Freire. Voor dit deelonderzoek is eerst een analyse gemaakt van de 
belangrijkste thema’s uit Freire’s pedagogiek. Vervolgens heb ik met behulp van deze thema’s 
gerefl ecteerd op vraagstukken uit de eerste vier hoofdstukken en op actuele opvoedingsvraag-
stukken in de vorm van ‘stemmen’ uit de dagelijkse opvoedingspraktijk, om na te gaan in welke 
mate deze thema’s van waarde kunnen zijn in het denken over mediaopvoeding. 

1.5 Vooruitblik

Hoofdstuk twee gaat over mediaopvoeding en de ondersteuning daarvan. Ik begin met een  
beschrijving van wat in de literatuur bekend is over de zorgen die ouders hebben over het 
mediagebruik van hun kinderen, hoe mediaopvoeding gestalte krijgt in de dagelijkse opvoe-
dingspraktijk, wat wordt gezien als de uitkomst van een geslaagde mediaopvoeding en welke 
vormen van ondersteuning bij mediaopvoeding beschikbaar zijn. Daarna volgt een beschrij-
ving van het onderzoek dat ik heb gedaan naar advisering bij mediaopvoeding. 

Hoofdstuk drie gaat over de interesse in adventure/fantasy-verhalen van vrouwelijke ado-
lescenten in Nederland. Eerst geef ik een schets van wat in de literatuur bekend is over het 
mediagebruik van vrouwelijke adolescenten, de betekenis die deze media en de personages 
daarin voor hen hebben, de manier waarop zij hun mediagebruik samen beleven met anderen 
en de begeleiding die zij van hen krijgen. Daarna volgt de beschrijving van de resultaten uit de 
landelijke survey die is afgenomen onder vrouwelijke adolescenten in Nederland. 

 Hoofdstuk vier gaat over drie populaire adventure/fantasy-verhalen en de manier waarop 
de hoofdpersonen in deze verhalen vormgeven aan de ontwikkeling van hun identiteit. Dit 
hoofdstuk begint met een schets van de populariteit van en het eerdere verrichte onderzoek 
naar deze drie verhalen. Daarna volgt een beschouwing van de manier waarop hoofdpersonen 
Harry Potter (uit Harry Potter), Katniss Everdeen (uit The Hunger Games) en Bella Swan (uit 
Twilight) omgaan met exploratie en binding in het vormgeven van hun identiteit. 

 Hoofdstuk vijf biedt een kritisch-pedagogische kijk op het opgroeien en opvoeden van 
jeugdigen in een wereld vol media. Als eerste geef ik een introductie op de kritische pedago-
giek. Daarna blik ik terug op thema’s uit de voorgaande hoofdstukken met behulp van con-
cepten uit de pedagogiek van Freire. Vervolgens beschouw ik op eenzelfde manier praktische 
pedagogische vraagstukken in de vorm van stemmen uit de praktijk. Aan het woord komen 
jeugdigen, ouders en professionals, die zich bezighouden met de drie voor het voorgaande 
hoofdstuk onderzochte adventure/fantasy-verhalen. 
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2. Mediaopvoeding en de ondersteuning daarvan

2.1 Inleiding

In het voorgaande hoofdstuk werd beschreven dat mediagebruik een populaire tijdsbeste-
ding is onder jeugdigen, omdat het tegemoet komt aan bepaalde behoeften. Mediagebruik 
brengt mooie en leerzame inhouden met zich mee, maar daarnaast ook inhouden die nega-
tieve effecten kunnen hebben, zoals geweld, seks en commercie. Kind en media is daarom 
een populair thema in het opvoeddebat. Kranten en andere bronnen berichten met regelmaat 
over hoe kinderen door media beïnvloed worden, scholen houden ouderavonden over de risi-
co’s van sociale media en de wetenschap publiceert volop met sinds enkele jaren zelfs een 
speciaal aan kind en media gerelateerd internationaal peer-reviewed tijdschrift The Journal 
of Children and Media. Met behulp van het vele verrichte onderzoek en toegepaste ontwikke-
lingspsychologie zijn er kansen en risico’s vastgesteld. Opvoeders worden gewezen op hun 
taak ervoor te zorgen dat kinderen de vruchten plukken van de mogelijkheden die media bie-
den maar tegelijkertijd beschermd worden tegen de risico’s. 

Over ouders en andere opvoeders gaat dit hoofdstuk. Als eerste wordt beschreven wat in 
de literatuur naar voren komt over de zorgen die ouders hebben als het gaat om het mediage-
bruik van hun kinderen en hun eigen rol daarin, de vraag of deze zorgen mogelijk komen door 
een generatiekloof op het gebied van mediagebruik, de wijze waarop mediaopvoeding vorm 
krijgt in de dagelijkse praktijk, mediageletterdheid als doel van mediaopvoeding, en de ver-
schillende manieren waarop ouders worden geholpen in het bereiken van dat doel met onder 
andere een groot aanbod aan schriftelijke advisering. Vervolgens wordt door middel van 
kwalitatieve inhoudsanalyse vastgesteld wat beschikbaar is aan adviserend materiaal voor 
ouders en professionals, wat hierin wordt geadviseerd, waarop deze advisering is gebaseerd 
en in hoeverre binnen deze basis theoretische pedagogiek voorkomt. Daarnaast gebruik ik 
interviews om in kaart te brengen wat de pedagogische visies zijn van auteurs van advisering 
en waarop deze visies zijn gebaseerd. Hiermee beantwoord ik de eerste onderzoeksvraag: 
Waarop is advisering op het gebied van mediaopvoeding gebaseerd? 

2.2 Opvoeding in een wereld vol media

2.2.1 Ouderlijke zorgen over mediagebruik

Het lijkt soms alsof het leven voor ouders en kinderen vroeger allemaal veel gemakkelijker 
en overzichtelijker was, dat er enkele decennia geleden geen risico’s kleefden aan bijvoor-
beeld televisie kijken, en dat ouders het mediagebruik van hun kinderen toen nog probleem-
loos konden begeleiden. Niets is minder waar. Ook vroeger hadden ouders en opvoeders hun 
bedenkingen en twijfels over het gebruik van beeldschermen door hun kinderen (Schramm, 
Lyle & Parker, 1961; Himmelweit, Oppenheim & Vince, 1958). Wel is het media-aanbod enorm
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veranderd. De snelle veranderingen en de alomtegenwoordigheid van media leiden bij 
sommige ouders tot zorgen over het mediagebruik van hun kinderen. Uit onderzoek onder 
Nederlandse professionals in de opvoedingsondersteuning blijkt dat deze zorgen van ouders 
over media meestal terloops in een gesprek over andere opvoedingsvragen ter sprake komen. 
Het mediagebruik van kinderen is vrijwel nooit de hoofdvraag in gesprekken met deze profes-
sionals (Duimel & Meijering, 2013; Nikken & Addink, 2011). Daarnaast gaan vragen van ouders 
zelden over de eigen rol of de rol van de school, maar vooral over wat ‘normaal’ en ‘goed’ is. 
Ouders willen daarbij een goede onderbouwing van het antwoord (Duimel & Meijering, 2013). 
Ook Schubert en Eggert (2018) melden dat Duitse professionals in de jeugdhulp ervaren dat 
mediagebruik van kinderen vaak pas als probleem ter sprake komt als er in gesprekken met 
ouders naar gevraagd wordt, en dat het mediagebruik echt problematisch moet worden erva-
ren voordat ouders om hulp vragen.

Hoewel ouders weinig vragen stellen over mediaopvoeding, ervaren zij wel regelmatig 
twijfels en onzekerheden over mediagebruik in de dagelijkse opvoedingspraktijk en die zorgen 
lijken toe te nemen (Nikken & De Haan, 2015). Een verkenning door Sleeboom en Hermanns 
(2014) door middel van een online vragenlijst onder 327 ouders van jongeren van 12 tot 16 
jaar en jongvolwassenen van 17 tot 23 jaar laat zien dat twijfels over mediagebruik bovenaan 
staan ten opzichte van andere opvoedzorgen. Bijna driekwart van de ouders geeft aan zorgen 
te hebben over het mediagebruik van hun kinderen. Het gaat hen onder andere om regels en 
afspraken maken en nakomen, gezondheidsrisico’s, computerverslaving, wat normaal media- 
en internetgebruik is voor bepaalde leeftijden, pesten via sociale media, het vertekende beeld 
van relaties en seks in de media, veilig internetten en ten slotte met het kind kunnen over-
leggen over mediagebruik. Deze zorgen spelen meer bij moeders en bij ouders van jonge-
ren dan bij vaders en bij ouders van jongvolwassenen. Volgens vergelijkbaar onderzoek door 
Nikken en Markx (2014) onder 516 ouders met kinderen tot 12 jaar bestaat de top-10 van 30 
potentieel lastige opvoedsituaties, waarvan er 13 over media gingen, bijna alleen uit moei-
lijke media-situaties, met beeldscherm-‘verslaving’ als voornaamste zorg. Vervolgonderzoek 
van Nikken en Opree (2018) onder ouders met jonge kinderen laat een soortgelijk beeld zien. 
Tenminste 50% van de 1029 ondervraagde ouders geeft bij negen van de elf potentieel las-
tige opvoedingssituaties rondom mediagebruik aan dat zij daar zorgen over hebben. Deze 
zorgen gaan over online veiligheid (60%), het vaststellen van de maximale tijd die kinderen 
aan media mogen besteden per dag (58%), het vinden van goede websites, apps of spelletjes 
voor kinderen (57%), het binnen de perken houden van schermtijd van kinderen (55%), weten 
welke websites ongeschikt zijn (55%) en het kind kunnen helpen bij mediagebruik (54%). Zulke 
zorgen komen vaker voor bij ouders die met een negatieve blik naar media kijken, bij ouders 
die zich minder competente opvoeders voelen, en bij ouders met oudere, meer mediavaardige 
kinderen en met kinderen die op sociale media actief zijn. 

Ook buiten Nederland hebben ouders zorgen over het mediagebruik van hun kinderen. In 
Groot-Brittannië observeert Ofcom (2018) bij ouders met kinderen tot 15 jaar in vergelijking 
met voorgaande jaren een signifi cante stijging van zorgen en een afname van positieve atti-
tudes ten opzichte van media. Tenminste een vijfde van de ouders van 3- tot 4-jarigen en een 
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derde van de ouders van 5- tot 15-jarigen geeft aan zich zorgen te maken over de tijd die aan 
de media wordt besteed en over media-inhouden op televisie. Ouders van 5- tot 15-jarigen 
zijn ook bezorgd over online risico’s en over mobiele telefonie en games. Ook in de Verenigde 
Staten maken ouders zich vooral zorgen over schermverslaving (56%), te veel tijd online zijn 
(43%) en gebrek aan slaap door te veel mediagebruik (34%). Daarnaast hebben ouders vragen 
over ongepaste inhouden die kinderen op internet tegen kunnen komen. Afhankelijk van het 
medium, de inhoud en de leeftijd van het kind zegt tussen 30% en 51% van de ouders zich zor-
gen te maken over reclame en consumentisme, alcohol en drugs, grof taalgebruik, seksuele 
beelden en geweld (Common Sense Media, 2016; Rideout, 2007). Uit recent onderzoek van 
Rideout (2017) blijkt dat ouders van kinderen tussen 0 en 8 jaar voornamelijk zorgen hebben 
over geweld (78%), seksueel getinte inhouden (77%), te veel tijd doorbrengen op media (70%) 
en blootstelling aan materialisme en reclame (69%). 

Uit de bovenstaande schets van vragen, zorgen en onzekerheden van ouders over het 
mediagebruik van hun kinderen blijkt dat zij een vrij realistisch beeld hebben van de kansen 
en risico’s van media. Zij hebben zorgen over de medialisering van de jeugdfase in het alge-
meen (te veel, te lang, te vaak media gebruiken) en over media-inhouden, waarin de thema’s 
geweld, seksualisering en in mindere mate commercialisering duidelijk naar voren komen. 
Daarnaast is duidelijk geworden dat vragen en zorgen meegroeien met het opgroeien van 
kinderen. Vragen en zorgen groeien in aantal naarmate de leeftijd van kinderen stijgt, maar 
ook de aard van de vragen en zorgen verandert met het veranderen van het mediagebruik van 
kinderen. Enige voorzichtigheid in het interpreteren van onderzoek naar zorgen van ouders 
is echter op zijn plaats, omdat het stellen van de vraag de zorg kan oproepen, waar deze er 
mogelijk eerst niet was.

2.2.2 Generatiekloof? 

Een van de mogelijke oorzaken van de ervaren zorgen en twijfels van ouders is dat ouders 
minder kennis hebben van moderne media dan hun kinderen. Delfos (2012) gaf enkele jaren 
geleden nog aan dat hele generaties achterlopen vanwege de snelle ontwikkelingen in het 
medialandschap. En ook Valkenburg (2008) schreef over een gebrek aan kennis bij ouders, 
waardoor zij onvoldoende zicht hebben op wat er gaande is. Toch is het twijfelachtig of er 
werkelijk sprake is van een generatiekloof zoals Prensky (2001) die voorstelde van kinderen 
als digital natives en ouders als digital immigrants, al was het maar omdat het altijd zo is 
dat eerdere generaties zijn opgegroeid met andere media dan kinderen uit latere generaties. 
Bovendien gaat het volgens Weber en Mitchell (2008) bij het opvoeden om nog zoveel andere 
niet mediagerelateerde zaken dat onmogelijk gesproken kan worden van een digitale gene-
ratie. Of ouders en ook kinderen voldoende kennis van en ervaring met media hebben, lijkt 
eerder samen te hangen met opleidingsniveau en sociaaleconomische factoren in het gezin 
(o.a. Livingstone & Byrne, 2018; Mascheroni, Ponte & Jorge, 2018). 

Mogelijk wordt het gevoel van een generatiekloof verhoogd doordat media tegenwoordig 
steeds meer individueel gebruikt worden, al dan niet in dezelfde ruimte (Alexander, 2011). Ook 
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voor peuters en kleuters wordt het steeds gebruikelijker om zelfstandig media te gebruiken 
(Nikken, 2018; 2019). Als kinderen een televisiescherm op hun eigen slaapkamer hebben, 
kijken of gamen ze vaker alleen. Uit een Amerikaanse studie van Rideout, Foehr en Roberts 
(2010) blijkt dat dit voor 71% van de 8- tot 18-jarigen geldt. Daarnaast had 33% destijds toe-
gang tot internet op de eigen slaapkamer. In Nederland heeft 17% van de 0- tot 6-jarigen al 
een televisie op de eigen slaapkamer (Mediawijzer.net, 2018). Nu kinderen op steeds jongere 
leeftijd mobiele apparaten met internet tot hun beschikking hebben, is de verwachting dat dit 
in de afgelopen jaren alleen maar meer is geworden. Dit geldt in het bijzonder voor Nederland, 
waar de mobiele netwerken gelden als de beste en snelste van de wereld (Bremmer, 2019). 
Ouders verliezen dan het zicht op wat er gebeurt en kunnen minder gemakkelijk hun (jonge) 
kinderen bij het mediagebruik begeleiden. 

Het stijgend individueel gebruik betekent echter niet dat er sprake is van een generatie-
kloof. Net zoals legio kinderen tot diep in de nacht met hun smartphones bezig zijn (Kubey, 
Banerjee & Donovan, 2012), zijn er ook veel ouders die al dan niet tot grote ergernis van hun 
kinderen op elk moment van de dag e-mails beantwoorden of hun sociale media bijhouden 
(Schubert & Eggert, 2018). Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat de komst van moderne media 
is samengegaan met een afname van communicatie en een toename van gezinsconfl icten 
(o.a. Mesch, 2006; Kraut et al., 1998). En ook als de televisie in de woonkamer staat, heeft dat 
effect op gezinsinteracties. Ouders en kinderen interacteren minder met elkaar als de televisie 
aan staat dan wanneer deze uit staat (Kirkorian, Pempek, Murphy, Schmidt & Anderson, 2009). 
Recent onderzoek van Livingstone et al. (2018) laat daarentegen zien dat in gezinnen veelvul-
dig samen gepraat, gespeeld en gelezen wordt. Ook ondernemen ouders gezamenlijk aller-
lei activiteiten met hun kinderen, waaronder samen sporten, winkelen, erop uit trekken, eten 
en media gebruiken. Samen televisie kijken wordt ervaren als een activiteit die het gezin bij 
elkaar brengt. De aanwezigheid van media kan daarom samen gaan met een intensivering van 
onderlinge communicatie en kwaliteit van het sociale netwerk (Kraut et al., 2002). Uit onder-
zoek van Livingstone, Blum-Ross, Pavlick en Ólafsson (2018) blijkt dat gezinnen het internet 
actief gebruiken om gezamenlijk te leren. Daarnaast kunnen digitale media families dichter 
bij elkaar brengen omdat het hen mogelijkheden biedt contact te houden via e-mail, het sturen 
van berichten, videochat en sociale netwerken. Kortom, media kunnen zowel gezinsleden ver-
delen en communicatie doen dalen als gezinsleden verbinden en communicatie bevorderen.

Het onderzoek naar de generatiekloof tussen volwassenen en jeugdigen toont dus een 
genuanceerd beeld. Er zijn weliswaar kloven zichtbaar, maar niet per se tussen dé jeugdi-
gen en dé volwassenen. Desalniettemin kunnen ouders in de dagelijkse mediaopvoeding wel 
een generatiekloof ervaren. Ongeveer een op de vijf ouders van 5- tot 15-jarigen in Groot-
Brittannië geeft aan niet genoeg van het internet af te weten om hun kind te helpen bij online 
veiligheid, iets dat toeneemt naarmate de kinderen in het gezin ouder zijn (Ofcom, 2013). In 
Nederland hebben vooral lager opgeleide ouders, ouders met een lager inkomen en alleen-
staande ouders de meeste twijfels over hun opvoedcompetenties op het gebied van media 
(Nikken & Markx, 2014; Nikken & Opree, 2018). Ouders geven aan dat ze veilig internetten 
moeilijk te begeleiden vinden, omdat ze niet kunnen putten uit eigen ervaringen (Sleeboom & 
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Hermanns, 2014; Duimel & Meijering, 2013). Britse ouders zeggen mediaopvoeding moeilijk te 
vinden, omdat ze het gevoel hebben dat kwesties rond mediaopvoeding en media-risico’s zich 
snel ontwikkelen, wat vooral bij ouders die zich minder zeker voelen leidt tot een gevoel van 
hulpeloosheid (Ofcom, 2012). Daarnaast kunnen ouders volgens Livingstone et al. (2018) met 
veel andere opvoedingsvragen wel terecht bij hun eigen ouders, omdat die ervaring hebben 
met vergelijkbare vraagstukken, maar als het gaat om mediavraagstukken niet. 

In het benadrukken van een generatiekloof schuilt een gevaar: men kan erin gaan gelo-
ven en daarmee een kloof creëren. Normale zorgen, opvoedingsvragen of onzekerheden kun-
nen dan verworden tot een onoverkomelijk probleem in de opvoeding en ouderlijke inmenging 
in het mediagebruik van kinderen in de weg gaan staan. Gelukkig valt dit mee. Veel ouders 
blijken, al dan niet bewust, actief betrokken te zijn bij het begeleiden van het mediagebruik 
van hun kinderen. Uit een onderzoek dat de Britse organisatie Ofcom deed onder ouders blijkt 
dat zij ouderlijke interventie in mediagebruik van kinderen zien als iets belangrijks (Ofcom, 
2012). Ouders willen kinderen beschermen tegen de risico’s die media met zich meebrengen 
en stimuleren dat kinderen de vruchten plukken van de positieve effecten, aldus Livingstone 
et al. (2018).

2.2.3 Mediaopvoeding

Het gangbare theoretisch kader voor het in kaart brengen van ouderlijke interventies en 
begeleiding van kinderen is de parental mediation theorie (Nikken, 2017). Deze theorie kent 
overigens geen eenduidige defi nitie van het begrip. Soms ligt de nadruk op het tegengaan 
van negatieve effecten van mediagebruik. Schofi eld Clark (2011) spreekt bijvoorbeeld van 
verschillende interpersoonlijke communicatiestrategieën van ouders die zij inzetten om deze 
negatieve effecten in het leven van kinderen te begeleiden en verzachten. Andere defi nities 
zijn gericht op het bevorderen van positieve effecten en weer andere zijn neutraal, zoals de 
defi nitie van Livingstone & Helsper (2008) die parental mediation defi niëren als het managen 
van de relatie tussen kinderen en media. Ook zijn wetenschappers het oneens over welke vor-
men van begeleiding door ouders wel en welke niet tot de mediaopvoeding moeten worden 
gerekend (Nikken, 2017). Sommige onderzoekers vinden dat de mediaopvoeding zich moet 
beperken tot alle bewuste acties van ouders die gericht zijn op het wijzer en kritischer maken 
van hun kinderen via instructies, onderricht en het bespreken van normen en waarden (o.a. 
Weintraub Austin, 2001). Andere wetenschappers stellen dat niet alleen bewuste, maar ook 
onbewuste acties van ouders onderdeel zijn van de mediaopvoeding, omdat die allemaal een 
effect hebben op het opgroeien van kinderen en hoe zij tegenover media staan (o.a. Warren, 
2001). 

In Nederland wordt doorgaans aangehaakt bij de bredere opvatting van mediaopvoe-
ding. Het Nederlands Jeugdinstituut (2020) spreekt dan ook van “alle bewuste en onbewuste 
handelingen waarmee ouders er voor zorgen dat hun kinderen media uiteindelijk zelfstandig 
kunnen gebruiken. Dat betekent dat kinderen: hun tijdsbesteding met media zelf in de gaten 
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kunnen houden; informatie die ze in de media tegenkomen begrijpen. Ze doorzien wat waar, 
onwaar en waardevol is; zelf respectvol informatie kunnen uitdragen via de media en weten 
hoe media invloed kunnen uitoefenen”. Het is de vraag of de hoge lat in deze defi nitie voor 
ouders haalbaar is. In de praktijk gaat het er vooral om kinderen en jongeren te leren op ver-
standige wijze om te gaan met media.

Onderzoek binnen de parental mediation theorie heeft uitgewezen dat ouders in de dage-
lijkse opvoedpraktijk verschillende mediaopvoedstrategieën kunnen hanteren. Meestal wor-
den drie traditionele vormen van begeleiding1 onderscheiden, te weten restrictieve begeleiding 
(regels stellen en afspraken maken), actieve of evaluatieve begeleiding (media bespreken, 
aangeven wat er goed en slecht aan is en aanleren hoe informatie moet worden geïnterpre-
teerd) en gezamenlijk gebruik (samen televisiekijken, gamen of surfen op het internet) (o.a. 
Nikken, 2017; Valkenburg, Krcmar, Peeters & Marseille, 1999). 

Restrictie is een vaak toegepaste strategie. 77% van de Amerikaanse ouders geeft aan 
regels te hebben over welke media-inhouden hun kinderen mogen bekijken. Deze regels wor-
den soepeler met het stijgen van de leeftijd van kinderen: 88% van de ouders van 8- tot 12-jari-
gen heeft regels tegenover 67% van de ouders met kinderen tussen 13 en 18 jaar. Vooral 
jongere ouders en moeders hanteren regels. Naast regels over inhouden hanteren ouders 
regels over de tijd die besteed mag worden aan media (59%). Deze regels worden consequen-
ter gehanteerd bij jongere kinderen dan bij oudere (Common Sense Media, 2016). In Groot-
Brittannië zegt 88% van de ouders van 5- tot 7-jarigen en 89% van de ouders van 8- tot 11-jari-
gen regels te hebben over wat wel en niet online gedaan mag worden. Voor de 3- tot 4-jarigen 
en de 12- tot 15-jarigen zijn deze percentages lager, namelijk 75% en 80% (Ofcom, 2017). 

Naast het stellen van regels wordt met kinderen gepraat over media-inhouden en ook nu 
vooral door moeders en vooral met jongere kinderen (Common Sense Media, 2016). Door de 
ouders in het onderzoek van Livingstone et al. (2018) wordt juist meer gepraat met tieners. 
Van de Britse ouders zegt 85% met kinderen tussen de 5 en 15 jaar te hebben gepraat over 
online veiligheid. Voor ouders met 3- tot 4-jarigen is dit een stuk lager, namelijk 26%, omdat 
bij het internetgebruik deze leeftijdscategorie eerder nauwlettend in de gaten wordt gehouden 
dan dat wordt gepraat (Ofcom, 2017). Wel vinden ouders het lastig om de mediaopvoeding 
consequent vol te houden. Britse ouders geven beperkingen aan bij het optimaal in de gaten 
houden van het mediagebruik van hun kinderen: ze hebben het te druk, ze willen geen confl ic-
ten, ze hebben het gevoel niet genoeg van media af te weten om te weten wat er gaande is, 
ze voelen zich ongemakkelijk bij het praten over gevaren of hebben het gevoel kinderen op te 
jonge leeftijd bang te maken voor deze gevaren, ze willen de privacy van kinderen niet aantas-
ten, en ze willen niet ingrijpen zolang het goed lijkt te gaan (Ofcom, 2012). 

De mate waarin en de manier waarop ouders de verschillende mediaopvoedstrategieën 
in de dagelijkse opvoeding toepassen heeft effect op hoe kinderen met media omgaan en in 
hoeverre zij door die media beïnvloed worden. Volgens een overzicht van Mendoza (2009) 
heeft restrictieve begeleiding als belangrijk voordeel dat kinderen afgeschermd worden van 
mogelijk schadelijke of ongeschikte media-inhouden. Kinderen die worden beperkt in hun 
mediagebruik zijn bijvoorbeeld minder agressief (Nathanson, 1999), minder seksueel actief 
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(Fischer et al., 2009) en in het algemeen meer geletterd in hun mediagebruik (Desmond, 
Singer, Singer, Calam & Colimore, 1985). Of deze uitkomsten het directe gevolg zijn van de 
restrictieve mediaopvoeding, is vooralsnog echter onduidelijk. Mogelijk dragen restrictieve 
ouders uit dat via de media uitgedragen boodschappen niet per se nastrevenswaardig zijn en dat 
andere activiteiten dan mediagebruik beter voor kinderen zijn (Nathanson, 1999). Restrictieve 
begeleiding wordt vaak ingegeven door angst voor risico’s en gevaren en draagt uit zichzelf 
niet bij tot meer mediawijs of kritisch mediagebruik (Mendoza, 2009). Bovendien geldt dat een 
teveel aan restricties of een te autoritaire opvoedstijl zelfs averechts kan werken, vooral bij 
oudere kinderen (o.a. Nathanson, 2002; Shin en Hu, 2011). 

Ook bij gezamenlijk gebruik kent de medaille twee kanten. Enerzijds kan het samen 
gebruiken van bijvoorbeeld educatieve media de effecten daarvan op kinderen versterken. 
Kinderen leren meer van deze media, omdat gezamenlijk gebruik de boodschap uitdraagt dat 
wat vertoond wordt belangrijk is en het waard is om naar te kijken (Nathanson, 1999; 2001). 
Door dit verschijnsel kan gezamenlijk gebruik echter ook negatief uitpakken, met name als 
media gebruikt worden die eigenlijk niet geschikt zijn voor het kind, omdat een kind meekijkt 
of meedoet met door de ouder gekozen inhouden. Samen gewelddadige games spelen of 
een gewelddadige fi lm bekijken kan kinderen op die manier onbedoeld de boodschap mee-
geven dat het getoonde geweld acceptabel is (Nathanson, 2001). Een ander bijkomend nega-
tief effect van gezamenlijk mediagebruik is dat kinderen daardoor langer dan gewoonlijk tijd 
besteden aan media, waardoor andere activiteiten minder aandacht krijgen, en waardoor de 
kans toeneemt dat zij op latere leeftijd ook veel tijd aan media gaan besteden (Cingel & Krcmar, 
2013). Mendoza (2009) geeft dan ook aan dat gezamenlijk gebruik in haar optiek geen effec-
tieve opvoedstrategie is, omdat het niet of nauwelijks aanzet tot kritisch mediagebruik. 

Actieve begeleiding, tot slot, lijkt de meest effectieve strategie die ouders kunnen toe-
passen. Uit onderzoek blijkt dat deze vorm van begeleiding onder andere samenhangt met 
een hogere mate van kritisch denken (Weintraub Austin, 1993), minder agressieve reac-
ties op gewelddadige inhouden (Nathanson, 1999; 2004), minder positieve attitudes over 
gewelddadige inhoud (Nathanson & Cantor, 2000) en minder genderstereotype denkbeelden 
(Nathanson, Wilson, McGee & Sebastian, 2002). Bovendien blijken kinderen ook meer te kun-
nen leren van educatieve media bij actieve begeleiding (o.a. Valkenburg, Krcmar & De Roos, 
1998). 

De wijze waarop ouders aan mediaopvoeding doen is veranderd in de loop van de tijd. 
Ten eerste zijn ouders reeds geijkte strategieën door de snel veranderende technologieën op 
een nieuwe, aangepaste manier gaan toepassen. Gezamenlijk gebruik liep bijvoorbeeld altijd 
al gemakkelijk over in actieve begeleiding zodra ouders en kinderen tijdens het gezamenlijke 
gebruik over de inhoud met elkaar in gesprek raakten. Maar volgens Livingstone en Helsper 
(2008) moeten ouders tegenwoordig actieve begeleiding en gezamenlijk gebruik altijd combi-
neren omdat bijvoorbeeld smartphones en tablets door hun kleine beeldschermen vragen om 
een hoge graad van interactie. Gezamenlijk gebruik zonder direct aan te geven welke keuzes 
je maakt bij het bedienen van de techniek, of met wie je communiceert is volgens hen onmo-
gelijk. Zij opperen daarom co-actieve begeleiding als nieuwe strategie. 
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Met de komst van nieuwe, interactieve media zijn ouders ook andere, al bestaande 
vormen van begeleiding in hun mediaopvoeding gaan toepassen, zoals supervisie (van een 
afstand een oogje in het zeil houden als kinderen zelfstandig media gebruiken), monitoring
(na afl oop of op afstand controleren wat kinderen op het internet of sociale media gedaan 
hebben) en technische restrictie (fi lters en andere middelen inzetten om de tijd en inhouden 
die kinderen via media tot zich nemen te reguleren) (o.a. Nikken & Jansz, 2014; Sonck, Nikken 
& de Haan, 2013). Supervisie kan gezien worden als een minder actieve vorm van gezamenlijk 
gebruik, waarbij ouders bewust minder dicht op hun kind zitten (Nikken & Schols, 2015) en 
media eigenlijk inzetten als oppas om het kind bezig te houden of om de opvoedlast te verlich-
ten (Nikken, 2018). Supervisie komt vaker voor dan voorheen, omdat nieuwe media altijd en 
overal gebruikt kunnen worden. Voor ouders is het daardoor bijna niet meer te doen om media 
altijd samen met hun kinderen te gebruiken. Door een druk bestaan kiezen ouders tegenwoor-
dig ook vaker voor monitoring, waarbij ze al dan niet in overleg met de kinderen controleren 
wat hun kinderen op sociale media of op het internet hebben gedaan. Monitoring kan achteraf 
plaatsvinden, als kinderen hun smartphone hebben ingeleverd, of op afstand, als ouders via 
speciale apps inzicht krijgen in wat er op de telefoon of laptop van hun kind gebeurt. 

Ook Schofi eld Clark (2011) oppert, vanwege het veranderende medialandschap, een 
nieuwe vorm van begeleiding: participatief leren. De nieuwe interactieve media hebben er vol-
gens haar voor gezorgd dat de relatie tussen ouders en kinderen wezenlijk anders is gewor-
den. Zij vindt dan ook dat het denken over mediaopvoeding niet langer hoort uit te gaan van 
een eenzijdige richting van ouders naar kinderen, maar gebaseerd moet worden op een meer 
wederkerige relatie. Participatief leren is dan ook het samen leren van ouders en kinderen, in 
gezamenlijke dialoog. Zowel ouders als kinderen zijn volgens Schofi eld Clark zoekende, dus 
exploreren zij door middel van participatief leren gezamenlijk dit milieu. 

Het huidige mediation raamwerk gaat volgens Naab (2018) vooral uit van communica-
tieve interactie tussen ouders en kinderen en een bepaalde mate van cognitief begrip. De 
bekende drie vormen, en ook de vierde door Schofi eld Clark voorgestelde vorm, lijken daarom 
beter toepasbaar op kinderen die talig zijn. Voor actieve begeleiding moeten kinderen immers 
kunnen praten, en ook voor het begrijpen van restrictie of de boodschap die uitgaat van geza-
menlijk gebruik is taal nodig. Bij digitaal mediagebruik van baby’s en dreumesen gaat het vol-
gens Naab meer om trusteeship, waarbij de verantwoordelijkheid voor en de beschikking over 
mediadragers en -activiteiten bij de ouders ligt voor zolang het kind deze nog niet kan dragen. 
Trusteeship kan dus worden gezien als een vorm van pre-mediation. 

Kortom, het steeds veranderende medialandschap zorgt voor een continue vernieuwing 
van het mediagebruik van kinderen en dus ook de begeleiding van ouders daarbij. Het is 
daarom noodzakelijk het theoretisch kader van mediaopvoeding te blijven ontwikkelen, zoals 
ook De Haan, Nikken en Wennekers (2018) voorstellen.
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2.2.4 Mediageletterdheid 

De uitkomst van een geslaagde mediaopvoeding is dat kinderen geleerd hebben om zelfstan-
dig op een bewuste, verstandige manier om te gaan met media, oftewel dat ze mediageletterd 
(media literate) zijn. Ouders worden hierin ondersteund met allerlei projecten via instellingen 
als GGD’s en bibliotheken. Hoewel dit eenvoudig lijkt, is het wetenschappelijk debat over media-
geletterdheid als uitkomst van mediaopvoeding complex. Ten eerste zijn er naast mediage-
letterdheid in de loop der jaren allerlei andere termen geopperd die ongeveer op hetzelfde 
doelen, zoals media-educatie, digitale vaardigheid of digitale geletterdheid. Tegenwoordig 
wordt mediageletterdheid gezien als onderdeel van de 21ste-eeuwse vaardigheden die mensen 
nodig hebben om zich te kunnen bewegen in een steeds complexer wordende samenleving 
(Vermeulen & Vrieling-Teunter, 2017). Deze vaardigheden vallen in het advies van Platform 
Onderwijs2032 aan de staatssecretaris van OCW onder digitale geletterdheid, een van de 
beoogde kerndoelen van het toekomstig onderwijs (Platform Onderwijs2032, 2016). Ten 
tweede vallen onder deze paraplutermen allerlei competenties die de hedendaagse mediage-
bruiker zou moeten beheersen, bijvoorbeeld informatie kunnen interpreteren, inzicht hebben 
in hoe media geproduceerd worden, zich bewust zijn van de impact van media, media kunnen 
gebruiken om inzichten in zichzelf en de cultuur waarin hij/zij leeft te kunnen duiden, media-
boodschappen kunnen analyseren en bespreken, zelf effectieve en verantwoordelijke media-
boodschappen kunnen produceren, media-inhouden kunnen waarderen, mediaboodschappen 
kunnen begrijpen, interpreteren en construeren, en kunnen anticiperen op veranderingen in het 
medialandschap. Een probleem bij de geformuleerde competenties is dat er niet altijd con-
sensus is over wanneer iemand aan de competenties voldoet, hoe die competenties versterkt 
kunnen worden en welke rol ouders of leerkrachten daarin hebben. Competenties die nu met 
mediageletterdheid verbonden zijn, zijn dus lang niet altijd eenvoudig te operationaliseren of 
te koppelen aan de rol van opvoeders. Bovendien ligt ook nu, net als bij mediaopvoeding, de lat 
erg hoog, vooral voor het opgroeiende kind.

Een van de oorzaken van de onduidelijkheden rondom mediageletterdheid is dat er aller-
lei defi nities van in omloop zijn. Potter vulde in een artikel uit 2010, ‘The state of media liter-
acy’, alleen al tweeëneenhalve pagina met verschillende defi nities, iets wat hij later herhaalde 
met tientallen defi nities van wetenschappers, beroepsorganisaties, oudervertegenwoordigers 
en overheidsorganisaties, in een analyse van de effectiviteit van projecten voor mediagelet-
terdheid (Potter & Thai, 2019). Volgens Erstad en Amdam (2013) komen de grote verschillen 
tussen de defi nities door verschillen in wetenschappelijke disciplines. In de loop van de tijd 
zijn steeds meer spelers vanuit verschillende stromingen zich bezig gaan houden met onder-
zoek naar mediageletterdheid. 

Naast onduidelijkheden zijn er ook overeenkomsten vast te stellen tussen de verschil-
lende defi nities en raamwerken van waaruit mediageletterdheid gepositioneerd wordt. Zo 
destilleerde Potter (2010) uit de veelheid aan defi nities van media literacy vier gedeelde 
thema’s: 1) massamedia kunnen negatieve effecten op individuen hebben, 2) het doel van 
mediageletterdheid is mensen te helpen zichzelf tegen deze negatieve effecten te bescher-
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men, 3) mediageletterdheid komt niet vanzelf, maar moet worden ontwikkeld of geleerd, en 4) 
mediageletterdheid is multidimensionaal, wat inhoudt dat het ontwikkeld dient te worden op 
cognitief, emotioneel, esthetisch en moreel vlak. Potter positioneert zichzelf met dit overzicht 
aan de meer negatieve kant van het debat door een accent te leggen op het tegengaan van 
bedreigingen, iets waarop hij door Hobbs (2011) bekritiseerd wordt. Hobbs plaatst de indeling 
van Potter (2010) onder het protectionist perspectief waartegenover zij het empowerment 
perspectief zet dat volgens haar beter recht doet aan het plezier dat jeugdigen beleven aan 
mediagebruik en aan de nieuwe actieve rol die kinderen en jongeren hebben gekregen met 
moderne interactieve media. 

In Nederland is mediawijsheid sinds 2005 de gangbare term voor mediageletterdheid. 
In dat jaar is de term door de Raad voor Cultuur gelanceerd in het advies ‘Mediawijsheid, 
de ontwikkeling van nieuw burgerschap’ en omschreven als “het geheel van kennis, vaardig-
heden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in 
een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld” (2005, p. 18). De Raad 
voor Cultuur koos hiervoor, omdat ze vond dat mediageletterdheid niet alleen voor kinderen 
moest gelden, zoals voorheen het geval was met media-educatie via het onderwijs, en omdat 
media-initiatieven voorheen te veel op bescherming gericht waren. Het advies van de Raad 
voor Cultuur schaart zich dus achter de empowerment discours die ook Hobbs (2011) voor-
staat, en beschrijft mediawijsheid als 1) kennis (“de historische en ethische kennis die nodig 
is om media-boodschappen te kunnen interpreteren en waarderen”), 2) vaardigheden (“de 
technische en creatieve vaardigheden die nodig zijn om media te kunnen gebruiken”) en 3) 
mentaliteit (“de bereidheid om die kennis en vaardigheden in te zetten om hun eigen bewust-
heid (en de bewustheid van anderen) te vergroten”) (De Haan & Pijpers, 2010, p.20). 

Het advies van de Raad voor Cultuur heeft geleid tot het Netwerk Mediawijsheid, een net-
werk van allerlei spelers die zich bezighouden met projecten die mediawijsheid bevorderen. 
Grotendeels gaat het om praktische projecten die gericht zijn op versterking van de mediawijs-
heid van verschillende doelgroepen, maar deels ook om beleid of onderzoek naar aspecten 
van mediawijsheid, zoals mediagebruik, mediaontwikkeling en mediaopvoeding (Mediawijzer.
net, 2019a). Hoewel de Raad voor Cultuur erop inzette dat de aandacht voor mediawijsheid 
niet langer alleen op kinderen en onderwijs gericht moest zijn, is dit hoofdzakelijk toch zo 
gebleven, waarschijnlijk omdat een van de eerste acties van het Netwerk Mediawijsheid is 
geweest het concept mediawijsheid meetbaar te maken door een competentiemodel te ont-
wikkelen. Volgens dat model zou elke mediawijze burger idealiter tien competenties in vier 
hoofdgroepen (begrip, gebruik, communicatie en strategie) moeten beheersen. Omdat het 
onderwijs nog steeds wordt gezien als belangrijkste speler in het aanleren van kennis en vaar-
digheden, lag de keus voor de hand om die competenties door projecten in het onderwijs te 
bevorderen (Mediawijzer.net, 2019b). 
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2.2.5 Overheidsinterventies 

In Nederland is wettelijk bepaald dat minderjarigen niet geschaad mogen worden door media 
(art. 240a WvS). Er zijn twee classifi catiesystemen die daaraan moeten bijdragen. Ten eerste 
is er de Kijkwijzer, een systeem dat ouders adviseert tot welke leeftijd kinderen beter niet 
kunnen kijken naar bepaalde fi lms, video's, DVD's en televisieprogramma’s en vanwege welke 
inhouden (Kijkwijzer, 2020). Daarnaast is er PEGI (Pan-European Game Information), een ver-
gelijkbaar Europees classifi catiesysteem dat de toegang tot videospellen en online games 
reguleert (PEGI, 2013). Beide systemen zijn voor zover mogelijk gebaseerd op onderzoek naar 
de wensen van ouders en wetenschappelijke inzichten over mogelijke negatieve effecten van 
media, hoewel nooit met 100% zekerheid aan te geven is welke kinderen geschaad zouden 
kunnen worden (Valkenburg, Beentjes, Nikken & Tan, 2003). Ouders kunnen de classifi caties 
dus gebruiken als indicaties, maar moeten een eigen oordeel vellen over geschiktheid voor 
hun eigen kind. Omdat de Kijkwijzer wil meegaan met de snelle veranderingen in het media-
landschap kwam ze in november 2018 met de aanbeveling om de op dat moment hoogst 
mogelijke leeftijdscategorie van 16+ voortaan te splitsen in 15+ en 18+. Bovendien zou meer 
informatie moeten worden gegeven bij classifi caties en zouden ouders zelf mogen bepalen of 
een kind jonger dan 16 toch naar een bioscoopfi lm voor 16+ mag (Kijkwijzer, 2018). Ook zou 
Kijkwijzer willen dat YouTube wordt geclassifi ceerd, maar tot op heden wil YouTube daaraan 
niet meewerken (Sedee, 2018). 

Naast Kijkwijzer en PEGI, systemen die gezien kunnen worden als negatieve advisering 
(onder een bepaalde leeftijd is een fi lm of game niet geschikt vanwege bijvoorbeeld de aan-
wezigheid van seks of geweld), is Mediasmarties in het leven geroepen. Dit onafhankelijke, 
niet commerciële en in opdracht van de Ministeries van OCW en VWS ontwikkelde systeem 
moet ouders informeren over televisieseries, fi lms, games en apps die juist goed of leuk voor 
kinderen zijn, aansluitend op ontwikkelingsstadia en voorkeuren die horen bij bepaalde leeftij-
den (Mediasmarties, 2012). Mediasmarties is hiermee een vorm van positieve classifi catie en 
daarop gebaseerde advisering.

2.2.6 Mediaopvoedingsondersteuning

Een andere vorm van hulp bij mediaopvoeding is opvoedingsondersteuning. Van alle 
ouders die in het onderzoek van Sleeboom & Hermanns (2014) aangeven zorgen, vragen of 
problemen te hebben, zegt de helft behoefte te hebben aan steun om die problemen aan te 
pakken en heeft ruim de helft daarvan de ervaring dat de hulp die ze krijgen onvoldoende 
is. Professionele hulpbronnen als organisaties voor opvoedingsondersteuning, bibliotheken 
of de school worden eigenlijk alleen geraadpleegd door ouders die zeer urgente problemen 
ervaren en zich minder competent voelen (Nikken & De Haan, 2015). Het merendeel van de 
ouders vindt bij de (media)opvoeding dan ook vooral steun in het informele netwerk van familie, 
vrienden en kennissen (Nikken, 2019; Nikken & De Haan 2015; Nikken & Markx, 2014; Sleeboom 
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& Hermanns, 2014). Daarnaast vinden ouders antwoorden op hun vragen tegenwoordig op 
websites, maar geven aan het beoordelen van de betrouwbaarheid van informatie lastig te 
vinden. Door de veelheid aan informatie zien ouders vaak door de bomen het bos niet meer en 
wordt hun onzekerheid juist versterkt (Sleeboom & Hermanns, 2014). 

Als het gaat om mediaopvoeding hebben ouders vooral behoefte aan kant en klare 
richtlijnen en aan praktische kennis (Duimel & Meijering, 2013). Zij ontvangen graag een-voudig, 
duidelijk materiaal zoals een folder. Zulke middelen zijn echter lang niet altijd voorhanden. 
Als professionals goed willen informeren, signaleren, adviseren, begeleiden en doorverwijzen 
moet de opvoedingsondersteuning daarnaast beter afgestemd worden op de behoeften van 
ouders. Dit houdt bijvoorbeeld in dat professionals voor ouders duidelijk zichtbaar maken 
welke thema’s er spelen in mediaopvoeding, wat het belang van mediaopvoeding en de rol 
van ouders daarbij is, wat de invloed van het eigen mediagebruik op kinderen is, en welke 
invloeden media op kinderen kunnen hebben (Nikken & Addink, 2011). 

Voor veel beroepskrachten is het niet vanzelfsprekend dat zij ouders op deze manier 
kunnen ondersteunen. Ook professionals hebben behoefte aan toegankelijke en kwalitatief 
goede informatie over richtlijnen voor mediagebruik, onderzoeksresultaten, good practices, 
en cursusinformatie (Duimel & Meijering, 2013; Nikken & Addink, 2011). Bovendien zijn er op 
gemeentelijk niveau en in de wijk vaak allerlei obstakels die een gestructureerde informatie-
voorziening in de weg staan zoals te weinig aandacht voor mediawijsheid en mediaopvoe-
ding, te weinig materialen, confl icterende belangen van verschillende organisatie, en fragmen-
tatie, versnippering of een gebrek aan coördinatie in de samenwerking tussen organisaties 
(MiraMedia, 2017; Nikken & Jongmans, 2013). 

Kortom, de initiatieven om kinderen en andere burgers mediawijzer te maken en om ouders 
te helpen hun kinderen mediawijs te maken, zijn sinds het advies van de Raad voor Cultuur 
(2005) als paddenstoelen uit grond geschoten, met een breed aanbod aan experts, zzp’ers, 
commerciële bureaus en andere geïnteresseerden als resultaat. Het Netwerk Mediawijsheid 
telt meer dan 1.000 leden die allen de mediawijsheid willen versterken. Sinds enkele jaren 
richt het Netwerk zich ook op de rol die ouders hebben in de opvoeding en het gebruik van 
media in het gezin. Het Netwerk heeft hiertoe de zogenoemde Mediadiamant ontwikkeld, een 
wegwijzer-concept met vijf uitgangspunten die belangrijk zijn voor de mediaopvoeding: ple-
zier, veilig, samen, inhoud, en balans (Netwerk Mediawijsheid, 2020). De Mediadiamant sluit 
aan op de recentelijk ervaren toename van de behoefte die ouders hebben aan ondersteu-
ning bij het reguleren of begeleiden van het mediagebruik van hun kinderen. Het risico van 
deze bottom-up aanpak is echter dat de informatie en advisering van wisselende kwaliteit is, 
met soms aan elkaar tegengestelde boodschappen over wat bewust mediagebruik inhoudt. 
Fröling (2011) spreekt zelfs van “pedagogische en methodische oppervlakkigheid met betrek-
king tot mediawijsheid” (p. 160). 

Omdat het zowel voor ouders als voor professionals moeilijk is om in te schatten welke 
informatie over mediaopvoeding al dan niet betrouwbaar is, is het wenselijk om de beschik-
bare advisering voor ouders en professionals nader te onderzoeken. De onderzoeksvragen 
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daarbij zijn:

a) Wat is (anno 2014) het aanbod aan schriftelijke advisering op het gebied van 
  mediaopvoeding en wat wordt in dit aanbod geadviseerd aan ouders en professionals?
b) Welke praktische pedagogische aspecten, zoals doelen en middelen, komen naar  

  voren in dit aanbod?
c) Met welke vormen van kennis en/of theorie is dit aanbod onderbouwd?
d) Wat zijn de pedagogische visies van auteurs van dit aanbod en waarop zijn deze  

  visies gebaseerd?

Deze vragen worden in de volgende paragraaf nader besproken. Daarmee wordt deelvraag 1 
beantwoord: waarop is advisering op het gebied van mediaopvoeding gebaseerd? 

2.3 Advisering bij mediaopvoeding2

In dit deel van het onderzoek werden twee methoden gehanteerd, te weten een kwalitatieve 
inhoudsanalyse van schriftelijke advisering op het gebied van mediaopvoeding, gevolgd door 
interviews met auteurs die bij deze advisering betrokken waren. 

2.3.1 Methoden 

Schriftelijke advisering
Schriftelijke advisering over mediaopvoeding is een van de vormen van opvoedingsonder-
steuning. Schriftelijke advisering is erop gericht te voorkomen dat opvoedvragen uitgroeien 
tot opvoedingsproblemen (Burggraaf-Huiskes, 2011; Bakker, Blokland & Pannebakker, 1992). 
Opvoedingsondersteuning bij mediaopvoeding wordt gedefi nieerd als “de (professionele) 
ondersteuning van ouders bij mediaopvoeding zodat hun kinderen in de vrije tijd bewust, prettig 
en veilig om kunnen gaan met de media. Deze ondersteuning sluit aan op en maakt deel uit van 
de ondersteuning van andere opvoed- en opgroeiaspecten” (Nikken & Addink, 2011, p. 6). 

Voor een selectie van schriftelijke advisering werd gebruik gemaakt van onderwerps-
gericht literatuur zoeken met behulp van de sneeuwbalmethode. Bij de selectie golden ver-
schillende uitgangspunten. Ten eerste moest het gaan om tekstuele bronnen die bedoeld 
zijn om te adviseren en te informeren, zoals boeken, brochures en tijdschriften, maar ook 
websites die online teksten bevatten over mediaopvoeding en vragen of zorgen daarover. 
Een tweede uitgangspunt was bronnen te kiezen uit een ruime periode voorafgaand aan de 
dataverzameling in 2014. Door zo’n ruime periode te nemen is de kans op toevalligheden in 
de advisering, bijvoorbeeld omdat er een actueel typisch probleem speelt, aanzienlijk kleiner. 
Tegelijkertijd moest de periode ook weer niet te groot zijn om de selectie overzichtelijk te 
houden. Uiteindelijk is gekozen om bronnen te analyseren uit de periode 1995 tot 2014. Een 
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interessante bijkomstigheid is dat hiermee bronnen zijn meegenomen van de 10 jaar vooraf-
gaand aan het uitkomen van het mediawijsheid-advies van de Raad voor Cultuur (2005) en 
het decennium daarna. Ten derde moest de advisering gericht zijn op de mediaopvoeding van 
jeugdigen van 0 tot circa 23 jaar, het leeftijdsinterval dat in de ontwikkelingspsychologie wordt 
gehanteerd voor de jeugdfase. 

Gefaseerde verzameling van schriftelijke advisering 
De feitelijke verzameling van schriftelijke adviezen verliep in drie fasen. In de eerste fase is een 
aantal veel geraadpleegde informatieve websites bezocht als startpunt voor de selectie van 
schriftelijke advisering. Het ging om mijnkindonline.nl, cjg.nl, oudersonline.nl en opvoeden.nl. 
Van deze websites werd verwacht dat zij zouden verwijzen naar andere bronnen en de meest 
recente informatie zouden bevatten, omdat zij voortdurend werden geactualiseerd. Tijdens de 
eerste zoektocht die in 2014 plaatsvond zijn 86 bronnen gevonden die advisering bieden over 
vraagstukken rond mediaopvoeding of kind en media in het algemeen. Sommige bronnen zijn 
hoofdzakelijk op ouders gericht, andere voornamelijk op professionals of beroepskrachten, 
en weer andere op beide groepen. Ook werden bronnen gevonden waarvan de doelgroep niet 
duidelijk aangegeven was. 

Op basis van deze eerste zoektocht verrichtte het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een 
tweede verkenning naar schriftelijke advisering, waarbij een iets kortere publicatieperiode 
werd gehanteerd, namelijk van 2000 tot 2014, om vooral de meest actuele informatie op het 
gebied van kind en media te verzamelen. Het NJi gebruikte hierbij digitale zoekmachines en 
de sneeuwbalmethode voor het vinden van materialen en kwam uit op ongeveer 300 bronnen. 
Na een eerste screening van alle verzamelde bronnen bleven 150 potentiële bronnen over die 
specifi ek betrekking hebben op opvoedingsvragen over kind en media.  

De 150 geselecteerde bronnen werden opgenomen in een Exceldocument, waarin voor 
elke bron diverse kenmerken zijn opgenomen, zoals doelgroep, type document, publicatieda-
tum, auteurs en eventueel verbonden organisaties. De bronnen werden vervolgens onderver-
deeld in verschillende beoogde doelgroepen, namelijk ouders, professionals of ‘opvoeders 
algemeen’ wanneer meerdere categorieën opvoeders werden aangesproken of onduidelijk 
was om welke categorie opvoeders het ging. Dubbele bronnen werden verwijderd.

Om vervolgens tot een handzame selectie te komen van schriftelijke bronnen met advisering 
die nader onderzocht konden worden, werden in de derde fase uit het totaal van deze 150 
bronnen 62 gekozen. Voor deze uiteindelijke selectie gold dat er voldoende variatie moest zijn 
in de verschillende vormen waarin advisering werd aangeboden en dat alle doelgroepen waarop 
de advisering was gericht voldoende aan bod moesten komen. Tabel 1 geeft een overzicht van 
de uiteindelijke set van schriftelijke bronnen, de doelgroep waarop deze zijn gericht en de vorm 
waarin de advisering wordt aangeboden3. Voor deze selectie van 62 bronnen is vastgesteld 
wat in dit aanbod geadviseerd wordt, welke praktische pedagogische aspecten daarbij naar 
voren komen, en met welke vormen van kennis en theorie de adviezen worden onderbouwd (zie 
‘analyse’ voor de exacte formulering van analyse-eenheden). 
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Tabel 1: Aantal gevonden bronnen met advisering over kind en media naar doelgroep en vorm

Doelgroep Brochures Websites Boeken Posters Rapporten Totaal

Ouders 5 3 5 1 0 14

Professionals 9 6 6 0 1 22

‘Opvoeders 
  algemeen’

10 10 5 1 0

24 19 16 2 1 62

Analyse van schriftelijke advisering
De 62 geselecteerde schriftelijke bronnen werden kwalitatief onderzocht aan de hand van een 
analyseprotocol dat is geconstrueerd op basis van de deelvragen van dit onderzoek. Het ging 
hierbij onder andere om opvoedingsdoelen, opvoedingsmiddelen om deze doelen te bereiken 
en om opvoedingsvoorwaarden ofwel de omstandigheden en condities die opvoeding moge-
lijk maken (Malschaert & Traas, 2008). De voornaamste opvoedingsvoorwaarde is de peda-
gogische relatie (Spiecker, 1984), die kan bestaan tussen elke volwassene en elke jeugdige 
(Kuipers, 2008) mits gericht op het geven van steun en richting aan het proces van volwas-
senwording van de jeugdigen (Malschaert & Traas 2008). De wederkerige beïnvloeding binnen 
de pedagogische relatie vindt plaats in een ruimere context. Als specifi eke opvoedingsmilieus 
worden genoemd het gezin, de school, de buurt en leeftijdsgenoten. Ook media kunnen gezien 
worden als een opvoedingsmilieu, zoals Delfos al in 2009 voorstelde met de term ‘het virtuele 
milieu’, een milieu dat hoewel niet als opvoedingsmilieu bedoeld wel als zodanig kan functio-
neren. De genoemde aspecten, te weten de opvoedingscontext en milieus, -doelen, -middelen 
en -voorwaarden voor opvoeding zijn opgenomen in het analyseprotocol (zie bijlagen B en C). 

Analyse van de bronnen gebeurde iteratief, wat wil zeggen dat al tijdens de verschillende 
fasen van dataverzameling werd begonnen met coderen (Boeije, 2005). De bronnen werden 
eerst open gecodeerd, waarbij de data leidend waren om een lijst met codes te genereren. 
Tegelijkertijd werd het protocol verder ontwikkeld op basis van de genoemde pedagogische 
begrippen, zodat bij het vaststellen van belangrijke codes sprake was van theoretische sensi-
tiviteit. Tijdens de daaropvolgende fase van axiaal coderen werden eerder verzamelde codes 
geclusterd en gespecifi ceerd. Tegelijkertijd werd het protocol nog verder aangescherpt op 
basis van in de bronnen gevonden informatie, indien van toepassing. In het protocol werd bij-
voorbeeld opgenomen of pedagogische doelen, middelen en voorwaarden impliciet dan wel 
expliciet werden genoemd. Dit onderscheid bleek nodig om de interpretatie van de gegeven 
adviezen helder te krijgen. Vanaf het moment dat het analyseren van bronnen geen nieuwe 
aanvullingen meer opleverde voor het protocol, werd alleen nog selectief gecodeerd. In deze 
fase was het protocol leidend. Om de (interbeoordelaars)betrouwbaarheid van het onder-
zoek te garanderen is gebruik gemaakt van het vierogen principe: een aantal bronnen werd 
door twee onderzoekers geanalyseerd om bevindingen met elkaar te kunnen vergelijken. 

Brochures Websites Boeken Posters Rapporten

1 62

26
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Interviews met auteurs van advisering
Uit de inventarisatie van schriftelijke advisering op het gebied van mediaopvoeding bleek dat 
een aantal auteurs meerdere bronnen op zijn of haar naam had staan en dat deze auteurs 
onderling uiteenlopende visies op mediaopvoeding en advisering hadden. Door het in kaart 
brengen van de visies van deze auteurs en vooral ook waarop deze zijn gebaseerd, kon hier-
omtrent extra informatie verzameld worden. Er zijn 13 select gekozen auteurs benaderd voor 
een interview en zes4 auteurs gingen hier op in. 

Voorafgaand aan de interviews werd een topiclijst (zie bijlage D) opgesteld op basis 
van een defi niëring van het begrip pedagogische visie als het geheel aan opvattingen over 
de opvoeding van kinderen (Wit, 2013). Daarnaast werd de auteurs gevraagd naar moge-
lijke invloeden op hun pedagogische visies, zoals achtergronden in studie en werk. Voor de 
afname van deze half gestructureerde interviews werd het ui-model van Korthagen (2004) 
gebruikt. Vooral in het stellen van vragen over invloeden op de visies van auteurs bleek het 
waardevol om heen en weer te kunnen bewegen tussen de factoren omgeving, gedrag, com-
petenties, overtuigingen, identiteit en betrokkenheid. In een aantal gevallen bleek na het uit-
werken van de interviews dat enkele antwoorden om nadere verdieping vroegen, waarop de 
desbetreffende auteurs per e-mail zijn benaderd met het verzoek om die informatie alsnog 
aan te vullen. Hoewel niet alle auteurs hebben gereageerd op deze follow-up, was het moge-
lijk de kernelementen van alle visies in kaart te brengen. 

Van de zes interviews werden audio-opnames gemaakt die werden getranscribeerd. Deze 
teksten zijn ter goedkeuring opgestuurd naar de auteurs. Vervolgens werden de schriftelijke 
interviewverslagen geanalyseerd. Het coderen van de verslagen gebeurde op basis van de 
deelvragen van het onderzoek en bijbehorende defi niëring van begrippen. Tijdens het coderen 
werd wederom gebruik gemaakt van een iteratief proces van analyseren, waarbij rekening werd 
gehouden met nieuwe informatie die uit de data naar voren kwam. Ook bij deze inhoudsanaly-
ses werd gebruik gemaakt van het vierogen principe.

Analyse van de interviews 
De door de auteurs gegeven antwoorden werden als eerste gegroepeerd naar de elementen 
die onderdeel zijn van een pedagogische visie: kind, opvoeder, opvoeding en maatschappij. 
Daarnaast werden overige thema’s, achtergronden van auteurs en invloeden op hun visies 
in kaart gebracht. De door de auteurs in de interviews genoemde invloeden werden vergele-
ken met uit de literatuur bekende invloeden, om overeenkomsten en verschillen te bepalen. 
Volgens Wubs (2004), die onderzoek deed naar pedagogische advisering in adviesboeken 
tussen 1945 en 1999, werden in die tijd pedagogische visies bepaald door opvoedingsdoelen 
van deskundigen, inzichten uit de (ontwikkelings)psychologie, resultaten van wetenschappe-
lijk onderzoek, levensovertuiging, professie, maatschappelijk heersende normen en waarden, 
pedagogische idealen en (technologische) uitvindingen die de leefwereld veranderen.  Als 
laatste werden de pedagogische visies van de auteurs vergeleken met de tussen de jaren ’60 
en ’80 onderscheiden benaderingen in de pedagogiek, namelijk de geesteswetenschappelijke, 
empirisch-analytische en kritisch-emancipatorische (Meijer, 2001).
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2.3.2 Inhoudelijke adviezen

In fi guur 1 staan de meest genoemde adviezen weergegeven voor de verschillende doel-
groepen, te weten ouders, professionals en ‘opvoeders algemeen’5. Als eerste valt op dat een 
groot aantal adviezen aan alle drie doelgroepen wordt gegeven. Voor alle opvoeders wordt 
het belangrijk gevonden gesprekken aan te gaan en/of vragen te stellen aan jeugdigen over 
hun mediagebruik, al wordt in één bron voor ouders bij uitzondering gezegd dat er juist niet 
te veel gepraat moet worden over mediagebruik. Naast praten met jeugdigen wordt aan alle 
doelgroepen geadviseerd zich te verdiepen in de media die kinderen gebruiken, hulpmiddelen 
in te zetten waar nodig, regels te stellen, afspraken te maken en jeugdigen gedragsregels 
aan te leren. Daarnaast zijn enkele verschillen aan te wijzen. De adviezen die opvallend vaak 
worden gegeven aan ‘opvoeders algemeen’ zijn het zetten van praktische stappen voor het 
waarborgen van de veiligheid van jeugdigen en hen bewust te maken van hun mediagebruik 
als hen leren afstand te houden tot media, kritisch te kijken op internet en op verantwoorde-
lijke en veilige manier inhoud te plaatsen. Daarnaast wordt geadviseerd hen bewust te maken 
van risico’s, veiligheid en verantwoordelijkheid. Bij ouders en professionals komt het advies 
jeugdigen bewust te maken minder maar nog steeds relatief vaak voor. In 19 bronnen voor 
ouders wordt geadviseerd jeugdigen bewust te maken van onder andere risico’s, negatieve 
gevolgen, tijdsbesteding aan media en media-inhouden. Ook wordt gesproken over het wijzen 
van jeugdigen op gevaren, hen kritisch leren kijken naar websites, en hen duidelijk maken dat 
je nooit weet of wat op internetprofi elen staat waar is. In 13 bronnen voor professionals wordt 
gesproken over jeugdigen bewust maken, onder andere door hen te leren verantwoordelijk-
heid te nemen en te leren nadenken over hun eigen mediagedrag, hen te helpen ervaringen te 
plaatsen en verwerken en hen te leren zelfbewust gebruik te maken van positieve mogelijkhe-
den die media bieden. Vooral voor ‘opvoeders algemeen’ en ouders lijkt het bewust maken van 
jeugdigen eerder een beschermende handeling te zijn, gericht op de risico’s van mediagebruik. 
Alleen bij professionals worden ook de positieve kanten van mediagebruik belicht.

 Een tweede opvallend punt is dat adviezen over de eigen houding van opvoeders als 
enige het meest voorkomen bij professionals. In 17 van de 22 bronnen worden adviezen gege-
ven over de houding van de professional, namelijk verantwoordelijkheid en vertrouwen aan 
jeugdigen geven, regie aan jeugdigen geven, een veilige omgeving bieden, experimenteren/ 
ervaren/ refl ecteren, leren van fouten en bewust zijn van risico’s. Ook wordt gesproken over 
aandacht hebben voor media, het verduidelijken van de eigen rol, alert zijn, geen oordeel heb-
ben, het voortouw nemen, bewust zijn van kansen en risico’s, interesse tonen, media serieus 
nemen, refl ectie en evaluatie, gepaste terughoudendheid in gebruik van sociale media met kin-
deren, een open houding, doelen scherp hebben, ingrijpen als dat nodig is, nadenken en vertrou-
wen, en een positieve houding. Daarnaast wordt gesproken over fouten durven maken, een con-
structieve houding, cyberpesten serieus nemen, het niet noodzakelijk bijhouden van 
ontwikkelingen, kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen, ambitie stimuleren, niet verbie-
den, trots zijn op wat het kind kan, stimuleren, beschermen, een visie ontwikkelen, vroeg 
beginnen, een actieve houding, kinderen zelf media laten ontdekken, een kritische houding, 
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Figuur 1: Percentages van de twaalf meest gegeven adviezen in de bronnen 
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betrokken zijn en zorgen voor een goed pedagogisch klimaat. In deze adviezen schuilt een 
positieve kijk op media, zoals deze ook zichtbaar was in het bewust maken van jeugdigen. 

Als het gaat om de houding van de mediaopvoeder wordt in 17 bronnen aandacht gege-
ven aan de houding die ouders aan dienen te nemen, zoals alert zijn, zich openstellen, contact 
houden en kinderen serieus nemen, geborgenheid bieden en vertrouwen geven. Ook wordt 
gesproken over loslaten, serieus nemen, zelf bewust zijn, niet onzeker zijn, verantwoordelijk-
heid geven, niet veroordelen, normen en waarden aanleren, een positieve houding, aanmoe-
digen, interesse tonen, op tijd beginnen en discipline bijbrengen, niet verbieden, bewust zelf 
media gebruiken, in de buurt zijn, open staan, privacy van het kind respecteren, niet te snel zor-
gen maken, verheldering van de eigen rol, betrokken zijn, kritisch kijken, een begeleidende rol 
aannemen, begrijpen dat media horen bij het leven van kinderen, vertrouwen op kinderen, een 
open houding, alert zijn, op tijd ingrijpen, ruimte bieden, vertrouwen geven, gezond verstand 
gebruiken, consequent zijn, creatief gebruik stimuleren, niet boos worden, complimenteren 
als het goed gaat, verplaatsen in het kind, niet te veel begrenzen/overnemen, goed contact 
houden, geruststellen/beschermen, alert zijn, actie ondernemen, zelfsturing bijbrengen en 
vragen om erbij te mogen zitten. Als het gaat om de houding van ouders zijn beide kanten 
van mediagebruik duidelijk zichtbaar, zowel de positieve als de negatieve kant. Ook een besef 
van de zorgen die spelen bij ouders als het gaat om het mediagebruik van hun kinderen is 
zichtbaar in de adviezen.

In 7 van de 14 bronnen voor ‘opvoeders algemeen’ wordt gesproken over houdingsaspec-
ten als het bewust zijn van risico’s, het houden van een open communicatielijn, het zich afzij-
dig houden, het serieus nemen van media, het bewust zijn van kansen, het aannemen van een 
open houding, het goed luisteren naar kinderen, alert zijn en het innemen van een standpunt 
ten opzichte van mediagebruik. Ook wordt gesproken over niet doorslaan in afschermen of 
verbieden, opvoedingsverantwoordelijkheid delen, kinderen de leiding geven in het ontdekken 
van media, mediaopvoeding afstemmen op de bijbel, werken aan de pedagogische relatie, 
hulpmiddelen niet het werk laten doen, kalm blijven, interesse tonen, meegroeien, consequent 
en redelijk zijn, vertrouwen geven, een eigen koers varen in mediaopvoeding, verwachtingen 
duidelijk maken, bewust zijn van de eigen rol, relativeren, complimenteren als het goed gaat en 
begrip tonen zonder oordeel. Kortom, ook bij ‘opvoeders algemeen’ worden veel positieve kan-
ten van mediagebruik belicht als het gaat om de houding van de mediaopvoeder. 

Als derde valt op dat een aantal adviezen wordt gezien als het domein van ouders: het 
houden van toezicht op mediagebruik, media samen gebruiken met kinderen, en grenzen stel-
len aan mediagebruik. Enerzijds wordt hierin het actief in toom houden van mediagebruik 
bestempeld als een taak van ouders, wellicht omdat ouders eindverantwoordelijk zijn voor 
het welzijn van hun kinderen. Anderzijds worden ouders vooral geadviseerd gezamenlijk met 
hun kinderen media te gebruiken. De andere vormen van parental mediation worden meer 
evenredig aan de drie doelgroepen geadviseerd, namelijk regels stellen en afspraken maken 
als restrictieve begeleiding, en het gesprek aangaan en/of vragen stellen als actieve begelei-
ding. Ook het bewust maken van jeugdigen, zo blijkt uit de uitwerking ervan, valt onder actieve 
begeleiding.
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Omdat in de meest genoemde adviezen met name tussen ouders en professionals opvallende 
verschillen zichtbaar zijn, zijn in fi guur 2 de minder vaak genoemde adviezen aan deze twee 
doelgroepen in beeld gebracht. Het beschikbaar zijn voor jeugdigen als zij dit nodig hebben, 
het beperken van tijd die wordt gespendeerd aan media, hulp vragen bij problemen, en het 
bepalen van de geschiktheid van media, worden gezien als taken van ouders. Wederom is te 
zien dat ouders worden beschouwd als eindverantwoordelijk voor het mediagebruik van hun 
kinderen in bijvoorbeeld het beperken van de tijd en het bepalen van geschiktheid.

Figuur 2: Verschillen in percentages minder vaak genoemde adviezen aan ouders en professionals
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Het begeleiden van het mediagebruik van kinderen en het samenwerken met anderen die 
ook een rol spelen in het leven van kinderen worden gezien als taken van professionals. 
Logischerwijs worden ook lesideeën alleen aan professionals gegeven. Ook het zelf media-
wijs worden is iets dat alleen professionals moeten doen. Het is belangrijk daarbij te vermel-
den dat zelf mediawijs worden wordt aangeraden in zeven bronnen, maar dat in een bron 
wordt gezegd dat dit juist niet nodig is.

Bij het in kaart brengen van de adviezen is niet gedifferentieerd naar de leeftijden van 
jeugdigen waarvoor de adviezen gelden. Omdat in sommige bronnen echter expliciet sprake 
is van een afgebakende leeftijdscategorie, is gekeken of in deze bronnen de verschillende vor-
men van begeleiding voorkomen zoals deze bekend zijn in de parental mediation theorie en zo 
ja, voor welke leeftijden. Bij nadere inspectie van de data kon van 36 bronnen worden gezegd 
dat deze specifi ek zijn gericht op een bepaalde leeftijdscategorie jeugdigen. 
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Er werden amper verschillen gevonden in de geadviseerde vormen van begeleiding naar 
deze verschillende leeftijdscategorieën. De meest genoemde vormen zijn actieve begeleiding 
en restrictieve begeleiding. Zo wordt in drie van de zeven bronnen voor jonge kinderen tot 
een jaar of 6 geadviseerd beide vormen van begeleiding te gebruiken. Deze bronnen hebben 
‘opvoeders algemeen’ en professionals als doelgroep. In de vier bronnen voor ouders wordt 
in één bron geadviseerd alleen restrictie toe te passen, eveneens in één bron alleen media 
samen te gebruiken en in de overige twee bronnen worden alle drie vormen van begeleiding 
geadviseerd. 

Voor kinderen van ongeveer 6 tot 12 jaar wordt in twee van de 13 bronnen alleen geadvi-
seerd actieve begeleiding toe te passen, terwijl in vijf bronnen zowel wordt geadviseerd actief 
te begeleiden als restrictie toe te passen. In de overige zes bronnen worden de drie vormen 
van begeleiding geadviseerd, vier keer aan ‘opvoeders algemeen’ en twee keer aan ouders. 

Zestien bronnen zijn bedoeld voor 12-plussers, waarbij in elf bronnen een combinatie 
wordt besproken van restrictieve en actieve begeleiding. In één bron voor ‘opvoeders alge-
meen’ wordt geadviseerd alleen actief te begeleiden, en in vier bronnen worden alle drie vor-
men van begeleiding genoemd: drie keer aan professionals en een keer aan ouders. 

Kortom, de leeftijd van kinderen is geen beslissende factor in de vormen van begeleiding 
die door adviseurs aan opvoeders worden aangeraden. Wel zijn er kleine verschillen aan te 
wijzen in de doelgroepen waarop de advisering is gericht. In slechts een bron met adviezen 
aan ouders van jonge kinderen wordt als enige begeleidingsvorm het gezamenlijke mediage-
bruik genoemd. Voor de categorie kinderen tussen 6 en 12 jaar wordt deze vorm in combina-
tie met andere begeleidingsvormen geadviseerd aan ouders en ‘opvoeders algemeen’. Bij de 
12-plussers wordt gezamenlijk mediagebruik juist vaker geadviseerd aan professionals. 

2.3.3 Pedagogiek in de advisering

Het pedagogische denken in advisering over mediaopvoeding wordt praktijkgericht door het 
benoemen van de context en milieus6, opvoedingsdoelen, opvoedingsmiddelen en opvoe-
dingsvoorwaarden. Daarom werden deze aspecten in de bronnen voor de verschillende doel-
groepen in kaart gebracht.

Ouders
In de 26 bronnen met advisering voor ouders wordt het gezin genoemd in 24 bronnen, en de 
maatschappij en de school elk in elf bronnen. Leeftijdsgenoten komen voor in 14 bronnen en 
het christelijk milieu in een bron. Aan andere volwassenen in de levens van kinderen, zoals 
grootouders, wordt eenmaal gerefereerd, evenals aan de buurt. Ook broers en zussen, de 
kinderkamer, kennis van ouders en het ontwikkelingsniveau van kinderen worden elk eenmaal 
aangehaald. In bijna alle bronnen voor ouders wordt dus iets gezegd over de context en/of 
milieus waarbinnen mediaopvoeding gestalte krijgt.

In alle bronnen voor ouders worden doelen vermeld. Deze kunnen worden gegroepeerd 
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onder: eigen verantwoordelijkheid, bescherming en veiligheid, relaties en identiteit. Ook wor-
den genoemd: verbreden van kennis, weerbaar maken, zelfstandig leren werken, zelfver-
trouwen vergroten, zelfstandigheid vergroten, voorkomen van cyberpesten, bewustwording, 
sociale media verrijkend laten werken, ontwikkelen van gezond mediagebruik, een gezonde 
mediarelatie tussen ouders en kinderen, ervaren van plezier en genieten zonder sociale media, 
ervaren van rust, voorkomen van risicogedrag, kritisch leren zijn, sociaal leren handelen, leren 
relativeren, en het losmaken en creëren van een eigen ik. 

Middelen7 worden vermeld in alle bronnen voor ouders. Het gaat hierbij onder andere 
om technische hulpmiddelen, straffen, inzicht geven, regels en afspraken, gespreksvoering, 
en het stellen van grenzen. Opvallend is de hoeveelheid technische hulpmiddelen die worden 
beschreven in de bronnen, in vergelijking tot pedagogische middelen. 

Bij ouders komt de pedagogische relatie voor in alle bronnen. Het gaat voornamelijk om 
de omgang tussen de volwassene en het kind, en de invloed vanuit de volwassene op het kind. 
In een bron wordt dit de mediarelatie tussen ouders en kinderen genoemd. Andere genoemde 
voorwaarden zijn veiligheid, uitdaging, gehoorzaamheid en echtheid/authenticiteit. Daarnaast 
wordt in een groot aantal gevallen gesproken over de houding van de opvoeder: consequent 
zijn en veiligheid creëren. Ook het tonen van interesse wordt genoemd. 

In de bronnen voor ouders komen dus in alle gevallen doelen, middelen en voorwaarden 
voor. De context en/of milieus waarbinnen de advisering gestalte krijgt worden eveneens, 
maar minder vaak genoemd. 

Professionals
In de bronnen voor professionals wordt in 16 van de 22 gevallen gerefereerd aan de school en 
in 12 gevallen aan het gezin. Andere instellingen dan de school komen vijf keer voor, viermaal 
wordt gerefereerd aan de maatschappij, driemaal aan de leeftijd van leerlingen/kinderen en 
tweemaal aan de kennis van de professional. Elk eenmaal komen voor: de buurt/leeftijdsge-
noten en de behoeften van allochtone ouders. Ook in de bronnen voor professionals worden 
dus niet altijd de context en/of milieus gedefi nieerd waarbinnen mediaopvoeding gestalte 
krijgt.

In 18 van de 22 bronnen voor professionals worden opvoedingsdoelen besproken. Het 
gaat hierbij vooral om verantwoordelijkheid bij gebruik van media, aanleren van normen en 
waarden of gedragsregels, ontwikkelen van een kritische houding, bewust gebruik maken van 
media, mediawijs zijn of dit ontwikkelen, bevorderen van autonomie en het ontwikkelen van 
een eigen identiteit. Daarnaast worden genoemd veiligheid, zelfredzaamheid, meer kennis bij 
professionals, leerlingen leren refl ecteren, vergroten van inlevingsvermogen, leren zoeken en 
vinden van informatie en vorming op het gebied van burgerschap. In vier bronnen komen geen 
doelen voor. 

Middelen komen voor in 21 van de 22 geanalyseerde bronnen voor professionals als 
begeleiding, praten, regels, controle, afspraken, gezamenlijk mediagebruik, verantwoordelijk-
heid geven, verdiepen in de belevingswereld van jeugdigen, media-educatie, kritisch zijn, hulp-
middelen aanbieden en refl ectie, het opstellen van beleid, controle uitoefenen en begeleiding. 
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Ook worden veel praktische hulpmiddelen besproken in de bronnen. In een bron worden geen 
middelen beschreven. 

Bij professionals wordt de pedagogische relatie besproken in 19 van de 22 bronnen, in de 
vorm van het aangaan van een gesprek, het begeleiden van gebruik van media, de interactie 
tussen ouder en kind en het opbouwen van een band. Andere opvoedingsvoorwaarden komen 
voor in 17 bronnen, zoals kennis hebben van media. Voor scholen worden vooral de voor-
waarden uitdaging geven en veiligheid creëren genoemd. Andere voorwaarden die verschil-
lende keren langs komen zijn het vervullen van een voorbeeldfunctie door de leerkracht, een 
bepaalde houding van de leerkracht en aandacht schenken aan het thema mediaopvoeding. 
Ook het aansluiten bij de leefwereld van jeugdigen wordt genoemd. In drie bronnen worden 
geen voorwaarden beschreven. 

Kortom, doelen, middelen en voorwaarden komen voor in de meeste, zij het niet alle 
bronnen voor professionals.

‘Opvoeders algemeen’
In 11 van de 14 bronnen voor de doelgroep ‘opvoeders algemeen’ wordt gerefereerd aan de 
school en/of aan het gezin. In vijf bronnen wordt gerefereerd aan de maatschappij en in vier 
bronnen aan de buurt/leeftijdsgenoten. In elk een bron komen de volgende omgevingen voor: 
de overheid, de kinderkamer, de omgeving van het huis, de omgeving rondom het kind, de 
politie, en de kinderopvang. Kortom, niet in alle bronnen worden de context en/of milieus 
benoemd, maar waar dit gebeurt, komen school en gezin het meest voor.

Opvoedingsdoelen worden besproken in alle bronnen voor ‘opvoeders algemeen’. De 
meeste daarvan gaan over het vergroten van bewustzijn van nadelige gevolgen van media bij 
jeugdigen en opvoeders, het bewust zijn van mediaopvoeding bij opvoeders en leren op een 
veilige en verantwoorde manier om te gaan met media. Daarnaast worden bescherming, kin-
deren zich laten ontwikkelen, en het bevorderen van zelfstandigheid meermaals beschreven. 
Ook komen voor het leren nadenken over het gedrag, leren rekening houden met gevoelens 
van anderen, weerbaarheid, wederzijds vertrouwen tussen kinderen en volwassenen, leren 
wat aanvaardbaar seksueel gedrag is, empathie, het besef van grenzen van zichzelf en ande-
ren, en de inzet van media zodat deze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. 

Ook opvoedingsmiddelen worden genoemd in alle bronnen voor ‘opvoeders algemeen’. 
Het vaakst worden genoemd: het maken van afspraken en het stellen van regels, waarbij 
opvallend veel middelen zijn gericht op het voorkomen van negatieve gevolgen van media. De 
middelen praten, vragen stellen, samen gebruiken van media en interactie komen eveneens 
voor. Bewustwording van mediagebruik wordt bereikt door het maken van een dagboek, het 
gebruiken van de toolkit, en het stellen van normen. Eveneens worden lesideeën gegeven voor 
leerkrachten. Begrenzing, voorbeeldgedrag, straffen en belonen en controle komen ook als 
middelen voor. Daarnaast worden een aantal praktische/technische middelen genoemd om 
de veiligheid van jeugdigen te waarborgen en voor scholen om te gebruiken in de les. 

Bij ‘opvoeders algemeen’ wordt de pedagogische relatie besproken in 10 van de 14 bron-
nen. Het gaat voornamelijk om omgang en interactie/communicatie. Ook wordt gesproken 
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over een vertrouwensrelatie en het belang van de relatie tussen de leerkracht en de klas. 
Andere opvoedingsvoorwaarden die worden genoemd zijn: kennis hebben van media, zelf 
ervaringen opdoen, het nemen van opvoedingsverantwoordelijkheid, open gesprekken, het 
tonen van voorbeeldgedrag, echtheid en het creëren van een goed pedagogisch klimaat. In 
twee bronnen komen geen opvoedingsvoorwaarden voor. Van de drie aan elkaar gerelateerde 
aspecten doelen, middelen en voorwaarden zijn dus alleen opvoedingsvoorwaarden niet in 
alle bronnen voor ‘opvoeders algemeen’ opgenomen.

Samenvattend kan worden gesteld dat de aspecten die het denken over mediaopvoeding 
uitvoerbaar maken in de praktijk veelvuldig voorkomen in de bronnen voor alle drie doelgroe-
pen. Daarmee is de onderzochte advisering, enkele uitzonderingen in vooral de advisering aan 
professionals daargelaten, goed toepasbaar in de mediaopvoedingspraktijk. Mogelijk vloeit 
het minder voorkomen van pedagogische aspecten bij professionals voort uit het feit dat zij 
eerder een didactische dan een pedagogische rol vervullen in de levens van kinderen.

2.3.4 Onderbouwing in de advisering

Na het bepalen van de praktische toepasbaarheid van de advisering door het in kaart bren-
gen van pedagogische aspecten, werd bekeken waarop de gegeven adviezen zijn gebaseerd. 
Hiermee kan worden vastgesteld welke vormen van kennis ten grondslag liggen aan de advie-
zen en in hoeverre theoretische pedagogiek daar onderdeel van is. De onderscheiden vormen 
van onderbouwing zijn visies van de auteurs zelf, verwijzingen naar andere bronnen zoals 
boeken of onderzoeksrapporten, expertopinies, algemeen geaccepteerde kennis, praktijksi-
tuaties/casuïstiek en theorieën als ontwikkelingspsychologie of pedagogiek. Omdat er grote 
verschillen in onderbouwing werden gevonden voor de verschillende onderzochte materialen, 
is ervoor gekozen de resultaten van deze deelvraag te splitsen naar soorten materialen, te 
weten brochures, websites, boeken, posters en het onderzoeksrapport. 

Van de 26 bronnen voor ouders zijn de boeken het meest grondig onderbouwd. Alle vijf 
boeken voor ouders zijn onderbouwd met onderzoeken, in alle gevallen met verwijzingen. Het 
gaat hier veelal om onderzoeken van onderzoeksbureaus, minder vaak wordt wetenschappe-
lijk onderzoek gebruikt. In twee van de bronnen wordt ook onderzoek aangehaald waarvan niet 
duidelijk is wat de herkomst is. In drie boeken wordt gebruik gemaakt van ontwikkelingspsy-
chologie en eveneens in drie boeken van expertopinies van onder andere hoogleraar Media, 
Jeugd en Samenleving Patti Valkenburg, specialist jeugd en digitale media Remco Pijpers, 
ergotherapeuten, ontwikkelingspsychologen, ICT-specialisten en een journaliste. In twee boe-
ken wordt gebruik gemaakt van ervaringsverhalen van jeugdigen en ouders. Als laatste komen 
eenmaal voor: de theorie van Vygotsky, het SAFT model (Safety Awareness, Facts and Tools), 
de criteria van de Kinderconsument, een verwijzing naar een boek en de eigen visie van de 
auteur. Van de negen brochures zijn zes gebaseerd op expertopinies van bijzonder hoogle-
raar Mediaopvoeding Peter Nikken (2x), specialist mediaopvoeding Justine Pardoen, Remco 
Pijpers (2x) en andere deskundigen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van onderzoeken (3x), 
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waarbij niet altijd te herleiden is welke. De ontwikkelingspsychologie komt drie keer voor en 
twee keer wordt gebruik gemaakt van casuïstiek. Een van de brochures is gebaseerd op alge-
mene kennis. Van de tien websites voor ouders zijn zes gebaseerd op onderzoek, waarbij vaak 
niet is te herleiden welk onderzoek. De ontwikkelingspsychologie komt vier keer voor. Op drie 
websites wordt gebruik gemaakt van expertopinies van onder andere psychiaters en neurowe-
tenschappers, Peter Nikken, Justine Pardoen, Remco Pijpers (allen 2x), een psycholoog, een 
gezinstherapeut, een opvoeddeskundige, en een gezinscoach. Een van de websites is geba-
seerd op algemene kennis, een bevat AAP richtlijnen, een Kijkwijzer richtlijnen, een casuïstiek 
en een ervaringen van jongeren. Vier websites bevatten geen onderbouwing of bronvermel-
ding. Ook de poster bevat geen onderbouwing.

Van de 22 bronnen voor professionals zijn zes boeken, welke van alle bronnen het sterkst 
zijn onderbouwd. Vijf van de zes boeken zijn gebaseerd op onderzoek, soms met verwijzingen, 
maar meestal niet. Expertopinies komen voor in vier boeken, onder andere van een mediape-
dagoog en een ICT-specialist. Daarnaast komen praktijksituaties (4x) en casuïstiek (2x) voor, 
evenals verwijzingen naar andere bronnen (3x). In twee boeken komt ontwikkelingspsycho-
logie voor, waarbij in een van deze boeken ook de hersenontwikkeling van kinderen wordt 
beschreven. In een boek wordt verwezen naar het boek The Wisdom of Crowds van James 
Surowiecki over de waarde van collectieve kennis, en de theorie van Nicholas Carr over dat 
veelvuldig gebruik van internet in plaats van boeken voor het vinden van informatie mensen 
dommer en oppervlakkiger maakt. Een boek is gebaseerd op de visie van de auteur en een op 
algemene kennis. Ook komt in een boek kennis voor over beïnvloeding van media, de defi nitie 
van mediawijsheid van de Raad voor Cultuur wordt gegeven en er wordt gesproken over de 
Wet van Moore, waarin in 1965 de voorspelling werd gedaan dat het aantal transistors in een 
geïntegreerde schakeling elke twee jaar zou verdubbelen als gevolg van technologische voor-
uitgang. De negen brochures voor professionals zijn veelal onderbouwd met onderzoek (5x), 
maar in drie bronnen is onduidelijk om welke onderzoeken het gaat. Ook de ontwikkelingspsy-
chologie (3x), hersenontwikkeling (2x) en ontwikkelingspsychopathologie (1x) komen voor, 
maar in veel gevallen zonder verwijzingen naar waar deze kennis vandaan komt. Tot slot zijn 
expertopinies (3x) gevonden van onder andere directeuren van scholen, Justine Pardoen en 
Peter Nikken (elk 2x) en is een brochure onderbouwd met praktijkvoorbeelden. Een van de 
brochures bevat geen onderbouwing. Het onderzoeksrapport is onderbouwd met expertopi-
nies van onder andere Peter Nikken, onderzoeken met verwijzingen en de inaugurele rede van 
Peter Nikken. Twee van de websites voor professionals bevatten geen onderbouwing. Een 
website is onderbouwd met herleidbaar onderzoek en meningen van leerlingen. Een website 
bevat onderzoek dat niet is te herleiden en is daarnaast onderbouwd met praktijkvoorbeel-
den en expertopinies van een advocaat en Remco Pijpers. Eén website is onderbouwd met 
algemene kennis en één website met het competentiemodel van het Netwerk Mediawijsheid. 

Van de 14 bronnen in de categorie ‘opvoeders algemeen’ zijn de vijf boeken verreweg het 
meest grondig onderbouwd. Drie boeken zijn gebaseerd op de eigen visies van de auteurs. 
Het gaat daarbij om opvattingen, overtuigingen en meningen over mediaopvoeding en het 
mediagebruik van kinderen. Ook onderzoeken of andere bronnen met bronvermelding en 
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expertopinies van onder andere wetenschappers komen elk in drie boeken voor. In twee 
boeken wordt gebruik gemaakt van onderzoeken zonder bronvermelding. Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van praktijkonderzoek van de auteurs zelf, de hechtingstheorie van Bowlby, 
de bijbel en algemene kennis (elk 1x). Brochures voor ‘opvoeders algemeen’ zijn gebaseerd op 
expertopinies (2x) van onder andere een jurist, Justine Pardoen en Peter Nikken, onderzoek, 
kwaliteitscriteria van MijnKindOnline, feiten en cijfers, algemene kennis, een verwijzing naar 
een boek en ontwikkelingspsychologie. Een brochure bevat geen onderbouwing. Van de web-
sites voor ‘opvoeders algemeen’ bevat één geen enkele onderbouwing, is één onderbouwd 
met juridische kennis en bevat de derde een verwijzing naar een boek en het tien stappenplan 
van McAfee. De poster bevat geen onderbouwing.

Kortom, de sterkste onderbouwing is te zien in de onderzochte boeken en het onder-
zochte onderzoeksrapport. Brochures, websites en posters worden veel minder sterk tot hele-
maal niet onderbouwd. Er wordt in de bronnen vrijwel niet verwezen naar theorieën of visies 
van pedagogen. Van de expertopinies die worden gegeven zijn enkele afkomstig van profes-
sionals in een pedagogisch beroep. Daarnaast worden visies van de auteurs zelf gegeven. 
Niet-pedagogische theorieën, experts en bronnen van kennis komen veel meer voor, maar 
vaak is niet te achterhalen waar de informatie vandaan komt. Er wordt veelal gebruik gemaakt 
van (ontwikkelings)psychologie en resultaten uit onderzoeken. Als onderzoeken worden aan-
gehaald zijn dit vaak onderzoeken van (Nederlandse) onderzoeksbureaus. Daarnaast worden 
opvallend vaak Peter Nikken, Justine Pardoen en Remco Pijpers gevraagd om een expertopi-
nie te geven. 

2.3.5 Visies van auteurs 

In een aantal bronnen werden visies gevonden van de auteurs van de advisering zelf. Met zes 
van hen zijn interviews gehouden om in kaart te brengen hoe de auteurs kijken naar het kind, 
de opvoeder, (media)opvoeding, de maatschappij en pedagogische advisering.  

Visies op kinderen
Alle zes adviseurs zijn het erover eens dat kinderen zijn aangewezen op (media)opvoeding. 
Daarnaast gaat het er bij alle auteurs om dat kinderen worden opgevoed tot zelfstandige 
en verantwoordelijke individuen die in staat zijn media bewust en verstandig te gebruiken. 
Over de weg daar naartoe hebben de adviseurs verschillende ideeën. In een van de interviews 
wordt bijvoorbeeld aangegeven dat kinderen hun talenten ontwikkelen door geboden moge-
lijkheden en invloeden van een omgeving die kan stimuleren of tegenhouden. In een ander 
interview wordt gesteld dat kinderen in mediaopvoeding gezien kunnen worden als gelijk-
waardige gesprekspartners en het gaat er volgens deze geïnterviewde niet om kinderen zich 
te leren gedragen volgens de normen van anderen, maar dat ze vanuit zichzelf leren dat het 
je gedragen volgens bepaalde normen goed is. Een derde uitspraak is dat ouders de marges 
bepalen waarin kinderen kunnen leren van hun ervaringen, goed advies van opvoeders nodig 
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hebben en wel varen bij geïnteresseerde opvoeders die weten wat het kind doet met media en 
wat het daarin bezighoudt. 

Visies op opvoeders
In alle interviews wordt gesproken over de rol van de opvoeder. Er worden genuanceerde 
visies gegeven op de balans tussen begrenzen en loslaten van kinderen in hun mediagebruik. 
De rol van de opvoeder wordt vooral gezien als het bewust zijn van de voorbeeldfunctie, het 
als ouder vragen mogen stellen over media aan kinderen, het stimuleren van verdiepend, crea-
tief en goed mediagebruik, en kinderen laten vertellen over hun mediagebruik of vragen dit 
te laten zien. In een van de interviews wordt aangegeven dat het gaat om openheid en het 
bespreekbaar kunnen maken van mediagebruik, zonder dat daarbij gelijk de eigen mening 
wordt gegeven. Andere genoemde taken van opvoeders zijn het kind te leren zich te beheersen 
in de hoeveelheid mediagebruik, kinderen te helpen op te groeien tot zelfstandige en verant-
woordelijke mensen door het stellen van vragen, het kind bewust te maken van mediagebruik 
en -ervaringen door deze te benoemen, en het gedrag te spiegelen en bespreekbaar te maken. 
Ook wordt gesproken over kennisoverdracht, naast momenten waarop ouders van kinderen 
kunnen leren. Als het gaat om de toekomst van kinderen wordt in een interview aangegeven 
dat ouders kinderen steeds meer moeten loslaten, veiligheid en zorg moeten bieden en ver-
standige keuzes voor hen moeten maken. In een ander interview wordt gesteld dat opvoeders 
helpers zijn die het kind in staat stellen om successen te boeken en hen te helpen ontdekken 
wie zij zijn en willen worden. Kortom, ouders moeten volgens de adviseurs met verschillende 
vormen van begeleiding zorgen dat kinderen zelfstandig worden.

Visies op (media)opvoeding
Het thema opvoeding komt aan bod in vijf van de zes interviews. In vier interviews wordt 
genoemd dat er geen scheiding is tussen mediaopvoeding en algemene opvoeding. In twee 
interviews wordt uitleg gegeven over waarom ouders mediaopvoeding wel als apart thema 
ervaren: weerstand tegen media, onzekerheid over het onbekende, en media ervaren als een 
apart leefgebied naast het gezinsleven, de school en het leven daarbuiten, waarbij ouders 
geen ervaring hebben met dit milieu vanuit hun eigen jeugd. Een andere vaak voorkomende 
uitspraak is dat ouders hun eigen mediaopvoeding moeten vormgeven en er geen vast recept 
uit advisering gehaald kan worden. Vooral de relatie tussen ouder en kind wordt belangrijk 
gevonden. Deze wordt volgens een geïnterviewde gekenmerkt door eerlijkheid en eigenheid 
en heeft als doel gelijkwaardig te worden, waarbij de opvoeder niet meer verantwoordelijk is 
voor het gedrag, de veiligheid en de verzorging van het kind. Een andere geïnterviewde spreekt 
over een relatie van openheid, waarin kinderen ook hun vervelende ervaringen met media kun-
nen delen. Weer andere uitspraken zijn dat opvoeding gaat over het overdragen van waarden 
en normen, het internaliseren daarvan en het vormen van een eigen mening om daar vervol-
gens naar te handelen. Ook wordt gesproken over het op gang brengen van het gesprek vanuit 
een luisterende houding als ouder, met gewetensvorming als een belangrijk component.
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Visies op de maatschappij
In vijf interviews komt de visie op de maatschappij aan de orde. Er wordt gesproken over de 
explosieve groei in organisaties die zich bezighouden met mediaopvoeding en mediawijsheid, 
het feit dat media een steeds grotere rol spelen in de samenleving, de continue aantrekkings-
kracht van en afl eiding door media die aan de andere kant onmisbaar zijn geworden, de mate-
rialistische welvaartsopvatting waarbij ouders hun kinderen zoveel mogelijk willen geven, hoe 
de samenleving steeds meer gefragmenteerd is geraakt en dat meer keuze aan informatie 
ertoe heeft geleid dat mensen zich steeds minder verdiepen in de meer ingewikkelde informa-
tie. Ook komt in een interview naar voren hoe ongelijk de verhouding is tussen volwassenen 
en kinderen als het gaat om rechten en in een ander interview dat de huidige samenleving 
vooral lijkt te draaien om genot en egoïsme. 

Visies op advisering
In alle interviews wordt gesproken over hoe de adviseurs aankijken tegen de advisering die 
zij zelf geven. Naast schriftelijk adviseren geven drie geïnterviewden ook voorlichting in de 
praktijk. Deze geïnterviewden geven aan de inhoud van deze voorlichting af te stemmen op 
de vraag van opdrachtgevers en de geobserveerde behoeften van ouders. Beiden geven aan 
ouders te willen activeren en aan het denken te willen zetten om hen te inspireren thuis zelf-
standig verder te gaan met mediaopvoeding. Zij willen bewust niet voorschrijven hoe media-
opvoeding zou moeten, maar wel dicht bij hun eigen visie blijven. Bij de geïnterviewden die 
vooral adviezen op schrift geven komen dezelfde elementen naar voren, met name het niet 
willen voorschrijven en het willen aansluiten op de behoeften van het lezerspubliek. Contact 
met de praktijk lijkt dus geen factor die leidt tot een andere visie op advisering. 

Zoals gezegd zijn de door de auteurs genoemde doelen van advisering het aan het den-
ken zetten van ouders en hen activeren om zelfstandig verder te gaan met mediaopvoeding. 
Daarnaast gaat erom ouders serieuze en redactioneel onafhankelijke informatie aanbieden, 
ouders voorlichten met informatie die erop gericht is hun positie te versterken, zodat zij zelf 
kunnen kiezen welke informatie ze gebruiken, de vertaalslag maken van theorie naar goed 
onderbouwd advies, waarbij rekening wordt gehouden met behoeften en kenmerken van de 
lezer, voorzien in de latente behoefte van ouders aan informatie over het thema kind en media, 
en daarmee verandering bij hen teweegbrengen en informatie geven over mogelijkheden van 
media, gedoseerd informatie over risico’s van media overbrengen aan ouders, waarbij de 
focus ligt op onderliggende principes en de betekenis daarvan voor de gebruiker. 

Opvallend vaak wordt de eigen inschatting genoemd als bron voor het besluit welke the-
ma’s in advisering worden behandeld, te weten door vier geïnterviewden. Twee geïnterview-
den geven daarbij aan observaties in de eigen omgeving te gebruiken voor deze inschatting. 
Beiden zeggen naast deze eigen inschatting ook achtergrondinformatie en wetenschappe-
lijke inzichten te gebruiken. Dit laatste wordt door alle geïnterviewden belangrijk gevonden 
als basis voor hun advisering. Het gaat hierbij om actuele informatie die wordt verkregen 
via collega’s, andere organisaties, Twitter, gesprekken met ouders en experts, en nieuw ver-
richt onderzoek. Een geïnterviewde spreekt over het belang van samenwerkingsverbanden in 

KritischeKijkers.indd   59 28-01-2021   22:12



60

het doen van onderzoek, omdat hiermee kennis wordt gecombineerd en gebundeld, wat leidt 
tot betere resultaten. Een laatste opvallend punt is dat in drie interviews de methode ‘Echte 
vragen stellen’ wordt genoemd als belangrijke component van de gegeven advisering aan 
ouders. Deze methode werd ten tijde van de afname van de interviews beschreven in het toen 
pas uitgebrachte, al gauw zeer populaire boek Focus van Justine Pardoen.

Kort gezegd worden in de interviews goed doordachte, genuanceerde visies uiteengezet op 
kinderen, opvoeders, opvoeding, de maatschappij en pedagogische advisering. Over kinderen 
wordt gezegd dat zij zijn aangewezen op mediaopvoeding om zich te kunnen ontwikkelen 
tot zelfstandige en verantwoordelijke mediagebruikers. Opvoeders hebben als taak hiervoor 
te zorgen, met name door een goede balans tussen begrenzen en loslaten. Mediaopvoeding 
wordt daarbij gezien als een onderdeel van de normale opvoeding, die door ouders zelf vorm-
gegeven dient te worden binnen een pedagogische relatie met hun kinderen. Over de maat-
schappij worden zorgen uitgesproken zoals de gevolgen van individualisering, de grote aan-
trekkingskracht van media en een materialistische welvaartsopvatting bij ouders. Advisering 
is er volgens de geïnterviewden op gericht opvoeders te ondersteunen in hun mediaopvoeding 
en moet daarom goed worden afgestemd op de behoeften van die opvoeders en onderbouwd 
worden met achtergrondinformatie en (actuele) wetenschappelijke inzichten.

Invloeden op de visies
Naast het in kaart brengen van de visies van auteurs van praktische pedagogische advisering, 
werd bekeken welke factoren invloed hebben gehad op deze visies. Volgens Wubs (2004) 
kan het dan gaan om opvoedingsdoelen van de deskundigen, inzichten uit de (ontwikkelings)
psychologie, resultaten van wetenschappelijk onderzoek, levensovertuiging, professie, maat-
schappelijk heersende normen en waarden, pedagogische idealen en (technologische) uitvin-
dingen die de leefwereld veranderen. Al deze invloeden komen voor in de interviews, naast 
andere nog niet genoemde invloeden. 

Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken worden genoemd in vier interviews, voor 
het bepalen van de thematiek van advisering en de onderbouwing daarvan. Het gaat de advi-
seurs daarbij ook om theoretische kennis die voortkomt uit de fi losofi e, psychologie en ont-
wikkelingspsychologie. In vijf interviews worden werkzaamheden benoemd die invloed heb-
ben op de pedagogische visie. Het gaat hierbij om eerdere banen als journalist of docent, of 
nevenwerkzaamheden als muzikant. Ook levensovertuiging speelt een rol in de visies van vijf 
geïnterviewden, terwijl in drie interviews wordt uitgelegd dat normen en waarden de pedago-
gische visie beïnvloeden. In twee interviews komen elementen uit de maatschappij naar voren 
als factoren die de visie beïnvloeden, zoals een negatieve kijk op mediagebruik, een steeds 
verder gefragmenteerde samenleving en steeds groter wordende verschillen tussen lager en 
hoger opgeleiden. Vier geïnterviewden noemen de snel op elkaar volgende technologische 
ontwikkelingen op het vlak van media als motivatie om ouders informatie te verschaffen. 
Ervaringen uit het zelf kinderen opvoeden worden uiteengezet in drie interviews als bron van 
inspiratie voor visievorming over mediaopvoeding en advisering. Persoonlijke ervaringen uit 
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de eigen opvoeding worden genoemd in twee interviews.
Als nog niet eerder genoemde invloeden worden samenwerking en andere initiatieven op 

het gebied van kinderen en media genoemd in vier interviews. De geïnterviewden geven aan 
dat het belangrijk is om samen te werken met andere partijen uit het vakgebied om kennis 
te delen en daarmee de kwaliteit van advisering te verbeteren. Daarnaast noemen vier van 
de zes auteurs hun opleiding als invloed, te weten: taalwetenschappen, communicatieweten-
schappen, psychologie en journalistiek. Van de geïnterviewde auteurs heeft niemand een ach-
tergrond in de pedagogiek. 

 Verschillende pedagogische benaderingen in de visies
Als laatste werden de geschetste visies vergeleken met drie pedagogische benaderingen, 
namelijk de geesteswetenschappelijke, empirisch-analytische en kritisch-emancipatorische 
(Meijer, 2001). Daarvoor zijn specifi eke uitlatingen van de auteurs over kinderen en opvoeding 
die passen in de verschillende benaderingen in kaart gebracht. 

In alle visies van de geïnterviewde auteurs worden geesteswetenschappelijke elementen 
genoemd, waarvan de meeste ook voorkomen in de kritisch-emancipatorische benadering, 
namelijk: het belang van het leren kennen van de belevingswereld van het kind (4x) en de 
gedachte dat elke situatie vraagt om een eigen benadering van opvoeding (4x). Daarnaast 
worden genoemd: het belang van saamhorigheid, binding en communicatie tussen opvoeder 
en opvoedeling (3x), eigen inbreng van het kind (3x), het belang van vrijheid om zelfstandig te 
kunnen worden (3x), en mondigheid als opvoedingsdoel (2x). Specifi ek geesteswetenschap-
pelijke elementen die worden genoemd zijn: balans in de opvoeding tussen aandacht voor het 
kind in het hier en nu en beloften die het bezit voor de toekomst (2x), de voorbeeldfunctie van 
ouders (2x), het kind als uniek wezen (2x), aandacht voor emotie, gevoel en wil (2x), het belang 
van een veilige afstand tussen opvoeding en maatschappelijke machten (2x), opvoeders moe-
ten zelf de problemen en mogelijkheden van hun situatie doordenken (1x), de opvoedingsre-
latie is gericht op opheffi ng van zichzelf (1x), verbinding tussen verleden, heden en toekomst 
in de opvoeding (1x), opvoeders moeten hun handelen moreel kunnen verantwoorden  (1x), en 
vertrouwen tussen opvoeder en kind als voorwaarden voor opvoeding (1x). 

Ook komen een aantal empirisch-analytische elementen naar voren. In alle interviews 
wordt genoemd dat advisering deels wordt gebaseerd op resultaten uit (wetenschappelijk) 
onderzoek. Daarnaast worden bij vijf auteurs de volgende elementen besproken: dat ouders 
zelf moeten bepalen hoe opvoeding eruitziet (2x), het proefondervindelijk testen van ideeën 
over opvoeding en kinderen (2x), opvoeding vanuit vaste normen en waarden uit een duide-
lijke levensbeschouwing, kinderen laten opgroeien in een beschermde omgeving, aandacht 
voor morele ontwikkeling, een visie op de samenleving als gevaarlijk en gecompliceerd en de 
inhoud van opvoeding bepalen op basis van wat de opvoeder wenselijk en waardevol vindt 
(elk 1x). 

Er wordt slechts een aantal kenmerken genoemd die specifi ek kritisch-emancipatorisch 
genoemd kunnen worden. Eén geïnterviewde spreekt over het belang van emancipatie uit 
beperkende maatschappelijke structuren en over ideologie en de beperkende werking daar-
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van. Een andere geïnterviewde noemt machtsverschillen en ongelijkheid in de maatschappij. 
Bij de overige vier auteurs worden geen kritisch emancipatorische kenmerken gevonden. 

Een laatste noemenswaardig verschijnsel is dat de wereldbeschouwelijke, normatieve 
benadering van pedagogiek naar voren komt bij één auteur die mediaopvoeding vanuit een 
theologische visie beschouwt. Ideeën die worden onderschreven zijn: een voorkeur voor de 
preventieve houding in de opvoeding, erfzonde als basis van een natuurlijke geneigdheid tot 
het kwaad, en de opvoeder als door God ingezet middel om kinderen te beïnvloeden.

Kort gezegd vertonen de visies van de geïnterviewde auteurs de meeste overeenkom-
sten met de geesteswetenschappelijke en empirisch-analytische benaderingen van de peda-
gogiek. De kritisch emancipatorische benadering komt veel minder voor.

2.4 Conclusie

Het in dit hoofdstuk beschreven onderzoek naar advisering op het gebied van mediaopvoe-
ding had als doel om in kaart te brengen wat in het aanbod aan schriftelijke advisering wordt 
geadviseerd aan ouders en professionals, in hoeverre pedagogische aspecten als doelen en 
middelen voorkomen in dit aanbod en met welke vormen van kennis en/of theorie dit aanbod 
is onderbouwd. Ook werd door middel van interviews vastgesteld wat de pedagogische visies 
zijn van auteurs van advisering en waarop deze visies zijn gebaseerd. 

Als eerste werd de vraag gesteld: Wat is (anno 2014) het aanbod aan schriftelijke advise-
ring op het gebied van mediaopvoeding en wat wordt in dit aanbod geadviseerd aan ouders en 
professionals? Er werd een ruim aanbod van schriftelijke advisering gevonden dat bedoeld was 
voor verschillende doelgroepen. Naast dat een aantal adviezen voor alle opvoeders belang-
rijk worden gevonden, zoals gesprekken aangaan met jeugdigen over hun mediagebruik, zich 
verdiepen in door jeugdigen gebruikte media, hulpmiddelen inzetten waar nodig, regels stel-
len, afspraken maken, jeugdigen bewust maken van hun mediagebruik en hen gedragsregels 
aanleren, zijn enkele verschillen gevonden. Het houden van toezicht op mediagebruik, media 
samen gebruiken met kinderen, grenzen stellen aan mediagebruik, beschikbaar zijn voor jeug-
digen als zij dit nodig hebben, beperken van de tijd die wordt gespendeerd aan media, hulp 
vragen bij problemen, en bepalen van de geschiktheid van media, worden gezien als taken van 
ouders. Het mediagebruik van kinderen begeleiden en samenwerken met anderen die ook een 
rol spelen in het leven van kinderen worden gezien als taken van professionals. Logischerwijs 
worden ook lesideeën alleen aan professionals gegeven. Daarnaast is zelf mediawijs worden 
iets dat alleen professionals moeten doen. Kortom, in de adviezen is zichtbaar dat er verschil-
len zitten in de rollen die ouders en professionals innemen in de levens van kinderen. 

In de adviezen ligt veel nadruk op (het vermijden van) risico’s. Dit is in lijn met onder-
zoek dat Europa breed is gedaan. Met name door de overheid georganiseerde ondersteuning 
gaat in het algemeen eerder over de risico’s dan over de kansen van media (Blum-Ross & 
Livingstone, 2016). Als mediagebruik positief wordt benaderd wordt dat expliciet benoemd en 
voornamelijk gezocht in de houding van de opvoeder, iets waar vooral bij professionals nadruk 
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op wordt gelegd. Deze nadruk op het aannemen van een bepaalde houding ten opzichte van 
media(gebruik) door de opvoeder is geen onderdeel van het denken over parental mediation 
of mediaopvoeding. Wel is het aannemen van de juiste mentaliteit een van de pijlers van 
mediawijsheid (De Haan & Pijpers, 2010), waarmee geconcludeerd kan worden dat bij een 
goede mediaopvoeding een bepaalde mate van mediawijsheid bij de opvoeder aanwezig 
moet zijn. Dit wordt echter in de advisering voornamelijk op de schouders van professionals 
gelegd. In een bron wordt overigens aangegeven dat dit juist niet nodig is. Ook bij ouders werd 
een tegenstrijdigheid gevonden, waarbij in één bron bij uitzondering wordt gemeld dat ouders 
niet te veel met hun kinderen moeten praten over mediagebruik. Dergelijke tegenstrijdigheden 
in advisering kunnen leiden tot verwarring bij opvoeders die graag betrouwbaar en eenduidig 
advies willen krijgen. 

Zowel het aangaan van gesprekken als het bewust maken van jeugdigen, zoals blijkt 
uit de uitwerkingen daarvan, vallen onder actieve begeleiding zoals deze is uitgewerkt in de 
parental mediation theorie (o.a. Nikken, 2017; Valkenburg et al., 1999). Deze vormen van bege-
leiding worden evenredig vaak aan de verschillende doelgroepen geadviseerd. Uit onderzoek 
blijkt dat dit de meest effectieve vorm van begeleiding is (o.a. Austin, 1993; Nathanson, 1999; 
2004). Ook het toepassen van restrictie komt veelvuldig voor als het maken van afspraken en 
stellen van regels, welke aan alle drie doelgroepen worden aangeraden als begeleidingsvorm. 
Deze vorm is eveneens effectief, zo blijkt uit onderzoek van onder andere Nathanson (1999), 
Fischer et al. (2009) en Desmond et al. (1985). Gezamenlijk gebruik is een omstreden bege-
leidingsvorm omdat het zowel positieve als negatieve effecten kan hebben, afhankelijk van 
de inhoud van de gezamenlijk gebruikte media (o.a. Nathanson, 2001). Gezamenlijk gebruik 
komt als advies amper voor, maar als het voorkomt wordt het vooral aan ouders gegeven. 

Als het gaat om verschillende leeftijden jeugdigen wordt evenredig vaak geadviseerd 
actieve, dan wel restrictieve begeleiding te bezigen. Bij oudere kinderen kan restrictie echter 
een averechts effect hebben (Nathanson, 2002; Shin en Hu, 2011). Een voorzichtige conclusie 
is dat in advisering meer rekening gehouden moet worden met de verschillen in effectiviteit 
van de begeleidingsvormen voor verschillende leeftijden. Deze conclusie kan echter slechts 
over een klein deel van de adviezen getrokken worden, omdat de afzonderlijke adviezen niet 
per bron aan leeftijdscategorieën zijn gekoppeld in de codering en dus alleen bronnen met een 
duidelijk afgebakende leeftijdscategorie konden worden meegenomen. In vervolgonderzoek 
zou deze koppeling gemaakt kunnen worden voor alle afzonderlijke adviezen, om te kijken of 
er dan verschillen zitten in de geadviseerde begeleiding van verschillende doelgroepen. 

De tweede onderzoeksvraag luidde: Welke praktische pedagogische aspecten, zoals 
doelen en middelen, komen naar voren in dit aanbod? Deze vraag wordt tezamen beschouwd 
met de derde onderzoeksvraag: Met welke vormen van kennis en/of theorie is dit aanbod 
onderbouwd? Zo kan namelijk worden bepaald in hoeverre pedagogiek voorkomt in het aan-
bod, in praktische- en in theoretische zin. Bijna alle bronnen bevatten alle aspecten die het 
denken over opvoeding praktisch uitvoerbaar maken (Malschaert & Traas, 2008), maar er is 
in de bronnen nauwelijks sprake van visies of theorieën van pedagogen. Wel worden peda-
gogische theorieën of visies van de auteurs zelf beschreven of expertopinies gegeven van 
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professionals in een pedagogisch beroep. Veel vaker wordt gebruik gemaakt van resultaten 
uit effectstudies en/of toegepaste ontwikkelingspsychologie, maar in het algemeen is dik-
wijls niet na te gaan waar informatie vandaan komt. Dit geldt vooral voor kortere bronnen als 
brochures, maar ook websites zijn weinig onderbouwd. Boeken bevatten de meeste onder-
bouwing. Een mogelijke oorzaak daarvan is dat in boeken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
brochures en posters, veel meer ruimte is om onderbouwing van adviezen uit te werken. Er 
kan dus niet met zekerheid gezegd worden dat achter de kortere bronnen geen onderbouwing 
achter zit, alleen dat deze niet zichtbaar is.

De vierde bevinding gaat over de pedagogische visies van auteurs die zijn onderzocht 
door middel van interviews, naar aanleiding van de vraag: Wat zijn de pedagogische visies van 
auteurs van dit aanbod en waarop zijn deze visies gebaseerd? In de interviews worden vooral 
de mogelijkheden en positieve kanten van media belicht, zowel in de visies op het mediage-
bruik van kinderen als in de visies op mediaopvoeding door ouders en andere opvoeders. Hier 
is een discrepantie zichtbaar met de geschreven bronnen, waarin vooral de nadruk ligt op risi-
co’s van media. Een mogelijke reden hiervoor is dat positief willen zijn over media iets is van 
de huidige tijd (Fröling, 2011), terwijl de bronnen uit allerlei jaren afkomstig zijn. Een andere 
mogelijke reden is dat een open houding gemakkelijker is in gesprek, zoals bij het geven van 
voorlichting, dan op schrift. Het tegengestelde paradigma van gevaarlijke versus kansrijke 
media brengt opvoeders in een lastig parket, want enerzijds is het hun taak om hun kinderen 
toegang te geven tot allerlei mogelijkheden van de media, maar anderzijds moeten ze kinde-
ren beschermen tegen mogelijke schadelijke effecten ervan (Mascheroni et al., 2018). Ouders 
en professionals zouden dus gebaat zijn bij een vorm van opvoedingsondersteuning die geba-
seerd is op een balans tussen een empowerment discours en een protective discours. Op dit 
moment lijkt vooral de schriftelijke advisering daar niet optimaal aan te voldoen. 

 Als het gaat om visies en theorieën van pedagogen is hetzelfde zichtbaar in de interviews 
als in de bronnen. Er worden geen specifi eke visies of theorieën van pedagogen genoemd 
waarop adviseurs zich baseren. Opvallend is daarnaast dat geen van de geïnterviewden een 
pedagogische studie heeft gedaan. Een laatste opvallend punt is dat de geschetste visies 
de meeste kenmerken in zich hebben van een geesteswetenschappelijke en empirisch-ana-
lytische benadering van pedagogiek (vgl. Meijer, 2001). Vooral door het gebruik van resulta-
ten uit empirisch onderzoek is het laatstgenoemde gedachtegoed sterk vertegenwoordigd. 
Hetzelfde kan gezegd worden over de onderzochte schriftelijke advisering, omdat ook die 
veelal is gebaseerd op al dan niet herleidbaar onderzoek. 

De vaakst genoemde geesteswetenschappelijke elementen komen ook voor in een 
kritisch emancipatorische benadering van pedagogiek, maar kenmerken die daar specifi ek 
voor gelden zijn nauwelijks gevonden. Een grotere invloed van zo’n kritisch-pedagogische 
benadering zou een waardevolle aanvulling kunnen zijn op het bestaande aanbod aan 
advisering, vooral als het gaat om een breder macroperspectief, een kritische blik op media 
en maatschappij, oudere jeugdigen die in staat zijn tot (zelf)refl ectie en de roep om zowel de 
mogelijkheden van media te benutten als ook waakzaam te zijn voor de risico’s.
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3. De rol van adventure/fantasy-verhalen in het leven van meisjes 

3.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken kwam naar voren dat het idee dat nieuwe media de oude volle-
dig hebben verstoten niet klopt met de realiteit. Jeugdigen gebruiken ter vermaak nog steeds 
traditionele media als televisie, fi lm en boeken. Daarnaast werd duidelijk dat er verschillen zijn 
tussen leeftijdsgroepen en tussen jongens en meisjes als het gaat om mediagebruik. Meisjes 
zijn meer gericht op narratieve en sociale media en jongens meer op interactieve media als 
games. Ook zijn er verschillen in de effectiviteit van verschillende manieren waarop ouders 
interveniëren in het mediagebruik van hun kinderen in de loop van de jeugdfase, zoals blijkt 
uit onderzoek naar parental mediation. Om deze redenen lijkt een keuze voor een van de sek-
sen en een bepaalde leeftijdscategorie vanaf dit punt in het onderzoek op zijn plaats. Ik heb 
gekozen voor meisjes in de adolescentiefase. Meisjes worden gezien als een risicogroep wat 
betreft verlies van zelfvertrouwen en verwarring omtrent hun identiteit in de adolescentiefase 
en media worden beschouwd als factoren die dit risico afhankelijk van de inhoud kunnen ver-
hogen of verlagen (Blackford, 2004). Volgens Ames en Burcon (2016) komt deze verwarring 
voort uit het feit dat in de verhalen die meisjes via deze media tot zich nemen tegenstrijdige 
beelden worden gepresenteerd over wat het inhoudt om als vrouw in een westerse wereld te 
leven.

In dit hoofdstuk ga ik eerst na wat in de literatuur staat beschreven over het mediage-
bruik van meisjes in deze fase, de betekenis die deze media voor hen hebben, de manier 
waarop zij hun mediagebruik samen beleven met anderen en de begeleiding die zij krijgen 
van anderen. Een tweede bron van informatie over deze onderwerpen is een pilot die ik heb 
afgenomen onder een beperkt aantal vrouwelijke studenten. Vervolgens stel ik door middel 
van een hierop voortbouwende landelijke survey vast hoe deze thema’s gestalte krijgen in 
het mediagebruik van adolescente meisjes in Nederland. Daarmee beantwoord ik de tweede 
deelvraag: wat is het mediagebruik van meisjes vanaf 12 jaar en hoe worden zij in dit gebruik 
begeleid door anderen?

3.2 Mediagebruik door vrouwelijke adolescenten

Zoals gezegd vormen literatuur en een onder vrouwelijke studenten afgenomen pilot de basis 
van een groter opgezette landelijke vragenlijst waarin jongvolwassen vrouwen terugblikken op 
hun mediagebruik tijdens de adolescentie (12 tot 23 jaar). In de herfst van 2015 is deze pilot 
ontwikkeld en afgenomen onder 76 vierdejaars studenten van de hbo-opleiding Pedagogiek 
aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en drie universitaire studenten. De data van drie 
respondenten zijn uit de sample verwijderd omdat één vragenlijst is ingevuld door een man-
nelijke student en twee vragenlijsten door vrouwelijke studenten ouder dan 26 jaar. De uitein-
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delijke sample bevat 73 vragenlijsten van vrouwen tussen 20 en 26 jaar. Elf van hen waren 
studenten van de minor Children & Media en hadden daarom ten tijde van de afname enige 
kennis over mediaopvoeding en de effecten van media op jeugdigen. De meeste responden-
ten waren 23 jaar oud (26%). Daarnaast deden een groot aantal 22- (22%) en 24-jarigen (18%) 
mee. De gemiddelde leeftijd was 22.4 jaar. 

De respondenten is gevraagd een aantal open vragen te beantwoorden over fi lms en 
series die zij bekeken en boeken die zij lazen in de periode dat zij op de middelbare school 
zaten (± 12 tot 18 jaar), en in de periode van hun studietijd (vanaf ±18 jaar). Ook is hen gevraagd 
naar de manier waarop zij deze media samen beleefden met ouders, broers/zussen, vrienden 
of anderen in de twee genoemde perioden, en wat dit voor hen betekende8. Na afname van 
de vragenlijsten zijn de antwoorden handmatig ingevoerd in Excel en geanalyseerd door mij 
als onderzoeker en door twee alumni van de opleiding Pedagogiek Windesheim onder mijn 
supervisie. De uitkomsten van deze pilot zijn, tezamen met een verkenning van literatuur over 
dit onderwerp, gebruikt om in het vervolg van deze paragraaf een schets te geven van het 
mediagebruik van meisjes tijdens de adolescentie.

3.2.1 Populariteit van narratieven

Volgens de uses and gratifi cations theorie (Rubin, 1981; 2008) hebben mediagebruikers rede-
nen om actief en doelgericht bepaalde media-inhouden te kiezen, kiezen zij deze media om 
bepaalde behoeften en verlangens te bevredigen en sturen, en fi lteren en beïnvloeden sociale 
en psychologische factoren deze keuzes. Media wedijveren met andere vormen van commu-
nicatie of entertainment die de potentie hebben behoeften en verlangens te vervullen, en wer-
kelijke personen zijn over het algemeen sterkere beïnvloeders in dit proces, maar niet onder 
alle omstandigheden (Rubin, 2008). Kortom, adolescenten kiezen actief bepaalde media om 
hun behoeften en verlangens te vervullen, verschillen daarin op basis van interne en externe 
factoren en kunnen onder bepaalde omstandigheden sterker door deze media beïnvloed wor-
den dan door de mensen om hen heen.

Blackford (2004) deed onderzoek naar het gebruik van boeken en fi lms door meisjes. 
Boeken hebben volgens haar de specifi eke waarde dat zij lezers kunnen meenemen naar 
werelden waar ze normaal gesproken niet komen. Dit biedt niet alleen mogelijkheden tot ver-
maak, maar ook tot refl ectie. De 33 meisjes die zij interviewde waren specifi ek geïnteres-
seerd in boekenseries, omdat het lang uitblijven van een defi nitief einde hen de mogelijkheid 
bood om verschillende afl open te fantaseren en te kiezen welk einde zij het meest wenselijk 
achtten. Cherland (1994) deed eveneens onderzoek naar waarom meisjes lezen en vond dat 
verveling een belangrijk motief was. Een van de manieren om op school verveling tijdens de 
lessen tegen te gaan was het lezen van boeken die de respondenten zelf hadden gekozen. Dit 
was volgens Cherland een vorm van verzet tegen wat er gevraagd wordt op een manier die 
geaccepteerd wordt. Oftewel, het leek alsof ze meededen en intussen verstoorden ze niet de 
status-quo. Ook waren boeken voor deze meisjes een manier om macht te ervaren in situa-
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ties waarin zij dat in hun echte leven niet hadden. Zelfs in boeken met een sterk genderbe-
vestigende inslag, waarin karakters beperkt werden in hun mogelijkheden omdat zij meisjes 
waren, werden eigen betekenissen toegeschreven aan de tekst. Karakters die rebelleerden 
tegen machtsverhoudingen werden bewonderd, ook als deze karakters als negatief werden 
neergezet. Als meisjes elkaar boeken aanraadden werd daarbij vermeld welke karakters zich 
in de verhalen afzetten tegen verwachtingen en beperkingen. De lezeressen fantaseerden en 
voerden gesprekken over het zelf uitoefenen van dit soort macht. Zo konden ze zich verzetten 
zonder zich daarmee echte problemen op de hals te halen.

Bij fi lms vond Blackford (2004) heel andere resultaten dan bij boeken. De verwachting 
van fi lms was dat deze dichter bij de werkelijkheid zouden staan. Inderdaad werd het kijken 
van fi lms door de meisjes veel meer gezien als een sociale aangelegenheid dan het lezen van 
boeken. Films werden meer nagespeeld, waarbij elk meisje een eigen rol toebedeeld kreeg. 
Vertaling naar het eigen leven en weer terug werd als veel gemakkelijker ervaren bij fi lms dan 
bij boeken. Ook werden fi lms in de interviews meer vertaald in sociale mogelijkheden, omdat 
voor hen fi lms en bioscoopbezoek een rol speelden in de sociale context van vriendschappen. 
Films werden helemaal uitgeplozen in gesprekken met vriendinnen en kennis van fi lms werd 
gezegd sociale status te geven. Kortom, fi lms zijn, anders dan boeken, een onderdeel van de 
sociale identiteit.

In de voor dit onderzoek uitgevoerde pilot is als eerste aan de respondenten gevraagd 
aan te geven of zij in de genoemde perioden lazen voor plezier of alleen omdat het verplicht 
was voor school, waarop ongeveer twee derde aan gaf te lezen voor het plezier en niet alleen 
omdat het moest. Absolute toppers waren de boeken van Carry Slee en Francine Oomen. 
Ook de Harry Potter boekenserie van J.K. Rowling en verhalen van Jill Mansell werden veel 
gelezen. Als redenen om deze boeken aan te merken als favoriet wordt ‘herkenbaarheid/kon 
me erin inleven/verplaatsen’ alleen aangegeven voor de periode 12 tot 18 jaar, en ‘passend 
bij mijn interesse’ vrijwel uitsluitend voor deze leeftijdscategorie. Voor ‘leuk/mooi/goed/sprak 
me aan’ werden hogere scores gevonden bij de categorie 12 tot 18 dan bij 18 jaar en ouder. 
‘Spannend’ als reden wordt voornamelijk aangegeven voor 18 jaar en ouder. Ook ‘leerzaam/
verdiepend’, ‘realistisch/waargebeurd’ en ‘fantasie gebruiken/in een andere wereld zijn’ pas-
sen vooral bij deze leeftijdscategorie. Ongeveer gelijk verdeeld zijn ‘ontspanning’, ‘romantisch’, 
‘werd er in meegezogen’, ‘makkelijk/leest lekker weg’ en ‘grappig’. De antwoorden op de vraag 
wat het lezen van boeken voor respondenten in deze twee perioden van hun leven betekende, 
verschillen minimaal voor de twee leeftijdscategorieën. ‘Ontspanning’ is het meest gegeven 
antwoord (65). Daarnaast worden ‘leren/verrijking’, ‘ontsnapping’ en ‘plezier/vermaak’ vaak 
genoemd. ‘Leren’ komt wat vaker voor bij de categorie 12 tot 18 jaar. 

De in de pilot top drie meest genoemde fi lms zijn The Notebook (19x), Harry Potter (19x) en 
The Hunger Games (10x). Eveneens worden Safe Haven (7x) en Dear John (6x) vaak genoemd. 
Opvallend is dat alle meest genoemde titels verfi lmingen van boeken zijn. Daarnaast vallen 
Harry Potter en The Hunger Games beide onder het genre adventure/fantasy en gaat het in 
beide gevallen om een fi lmreeks van respectievelijk acht en vier delen. Als laatste valt op dat 
zowel de boeken The Notebook als Safe Haven en Dear John zijn geschreven door Nicholas 
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Sparks. Wat betreft de redenen die respondenten aangaven deze fi lms als favoriet aan te 
merken komen redenen die te maken hebben met de sociale omgeving (‘anderen keken’ en 
‘met anderen kijken’) en redenen die te maken hebben met de leeftijd of het geslacht van de 
respondenten (‘leeftijd’ en ‘meidenfi lms’) alleen voor in de leeftijdscategorie 12 tot 18. Vanaf 
18 jaar wordt hoger gescoord op ‘mooi/goed verhaal/boodschap’ en worden fi lms aange-
merkt als ‘realistisch’, ‘positief’ of ‘indrukwekkend’. Ook is opvallend dat tussen 12 en 18 jaar 
35 keer en vanaf 18 jaar 54 keer een antwoord is gegeven dat gaat over bepaalde genres die 
hen interesseerden. 

Volgens Valkenburg en Piotrowski in Plugged In (2016) krijgen jeugdigen in de vroege 
adolescentie een voorkeur voor meer extreme media-inhouden als gevolg van veranderingen 
in het dopamineniveau in hun brein. Adolescenten zoeken in media die veel spanning met zich 
meebrengen een bepaalde kick die hen een geluksgevoel geeft. Blackford (2004) vond al in 
haar onderzoek uit 2004 adventure/fantasy als in het oog springend genre in haar interviews 
terug. De meisjes gebruikten een specifi eke taal om onderdompeling in fantasiewerelden te 
omschrijven, alsof het echt ging om andere werelden die zij tijdelijk bezochten. Ten tijde van 
Blackfords onderzoek waren vrouwelijke personages nog amper onderdeel van dit genre en 
was marketing van dit genre niet op meisjes gericht. In 1999 kwam bijvoorbeeld de boeken-
reeks Harry Potter op de markt, inmiddels met 500 miljoen verkochte exemplaren uitgeroe-
pen tot de best verkochte boekenserie aller tijden (Weiss, 2018). Door uitgeverij Bloomsbury 
is deze boekenserie bewust uitgebracht onder de auteursnaam J.K. Rowling, in plaats van 
Joanne Rowling omdat marketing van deze boekenreeks met een mannelijke hoofdpersoon 
zou worden gericht op jongens en de vrouwelijke voornaam van de schrijfster jongens zou 
afschrikken (Ames & Burcon, 2016). De door Blackford (2004) geïnterviewde meisjes waren 
zich bewust van de sterk mannelijke lading van fantasy en associeerden deze mannelijkheid 
met vrijheid en avontuur. Toch was in het verhaal van de Harry Potter boekenreeks al een 
verschuiving gaande. De hoofdpersoon is weliswaar een jongen en het feit dat de auteur een 
vrouw is werd in eerste instantie verborgen, maar een van de grootste bijrollen wordt vertolkt 
door een meisje. Hermelien Griffel, de beste vriendin en klasgenoot van Harry Potter en ook 
de actrice die Hermelien speelde in de verfi lmingen zijn alom geprezen voor hun kracht, intelli-
gentie en het uitdagen van traditionele vrouwelijke gendernormen (o.a. Ames & Burcon, 2016). 

De verschuiving naar meer krachtige vrouwelijke personages heeft doorgezet en er zijn 
een groot aantal boekenseries verschenen met vrouwelijke hoofdpersonen. De marketing van 
deze series werd specifi ek gericht op meisjes. In 2012 versloeg de boekenserie The Hunger 
Games van Suzanne Collins Harry Potter in aantal verkochte exemplaren via Amazon.com 
(Gaudiosi, 2012). De hoofdpersoon van deze boekenserie is de 16-jarige Katniss, die het tota-
litaire regime waarin ze leeft omverwerpt en een democratische revolutie ontketent. Veronica 
Roth’s Divergent boekenserie werd in 2013, het jaar waarin het laatste deel verscheen, 6.7 mil-
joen keer verkocht (Robehmed, 2014). De eveneens 16-jarige Tris gaat in deze boekenserie 
de strijd aan met een systeem waarin het volk wordt gedwongen te leven in strikt van elkaar 
gescheiden en op persoonlijkheidskenmerken gebaseerde facties. Opvallend is de trend dat 
boekenseries die binnen dit genre vallen worden verfi lmd. Ook bewerkingen tot televisieseries 
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komen voor. The Vampire Diaries werd gebaseerd op de gelijknamige boekenseries die door 
L.J. Smith, een onbekende ghostwriter en Aubrey Clark zijn geschreven tussen 1991 en 2014. 
In 2017 had deze serie 37 gewonnen awards op haar naam staan, waaronder 30 door 13- tot 
19-jarigen bepaalde Teen Choice Awards (Fandom, 2019). Deze serie gaat over de 17-jarige 
Elena en haar dagelijkse perikelen als normale tiener die in aanraking komt met bovenna-
tuurlijke fi guren als vampiers en weerwolven. Kortom, krachtige vrouwelijke mediakarakters 
hebben een opmars gemaakt in boeken, die vervolgens worden vertaald naar fi lms en televi-
sieseries. 

Veel van deze verhalen worden daarnaast in nog andere vormen aangeboden, zoals 
videogames en merchandise. Dit leidt, naast meer blootstelling, tot meer mogelijkheid tot 
pseudo-interactie met mediakarakters (Meyrowitz, 2008), een hoge mate van bekendheid met 
media-inhouden en een kans op het sluiten van vriendschap met personages in die inhouden 
(Schmid & Klimmt, 2011). Henthorne (2012) zet daarnaast uiteen dat deze nieuwe vormen 
met zich meebrengen dat zowel schrijvers als lezers anders met teksten omgaan. Schrijvers 
creëren met hun teksten werelden om actief in te participeren en lezers claimen een gedeelde 
zeggenschap over deze werelden. Daarnaast geeft het internet lezers de mogelijkheid op 
online forums met elkaar in gesprek te gaan over de verhalen (o.a. Summers, 2010) en daar 
actief mee aan de slag te gaan door fan fi ction (o.a. Henthorne, 2012) en andere creatieve 
uitingen (o.a. Curwood, 2013).

Brown (2015) beschrijft in Beyond Bombshells dat de opkomst van de nieuwe vrouwe-
lijke actieheldin een verschuiving doet vermoeden naar een meer feministische mediacul-
tuur. Hij wijst er echter ook op dat vrijwel al deze actieheldinnen jong, blank en vrij zijn van 
maatschappelijke verantwoordelijkheden. Uitzonderingen hierop bestaan echter ook, zoals de 
hoofdpersonen uit The Hunger Games en Divergent. Deze voorvechtsters voor vrijheid geven 
een alternatief beeld van wat het is om meisje te zijn, kaarten daadwerkelijk onderdrukkende 
elementen uit het patriarchale systeem aan en komen op basis daarvan in actie. Deze welis-
waar blanke heldinnen zijn revolutionairen, die niet direct bepaald worden door gender. Brown 
noemt de karakters in deze verhalen feministen in postfeministische schaapskleren, omdat 
ze net genoeg postfeminisme uitdragen om geloofwaardig te zijn in de huidige tijd, maar 
ondertussen vechten voor alle idealen die bij het feminisme passen. Ames en Burcon (2016) 
zijn iets minder positief als zij naar voren brengen dat de hoofdpersonen uit deze verhalen 
veelal pas macht krijgen door hun vrouwelijkheid af te leggen en meer mannelijk te worden. 
Daarbij zit ook in deze verhalen de boodschap dat het uiteindelijk de mannen zijn die de lei-
ding hebben en keuzes maken, en dat het vrouwen verder brengt zich een beetje volgend en 
onderdanig op te stellen. Daarnaast wijst Donald (2014) erop dat er weliswaar een opmars is 
geweest van vrouwelijke hoofdpersonen, maar dat er nog lang geen sprake is van een even-
veel voorkomen van vrouwelijke en mannelijke hoofdpersonen. De vraag rijst wat de betekenis 
van deze verhalen is voor de lezeressen en hoe de relaties die zij aangaan met personages 
eruitzien. Vrouwelijke personages worden namelijk gezien als mogelijke rolmodellen voor 
meisjes (Blackford, 2004).
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3.2.2 Relaties met mediakarakters 

Sociale interactie en het aangaan van relaties zijn redenen voor mediagebruik (Rubin, 2008). 
Het gaat hierbij niet alleen om het aangaan en onderhouden van relaties in de echte wereld 
door gezamenlijk mediagebruik. Media bieden ook karakters waaraan adolescenten zich kun-
nen spiegelen, met wie zij relaties kunnen aangaan en die zij al dan niet kunnen gebruiken als 
inspiratiebron. Al in 1956 kwamen Horton en Wohl met de term parasociale interactie, om te 
beschrijven dat mediagebruikers een gevoel van interactie kunnen beleven met mediakarak-
ters. De eenzijdige affectieve verbintenis die daaruit voorkomt wordt een parasociale relatie 
genoemd (Hoffner, 2011). In een review van het onderzoek dat is gedaan naar parasociale 
relaties beschrijven Giles en Maltby (2004) dat de sterkste correlaties zijn gevonden met rea-
lisme van media-inhouden, aantrekkelijkheid van het personage, afhankelijkheid van televi-
sie en de hoeveelheid tijd die eraan wordt besteed. Daarnaast blijken parasociale relaties te 
bestaan uit een gevoel van gezelschap, de interactie tussen de persoon en het programma en 
empathische interactie. Ook blijken parasociale relaties veel overeenkomsten te vertonen met 
relaties in het echt. Uit het onderzoek van Rosaen en Dibble (2017) blijkt dat gelijkenis met 
zichzelf of mensen uit de omgeving samengaat met een hogere mate van plezier en tevre-
denheid in parasociale relaties. Daarnaast vonden Eyal en Daily (2012) een correlatie tussen 
de mate van ervaren verbondenheid in parasociale relaties aan de ene kant en identifi catie en 
binding aan de andere kant. De manier waarop wordt geïnvesteerd in deze relaties bleek sterk 
te lijken op de manier waarop dat gebeurt met relaties in het echt. 

Hoewel de meeste kennis over parasociale relaties voortkomt uit onderzoek onder vol-
wassenen, blijkt dat ook kinderen en adolescenten vaak het gevoel hebben mediakarakters te 
kennen. Hoffner (1996) geeft bijvoorbeeld aan dat kinderen tussen 7 en 12 jaar al verschillende 
soorten relaties aangaan met mediakarakters, waaronder parasociale relaties. Jennings en 
Alper (2016) onderzochten parasociale relaties onder kinderen van 5 tot 7 jaar en ontdekten 
dat zij positieve en negatieve gevoelens rapporteerden over mediakarakters die zij leuk of niet 
leuk vonden op dezelfde manier als zij dit deden voor mensen in het echt. Schmid en Klimmt 
(2011) onderzochten parasociale relaties tussen het personage Harry Potter en zijn lezers. 
Zij vonden dat zowel lezers uit een collectivistische als een individualistische cultuur sterke 
parasociale relaties ervaren op basis van met name sociale aantrekkelijkheid van het karakter. 
Giles en Maltby (2004) deden onderzoek onder vroege adolescenten tussen 11 en 16 jaar en 
constateren een sterke samenhang tussen hechting aan beroemdheden aan de ene kant en 
leeftijd en mate van emotionele afhankelijkheid aan de andere kant. Daarnaast hangt de mate 
van hechting aan beroemdheden wel positief samen met hechting aan leeftijdsgenoten, maar 
negatief met hechting aan ouders. Dit suggereert volgens de onderzoekers dat het aangaan 
van relaties met mediakarakters een functie vervult in de individualisering van adolescenten. 
Daarnaast bieden de parasociale relaties die adolescenten aangaan met mediakarakters hen 
de mogelijkheid uiting te geven aan hun identiteit en alternatieve identiteiten uit te proberen 
(Hoffner, 2011). 

Volgens Cohen (1999) zijn parasociale relaties een van vier typen interactie die aange-
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gaan kunnen worden met mediakarakters. De andere drie zijn affi niteit, waarbij er slechts 
sprake is van een voorkeur voor bepaalde mediakarakters, gelijkenisidentifi catie als het zich-
zelf herkennen in mediakarakters, en wensidentifi catie als het willen lijken op mediakarakters. 
Vooral de laatste twee spelen een belangrijke rol in de identiteitsontwikkeling van jeugdigen. 

Het zwaartepunt van de identiteitsontwikkeling is volgens de psycholoog Erik Erikson 
(1968) te vinden in de adolescentiefase. Cohen (1999) geeft aan dat dit adolescenten extra 
ontvankelijk maakt voor de invloed van mediakarakters. Identifi catie met mediakarakters ziet 
Erikson als een cruciaal onderdeel van de exploratiefase waarin adolescenten verschillende 
mogelijkheden kunnen uitproberen. Door identifi catie met deze personages kunnen adoles-
centen de werkelijkheid ervaren vanuit een ander perspectief en op basis daarvan keuzes 
maken in de ontwikkeling van hun eigen identiteit. Identifi catie wordt door Cohen (2001) gede-
fi nieerd als een psychologisch proces, waarbij het eigen gezichtspunt (tijdelijk) wordt inge-
wisseld voor dat van een ander, om zo alternatieve ideeën, beelden, meningen en identiteiten 
uit te proberen. Fictieve boeken en fi lms worden beschouwd als media waarmee een grote 
kans op identifi catie met personages gepaard gaat. Dit komt omdat lezers/kijkers als het 
ware worden getransporteerd naar een andere werkelijkheid en de dagelijkse realiteit tijdelijk 
achter zich laten. Op het niveau van de interpersoonlijke band met personages gaat een hoge 
mate van overeenkomst gepaard met een grotere kans op identifi catie. Zich kunnen verplaat-
sen in of zelfs samensmelten met een karakter is immers waarschijnlijker bij personages die 
in demografi sch, fysiek of psychologisch opzicht overeenkomen met onszelf. Een langdurige 
blootstelling leidt vervolgens tot een nog sterkere mate van identifi catie, omdat momenten 
van versmelting elkaar opvolgen. 

Volgens Blackford (2004) is identifi catie met personages echter slechts een deel van het 
verhaal. De respondenten lieten ten tijde van haar onderzoek een sterke afkeer zien van gen-
res die specifi ek voor meisjes waren bedoeld en die de bedoeling hadden te leiden tot identi-
fi catie. Als zij deze genres lazen, was dit in de jaren voorafgaand aan de adolescentie. In het 
hier en nu van de interviews was herkenbaarheid juist een afknapper voor de respondenten. 
Deze meisjes zochten naar literatuur die juist anders was, die hen mee kon nemen naar situa-
ties en werelden die hen onbekend waren. Ze wilden een goed verhaal, waarin ze zich konden 
verliezen. Met andere woorden, ze waren veel meer gericht op het achterlaten van hun echte 
zelf en zich niet te identifi ceren met karakters, maar met hen te interacteren. Identifi catie 
gebeurde wel, maar dan met de alwetende verteller en met genres en thema’s. Identifi catie 
met mediakarakters speelde een veel kleinere rol. Blackford zag wel een groot verschil tus-
sen boeken en fi lms. De meisjes in haar onderzoek gaven aan bij fi lms juist een voorkeur te 
hebben voor vrouwelijke personages waarmee een hoge mate van identifi catie gepaard ging 
en er werden meer sociale relaties aangegaan met karakters in de verhalen. Er was daarbij 
een sterke focus op actrices, waarmee zichtbaar werd dat het niet alleen het karakter is dat 
onderdeel wordt van de sociale wereld, maar zeker ook de echte persoon daarachter. 

Zoals gezegd is wensidentifi catie een specifi eke vorm van identifi catie, waarbij jeugdigen 
zich identifi ceren met een mediakarakter waarop ze graag zouden willen lijken. In een onder-
zoek onder 208 jongvolwassenen vonden Hoffner en Buchanan (2005) dat bij zowel mannen 
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als vrouwen wensidentifi catie vaker voorkomt met personages van dezelfde sekse die gelijke-
nis met hen vertonen in attitudes, maar dat vrouwen andere kenmerken van deze personages 
noemen. Ook constateren zij dat wensidentifi catie een kleinere rol gaat spelen naarmate de 
adolescentie vordert. 

Hoffner (1996) onderzocht wensidentifi catie bij kinderen en vond dat zowel jongens 
als meisjes deze vorm van identifi catie beleven met mediakarakters van het eigen geslacht, 
maar jongens in sterkere mate. Vooral voor mannelijke karakters was intelligentie een sterke 
voorspeller, terwijl aantrekkelijkheid bij vrouwelijke karakters meer wordt gewaardeerd. Cohen 
(1999) vond dat Israëlische tieners een sterke voorkeur hebben voor karakters van de andere 
sekse en daarbij vooral gericht zijn op aantrekkelijkheid en persoonlijkheidskenmerken. 
Volgens Cohen betekent dit dat mediakarakters voor tieners eerder een bepaalde experimen-
tele functie hebben op het gebied van relaties en seksualiteit. 

Vooral meisjes gaan in de late adolescentie parasociale relaties vormen die meer roman-
tisch van aard zijn. Adams-Price en Greene (1990) onderzochten 60 10- tot 17-jarigen en von-
den dat meisjes een sterke voorkeur hebben voor romantische secundaire verbintenissen 
en jongens voor identifi catieobjecten. In een vervolgonderzoek ontdekten zij daarnaast dat 
oudere meisjes een hogere mate van aantrekkelijkheid toeschrijven aan mannelijke media-
karakters dan aan vrouwelijke (Green & Adams-Price, 1990). De onderzoekers zien hierin een 
verschuiving naar de meer relationele en seksuele aspecten van de identiteitsontwikkeling in 
de adolescentie. Hoffner (1996) vond echter al bij jongere kinderen een verschil. In het onder-
zoek dat zij deed onder 7- tot 12-jarigen naar favoriete mediakarakters vond zij dat bijna alle 
jongens en ongeveer de helft van de meisjes een karakter noemen van het eigen geslacht. 
Meisjes die mannelijke karakters noemen zien deze meer als pseudo-vrienden dan als rolmo-
dellen. 

Onderzoek naar de effecten van romantische parasociale relaties tijdens de adoles-
centie op denkbeelden en overtuigingen wijst uit dat deze relaties positief geassocieerd zijn 
met zelfvertrouwen binnen relaties, negatieve evaluaties van seksuele ervaringen en een ver-
hoogde kans op het ervaren van gepassioneerde liefde (Erickson & Dal Cin, 2017). Ook blijkt 
dat deze relaties correleren met meer geïdealiseerde romantische ideeën, minder relationele 
tevredenheid en een lagere waardering van de huidige romantische partner (Tukachinsky & 
Dorros, 2018). 

Meyrowitz (2008) gebruikt voor relaties met mediakarakters de overkoepelende term 
‘mediavrienden’, die ons een “sense of intimate knowledge and emphatic connection” geven 
(p. 101). Volgens Meyrowitz zijn er meerdere vormen van relaties met mediakarakters, waar-
onder niet alleen parasociale interacties of relaties en identifi catie als losse fenomenen, maar 
ook een combinatie van beide. Wanneer we een nieuwe relatie aangaan met een mediakarak-
ter, of een bestaande verdiepen, verandert ook ons zelfgevoel. Dit is vergelijkbaar met hoe wij 
veranderen door relaties met echte personen.

De respondenten in de voor dit onderzoek afgenomen pilot is gevraagd aan welke perso-
nages uit boeken zij zich spiegelden, om zicht te krijgen op mogelijke identifi catie en andere 
vormen van verbintenis met mediakarakters. Hun antwoorden zijn als volgt samen te vatten: 
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er werden hoofdpersonages genoemd, vrijwel altijd waren dit meisjes of vrouwen. Daarnaast 
werden genoemd: helden en mensen die voor zichzelf op wisten te komen, maar ook slacht-
offers en underdogs. Het lijkt hier dus te gaan om de meer traditionele vorm van identifi catie, 
met personages die in leeftijd en sekse lijken op de respondenten. Ook werden personages 
genoemd aan wie respondenten zich konden optrekken, of met wie zij mee konden leven qua 
leefomstandigheden die kenmerkend zijn voor de adolescentie. Wel is het belangrijk te onder-
kennen dat er in totaal weinig antwoorden zijn gegeven op deze vraag. De term spiegelen 
houdt al een bepaalde vorm van identifi catie in. In een bredere vraagstelling waren wellicht 
meer antwoorden gegeven, en waren de antwoorden mogelijk breder geweest.

Kortom, jeugdigen kunnen verschillende parasociale relaties aangaan met mediakarak-
ters. Het kan hierbij gaan om affi niteit, een gevoel van vriendschap of romantiek, gelijkenis-
identifi catie en wensidentifi catie, waarbij de laatste twee een rol spelen in de identiteitsont-
wikkeling van jeugdigen. Daarnaast kan gezamenlijk mediagebruik ook een sociale functie 
hebben als het uitdiepen van relaties in het echte leven. Wanneer anderen een rol innemen als 
tussenpersoon tussen de jeugdige en de media is er eerder sprake van een begeleidende rol.

3.2.3 Samen beleven van media

Het samen kunnen beleven met anderen is een belangrijke factor in het mediagebruik van 
adolescenten. In het geval van ouders en andere opvoeders kan dit samen beleven een opvoe-
dende of begeleidende functie hebben. Het samen beleven met leeftijdsgenoten kan een ver-
gelijkbare functie hebben, al spreekt men dan eerder over socialisatie. Voor deze functies, 
waarbij anderen de rol van tussenpersoon tussen media en gebruiker innemen, is de theorie 
van parental- of peer mediation een passend kader. 

Uit onderzoek blijkt dat de effectiviteit van begeleiding9 bij mediagebruik door ouders 
afneemt naarmate jeugdigen ouder worden. In een review van onderzoek naar parental 
mediation in de adolescentie concludeert Nathanson (2001b) dat de invloed van begeleiding 
van ouders weliswaar niet verdwijnt, maar wel langzamerhand minder sterk wordt. Lin & Atkin 
vonden al in 1989 een negatieve samenhang tussen begeleiding van ouders bij televisiekijken 
en de leeftijd van kinderen. Shin & Huh (2011) deden onderzoek naar begeleiding door ouders 
bij het spelen van videogames onder adolescenten. Zij constateren dat ouders adolescenten 
minder begeleiding bieden in vergelijking tot jongere kinderen. Daarnaast zien zij voor de 
effecten van verschillende vormen van begeleiding alleen een correlatie tussen gamegedrag 
en restrictie, maar in negatieve zin. Adolescenten die meer restrictie op het spelen van games 
ontvangen van hun ouders, zijn geneigd meer games te spelen. Ook Nathanson (2002) ziet 
een niet bedoeld negatief effect van begeleiding door ouders. Zij deed onderzoek naar de 
relatie tussen begeleiding door ouders en attitudes jegens gewelddadige en seksueel getinte 
content. Zowel voor gezamenlijk gebruik als restrictie geldt dat meer begeleiding samenhangt 
met een hogere consumptie van en positievere attitudes jegens deze media. Len-Ríos, 
Hughes, McKee & Young (2016) deden onderzoek naar sociale media en constateren geen 
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relatie tussen restrictie door ouders en het gebruik door adolescenten. 
Andere onderzoeken wijzen echter uit dat de begeleiding die ouders geven toch effectief 

blijft. Parental mediation blijkt in de studie van Fischer et al. (2009) te beschermen tegen de 
invloed van seksueel getinte content op seksueel gedrag van adolescenten. Negatief geori-
enteerde actieve begeleiding blijkt daarnaast adolescenten te kunnen beschermen tegen de 
mate van consumptie van pornografi e en de negatieve invloed daarvan op zelfvertrouwen 
(Rasmussen, Ortiz & White, 2015). In een recent onderzoek naar de verschillende effecten van 
begeleiding door ouders op pro-sociale en antisociale media vinden Meeus, Beyens, Geusens, 
Sodermans en Beullens (2018) dat autonomiebevorderende restrictieve begeleiding een posi-
tief effect heeft op blootstelling aan pro-sociale media en leidt tot pro-sociaal gedrag, terwijl 
het ondertussen blootstelling aan antisociale media laat afnemen en daarmee antisociaal 
gedrag doet verminderen. Voor autonomiebevorderende actieve begeleiding zien zij een-
zelfde effect voor pro-sociale media, maar blijft het effect op antisociale media uit. Ook zij 
constateren dus een blijvend beschermend effect van vooral restrictieve begeleiding tijdens 
de adolescentie. 

Er zijn indicaties dat de rol en invloed van ouders in het mediagebruik van adolescenten 
niet verdwijnt maar wel verandert. Vaala & Bleakley (2015) vinden bijvoorbeeld lagere scores 
op begeleiding door ouders bij internetgebruik van adolescenten, maar zien een continue-
ring in modelgedrag, monitoring en de effecten daarvan. Nathanson (2001b) verrichte een 
review van eerder gedaan onderzoek en constateert dat als het beperkte kader van parental 
mediation wordt losgelaten en gekeken wordt naar interactiepatronen in families, ouders wel 
degelijk de denkbeelden en gedragingen van adolescenten met betrekking tot media blijven 
beïnvloeden. 

Media zijn ook een belangrijke bron van interactie in gezinnen, als gespreksonderwerp 
en als basis voor familienarratieven (Strasburger, Wilson & Jordan, 2014). Leogrande (2010) 
onderzocht bijvoorbeeld hoe moeders en dochters hun relatie verdiepen met behulp van de 
Twilight sage. Allereerst worden zowel moeders als dochters aangetrokken tot de boeken-
reeks en proberen de ervaring te verlengen door erover te praten. Daarnaast helpt deze geza-
menlijke interesse hen om elkaar te zien als persoon, naast de rol van moeder en dochter. Als 
laatste wordt de sage aangegrepen om discussies te openen tussen moeders en dochters 
over thema’s als liefde, seksuele relaties en geweld. Kortom, hoewel begeleiding van ouders 
met het stijgen van de leeftijd van adolescenten minder frequent en ook minder effectief 
wordt, spelen interacties tussen ouders en adolescenten zeker nog een rol in het mediage-
bruik. 

Wel is het zo dat de rol van ouders in het mediagebruik van jeugdigen verandert door de 
toenemende betekenis van leeftijdsgenoten (Nathanson, 2001b). Daarom doen Valkenburg, 
Piotrowski, Hermanns en De Leeuw (2013) het voorstel begeleiding door ouders en de effec
tiviteit ervan tijdens de adolescentie te meten vanuit het perspectief van de adolescent. 
Daarnaast komt Nathanson (2001b) met de term peer mediation, om aan te geven dat leef-
tijdsgenoten naast ouders meer en meer een begeleidende rol krijgen in het mediagebruik van 
jeugdigen. 
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Tijdens de adolescentie krijgen leeftijdsgenoten meer invloed op de effecten die media 
hebben op gedragingen, emoties en attitudes van adolescenten. Kang (2007) constateert 
bijvoorbeeld een positieve samenhang tussen interacties met leeftijdgenoten en het kijken 
van gewelddadige media-inhouden, maar deze interacties blijken tegelijkertijd te beschermen 
tegen angstreacties. Nathanson (2001b) deed onderzoek naar de invloed van leeftijdsge-
noten op het kijken van antisociale media-inhouden en de mate van agressie als gevolg en 
vond eveneens een positieve samenhang. Vooral als het gaat om media met een verwerpe-
lijke inhoud, kan de invloed van leeftijdsgenoten de beschermende invloed van ouders dus 
gaan tegenwerken. Leeftijdsgenoten zullen namelijk niet zo snel media-inhouden afkeuren 
of restrictieve begeleiding toepassen op media die worden gezien als ongeschikt voor hun 
leeftijdscategorie. Eerder zullen zij media samen beleven op een manier die wordt gezien als 
gezamenlijk gebruik om de vermakelijke waarde ervan, of actieve begeleiding toepassen als 
het praten over de positieve dan wel negatieve of minder gewaardeerde aspecten van deze 
media. In het onderzoek van Dalessandro & Chory-Assad (2006) hangt interactie met leeftijds-
genoten positief samen met attitudes over gewelddadige en seksueel getinte videogames en 
agressie. Ook cyberpesten (Sasson & Mesch, 2016), seksuele toegeefl ijkheid als resultaat 
van het gebruik van seksueel getinte media (Chia, 2006) en risicovol seksueel gedrag online 
(Baumgartner, Valkenburg & Peter, 2011) vertonen een positieve samenhang met meer inter-
actie met leeftijdsgenoten. 

Als het gaat om de begeleidende rol van broers en/of zussen in het mediagebruik van 
kinderen is alleen de invloed onderzocht in gezinnen met jongere kinderen (o.a. Haefner & 
Wartella, 1987; Wilson & Weiss, 1993). Uit deze onderzoeken blijkt dat kinderen worden beïn-
vloed in hun oordeel over mediakarakters door oudere broers/zussen en dat hun conversaties 
tijdens het gezamenlijk kijken van televisie doorgaans bevestigend zijn, maar dat negatief 
georiënteerde commentaren ook voorkomen. Voor zover mij bekend is er geen onderzoek 
gedaan naar deze vormen van begeleiding door broers/zussen bij adolescenten. Naast leef-
tijdsgenoten, broers en/of zussen brengt het feit dat populaire narratieven hun weg vinden in 
verschillende vormen van nieuwe media een derde groep leeftijdsgenoten met zich mee, met 
wie de relatie zich in principe beperkt tot alleen dit gezamenlijke gebruik van media: mede-
fans. Meyrowitz (2008) beschrijft deze relaties als “virtual interactions among fans” (p. 106), 
die kunnen uitgroeien tot echte vriendschappen. Ook de begeleidende rol van deze groep leef-
tijdsgenoten is nog niet onderzocht.

Vast staat dat de relatie die adolescenten hebben met leeftijdsgenoten, of dit nu vrienden 
of broers/zussen zijn, fundamenteel anders is dan de pedagogische relatie met hun opvoe-
ders. Ook in de pedagogiek is dit onderscheid een belangrijk gegeven. Zo noemt Spiecker 
(1984) de pedagogische relatie tussen jeugdigen en ouders een relatie sui generis, met een 
eigen unieke aard die niet te vergelijken is met de gelijkwaardige en wederkerige relatie die 
jeugdigen hebben met elkaar. 

Enkele onderzoekers beschouwen het opkomende belang van leeftijdsgenoten in de 
adolescentie als een invloed die langzamerhand de invloed van opvoeders overstijgt. Harris 
(1998) staat hierbij aan het uiterste eind van het spectrum met de these dat het vooral leef-
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tijdsgenoten zijn die kinderen vormen tot de volwassenen die zij worden, en niet de opvoe-
ders. In wat zij met de titel van haar boek The Nurture Assumption noemt, wordt volgens haar 
onterecht aangenomen dat opvoeders de grootste invloed hebben op de levens van kinderen 
en hebben kinderen juist een voorkeur voor leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht. Youniss 
en Smollar (1985) kiezen een minder extreem standpunt in hun Sullivan-Piaget these, waarin 
zij beschrijven dat leeftijdsgenoten niet invloedrijker zijn dan opvoeders in de adolescentie en 
ouders niet langzamerhand gaan vervangen, maar wel een andere rol spelen in de socialisatie 
van adolescenten. Zodra jeugdigen in de adolescentie komen, geven ouders hen meer vrijheid 
om voor zichzelf te kiezen. Daarnaast gaan adolescenten de verwachtingen die ouders heb-
ben over hun gedragingen en attitudes in twijfel te trekken, maar blijven zij ondertussen de 
autoriteit van ouders accepteren en hun goedkeuring zoeken. Daarnaast kunnen adolescen-
ten binnen relaties met leeftijdsgenoten de openheid en wederkerigheid vinden om volledig 
zichzelf te kunnen zijn, hun identiteiten te ontwikkelen buiten de gezinsstructuur en zich te 
verbinden in relaties die ontstaan op basis van vrije wil. Op die manier kunnen adolescenten 
meer leren van hun vrienden, gaan ze vaker naar hun vrienden toe met problemen, en hebben ze 
eerder het gevoel dat hun vrienden hen begrijpen en dat zij zichzelf kunnen zijn bij deze vrienden.

In de eerder genoemde pilot is gevraagd met wie de respondenten hun mediagebruik 
samen beleefden. In beide leeftijdscategorieën wordt ongeveer evenveel samen beleefd met 
vrienden en daarna met broers/zussen en ouders. Bij de vraag op welke manier fi lms en series 
samen werden beleefd valt op dat veel samen wordt gekeken; dit is niet afhankelijk van de 
leeftijd. Daarnaast wordt ook veel over fi lms en series gepraat. Er wordt meer gepraat vanaf 
18 jaar dan tussen 12 en 18 jaar. Op jongere leeftijd worden fi lmavondjes georganiseerd, wat 
op latere leeftijd wordt vervangen door samen naar de bioscoop gaan. Er is weinig verschil 
tussen de twee leeftijdscategorieën als het gaat om het samen beleven van boeken. Boeken 
worden veelvuldig samen beleefd, in ongeveer gelijke mate met ouders, broers/zussen en 
vrienden. De manier waarop boeken samen worden beleefd laat over de twee leeftijdscate-
gorieën ook weer een eenduidig beeld zien. Er wordt voornamelijk over de boeken gepraat of 
verteld. Ook het lezen van dezelfde boeken of het delen van dezelfde voorkeur komt voor. De 
enige uitzondering is dat in de categorie 12 tot 18 jaar nog wordt voorgelezen. Op de vraag 
naar de betekenis die respondenten geven aan het samen beleven van media, komen de ant-
woorden voor de twee leeftijdscategorieën grotendeels overeen. Bij de categorie 18 jaar en 
ouder wordt iets vaker genoemd het ‘delen van interesse/mening/enthousiasme’ en het heb-
ben van een ‘gezamenlijke interesse’. ‘Anderen op ideeën brengen’ wordt alleen genoemd bij 
de categorie 18 jaar en ouder. Bij de categorie 12 tot 18 jaar wordt ‘erbij horen/meedoen’ wat 
vaker genoemd

Samenvattend kan worden gezegd dat adventure/fantasy-verhalen in de afgelopen decennia 
zeer populair zijn geworden onder vrouwelijke adolescenten. Zij hebben hiervoor specifi eke 
motieven, zoals de mogelijkheid meegevoerd te worden naar andere werelden, het tegengaan 
van verveling en het aangaan of uitdiepen van banden met andere geïnteresseerden. Met 
personages in deze verhalen kunnen vrouwelijke adolescenten verschillende soorten paraso-
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ciale relaties aangaan. Daarnaast kan er identifi catie plaatsvinden. Mediagebruik wordt in de 
adolescentie veelal samen beleefd met leeftijdsgenoten die langzaamaan een meer begelei-
dende rol op zich nemen. Ondertussen verandert de begeleidende rol die ouders hebben.  Om 
deze thema’s nader te onderzoeken met een survey onder op hun adolescentie terugkijkende 
jongvolwassen vrouwen in Nederland, zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

a) In welke specifi eke adventure/fantasy-verhalen waren adolescente meisjes in   
  Nederland geïnteresseerd tussen 2004 en 2014?

b) Wat waren hun redenen voor de consumptie van adventure/fantasy-verhalen?
c) Welke personages in adventure/fantasy hebben voor hen een speciale betekenis  

  (gehad) en waarom?
d) Wat was het relatieve belang van leeftijdsgenoten ten opzichte van ouders in de   

  manier waarop zij werden begeleid bij hun consumptie van adventure/fantasy-verhalen? 

Met deze onderzoeksvragen wordt deelvraag twee beantwoord: Wat is het mediagebruik van 
meisjes vanaf 12 jaar en hoe worden zij dit gebruik begeleid door anderen? 

3.3 Adventure/fantasy-verhalen

3.3.1 Participanten

In de lente van 2016 werden uit het Nederlandse EUpanel 3685 vrouwen in de leeftijd van 21 
tot 25 jaar en woonachtig in Nederland benaderd om mee te doen aan een online survey. 1099 
van hen hebben de vragenlijst ingevuld. Als eerste werd hen ter selectie gevraagd of zij ooit 
een of meerdere van negen titels in het genre adventure/fantasy hadden gelezen of bekeken, 
waarop 1016 (92%) bevestigend antwoordden. Na inspectie van de data werden de resultaten 
van 115 vrouwen verwijderd vanwege ofwel incomplete data ofwel het aanvinken van een niet 
bestaande titel10. Daarnaast werden voor de verwerking van het onderdeel ‘begeleiding van 
adventure/fantasy’ nog eens 72 vragenlijsten uit de sample gehaald omdat de respondenten 
aangaven deze verhalen nooit met anderen samen te hebben beleefd. 

Vergeleken met de gemiddelde Nederlandse vrouwelijke populatie (CBS, 2016), bevatte 
onze uiteindelijke sample minder lager opgeleide, enigszins minder middelbaar opgeleide en 
meer hoger opgeleide vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 23,1 jaar, 
met een ongeveer gelijke verdeling over de verschillende jaren. 

In de online vragenlijst werd de vrouwen gevraagd door middel van retrospectieve ver-
slaglegging vragen te beantwoorden over hun consumptie van adventure/fantasy-verhalen 
gedurende hun middelbare schooltijd en studietijd, te weten de periode waarin zij ongeveer 
12 tot 21 jaar oud waren. Het merendeel van de respondenten (85%) heeft de vragen beant-
woord in 20 minuten of minder. Na het versturen van de antwoorden werden de vragenlijsten 
automatisch ingeladen in een SPSS databestand voor analyse.
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3.3.2 Methoden

De online vragenlijst bevatte vragen over de interesse van deze vrouwen in adventure/fan-
tasy-verhalen tijdens hun adolescentie, hun redenen daarvoor, de personages uit dit genre 
die voor hen een speciale betekenis hebben (gehad), en de manier waarop zij tijdens hun 
adolescentie dit genre samen beleefden met hun ouders, broers/zussen en vrienden. Alle 
vragen in de vragenlijst waren gebaseerd op literatuur over samen beleven met en begeleiding 
door ouders en leeftijdsgenoten bij mediagebruik, literatuur over redenen voor het gebruik van 
media, en het in paragraaf 3.2 beschreven pilot-onderzoek waarin 73 vrouwelijke studenten 
tussen de 20 en 26 jaar open vragen hebben beantwoord over hun favoriete media tijdens de 
adolescentie. 

Uit deze pilot is het volgende meegenomen: de geringe meerwaarde van het opsplitsen 
van de adolescentiefase in twee delen, verfi lmingen van boeken in het genre adventure/fan-
tasy als in het oog springende media; redenen voor het gebruik van deze media die niet wor-
den genoemd in de literatuur; het samen met anderen kunnen beleven als belangrijke reden 
voor mediagebruik; het breder omschrijven van parasociale relaties met fi ctieve fi guren als 
‘een speciale betekenis’ in tegenstelling tot het in de pilot gebruikte ‘spiegelen aan’; personen 
met wie en manieren waarop deze media samen worden beleefd en betekenissen die daaraan 
worden gegeven die niet staan beschreven in de literatuur.

Interesse in adventure/fantasy-verhalen
Acht titels werden geselecteerd als relatief bekende producties in het genre adventure/fan-
tasy die zijn gepubliceerd en/of gelanceerd tijdens de adolescentieperiode van de beoogde 
respondenten, en die adolescenten als primaire doelgroep hadden. Het betrof Harry Potter, 
The Hunger Games, Twilight, Divergent, The Maze Runner, The Vampire Diaries, True Blood/The 
Southern Vampire Mysteries Game of Thrones/A Song of Ice And Fire. Respondenten gaven 
als eerste aan hoeveel van de acht producties zij hadden gelezen of bekeken. Voor fi lms en 
boeken waren de antwoordmogelijkheden ‘geen’ (gecodeerd als 0), ‘een paar’ (1), ‘bijna alle’ 
(2) of ‘alle’ (3) delen van de serie. Voor televisieseries waren de antwoordmogelijkheden ‘geen’ 
(0), ‘een paar’ (1), ‘ongeveer een kwart’ (2), ‘ongeveer de helft’ (3), ‘ongeveer driekwart’ (4) en 
‘(bijna) alle’ (5). Om vergelijking tussen boeken, fi lms en televisieseries mogelijk te maken, 
werden de scores voor televisieseries gehercodeerd tot een driepuntschaal. De interesse van 
vrouwelijke adolescenten in adventure/fantasy-verhalen werd vervolgens voor elke titel bere-
kend door beide metingen te vermenigvuldigen, resulterend in een score tussen 0 en 9.

 Vervolgens is gemeten in welke taal de respondenten de acht titels van adventure/ fan-
tasy-verhalen tot zich namen in zowel boekvorm als op beeld. De antwoordmogelijkheden 
waren voor de boekenseries ‘Engels’, de originele taal waarin de boeken zijn uitgebracht, 
‘Nederlands’ of ‘Anders’. Voor fi lms was ‘Engels’ eveneens een optie, naast ‘Nederlands onder-
titeld’, ‘Anders ondertiteld’, ‘Nederlands nagesynchroniseerd’ of ‘Anders nagesynchroniseerd’. 
De respondenten konden meerdere antwoorden aankruisen.
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Redenen voor de consumptie van adventure/fantasy-verhalen 
De respondenten gaven aan in hoeverre 26 verschillende redenen om adventure/fantasy-ver-
halen te consumeren tijdens hun adolescentie op hen van toepassing waren, met antwoord-
mogelijkheden die varieerden op een Likert vierpuntschaal van ‘helemaal mee oneens’ (1) tot 
‘helemaal mee eens’ (4). De genoemde redenen zijn gebaseerd op de pilot en op literatuur 
over uses and gratifi cations van mediagebruik onder jongeren (Rubin, 1981; 2002; Delfos, 
2013; Blackford, 2004). Onder andere waren dit: vrije tijdsbesteding, gezelschap, ontsnap-
ping, plezier, sociale interactie, esthetiek, ontspanning, informatie en enthousiasme11. In een 
open vraag is vervolgens aan de respondenten gevraagd welke andere redenen zij hadden. De 
antwoorden die zijn gegeven op deze open vraag zijn geëxporteerd van SPSS naar Excel en 
handmatig gecodeerd en verwerkt.

Personages in adventure/fantasy met een speciale betekenis.
Met open antwoordvelden is de respondenten gevraagd aan te geven welke personages uit 
de genoemde acht titels voor hen een speciale betekenis hebben gehad in de tijd dat zij deze 
verhalen lazen of bekeken. Het was mogelijk maximaal vier verschillende velden in te vullen met 
personages. Vervolgens konden zij een reden aangeven voor het aanmerken van deze persona-
ges. Daarna is hen gevraagd aan te vinken of deze personages vandaag de dag nog steeds een 
speciale betekenis voor hen hebben. Als laatste konden de respondenten in een open antwoord-
veld aangeven wat de reden was dat deze personages nog steeds of niet langer een speciale 
betekenis voor hen hebben. Deze antwoorden werden vanuit SPSS getransporteerd naar Excel 
en handmatig gecodeerd en verwerkt. Omdat de antwoordvelden voor de verschillende vragen 
niet gekoppeld waren tijdens de afname, is in een beperkt aantal gevallen de opgegeven reden 
te koppelen aan een specifi ek personage, hetzij omdat slechts één personage is genoemd, het-
zij omdat de respondent zelf het personage nogmaals heeft vermeld bij de opgave van reden. 
In alle andere gevallen zijn de redenen te herleiden tot meerdere personages en als zodanig 
verwerkt en geanalyseerd.

Samen beleven van adventure/fantasy-verhalen
Om vast te kunnen stellen hoe vrouwelijke adolescenten adventure/fantasy-verhalen samen 
beleefden met anderen en hoe zij door anderen werden begeleid tijdens hun adolescentie, 
werden hen 16 vormen van contact voorgelegd. Deze vormen van contact waren gebaseerd 
op de voorgenoemde pilot en op eerder verricht onderzoek naar begeleiding van mediage-
bruik onder jongeren door ouders en leeftijdsgenoten. Onder andere waren dit: praten over de 
inhoud van adventure/fantasy, de inhoud afkeuren, en regels stellen over welke verhalen wel 
en niet gelezen of gezien mochten worden. Voor elke vorm van contact gaven de vrouwen 
aan met wie zij regelmatig in deze vorm uitwisselden, te weten met hun ‘vader’, ‘moeder’, 
‘broers’, ‘zussen’, ‘vaste vriend/vriendin’, ‘vriendinnen’, ‘vrienden’ of ‘medefans’ van adventure/
fantasy-verhalen. 

Als eerste werd elke vorm van contact met deze acht personen gecodeerd als 1. Daarna 
werd het totaal aantal personen met wie zij contact hadden opgeteld (variërend van 0 tot 8). 
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Tenslotte werd het gemiddelde aantal contacten per vorm van begeleiding apart uitgerekend 
voor ‘ouders’, ‘broers/zussen’ en ‘leeftijdsgenoten’ (vaste vriend/vriendin, vriendinnen, vrien-
den en medefans). Scores variëren van ‘0’ (geen van deze vormen van contact met perso-
nen in deze groep) tot ‘1’ (elk van deze vormen van contact met alle personen). Vervolgens 
konden de respondenten in een open veld aangeven op welke andere manier zij adventure/
fantasy-verhalen samen hadden beleefd met anderen, waarna zij in een tweede open veld 
konden aangeven met wie zij dit deden. De antwoorden op deze vraag werden vanuit SPSS 
omgezet naar Excel, om ze handmatig te kunnen coderen en verwerken. Als laatste werd aan 
de respondenten gevraagd welke rapportcijfers zij toekennen aan de verschillende personen 
met wie zij de verhalen tijdens hun adolescentie samen beleefden. De mogelijk toe te kennen 
cijfers varieerden van 1 (zeer lage waardering) tot 10 (zeer hoge waardering).

Demografi sche gegevens
Respondenten gaven hun hoogst genoten opleiding aan met antwoordmogelijkheden die zijn 
gebaseerd op de drie niveaus binnen het Nederlandse schoolsysteem, te weten primair onder-
wijs en de lagere niveaus van voortgezet onderwijs (1), middelbaar voortgezet onderwijs en 
middelbaar niveau van vervolgonderwijs (2), en hoger niveau van voortgezet onderwijs, hoger 
beroepsonderwijs en universiteit (3). De gezinssamenstelling tijdens de adolescentie werd 
gemeten op twee niveaus: het aantal thuiswonende broers en zussen, beide variërend van ‘0’ 
tot ‘4 of meer’, en of zij opgroeiden bij beide ouders, dan wel één ouder of een combinatie van 
één ouder en stiefouder of ‘anders, namelijk…’. Als laatste gaven de respondenten aan hoeveel 
uur per week zij gemiddeld besteden aan werk en scholing.

3.3.3 Interesse in adventure/fantasy-verhalen 

Zoals te zien in Tabel 2, waren de respondenten tijdens hun adolescentie meer geïnteres-
seerd in het genre adventure/fantasy op beeld dan in boekvorm. Daarbij waren zij signifi cant
meer geïnteresseerd in bepaalde titels dan in andere; Harry Potter, Twilight en The Hungergames
zijn de meest populaire titels, zowel op beeld als in boekvorm. Divergent, Game of Thrones en 
The Maze Runner zijn iets minder populair, met signifi cante verschillen binnen deze groep voor 
printversies. Als laatste waren de respondenten destijds signifi cant het minst geïnteresseerd 
in de televisieseries The Vampire Diaries en True Blood.

Om een onderliggende structuur vast te kunnen stellen in het genre adventure/fantasy
werd een verkennende factoranalyse uitgevoerd op de 16 scores (twee keer acht titels, in 
boekvorm en als verfi lming). Een analyse die beperkt werd tot slechts twee factoren bood 
de meest werkbare uitkomst met 37,7% verklaarde variantie. Ondanks dat twee titels een 
dubbele lading op meerdere factoren hadden, werden titels gevonden in het genre adventure/
fantasy waarbij de hoofdtaak van de protagonist is om zijn of haar pad te vinden binnen het 
maatschappelijk systeem (True Blood, The Vampire Diaries, Game of Thrones, Twilight en 
Harry Potter) en titels waarbij de hoofdtaak van de protagonist is om het op te nemen tegen 
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het maatschappelijk systeem (Divergent, The Maze Runner en The Hunger Games). Aan de 
hand van dit resultaat werden schalen geconstrueerd voor interesse in twee typen adventure/
fantasy-verhalen: ‘persoonlijk confl ict’ en ‘sociaal confl ict’. 

Tabel 2: Interesse in verschillende adventure/fantasy titels in de vorm van beeld en print1

Titels Beeld Print t-verdeling

Harry Potter 5.74a 3.69a 20.56***

Twilight 3.24b 1.59b 18.81***

The Hunger Games 3.24b 1.49b 21.04***

Divergent 1.41c 0.59c 14.03***

Game of Thrones/A song of ice and fi re 1.40c 0.38d 15.60***

Maze Runner 1.24c 0.24e 17.99***

The Vampire Diaries 0.98d 0.15f 15.31***

True Blood/The Southern Vampire Mysteries 0.41e 0.09g 8.60***

NB: 1Scores van interesse variëren van 0 tot 9; a-gScores met verschillende superscripts binnen 
een kolom verschillen signifi cant (p < 0.001) van elkaar.

Naast de mate van interesse in verschillende titels is de respondenten gevraagd aan te 
geven in welke taal zij deze verhalen lazen of bekeken. Zoals te zien is in Tabel 3 werden de 
verfi lmingen van Harry Potter, Twilight, Divergent, The Hunger Games en The Maze Runner het 
meest bekeken in het Engels met Nederlandse ondertiteling. De series Game of Thrones en The 
Vampire Diaries zijn ongeveer in gelijke mate bekeken in het Engels zonder en met Nederlandse 
ondertiteling. Harry Potter springt eruit als titel die vrijwel als enige voor een niet te verwaarlozen 
deel is bekeken in de Nederlandse nagesynchroniseerde versie (12.2%). Dit heeft waarschijnlijk 
te maken met de leeftijd waarop de eerste fi lms zijn gericht, te weten vanaf 6 jaar.

De boeken laten een iets ander patroon zien, zoals te zien is in Tabel 4. Ook in boekvorm 
werden Harry Potter, Twilight en The Hunger Games door de respondenten meer gelezen in 
het Nederlands dan in het Engels, maar de verschillen voor Twilight en The Hunger Games zijn 
klein. Divergent, The Maze Runner, The Vampire Diaries en The Southern Vampire Mysteries 
(True Blood) werden in boekvorm iets meer gelezen in het Engels dan in het Nederlands. A 
Song of Ice and Fire (Game of Thrones) werd beduidend meer gelezen in het Engels dan in het 
Nederlands. Andere talen kwamen destijds voor alle titels (vrijwel) niet voor.

Titels Beeld
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Tabel 3: Percentages van talen waarin de verschillende verfi lmingen zijn bekeken

Engels NL ond. And. ond. NL nag. And. nag.

Harry Potter  26.5 84.4 8.4 12.2 1.0

Twilight 20.3 64.6 4.5 0.1 0.3

Hunger Games 24.0 67.4 4.4 0.2 0.1

Divergent 14.1 36.8 2.5 0.2 0.1

Game of Thrones 26.6 22.4 8.3 - 0.1

Maze Runner 12.6 34.1 2.6 0.1 0.1

Vampire Diaries 21.6 21.2 2.3 0.1 0.1

True Blood 11.2 7.9 1.5 0.1 0.1

NB: N = 911. Eén respondent gaf aan geen van de verfi lmingen te hebben bekeken.

Tabel 4: Percentages van talen waarin de verschillende boeken zijn gelezen

Engels Nederlands Anders

Harry Potter   26.6 63.5 1.0

Twilight  16.9 28.0 0.3

The Hunger Games/De Hongerspelen 19.7 25.8 0.1

Divergent  11.0 8.4 -

A Song of Ice and Fire (Game of Thrones) 13.4 3.0 -

Maze Runner/De Labyrintrenner  7.7 3.9 -

Vampire Diaries  5.5 3.2 -

The Southern Vampire Mysteries (True Blood) 2.7 0.8 - 

NB: N = 727. Van de 912 respondenten hebben 185 geen van de acht titels in boekvorm gelezen.
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hand van dit resultaat werden schalen geconstrueerd voor interesse in twee typen adventure/
fantasy-verhalen: ‘persoonlijk confl ict’ en ‘sociaal confl ict’. 
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geven in welke taal zij deze verhalen lazen of bekeken. Zoals te zien is in Tabel 3 werden de 
verfi lmingen van Harry Potter, Twilight, Divergent, The Hunger Games en The Maze Runner het 
meest bekeken in het Engels met Nederlandse ondertiteling. De series Game of Thrones en The 
Vampire Diaries zijn ongeveer in gelijke mate bekeken in het Engels zonder en met Nederlandse 
ondertiteling. Harry Potter springt eruit als titel die vrijwel als enige voor een niet te verwaarlozen 
deel is bekeken in de Nederlandse nagesynchroniseerde versie (12.2%). Dit heeft waarschijnlijk 
te maken met de leeftijd waarop de eerste fi lms zijn gericht, te weten vanaf 6 jaar.

De boeken laten een iets ander patroon zien, zoals te zien is in Tabel 4. Ook in boekvorm 
werden Harry Potter, Twilight en The Hunger Games door de respondenten meer gelezen in 
het Nederlands dan in het Engels, maar de verschillen voor Twilight en The Hunger Games zijn 
klein. Divergent, The Maze Runner, The Vampire Diaries en The Southern Vampire Mysteries 
(True Blood) werden in boekvorm iets meer gelezen in het Engels dan in het Nederlands. A 
Song of Ice and Fire (Game of Thrones) werd beduidend meer gelezen in het Engels dan in het 
Nederlands. Andere talen kwamen destijds voor alle titels (vrijwel) niet voor.

Engels Anders
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3.3.4 Redenen voor de consumptie van adventure/fantasy-verhalen

Om na te gaan welke redenen de respondenten hadden voor de consumptie van adventure/
fantasy-verhalen tijdens hun adolescentie, en of samen beleven met anderen een van deze 
redenen was, werd een principale componentenanalyse toegepast op de items waarmee werd 
gemeten in hoeverre de respondenten zich konden vinden in 26 redenen. Na het verwijderen 
van vier items met een lage lading of hoge dubbele lading op meerdere factoren, resulteerde 
de uiteindelijke analyse in vier factoren12. Op basis van deze oplossing, met 57,4% verklaarde 
variantie, werden vier schalen berekend door het gemiddelde te nemen van de desbetreffende 
items: (1) Afl eiding (10 items; M = 3.17; Crohnbach’s alpha = .91); (2) Inspiratie (6 items; M =
2.30; alpha = .83); (3) Stijl (4 items; M = 2.89, alpha = .66); (4) Sociaal contact (2 items; M =
2.90; r = .34).

Om vast te kunnen stellen of en hoe redenen van vrouwelijke adolescenten samenhan-
gen met interesse in de twee gevonden typen adventure/fantasy-verhalen (‘persoonlijk con-
fl ict’ en ‘sociaal confl ict’), werden twee hiërarchische regressieanalyses gebruikt met rede-
nen en achtergrondvariabelen als voorspellers van interesse in de twee gevonden typen (zie 
Tabel 5). Met betrekking tot achtergrondvariabelen blijkt uit de gevonden correlaties dat hoger 
opgeleide vrouwen vooral interesse hebben in het type ‘persoonlijk confl ict’. Wanneer echter 
gecontroleerd wordt voor andere voorspellers, verdwijnt deze relatie in de regressieanalyse. 
Voor ‘sociaal confl ict’ werd vastgesteld dat jongere respondenten meer interesse hebben in 
dit genre dan oudere. Ook is een trend zichtbaar dat het opgroeien met meerdere zussen 
samengaat met een hogere interesse in dit type.

Als het gaat om redenen voor de consumptie van beide typen adventure/fantasy-verhalen, 
blijkt uit de gevonden correlaties dat een hogere interesse in beide typen samenhangt met 
een behoefte aan afl eiding, inspiratie, stijl en sociaal contact. Na toevoeging van andere 
voorspellers veranderen deze relaties, zoals te zien is aan de gestandaardiseerde Beta’s. 
Respondenten met een grote behoefte aan afl eiding en inspiratie waren met name geïnte-
resseerd in het genre ‘persoonlijk confl ict’, terwijl bij de meer geïnteresseerde gebruikers stijl 
en sociaal contact minder belangrijk werden. Voor respondenten die geïnteresseerd waren in 
‘sociaal confl ict’ blijft alleen de behoefte aan afl eiding een onderscheidende reden.

Op de vraag welke andere reden zij hadden gaven 91 respondenten in totaal 103 ant-
woorden. De meest in het oog springende reden valt samen te vatten als ‘Fantasie’ (29). Onder 
deze reden vallen antwoorden waarbij het genre wordt beschouwd als fantasierijk, het bekij-
ken van deze verhalen leidt tot een verhoogde fantasie en uitspraken waarbij wordt genoemd 
dat ondanks de hoge mate van fantasie de verhalen toch worden beschouwd als realistisch 
of herkenbaar. Dit laatste komt vier keer voor. Een tweede belangrijke reden is de ‘inhoud’ of 
het ‘verhaal’, waarover 18 uitspraken worden gedaan. ‘Ontsnapping’ en een bijzondere waar-
dering voor bepaalde ‘acteurs’ komen elk zeven keer voor als reden. Vijf keer wordt genoemd 
dat de verhalen ‘aanzetten tot nadenken/leren/ontwikkelen’ en ‘goed geschreven’ zijn, waarna 
het feit dat deze verhalen ‘leuk’ of ‘toegankelijk’ zijn elk vier keer zijn genoemd. ‘Meegesleept 
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worden’, ‘passend bij de identiteit’, ‘karakters in het verhaal’ en ‘aangezet worden tot adven-
ture/fantasy door anderen’ zijn elk drie keer genoemd. Bij de laatste reden is het van belang te 
noemen dat deze respondenten het genre zelf niet leuk vonden. De ’beelden’ van adventure/
fantasy en het feit dat de respondenten ‘graag lezen’ worden elk twee keer genoemd en er zijn 
in totaal acht overige antwoorden eenmaal gegeven.

Tabel 5: Voorspelling van interesse in twee typen adventure/fantasy door de achtergrondva-
riabelen van vrouwelijke adolescenten en hun redenen voor consumptie

  Persoonlijk conflict    Sociaal conflict

   r Beta    r Beta

Achtergrondvariabelen

Leeftijd ..04 .01 -.07* -.11**

Opleidingsniveau .08*** .03 .01 -.00

Werkuren -.04 .02 -.04 .00

Studie-uren .05 .01 .02 -.04

Aantal broers thuis -.05 -.05 -.01 .02

Aantal zussen thuis -.03 -.03 .05 .06~

Redenen

Afl eiding .55*** .53*** .36*** .40***

Inspiratie .45*** .17*** .24*** -.02

Stijl .23*** -.13*** .21*** .00

Sociaal contact .14*** -.07* .10** -.06

R2 .33 .14

F(10,901) 45.30*** 15.54***

NB: *** p < 0.001; ** p < 0.010; * p < 0.050; ~ p < 0.100.

3.3.5 Personages met een speciale betekenis

Op de vraag welke personages uit de acht genoemde titels een speciale betekenis voor hen 
hebben gehad, gaven 520 van de 912 respondenten antwoord. De antwoorden van twee van 
deze respondenten werden verwijderd omdat er geen personages of titels werden genoemd. 
Het uiteindelijke aantal respondenten dat deze vraag beantwoordde kwam daarmee op 518 

   r Beta
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respondenten, die in totaal 1272 antwoorden gaven. In 36 gevallen wordt meer dan een per-
sonage genoemd in een antwoordveld. Uit de codering van de genoemde personages blijkt 
dat 981 van de 1272 antwoorden (77%) zijn te herleiden tot de top drie meest populaire titels: 
Harry Potter, The Hunger Games en Twilight. De Harry Potter serie wordt 657 keer genoemd en 
bevat daarmee meer dan de helft van de personages met de meest speciale betekenis voor 
de respondenten (67% van de top drie). Na Harry Potter volgt The Hunger Games met 219 ver-
meldingen (21%) en de hekkensluiter is Twilight met 115 vermeldingen (12%). De overige 291 
antwoorden bevatten personages van alle overige titels. 

Binnen Harry Potter wordt Hermelien Griffel (221) het vaakst genoemd als personage met 
een speciale betekenis. Harry Potter zelf volgt met 194 vermeldingen en overige personages 
uit de serie of de serie in het algemeen worden nog eens 242 keer genoemd. In 51 gevallen zijn 
de opgegeven redenen te herleiden tot het personage Hermelien Griffel, waarbij vier respon-
denten meer dan een reden noemen. Van deze redenen vallen 23 onder de noemer ‘gelijkenis/
identifi catie/herkenning’. Respondenten geven aan op het personage te lijken, zich met haar 
te identifi ceren of bepaalde eigenschappen in zichzelf te herkennen. ‘Bewonderenswaardige 
eigenschappen’ worden 18 keer genoemd, waarbij het feit dat Hermelien intelligent en sterk 
is het meest voorkomen. Het verschijnsel dat dit personage voor de respondenten een ‘voor-
beeld/inspiratiebron/rolmodel’ was wordt elf keer genoemd. Als laatste komen vier uitspra-
ken voor die gaan over wat respondenten vonden van ‘de rol/het personage’ zelf, bijvoorbeeld 
dat zij een sterk of interessant personage is. Naast deze vermeldingen van Hermelien met 
redenen die duidelijk tot haar terug te voeren zijn, wordt Hermelien nog eens 43 keer genoemd 
in combinatie met anderen (met uitzondering van de andere hoofdpersonen uit de top 3). 
Deze 43 respondenten geven 57 redenen waarom onder andere Hermelien voor hen belangrijk 
was. Dat zij ‘bewonderenswaardige eigenschappen’ heeft wordt 15 keer genoemd en even-
eens 15 keer konden respondenten zich onder andere in haar ‘verplaatsen/inleven of met haar 
identifi ceren’. Acht uitspraken gaan over ‘rollen/personages’ en zeven keer wordt genoemd 
dat onder andere zij een ‘inspiratiebron/rolmodel’ was. Drie uitspraken gaan over het ‘verhaal’ 
en er werden negen ‘overige uitspraken’ eenmaal genoemd. 

De door 44 respondenten gegeven 49 antwoorden op de vraag waarom het personage 
Harry Potter voor de respondenten een speciale betekenis had laten een heel ander beeld 
zien. In twaalf gevallen gaat het om ‘bewonderenswaardige eigenschappen’ en in tien geval-
len om een uitspraak over ‘de rol/het personage’, zoals dat hij de hoofdpersoon of een bij-
zonder personage is. Eveneens wordt tien keer genoemd dat respondenten zijn ‘opgegroeid 
met’ Harry Potter. ‘Inspirerend’ en uitspraken over het ‘verhaal’ komen beide vier keer voor. 
‘Herkenning/inleven’ komt slechts twee keer voor, evenals het kunnen ‘meeleven’ met het per-
sonage. Ook wordt twee keer genoemd dat het personage een belangrijke ‘ontwikkeling’ door-
maakt en daarom voor de respondenten een speciale betekenis had. Onder ‘overige uitspra-
ken’ vallen drie antwoorden, waarvan eenmaal dat Harry Potter voor de respondent ‘voelde 
als een vriend’. Harry Potter wordt door 34 respondenten met 47 redenen aangemerkt als 
bijzonder personage in combinatie met anderen dan zijn medepersonages uit de top drie. Tien 
van deze uitspraken gaan over ‘rollen/personages’, zes uitspraken over het zich kunnen ‘inle-

KritischeKijkers.indd   88 28-01-2021   22:12



89

Sam
envatting

3

ven’ en over ‘bewonderenswaardige eigenschappen’ en het ‘verhaal’ worden elk vijf uitspraken 
gedaan. Drie respondenten geven aan met onder andere Harry Potter te zijn ‘opgegroeid’. In 
twee gevallen wordt onder andere Harry aangemerkt als ‘inspiratiebron’, geven respondenten 
aan met hem te kunnen ‘meeleven’, zich met hem ‘verbonden’ te voelen of door hem ‘geïntri-
geerd’ te zijn. Er werden nog eens tien overige uitspraken eenmaal gedaan. 

Harry en Hermelien worden beiden genoemd door 67 respondenten, soms in combinatie 
met anderen die niet behoren tot de hoofdpersonen uit de overige twee titels van de top drie. 
Deze 67 respondenten gaven 92 redenen op waarom de twee hoofdpersonen uit de Harry 
Potter serie voor hen een speciale betekenis hadden. Van deze uitspraken vallen 27 onder de 
noemer ‘herkenning/inleven’. De tweede meest voorkomende uitspraken gaan over ‘de rol/
het personage’ (18). ‘Voorbeeld/inspiratiebron’ en ‘bewonderenswaardige eigenschappen’ 
worden elk negen keer genoemd. In zes gevallen wordt gezegd dat de respondenten met deze 
hoofdpersonen zijn ‘opgegroeid’ en vijf keer wordt het kunnen ‘meeleven’ genoemd als reden. 
Elk drie keer komen voor dat respondenten zich ‘betrokken/gehecht/meegezogen’ voelden en 
uitspraken over het ‘verhaal’. Nog eens twaalf ‘overige uitspraken’ komen elk een keer voor, 
waarvan een keer dat deze personages voelden als vrienden.

Figuur 3: Aantallen genoemde redenen om personages aan te merken als met een speciale 
betekenis
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Bij vermeldingen van The Hunger Games gaat het 168 keer om de hoofdpersoon Katniss 
Everdeen. Daarnaast worden andere personages of de serie in het algemeen nog eens 41 keer 
genoemd. In 43 gevallen zijn de genoemde redenen terug te voeren naar het hoofdpersonage 
Katniss. De meest genoemde redenen vallen onder ‘bewonderenswaardige eigenschappen’ 
(24). Het meest wordt genoemd dat Katniss sterk, stoer en moedig is, dat zij zich opoffert voor 
haar zusje en dat zij vecht voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid. Daarna worden negen 
uitspraken gedaan over ‘de rol/het personage’, zoals dat zij de hoofdrol heeft of een krachtig 
personage is, komen zes uitspraken voor onder de noemer ‘herkenning/identifi catie/inleven’ 
en wordt zes keer gezegd dat Katniss voor de respondenten een ‘voorbeeld/inspiratiebron/
rolmodel’ was. ‘Meeleven’ komt drie keer voor en het feit dat het personage een belangrijke 
‘ontwikkeling’ doormaakt komt twee keer voor. Ook ‘overige uitspraken’ komen twee keer voor. 
Katniss wordt nog eens 43 keer genoemd in combinatie met anderen die niet tot de top drie 
behoren, met daarbij 59 redenen. In 16 gevallen gaat het om ‘bewonderenswaardige eigen-
schappen’ en in twaalf gevallen om ‘herkenning/inleven’. Elf uitspraken gaan over ‘de rol/het 
personage’ en het kunnen ‘meeleven’ of Katniss zien als ‘voorbeeld/rolmodel/inspiratiebron’ 
komen elk vijf keer voor. Drie uitspraken gaan over ‘het verhaal’ en ‘overige uitspraken’ komen 
zeven keer eenmaal voor. 

Bij het splitsen van vermeldingen van de Twilight serie is te zien dat het hoofdpersonage 
Bella Swan 52 keer wordt genoemd. De serie in het algemeen of andere personages komen 
op een totaal van 63 keer. Alleen in het geval van deze serie worden dus vaker andere perso-
nages of de serie in het algemeen genoemd dan de hoofdpersoon zelf. In elf gevallen zijn de 
redenen terug te voeren tot de hoofdpersoon. Zes van deze redenen vallen onder de noemer 
‘herkenning/inleven’, waarna ‘bewonderenswaardige eigenschappen’ twee keer voorkomen. 
Het gaat hierbij om Bella’s standvastigheid in haar liefde en het feit dat ze sterk is en voor 
zichzelf durft op te komen. ‘Meeleven’ wordt een keer genoemd en vier redenen vallen onder 
overige uitspraken. Bella wordt nog eens door negen respondenten genoemd in combinatie 
met anderen die niet behoren tot de top drie. Drie van deze uitspraken gaan over ‘de rol/het 
personage’ en eveneens drie uitspraken over het ‘verhaal’. Onder andere Bella als ‘voorbeeld/
inspiratiebron’ en het zich kunnen ‘herkennen’ komen elk een keer voor. Er werd een ‘overige 
uitspraak’ gedaan.

Er worden ook combinaties van personages genoemd uit meerdere titels van de top drie. 
Door 18 respondenten worden zowel Harry Potter en Hermelien Griffel uit de Harry Potter
reeks als Katniss Everdeen uit The Hunger Games genoemd als personages die voor hen een 
speciale betekenis hadden, met daarbij 25 redenen. De meest genoemde redenen hiervoor 
vallen binnen de categorie ‘bewonderenswaardige eigenschappen’ (10), waarna ‘herkenning/
inleven’ volgt met zes uitspraken. Over ‘rollen/personages’ gaan vier uitspraken, twee keer 
werden deze personages destijds gezien als ‘inspiratiebron/voorbeeld’ en een uitspraak gaat 
over het ‘verhaal’. Twee ‘overige uitspraken’ worden elk eenmaal gedaan. 

Katniss wordt door 28 respondenten genoemd in combinatie met alleen Hermelien, 
waarbij 37 redenen werden gegeven. Van deze redenen vallen 17 onder de noemer ‘bewon-
derenswaardige eigenschappen’ en in acht gevallen gaat het om uitspraken over ‘rollen/per-
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sonages’. In vijf gevallen gaat het om ‘herkenning/identifi catie/inleven’ en in vier gevallen om 
een ‘inspiratiebron/voorbeeld’. Een uitspraak gaat over het ‘verhaal’ en er worden twee ‘ove-
rige uitspraken’ gedaan. 

Naast Hermelien wordt Katniss ook genoemd in combinatie met Harry. Hiervoor geven 
18 respondenten 23 redenen. In zes gevallen gaat het om ‘rollen/personages’ en ‘bewonde-
renswaardige eigenschappen’ en ‘herkenning/inleven’ komen elk vier keer voor. Onder ‘meele-
ven’ en ‘inspiratiebron/voorbeeld’ vallen elk drie uitspraken en ook ‘overige uitspraken’ komen 
drie keer voor. 

Katniss wordt door tien respondenten samen genoemd met Bella Swan uit Twilight als 
personages met een speciale betekenis. Zij geven daarbij 14 redenen, waarvan zes vallen 
onder de noemer ‘herkenning/inleven’. In drie gevallen gaat het om ‘bewonderenswaardige 
eigenschappen’ en twee keer konden de respondenten met hen ‘meeleven’. Onder andere 
deze personages waren voor een respondent destijds een ‘inspiratiebron/voorbeeld’ en een 
uitspraak gaat over het ‘verhaal’. Nog eens een uitspraak valt onder ‘overige uitspraken’. 

Bella Swan wordt drie keer genoemd in combinatie met Harry en Hermelien, vijf keer 
met alleen Harry en zes keer met alleen Hermelien. Daarnaast wordt Bella nog eens twee 
keer genoemd in combinatie met Harry en Katniss en vijf keer in combinatie met Hermelien 
en Katniss. Een respondent noemt alle hoofdpersonen uit de top drie als zijnde personages 
met een bijzondere betekenis. Omdat het gaat om lage aantallen zijn de opgegeven redenen 
samengenomen. Het gaat hierbij om 33 redenen die zijn genoemd door 21 respondenten. 
Onder de noemers ‘herkenning/identifi catie/inleven’ en ‘rollen/personages’ vallen elk elf van 
deze uitspraken. ‘Bewonderenswaardige eigenschappen’ bevat zes uitspraken en vier keer 
worden deze personages genoemd als ‘voorbeeld/inspiratiebron’. In twee gevallen konden de 
respondenten met deze personages ‘meeleven’ en acht ‘overige uitspraken’ komen elk een-
maal voor. 

Als laatste werd aan de respondenten gevraagd of de personages die voor hen een spe-
ciale betekenis hebben gehad deze betekenis nog steeds hebben in het hier en nu en wat 
daarvoor de reden is. Van de 424 respondenten die een of meerdere van de vier hoofdper-
sonen uit de top drie noemden, geven 171 aan geen speciale betekenis meer toe te kennen 
aan deze personages. De meest genoemde reden is dat de respondenten zijn opgegroeid of 
er overheen zijn gegroeid, dat deze verhalen nog slechts een herinnering zijn of horen bij een 
andere fase in hun leven (77). Dat de effecten zijn uitgedoofd of dat de verhalen geen blijvend 
effect hebben gehad wordt door 22 respondenten opgegeven als reden. Daarnaast geven 18 
respondenten aan nu op een andere manier naar de verhalen te kijken, of andere interesses 
te hebben en 17 van hen geven aan dat de verhalen slechts fi ctie zijn. Als laatste geven elf 
respondenten aan dat zij alleen tijdens het lezen of kijken van de verhalen dit gevoel van een 
speciale betekenis hebben. Naast deze redenen zijn nog eens 20 overige redenen eenmaal 
gegeven. 

253 respondenten geven aan dat de door hen genoemde personages nog steeds een 
speciale betekenis voor hen hebben. Van hen geven 91 als reden op dat deze personages 
nog steeds dezelfde functie hebben of dat het antwoord op de vraag waarom zij vroeger een 
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speciale betekenis hebben gehad nog steeds geldt. De tweede meest genoemde reden is dat 
deze personages staan voor een herinnering aan vroeger, nostalgie of jeugdsentiment (63). 
Ook zijn er 33 respondenten die aangeven nog steeds de verhalen te lezen of te bekijken en 22 
respondenten geven aan dat zij zijn opgegroeid met deze personages of dat deze personages 
een belangrijk onderdeel van hun jeugd zijn. Nog eens 21 respondenten geven aan dat deze 
personages een blijvende indruk of effect hebben nagelaten. Van de respondenten die een 
nieuwe reden opgeven waarom deze personages een speciale betekenis hebben geven 17 
redenen die vallen onder ‘bewonderenswaardige eigenschappen/inspiratie’, noemen vijf res-
pondenten dat deze personages een ‘voorbeeldfunctie’ voor hen hebben en geven twee res-
pondenten aan zichzelf te ‘herkennen’ in de verhalen. Als laatste geven vijf respondenten een 
antwoord over het ‘verhaal’ zelf en zijn er nog eens 13 overige antwoorden eenmaal gegeven.

Samenvattend zijn de meest genoemde personages die voor de respondenten een spe-
ciale betekenis hebben (gehad) afkomstig uit Harry Potter, The Hunger Games en Twilight, 
namelijk Hermelien Griffel, Harry Potter, Katniss Everdeen en Bella Swan. De meest genoemde 
redenen deze personages aan te merken als speciaal zijn een gevoel van herkenning of 
bewondering, het personage zien als een rolmodel, met het personage zijn opgegroeid of 
uitspraken over de rol of het personage zelf. Het merendeel van de respondenten geeft aan 
dat deze personages nog steeds een speciale betekenis voor hen hebben in het hier en nu. 
Dit komt omdat de personages nog steeds dezelfde functie hebben, staan voor een herinne-
ring aan vroeger, een belangrijk onderdeel zijn van hun jeugd of een blijvende indruk hebben 
achtergelaten.

3.3.6 Begeleiding bij adventure/fantasy-verhalen

Eerder werd gezegd dat sociaal contact voor de respondenten één van de redenen was om 
tijdens de adolescentie deze verhalen te consumeren. Om te kunnen bepalen in hoeverre 
het samen beleven van deze verhalen in de adolescentie een begeleidende functie had en 
wat daarin het relatieve belang was van leeftijdsgenoten ten opzichte van ouders, werd eerst 
geanalyseerd welke vormen van samen beleven geclusterd konden worden. Uit een factor-
analyse van het totale aantal contacten voor elk van de 16 vormen van samen beleven met 
Oblimin rotatie (Delta = 0), kwamen drie vormen van begeleiding naar voren. Na het verwijde-
ren van één item (de verhalen van adventure/fantasy helpen te begrijpen) met een zeer lage 
lading, werd een uiteindelijke oplossing gevonden met drie factoren, waarbij 59.8 procent van 
de variantie werd verklaard13: (1) bevestigende actieve begeleiding (9 items), (2) afwijzende 
actieve begeleiding (2 items), en (3) restrictieve begeleiding (4 items). Vervolgens resulteerde 
het berekenen van de gemiddelde aantallen contacten met respectievelijk ouders (vader en/
of moeder), broers/zussen, en leeftijdsgenoten (vaste vriend/vriendin, vrienden, vriendinnen 
en of mede-fans) in drie begeleidingsschalen voor elke groep, met scores variërend van 0 tot 
1. Deze schalen hadden voldoende interne consistentie: Pearson’s r varieerde bij afwijzende 
actieve begeleiding tussen .37 en .46, terwijl voor de andere schalen de meeste Crohnbach’s 

KritischeKijkers.indd   92 28-01-2021   22:12



93

Sam
envatting

3

alpha’s rond .89 uitkwamen, behalve voor restrictieve begeleiding door broers/zussen (alpha 
= .66) en door leeftijdsgenoten (.70).

Tabel 6: Percentage van respondenten dat een vorm van begeleiding door ouders, broers/
zussen en leeftijdsgenoten hebben ontvangen bij adventure/fantasy-verhalen tijdens de ado-
lescentiex

. Ouders Broers/zussen Leeftijdsgenoten

Bevestigende actieve begeleiding 51.4a 57.2a 91.1b

Afwijzende actieve begeleiding 15.4a 15.9a 30.5b

Restrictieve begeleiding 12.3a 4.6b 7.6b

NB: x Percentages representeren contacten met tenminste één persoon binnen de contact-
groep; a-c Percentages met verschillende superscripts per rij verschillen signifi cant van elkaar; 
p < 0.001.

Zoals te zien in Tabel 6, komt bevestigende actieve begeleiding het meest voor. Ongeveer 
de helft van de vrouwelijke adolescenten geeft aan op deze manier te zijn begeleid door ten 
minste een van hun ouders en door een of meer broers/zussen, terwijl bijna alle (9/10) res-
pondenten deze vorm van begeleiding kregen van hun leeftijdsgenoten. Afwijzende actieve 
begeleiding werd het meest gedaan door leeftijdsgenoten: ongeveer 30% van de vrouwelijke 
adolescenten geeft aan deze negatief georiënteerde vorm van begeleiding te hebben ontvan-
gen van vrienden. Daarnaast geeft ongeveer 15% aan afwijzende actieve begeleiding te heb-
ben ontvangen door ouders en broers/zussen. Als laatste werden restricties op de consump-
tie van adventure/fantasy het meest toegepast door ouders (12%) en minder door broers/
zussen en leeftijdsgenoten (respectievelijk 5% en 8% van de respondenten). Het beperken van 
de toegang tot adventure/fantasy wordt dus vooral gedaan door ouders, terwijl leeftijdsgeno-
ten de verhalen eerder gezamenlijk beoordelen in positieve dan wel negatieve zin.

Op de vraag welke andere manieren van samen beleven de respondenten bezigden en 
met wie gaven 92 respondenten in totaal 104 verschillende antwoorden. Meer dan de helft 
van deze antwoorden gaan over ‘digitale media’ (64). Binnen deze vorm van samen beleven 
is onderscheid te maken in ‘online communicatie’ (23), het lezen van of posten op ‘fora’ (19), 
het schrijven of lezen van ‘blogs’ (5), het maken of bekijken van ‘fan fi ction/fan art’ (4) en het 
lezen van ‘recensies’ (4). De overige tien antwoorden gaan over ‘internet/digitale media in het 
algemeen’. Er zijn 22 antwoorden te plaatsen onder ‘praten over adventure/fantasy’, waarbij 
het opvallend is dat in elf van deze antwoorden expliciet is genoemd dat het om ‘face-to-face/
mondeling/in real life’ contact gaat. Het delen van adventure/fantasy op ‘school’ wordt vier 
keer genoemd, waarna ‘theater’, ‘samen kijken’ en ‘voorgelezen worden’ elk twee keer voorko-
men. De ‘overige’ antwoorden komen uit op zeven verschillende vormen. 

Ouders Broers/zussen Leeftijdsgenoten
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Als het gaat om de personen met wie de verhalen op een andere wijze samen werden 
beleefd worden weinig nieuwe personen genoemd. Bij ‘digitale media’ worden acht keer onbe-
kenden of vreemden genoemd. Begrijpelijkerwijs worden bij het samen beleven op school 
docenten, medeleerlingen en studenten genoemd. Daarnaast komen zes antwoorden eenmaal 
voor.

Als laatste werd de respondenten gevraagd welke rapportcijfers zij zouden geven aan 
de verschillende mensen in hun leven met wie zij adventure/fantasy-verhalen samen beleef-
den. Uit Tabel 7 valt als eerste op te maken dat de beoordeling van de verschillende factoren 
overwegend positief is. Alle toegekende gemiddelde cijfers vallen boven de 7 uit. Als tweede 
valt op dat de cijfers weinig van elkaar verschillen, met een verdeling tussen 7.35 en 8.14. Het 
delen van de verhalen met de vaste vriend of vriendin wordt als het meest positief beoordeeld 
en het delen met de vader als minst positief. Van de familieleden krijgen zussen het hoogste 
rapportcijfer (7.84).

Tabel 7: Gemiddelde door respondenten toegekende rapportcijfers voor het samen beleven 
van adventure/fantasy-verhalen met ouders, broers/zussen en leeftijdsgenoten

N Rapportcijfer

Vaste vriend/vriendin 383 8.14

Vriendinnen 701 7.90

Zussen 368 7.84

Medefans 161 7.73

Vrienden 450 7.72

Moeder 451 7.56

Broers 269 7.55

Vader 311 7.35

NB: Rapportcijfers variëren tussen 1 en 10.

3.3.7 De relatie tussen begeleiding en interesse

Hiërarchische regressieanalyses werden verricht om de relatie te onderzoeken tussen de 
interesse in adventure/fantasy-verhalen van vrouwelijke adolescenten aan de ene kant en de 
typen begeleiding die zij hebben ontvangen door ouders, broers/zussen en leeftijdsgenoten 
aan de andere kant. Voor deze analyses werden de gemiddelden van het aantal contacten 
voor elk type begeleiding genomen. Aangezien de gemiddelde aantallen contacten voor res-
trictieve begeleiding door broers/zussen en leeftijdsgenoten zeer laag waren (beide scores 

N Rapportcijfer
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0.01), werden deze vormen van begeleiding verwijderd. Als laatste werden de voorspellers in 
drie stappen ingevoerd, met achtergrondvariabelen in de eerste stap, begeleiding door ouders 
in de tweede stap en begeleiding door broers/zussen en leeftijdsgenoten in de laatste stap, 
om zo de verschillen aan te tonen in de rol van begeleiding door ouders en begeleiding door 
broers/zussen en leeftijdsgenoten.

Tabel 8: Voorspelling van interesse in twee typen adventure/fantasy-verhalen door achter-
grondvariabelen van vrouwelijke adolescenten en begeleiding door ouders, broers/zussen 
en leeftijdsgenoten

     Persoonlijk conflict         Sociaal conflict

  Ia   II   III    I    II    III

Achtergrondvariabelen

Leeftijd .07 .08* .09* -.09* -.09* -.08*

Opleidingsniveau .08* .06 .05 .01 .00 -.01

Werkuren -.05 -.06 -.06 -.03 -.03 -.03

Studie-uren .03 .01 -.04 -.03 -.03 -.08

# broers thuis -.08* -.08* -.07* -.02 -.02 -.01

# zussen thuis -.05 -.03 -.03 .06 .06 .06

Begeleiding door ouders

Bevestigend actief .22*** .15*** .03 -.08

Afwijzend actief .00 .01 .08* .10*

Restrictief -.08*** -.08* -.11** -.11**

Begeleiding door broers/zussen en leeftijdsgenoten

Bevestigend actief B/Z .05 .04

Afwijzend actief B/Z -.04 -.03

Bevestigend actief L .29*** .28***

Afwijzend actief L -.08*** -.09*

R2 .01 .05 .12 .01 .01 .07

F(10,901)b 2.94 6.26 10.40 1.87 2.46 6.46

NB: aAlle relaties zijn gecorrigeerd voor de mate van sociaal contact; bAlle F-waarden signifi -
cant met p < 0.001; *** p < 0.001; ** p < 0.010; * p < 0.050; ~ p < 0.100.

  I   II   III
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Zoals te zien in Tabel 8 zijn in de eerste stap slechts twee demografi sche variabelen 
signifi cant geassocieerd met de interesse in adventure/fantasy-verhalen en alleen voor het 
subtype ‘persoonlijk confl ict’. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer interesse in verha-
len waarin protagonisten een persoonlijk confl ict dienen op te lossen. Hetzelfde geldt voor 
opgroeien met minder broers. Beide effecten zijn echter klein met een lage signifi cantie en 
voor het type ‘sociaal confl ict’ gelden deze effecten niet. Voor dit type geldt alleen dat de 
interesse afneemt naarmate de leeftijd stijgt. Alleen in het geval van het aantal broers thuis 
en de leeftijd van respondenten blijven de effecten signifi cant als wordt gecorrigeerd voor 
de effecten van begeleiding door ouders en leeftijdsgenoten. In de tweede stap hangt meer 
bevestigend actieve begeleiding door ouders in sterke mate en minder restrictie in mindere 
maar toch signifi cante mate samen met een grotere interesse in het type ‘persoonlijk confl ict’. 
Voor ‘sociaal confl ict’ geldt een dergelijk effect alleen voor minder restrictie. Met het toevoe-
gen van leeftijdsgenoten in de derde stap daalt het effect van bevestigend actieve begeleiding 
door ouders enigszins. Dit effect is niet zichtbaar bij restrictie op ‘persoonlijk confl ict’, noch bij 
enige vorm van begeleiding van ‘sociaal confl ict’. Als het gaat om begeleiding door leeftijdsge-
noten is te zien dat na correctie op begeleiding door ouders en demografi sche kenmerken de 
effecten van bevestigend actieve begeleiding voor beide typen hoog zijn. Een mindere mate 
van afwijzend actieve begeleiding heeft eveneens een licht maar toch signifi cante samenhang 
met meer interesse in beide typen adventure/fantasy-verhalen. Alle gevonden verschillen zijn 
echter niet groot, dus duidelijke conclusies zijn niet te trekken.

3.4 Conclusie

Het doel van de in dit hoofdstuk beschreven landelijke survey was om het mediagebruik door 
adolescente meisjes in kaart te brengen, in het bijzonder met betrekking tot adventure/fan-
tasy-verhalen. Daarvoor werd een survey afgenomen onder 912 jongvolwassen vrouwen in 
Nederland, die terugkeken op hun mediagebruik tijdens de adolescentie. Ik wilde onderzoe-
ken in welke specifi eke adventure/fantasy-verhalen zij geïnteresseerd waren, wat hun redenen 
waren deze verhalen te lezen of bekijken, welke personages in deze verhalen voor hen een 
speciale betekenis hebben (gehad) en waarom, en in hoeverre en op welke manier zij deze 
verhalen samen beleefden met anderen. 

De eerste onderzoeksvraag luidde: In welke specifi eke adventure/fantasy-verhalen waren 
adolescente meisjes in Nederland geïnteresseerd tussen 2004 en 2014? De respondenten 
bleken een grotere voorkeur te hebben voor verfi lmingen dan boeken in het genre adven-
ture/fantasy. Zij hadden specifi ek interesse in drie titels: Harry Potter, Twilight en The Hunger 
Games. De fi lms werden meestal bekeken in het Engels met Nederlandse ondertiteling, met 
uitzondering van Harry Potter die meer werd bekeken in de Nederlands nagesynchroniseerde 
versie. Boeken in de top drie werden meer gelezen in het Nederlands, al waren de verschillen 
voor Twilight en The Hunger Games/De Hongerspelen klein. Binnen het relatief smalle genre 
van adventure/fantasy kon een verdeling gemaakt worden in twee subgenres: (1) producties 
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als Harry Potter en Twilight die zijn gecentreerd rondom een ‘persoonlijk confl ict’ van de pro-
tagonisten binnen het sociale systeem en (2) producties die verhalen over een ‘sociaal con-
fl ict’ van protagonisten met het sociale systeem zoals The Hunger Games. 

De tweede onderzoeksvraag ging over de redenen voor deze interesse en luidde: Wat 
waren hun redenen voor de consumptie van adventure/fantasy-verhalen? Er werden vier te 
onderscheiden redenen gevonden. Afl eiding is de belangrijkste reden, waarna het samen 
beleven van de verhalen volgt, gelabeld als sociaal contact, voor zowel frequente gebrui-
kers als minder frequente gebruikers. Deze reden komt ook voor in de theorie van uses and 
gratifi cations van mediagebruik (Rubin, 1981; 2008). Een interessante stijl wordt even vaak 
als reden genoemd als sociaal contact. Inspiratie is de minst belangrijke reden. De overige 
meest genoemde antwoorden, ‘fantasie’ en ‘inhoud/verhaal’ komen overeen met eerder ver-
richt onderzoek naar de betekenis van fi ctieve boeken en fi lms voor meisjes. Met name de 
resultaten van Blackford (2004) worden bevestigd. De respondenten geven als redenen dat 
zij zich konden onderdompelen in fantasiewerelden, hun fantasie konden gebruiken en een 
specifi eke voorkeur voor dit genre hadden. Ook de bevinding van Cherland (1994) dat meisjes 
binnen dit genre gericht zijn op de inhoud van de verhalen wordt bevestigd.

Voor de derde onderzoeksvraag (Welke personages in adventure/fantasy hebben voor 
hen een speciale betekenis (gehad) en waarom?) komt naar voren dat de meest genoemde 
personages uit de top drie meest populaire titels komen, waarbij de respondenten een 
voorkeur laten zien voor vrouwelijke hoofdpersonen. Zelfs uit de Harry Potter-serie wordt 
Hermelien Griffel, het meisje met de belangrijkste bijrol, vaker genoemd dan de hoofdpersoon 
zelf. Daarnaast zijn ook Katniss Everdeen uit The Hunger Games en Bella Swan uit Twilight 
vaak genoemde personages. De meest genoemde redenen voor het aanmerken van deze 
personages als speciaal vallen onder de noemers ‘identifi catie/gelijkenis/herkenning’ en 
‘bewonderenswaardige eigenschappen’. Ook ‘inspiratie/voorbeeldfunctie/rolmodel’ en ‘rol/
personage’ komen als redenen vaak voor. Opvallend is dat identifi catie als reden en het zijn 
van een voorbeeld voor de respondenten vrijwel alleen voorkomen bij vrouwelijke hoofdperso-
nen. Bij het enige genoemde mannelijke personage, Harry Potter, komen deze redenen amper 
voor. Over Harry Potter wordt dan weer als enige gezegd dat hij speciaal voor hen is omdat 
respondenten met hem zijn opgegroeid. 

In deze resultaten zijn verschillende manieren zichtbaar waarop de respondenten inter-
acteren met de genoemde karakters (vgl. Cohen, 1999). Voor vrouwelijke karakters voeren 
gelijkenisidentifi catie (vooral Hermelien en Bella) en wensidentifi catie14 (vooral Katniss) de 
boventoon. Ook bij Harry komt wensidentifi catie voor, maar het lijkt vooral te gaan om een 
gevoel van vriendschap. 

Van de 424 respondenten die een van de vier meest genoemde personages noemden, 
zegt het merendeel dat deze personages nog steeds een speciale betekenis voor hen hebben 
(60%). De meest genoemde redenen daarbij zijn dat personages nog steeds dezelfde functie 
vervullen en staan voor een bepaalde herinnering aan vroeger. Ook geven respondenten aan 
dat zij nog steeds dezelfde verhalen lezen of bekijken, met deze personages zijn opgegroeid 
of dat deze personages een blijvende indruk op hen hebben achtergelaten of een nog voelbaar 
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effect op hen hebben gehad. Dit duidt op een blijvende band die in de adolescentie wordt 
opgebouwd tussen de doelgroep en fi ctieve personages uit de verhalen.

De vierde bevinding van dit onderzoek gaat over de begeleidende functie van het samen 
beleven van adventure/fantasy met anderen, naar aanleiding van de onderzoeksvraag: Wat 
was het relatieve belang van leeftijdsgenoten ten opzichte van ouders in de manier waarop zij 
werden begeleid bij hun consumptie van adventure/fantasy-verhalen? In absolute zin werden de 
respondenten in hun mediagebruik tijdens de adolescentie het meest begeleid door leeftijds-
genoten, gevolgd door ouders en broers/zussen. Nathanson (2001b) poneerde in de ontwik-
keling van het begrip peer mediation de verwachting restrictieve begeleiding alleen te vinden 
bij ouders. In lijn met deze verwachting, overstijgt ook in dit onderzoek begeleiding door ouders 
die van leeftijdsgenoten in restrictieve zin. 

Bevestigende actieve begeleiding (bijvoorbeeld praten over de mooie inhoud of het 
aanbevelen van titels) kwam over de gehele linie het meest voor, gevolgd door afwijzende 
actieve begeleiding (het afkeuren van inhoud of het geven van negatief commentaar) en 
restrictieve begeleiding (afspraken maken of regels stellen over wat wel en niet bekeken of 
gelezen mag worden). Uit deze bevindingen kan worden opgemaakt dat het samen beleven 
van adventure/fantasy met anderen voornamelijk gericht is op bevestigende, prettige media-
ervaringen, met zowel ouders als leeftijdsgenoten en broers/zussen. 

Naast deze bevestiging van verwachtingen over het relatieve belang van leeftijdsgenoten 
tijdens de adolescentie, werden ook enkele verrassende elementen gevonden. Uit voorgaand 
onderzoek kan worden opgemaakt dat restrictie van mediagebruik of het afkeuren van inhoud 
door leeftijdsgenoten onwaarschijnlijk is, terwijl gezamenlijk gebruik en positieve, bevesti-
gende vormen van actieve begeleiding signifi cant meer voorkomen (o.a. Nathanson, 2001b; 
Dalessandro & Chory-Assad, 2006). De bevindingen uit dit onderzoek zijn daarmee in lijn als 
het gaat om bevestigende actieve begeleiding en restrictieve begeleiding, maar spreken deze 
notie tegen als het gaat om afkeurende actieve begeleiding door leeftijdsgenoten en broers/
zussen. Bijna een derde van de respondenten heeft dergelijke negatieve commentaren ont-
vangen van leeftijdsgenoten, en ongeveer één op de zes van broers/zussen. Uit deze bevin-
dingen blijkt dat leeftijdsgenoten op andere manieren kunnen interveniëren in het mediage-
bruik van adolescenten dan alleen het wijzen op interessante, mooie inhoud. Leeftijdsgenoten 
bekritiseren de inhoud blijkbaar ook. 

Als het gaat om de relatie tussen begeleiding door anderen en interesse in adventure/
fantasy, werd na correctie op begeleiding door ouders en demografi sche variabelen een 
sterke samenhang zichtbaar tussen meer bevestigend actieve begeleiding door leeftijdsge-
noten en meer interesse in adventure/fantasy-verhalen. Voor ouders gelden minder sterke 
correlaties. Het lijkt er dus op dat de relaties die adolescenten hebben met hun leeftijdsge-
noten een belangrijkere rol spelen in hun consumptie van adventure/fantasy dan die met hun 
ouders. De rol van ouders wordt echter door de respondenten niet geheel overbodig gevon-
den, zoals blijkt uit de samenhang tussen minder restrictie en het subgenre ‘sociaal confl ict’ 
en meer bevestigende actieve begeleiding en het subgenre ‘persoonlijk confl ict’, die beide 
signifi cant bleven na correctie op leeftijdsgenoten. Uit deze bevindingen kan worden opge-
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maakt dat de pedagogische relatie (Spiecker, 1984) ook als het gaat om mediagebruik tijdens 
de adolescentie niet volledig wordt vervangen door leeftijdsgenoten. Zoals Younis en Smollar 
(1985) aangeven is er een bepaalde continuïteit in de relatie die adolescenten hebben met 
hun ouders. Toch is het belangrijk stil te staan bij het feit dat correctie op leeftijdsgenoten de 
samenhang tussen bevestigende actieve begeleiding door ouders en interesse in adventure/
fantasy sterk deed dalen als het gaat om het subgenre ‘persoonlijk confl ict’. Kennelijk kunnen 
leeftijdsgenoten, net als bij antisociale media (o.a. Nathanson, 2001b; Dalessandro & Chory-
Assad, 2006; Chia, 2006), de relatie die adolescenten hebben met ouders doen verschuiven 
als het gaat om adventure/fantasy-verhalen. 
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De in dit hoofdstuk gepresenteerde analyse van de Twilight sage 
heb ik in bewerkte vorm gepubliceerd als artikel: 

Curganov, M. (2017). Identiteitsontwikkeling in de Twilight saga. 
Pedagogiek, 37(3), p. 253-274.
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4. De identiteitsontwikkeling van Harry Potter (Harry Potter), 
 Katniss Everdeen (The Hunger Games) en Bella Swan (Twilight)

4.1 Inleiding

Uit het in het voorgaande hoofdstuk beschreven onderzoek onder 912 Nederlandse jongvol-
wassen vrouwen naar hun consumptie van adventure/fantasy-verhalen is gebleken dat Harry 
Potter en Hermelien Griffel uit de Harry Potter boekenreeks, Katniss Everdeen uit de The 
Hunger Games trilogie en Bella Swan uit de Twilight sage de meest genoemde personages zijn 
die voor de respondenten een ‘speciale betekenis’ hebben. Verschillende vormen van paraso-
ciale relaties en identifi catie spelen een rol in de verbintenis die zij ervaren met adventure/fan-
tasy-verhalen. Als fi ctieve adolescenten kunnen hoofdpersonen in dit genre voorbeelden zijn 
voor hun adolescente lezers in hoe zij de ontwikkeling van hun identiteit vormgeven en hoe zij 
zich verhouden tot de wereld waarin zij leven. Om die reden, en vanwege de grote populariteit 
van deze verhalen in het algemeen, onderzoek ik in dit hoofdstuk hoe drie hoofdpersonen 
omgaan met de voor vele adolescenten herkenbare transitiefase van kind-zijn naar volwas-
senheid. Ik heb gekozen voor Harry, Katniss en Bella omdat de verhalen vanuit hun oogpunten 
verteld worden. In de analyse van Harry’s identiteitsontwikkeling is Hermelien meegenomen 
als zijn beste vriendin. Specifi ek ga ik na hoe de hoofdpersonen omgaan met exploratie en 
binding15 in het ontwikkelen van hun psychologische identiteit, en plaats ik deze ontwikkelin-
gen in de bredere context waarin de verhalen zich afspelen. Daarmee beantwoord ik de derde 
deelvraag: Welke discoursen op het gebied van representaties van de wereld, identiteitsont-
wikkeling en sociale relaties komen naar voren in drie populaire adventure/fantasy-verhalen?

4.2 Drie populaire adventure/fantasy-verhalen

Harry Potter is een zevendelige boekenreeks, geschreven door de Britse schrijfster J.K. 
Rowling. De serie beslaat zeven jaren uit het leven van hoofdpersoon Harry Potter en behoort 
tot het genre youth fantasy. Het eerste deel, Harry Potter en de Steen der Wijzen, werd in eer-
ste instantie afgewezen door twaalf uitgevers, waarna uitgeverij Bloomsbury Rowling in 1997 
£ 2500 voorschot gaf voor de publicatie van een oplage van 500 boeken. In datzelfde jaar won 
het boek een door kinderen bepaalde literaire prijs en een jaar later werd het uitgegeven in de 
Verenigde Staten door uitgeverij Scholastic (Shamsian, 2018). De boeken verschenen tussen 
1997 en 2007 met tussen de eerste vier een jaar tijd en tussen de laatste drie twee à drie 
jaar tijd. Het eerste boek is gericht op kinderen vanaf zes jaar en de daaropvolgende boeken 
zijn bedoeld om mee te groeien met de lezers. Voor de eerste generatie lezers betekent dit 
dat aan het einde van de reeks zowel Harry als zijn lezers een jaar of 17 waren. De immense 
populariteit van Harry Potter zorgde ervoor dat de New York bestsellerlist al door de eerste 
delen volledig werd gedomineerd. Dit heeft in 2000 geleid tot een aparte bestsellerlist voor 
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jeugdliteratuur voor de leeftijd van acht tot 18 jaar (Mayes-Elma, 2006). Het laatste boek, Harry 
Potter en de Relieken van de Dood, werd meer dan acht miljoen keer verkocht in de Verenigde 
Staten in de eerste 24 uur na verschijning (Rich, 2007). 

De boekenserie is inmiddels 500 miljoen keer verkocht, in 80 talen (WizardingWorld, 
2018). De verfi lming die bestaat uit acht delen is de op één na meest verdienende serie aller tij-
den, met een omzet van $ 7,7 miljard wereldwijd (Rapp & Thakker, 2017). Van de fi lms leverde 
het laatste deel, Harry Potter and the Deathly Hallows – part 2, het meeste op, namelijk $ 1,3 
miljard waarvan $ 169,2 miljoen in het openingsweekend (Acuna, 2018). Het grote succes van 
de boekenreeks leidde naast verfi lmingen tot onder andere videogames, bordspellen, attrac-
tieparken, wereldwijde tentoonstellingen en symposia, en een toneelstuk genaamd Harry 
Potter en het Vervloekte Kind. Daarnaast werden ontelbare producten op de markt gebracht 
die gekoppeld zijn aan het merk Harry Potter, al dan niet in samenwerking met andere popu-
laire merken (Galligan, 2004). Coke gaf bijvoorbeeld in 2002 als promotie bij elk 12-pak pro-
ducten een speelkaartje Zwerkbal (de Harry Potter-variant van Football) cadeau (Mayes-Elma, 
2006). Het merk heeft intussen $ 25.000.000.000 opgeleverd (Meyer, 2016). Kortom, Harry 
Potter is niet alleen een fi ctief personage, maar ook een miljarden verdienend product. 

 De Harry Potter boekenreeks is de meest populaire en meest onderzochte van de drie 
voor dit hoofdstuk gekozen verhalen. De boekenreeks is geanalyseerd op zeer uiteenlopende 
thema’s. Toch zijn een aantal overeenkomstige thema’s te onderscheiden in de verschillende 
analyses. Ingalls (2011) en Ciaccio (2009) beschrijven welke christelijke thema’s te vinden 
zijn in de reeks, en Simmons (2012b) plaatst de postmoderne individualistische boodschap 
van vertrouwen in jezelf tegenover het christelijke pad van het ‘zelf’ opgeven ten behoeve van 
God. De kritiek op de boekenreeks vanuit de christelijke gemeenschap is onder andere in kaart 
gebracht door Park (2005). 

Een tweede veelvoorkomende onderzoekslijn is die van de psychoanalyse, waarbij 
Thunissen (2010) onderzocht welke scripts te vinden zijn in Harry Potter rondom de thema’s 
dood, vrijheid, existentiële isolatie en betekenisloosheid. Evans (2003; 2005) analyseerde de 
serie op archetypen, Mills (2006) bekeek welke psychoanalytische associaties te vinden zijn 
en Noel-Smith (2001) vond Freudiaanse fantasieën terug in de serie. Pahel (2006) ziet de reis 
van Harry als een symbool voor psychoanalytische therapie en transformatie. 

Ook veelvuldig onderzocht is de portrettering van Zweinstein, de school waarop Harry zit 
(Birch, 2009; Rosenberg, 2006; Engel & Levin, 2006; Beers & Apple, 2006; Kerewsky & Geiken, 
2006; Kalish & Kalish, 2006). Identiteit is eveneens een thema dat veelvuldig is onderzocht, 
met onder andere een analyse van hoe Harry en Voldemort hun identiteiten ontwikkelen in de 
loop van het verhaal (Dorigato, Philip, Bongelli & Zuczkowski, 2015). Falcon en Diaz-Aguado 
(2014) beschrijven hoe de hoofdpersonen de ontwikkeling van de identiteit voorleven aan hun 
lezers, Frank en McBee (2003) zien in de serie een inspiratiebron voor getalenteerde leerlingen, 
Phibbs (2003) haalt de boekenserie aan als voorbeeld van de relatie tussen taal en identiteit/
cultuur, en Rosegrant (2009) beschrijft hoe de hoofdpersonen in de serie de ontwikkelings-
psychologische thema’s van de desillusie van magisch denken, het verwerpen van een narcis-
tische houding naar levensproblemen en agressie- en castratiefantasieën tijdens het volwas-
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sen worden beleven. Cherland (2009), Mayes-Elma (2006) en Heilman en Donaldson (2009) 
onderzochten de portrettering van gender. Ook alchemie en carnivale (Dash, 2012; Hall, 2011), 
rouw (Nguyen, 2011; Taub & Servaty-Seib, 2009; Hook, 2006), magisch denken (Rosengren 
& Rosengren, 2006; Nemeroff, 2006), de dichotomie van goed en kwaad (Appelbaum, 2009; 
Bousquet, 2009; Patrick & Patrick, 2006) en de KUB-theorie (Philip, Bongelli, Canestrari, 
Riccioni & Zuczkowski, 2013; Dorigato et al., 2015), waarmee in kaart wordt gebracht in hoe-
verre personages wetend (known), onwetend (unknown) en overtuigd (believed) zijn in hun 
uitingen, werden meermaals onderzocht. 

De Harry Potter boekenreeks is ook onderzocht op verschillende andere thema’s. Rosser 
(2007) koos terreur en terrorisme als focuspunt, Katz (2003) trauma, Waetjen & Gibson (2007) 
consumentisme en politieke economie, Wolovsky (2013) discipline en Chappell (2008) kracht 
en een postmoderne levenshouding. Technologie, media en magie zijn onderzocht door 
Sheltrown (2009) en verlangen door Piippo (2009). Kornfeld en Prothro (2009) onderzoch-
ten thuis en familie, Dendle (2009) de relatie tussen mens en dier en Behr (2009) transfor-
maties in het narratief. De hechtingstijlen van Harry, Ron en Hermelien werden onderzocht 
door Goodfriend (2006) en veerkracht door Provenzano en Heyman (2006). De focus van de 
analyse van Hancock en Gardner (2006) ligt op het concept tijd, Franklin (2006) onderzocht 
meebewegen versus eigenbelang in sociale contexten, Nafi cy (2006) hield zich bezig met 
stigmatisering en Lyubansky (2006) met racisme. Rakison en Simard (2006) onderzochten 
evolutionaire elementen in de serie en Green (2006) bekeek het gevaar en de bescherming 
van sociale beïnvloeding. Tot slot werden de psychologische thema’s geestelijke stoornissen 
(Murakami, 2006), zelfbeschadiging (Klonsky & Laptook, 2006), negatieve cognities (Rippetoe, 
2006) en het gebruik van therapie voor heling (Mulholland, 2006) onderzocht. 

De Harry Potter boekenreeks is van de drie gekozen werken het meest gebruikt als inspi-
ratiebron in het denken over onderwijs (o.a. Arter, 2009; Barta & L’Ai, 2004; Bixler, 2011; Checa-
Romero, 2015; Deets, 2009; Dickinson, 2006; Driscoll, 2013; Gerstl-Pepin & Patrizio, 2009; 
Gibson, 2007; Glanzer, 2008; Esprivalo Harrell & Morton, 2002; McShea, Vogel & Yarnevich, 
2005; Messinger, 2012; Nilsen & Nilsen, 2006; 2009; Ruwe, 2013; Wagner & Lachance, 2017; 
Wally, Levinger & Grainger, 2005; Winters, 2014; Witschonke, 2006). Behalve voor onderwijs 
wordt de serie gezien als inspiratiebron in de hulpverlening (o.a. Noctor, 2006; Markell & 
Markell, 2008) en de verrijking van boekenclubs (Kooy, 2003).

De tweede onderzochte boekenserie, The Hunger Games16, is een trilogie bestaande uit De 
Hongerspelen, Vlammen en Spotgaai, die behoort tot het genre dystopische jeugdliteratuur. De 
trilogie is door de Amerikaanse schrijfster Suzanne Collins expliciet bedoeld als vorm van maat-
schappijkritiek; zij wil haar lezers met de trilogie waarschuwen voor de gevaren van te ver door-
gevoerde reality televisie (Neary, 2009). In 2006 werd het eerste deel uitgebracht in een oplage 
van 50.000 exemplaren, een aantal dat al snel werd verviervoudigd. Vlammen is wisselend ont-
vangen door het lezerspubliek, maar Spotgaai werd een daverend succes met de verkoop van 
450.000 exemplaren in de eerste week na publicatie in 2010. In februari 2012 stond de trilogie 
75 weken op de bestsellerlijst van boekenseries voor jeugdigen van The New York Times (Pharr 
& Clark, 2012). De drie boeken zijn in vier delen verfi lmd en leverden wereldwijd $ 2,9 miljard op 
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(Brevet, 2015), waarbij de fi lm Catching Fire bijna $ 9.000.000 opleverde (McClintock, 2014). 
Ondanks de zorgen om het geweld, de expliciete seksualiteit en de daarom mogelijke 

ongeschiktheid van de trilogie voor de doelgroep, zijn wetenschappers die het verhaal heb-
ben geanalyseerd overwegend positief over de thematiek en de achterliggende boodschap. 
Vooral de manier waarop de trilogie lezers uitdaagt in hun overtuigingen wordt bejubeld, bij-
voorbeeld op het gebied van genderidentiteit (Abate, 2015; Mitchell, 2012; Henthorne, 2012; 
DeaVault, 2012; Lem & Hassel, 2012). Een tweede veelvuldig onderzocht thema is het spelen 
van rollen (Montz, 2012; Wezner, 2012; Mortimore-Smith, 2012; Day, 2012). 

De trilogie wordt ook beschouwd als een inspiratiebron voor lezers. Latham en Hollister 
(2014) laten zien hoe hoofdpersoon Katniss verschillende vormen van geletterdheid inzet 
om machtsverhoudingen uit te dagen. Fisher (2012) beschrijft het sprankje hoop dat wordt 
opgeroepen door de actie en rebellie in het verhaal en volgens Johnston (2014) heeft Katniss 
een transformerende functie voor haar lezers, omdat ze niet voldoet aan de standaard eigen-
schappen van een vrouwelijke hoofdpersoon. Risko (2012) schrijft een ethische kracht toe aan 
Katniss’ keuze haar zusje te vervangen in de Hongerspelen, een keuze die aan de basis ligt van 
de daaropvolgende revolutie. Volgens Outterson Murphy (2012) bevrijdt Katniss zichzelf van 
de invloed van volwassenen als ze beseft dat ze door hen wordt gebruikt en in tegenstelling 
tot hen kiest voor empathie en menselijkheid. Henthorne (2012) noemt Katniss een ethisch 
pragmatist, omdat ze keuzes maakt op basis van een overweging van mogelijke uitkomsten. 
Ook ziet hij in de trilogie een inspiratiebron voor het overkomen van trauma door het uiten 
daarvan in narratief. Naast het gebruik voor analyse van achterliggende boodschappen, wordt 
de trilogie gezien als een inspiratiebron voor opvoeding en onderwijs (o.a. Simmons, 2012a; 
Mobley & Chambers, 2013; Bartlett, 2012; Curwood, 2013; Painter, 2012a; Painter, 2012b). 

Minder positief gestemd zijn onder andere Sloan, Sawyer, Warner en Jones (2014). 
De trilogie zou volgens hen niet geschikt zijn voor tieners vanwege de hoge dosis geweld. 
Dubrofsky en Ryalls (2014) hebben kritiek op het feit dat in de trilogie betrouwbaarheid en 
eerlijkheid worden gekoppeld aan de authenticiteit van een blanke, vrouwelijke hoofdpersoon. 
Ten slotte beschrijven Petrone, Sarigianides en Lewis (2015) hoe Katniss in de loop van het 
verhaal wordt gedegradeerd van jongvolwassene naar adolescent als zij de verantwoordelijk-
heden die zij op jonge leeftijd op zich heeft genomen weer af moet leggen en moet luisteren 
naar wat de volwassenen zeggen. 

De Twilight sage is de derde voor dit hoofdstuk onderzochte boekenserie. De serie 
omvat vier delen en is geschreven door de Amerikaanse Stephenie Meyer. Ze behoort tot de 
categorie young adult fi ction en is met name populair onder vrouwelijke lezers. Het eerste 
boek, Twilight, werd in 2005 gepubliceerd in een oplage van 75.000 exemplaren (Click, Stevens 
Aubrey & Behm-Morawitz, 2010). Ondertussen werden fi lmplannen ontwikkeld en kreeg het 
boek drie vervolgen: New Moon, Eclips en Breaking Dawn. Eind 2011 werd de boekverkoop 
van de serie geschat op meer dan 100 miljoen exemplaren en stond de serie 235 weken op 
de New York bestseller list in de categorie boekenseries voor jeugdigen (Telegraph, 2011). De 
Twilight sage werd een internationaal succes: de boeken zijn vertaald in 37 talen (Click et al., 
2010). De vier boeken zijn tussen 2008 en 2012 in vijf delen verfi lmd, die naar schatting $ 3,3 
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miljard opleverden (rond $ 700 miljoen per fi lm). De laatste fi lm, Breaking Dawn – part 2, bracht 
in het openingsweekend $ 141,3 miljoen op in de Verenigde Staten en nog eens $ 199,6 miljoen 
wereldwijd (Smith, 2012). 

De populariteit van de sage trok de aandacht van wetenschappers. Zij richtten zich in 
kritische analyses op de ongelijke, traditionele man-vrouw verhoudingen tussen de personages 
(Platt, 2010; Shachar, 2011; Taylor, 2011; Torkelson, 2011), het relationele geweld in de sage 
(Collins & Carmody, 2011; Durham, 2012; Erickson, 2012; Franiuk & Scherr, 2013; Merskin, 2011; 
Miller, 2011; Taylor, 2011; Taylor, 2014; Torkelson, 2011) en op het patriarchale heteronormatieve 
discours van het verhaal (Ames, 2010; Donnelly, 2011; Miller, 2011; Stevens, 2010). Ook het 
racisme in de portrettering van native American personages bleef niet onopgemerkt (Antoine, 
2011; LeValdo-Gayton, 2011; Tallent, 2011; Whitehouse, 2011; Wilson, 2010; Wilson, 2011). 

Anderen hebben een positievere kijk op de sage. Coker (2011) en Diamond (2011) richt-
ten zich op de manier waarop hoofdpersoon Bella haar kracht toont door het maken van keu-
zes (Coker, 2011) en het claimen van haar eigen seksualiteit (Diamond, 2011). Jameson en 
Dane (2014) zien de sage als een fantasieverhaal over het bereiken van zelfrealisatie en zelf-
bepaling, en Jarvis (2014) stelt dat de sage aan jonge meiden een fantasie-oplossing biedt 
voor de confl icten en tegengestelde verwachtingen waarmee zij vandaag de dag leven. Voor 
zover bekend zijn Tasgold en Decuir-Gunby (2012) de enigen die beschrijven dat de sage een 
inspiratiebron kan zijn voor onderwijs, namelijk door fi lmfragmenten te gebruiken om studen-
ten te laten kennismaken met theorieën over adolescente ontwikkelingen en voor vakken als 
Engels, sociologie en geschiedenis.

Het al verrichtte onderzoek naar de drie verhalen laat zien dat Harry Potter en The Hunger 
Games eerder worden benaderd vanuit de kansen die de verhalen bieden voor jeugdigen en 
dat Twilight vooral wordt beschouwd vanuit risico’s. Voor alle drie hoofdpersonen geldt dat de 
overstap die zij maken naar volwassenheid en hoe zij exploratie en binding gebruiken in hun 
identiteitsontwikkeling nog niet eerder zijn onderzocht. De thematiek van identiteitsontwik-
keling is een belangrijke aanvulling op de bovenstaande rijke verzameling analyses, omdat 
de vorming van een eigen identiteit een belangrijk thema is in de adolescentie, de levensfase 
van het lezerspubliek voor wie de boekenreeksen zijn geschreven. Daarom richt ik mij in het 
analyseren van deze reeksen op dit thema. 

4.3  Methodologisch kader

Voor het analyseren van de manier waarop de drie hoofdpersonen vormgeven aan de ontwik-
keling van hun identiteit is gekozen voor kritische discoursanalyse. Discoursanalyse richt zich 
op de vragen “hoe sociale werkelijkheden via discursieve praktijken geconstrueerd worden” en 
“hoe deze constructies het karakter kunnen krijgen van vanzelfsprekendheden” (Van den Berg, 
2004, p.33). Oftewel, hoe teksten invloed kunnen uitoefenen op wat wij normaal en wenselijk 
achten. De kritische discoursanalyse neemt hierin een aparte positie in, omdat representan-
ten van deze benadering zich richten op de relatie tussen macht en discoursen en hoe deze 

KritischeKijkers.indd   106 28-01-2021   22:12



107

Sam
envatting

4

wordt gereproduceerd in tekst (Woods, 2006). 
In het kritisch analyseren van discoursen in media onderscheidt Fairclough (1995) drie 

vragen: (1) Hoe wordt de wereld gerepresenteerd? (2) Welke identiteiten worden geschetst 
van de personages? (3) Welke relaties worden geschetst tussen de personages? Deze vragen 
zijn leidend geweest in het analyseren van de drie adventure/fantasy-verhalen. De bril waar-
door naar deze vragen is gekeken, is gebaseerd op de ontwikkelingspsychologische kennis 
van de identiteitsontwikkeling in de adolescentie. 

Uit het in het voorgaande hoofdstuk beschreven onderzoek onder 912 jongvolwassen 
vrouwen in Nederland bleek dat de fi lms een groter bereik hebben gehad dan de boeken. Ik 
heb niettemin in dit onderzoek gekozen voor het analyseren van de boeken, omdat deze de 
oorspronkelijke teksten weergeven zoals door de auteurs bedoeld. Om recht te doen aan de 
verfi lmingen worden de relevante verschillen tussen de boeken en de fi lms besproken in de 
noten. Omdat het merendeel van de Nederlandse lezers deze boekenreeksen hebben gelezen 
in het Nederlands, is de analyse van media-inhouden gebaseerd op de Nederlandse vertalingen. 

4.3.1 Analyse

Eerst heb ik voor alle drie boekenreeksen de teksten in de chronologische volgorde van het 
verhaal opgedeeld in passages. Deze passages kregen labels die vooral bestonden uit namen 
van karakters en gezelschappen of instituten. Vervolgens zijn deze passages geclusterd, eerst 
op basis van overeenkomstige labels en vervolgens op basis van de eerder genoemde drie 
vragen van Fairclough (1995). Het antwoord op de vraag over representaties van de wereld 
kreeg vorm door alle passages over de verhoudingen tussen verschillende groepen mensen 
in de boekenreeksen te clusteren. In het geval van Harry Potter waren dit de verhoudingen tus-
sen gewone mensen en tovenaars, en tussen zij die vechten voor het goede en zij die vechten 
voor het kwaad. Bij Twilight waren dit de verhoudingen tussen gewone mensen, vampiers en 
weerwolven en in The Hunger Games ging het om machthebbers en verschillende groepen 
onderdanen. 

Om het begrip ‘identiteit’ te defi niëren en de manier waarop de hoofdpersonen vormgeven 
aan de ontwikkeling daarvan te kunnen duiden en zo de tweede vraag te kunnen beantwoor-
den, heb ik de in de ontwikkelingspsychologie beschreven thematiek van identiteitsontwikke-
ling van jeugdigen in de adolescentie uitgewerkt in een ontwikkelingspsychologisch kader (zie 
4.3.2). De derde vraag over relaties is beantwoord door alle passages met beschrijvingen over 
en interacties met signifi cante anderen in de levens van de hoofdpersonen te clusteren. Deze 
karakters heb ik vervolgens onderverdeeld in ouderlijke fi guren, vrienden, liefdespartners en 
andere belangrijke personages.

De zo ontstane clusters met passages heb ik nader geïnterpreteerd in het licht van de in 
het ontwikkelingspsychologisch kader uitgewerkte manieren waarop de identiteitsontwikke-
ling zich kan voltrekken. Ten slotte heb ik de drie individuele zoektochten naar identiteit met 
elkaar vergeleken en in de bredere context van de verhaallijnen geplaatst. Door middel van 
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deze stappen beantwoord ik in dit hoofdstuk de volgende onderzoeksvragen: 

a) Op welke manier geven de hoofdpersonen uit Harry Potter, The Hunger Games en  
  Twilight vorm aan de ontwikkeling van hun identiteit? 

b) Hoe verhouden de keuzes voor bepaalde vormen van identiteitsontwikkeling zich  
  tot de bredere context waarin deze verhalen zich afspelen? 

De antwoorden op deze twee vragen leiden tot het beantwoorden van de derde deel-
vraag: Welke discoursen op het gebied van representaties van de wereld, identiteitsontwik-
keling en sociale relaties komen naar voren in drie populaire adventure/fantasy-verhalen? Ik 
heb citaten illustratief gebruikt als het gaat om belangrijke passages. Wanneer de analyse is 
gebaseerd op meerdere gebeurtenissen in de boekenreeksen, geef ik ofwel een samenvatting 
zonder citaten, ofwel een samenvatting die wordt geïllustreerd door een belangrijk citaat.

4.3.2 Het ontwikkelingspsychologische kader

Sarbin (1997) stelt dat identiteit bestaat uit alle expliciete en impliciete antwoorden op de 
vraag ‘wie ben ik?’, waarbij de antwoorden afhankelijk zijn van de context waarin de vraag 
wordt gesteld. Met andere woorden, identiteit krijgt vorm in dialoog. Delfos (2009) noemt 
twee met elkaar samenhangende kanten van identiteit, namelijk de sociale en de psycholo-
gische kant. Daarbij is het voor de ontwikkeling van een psychologische identiteit van belang 
dat de vorming van een sociale identiteit met succes is volbracht. Een jongere kan name-
lijk pas in zichzelf afdalen als er een vangnet is. Bosma (1994) noemt identiteit “de ervaring 
van de eigen persoon als unieke, continue, intrinsiek samenhangende en van anderen onder-
scheidbare eenheid” (p.102), maar wijst erop dat het er bij identiteit, behalve om weten wie je 
bent, mede om gaat dat anderen een vergelijkbaar beeld van jou hebben. Volgens Valkenburg 
(2014) omvat een gevormde identiteit drie elementen: zelfconceptduidelijkheid, zelfvertrou-
wen en zelfbewustzijn. Het denken in processen heeft het eerdere denken in vaste stadia van 
identiteitsontwikkeling vervangen. Een identiteit staat volgens Huntemann en Morgan (2012) 
nooit defi nitief vast, maar is altijd in ontwikkeling en kan dus als een dynamisch, veranderend, 
continu, sociaal cultureel proces opgevat worden. Daarbij  wordt onderkend dat de adoles-
centie de fase is waarin de ontwikkeling van de identiteit sterker de boventoon voert dan in 
andere levensfasen. 

De psychoanalyticus Erik Erikson (1968) koppelt het begrip identiteit aan de adolescen-
tie door te stellen dat in die levensfase een confl ict moet worden opgelost tussen het vormen 
van een identiteit en identiteitsverwarring. Dit confl ict ontstaat door de discrepantie tussen 
fysieke volwassenwording en de onzekerheid over toekomstige volwassen rollen. De kin-
derwereld wordt vervangen door een nog onbekende, maar dwingende grotere wereld, maar 
adolescenten hebben, net als kinderen, nog een periode nodig waarin zij worden gevrijwaard 
van maatschappelijke verantwoordelijkheden: een moratorium waarin zij kunnen experimen-

KritischeKijkers.indd   108 28-01-2021   22:12



109

Sam
envatting

4

teren met verschillende rollen en toekomstbeelden. James Marcia ontwikkelde de theorie van 
Erikson verder. Hij richt zich op observeerbaar gedrag. Bindingen (commitments), centraal in 
het werk van Marcia, bestaan uit keuzes, standpuntbepalingen en meningen waar de persoon 
volledig achter staat. Aan het eind van de adolescentieperiode wordt de jongere geacht bin-
dingen aan te gaan op het gebied van beroep, levensbeschouwing en relaties. Deze duiden op 
een duidelijk en stabiel identiteitsgevoel en het ontbreken ervan duidt op identiteitsverwarring 
(Bosma, 1994). Behalve het aangaan van bindingen is ook de weg daar naartoe belangrijk. 
Marcia (1966) onderscheidde vier vormen: achievement, diffusion, foreclosure en moratorium.

Het bereiken van een gevoel van identiteit (identity achievement) houdt in dat de jon-
gere een periode van heroverweging heeft doorgemaakt waarna hij bindingen is aangegaan. 
Volgens Marcia (1966) komen deze jongeren over alsof zij niet snel overdonderd zullen wor-
den door veranderingen in hun omgeving of door onverwachte verantwoordelijkheden. Bosma 
(1994) schrijft hen een fl exibele kracht toe. Zij staan open voor nieuwe ervaringen maar evalu-
eren deze op basis van eigen innerlijke maatstaven. Volgens Kroger (2006) gaat een optimaal 
gevormde identiteit gepaard met een gevoel van psychosociaal welbevinden. 

Bij identiteitsverwarring (identity diffusion) kan er wel of geen sprake zijn van herover-
weging, maar kenmerkend is in ieder geval een gebrek aan binding, aldus Marcia. Volgens 
Bosma exploreren deze jongeren ook niet. Ze zijn ongelukkig en eenzaam, of tamelijk geluk-
kig maar oppervlakkig. Ze hebben weinig eigen ideeën, of juist een heleboel oppervlakkige 
noties. Ze hebben veel contacten, maar geen echte relaties. Ze voelen zich afgewezen en 
zijn niet in staat hun eigen leven te bepalen. De verwarde jongere zoekt een uitvlucht uit het 
confl ict, omdat hij de eisen die de adolescentie aan hem stelt niet aankan. Volgens Erikson 
(1968) klampen jongeren zich dan vast aan helden, cliques/groepen of romantische partners 
en over-identifi ceren zich met hen tot het punt dat ze hun identiteit overnemen. 

Tussen het bereiken van identiteit (achievement) en identiteitsverwarring (diffusion) 
plaatst Marcia voortijdige afronding (foreclosure) en uitstel (moratorium) als manieren van 
identiteitsontwikkeling. Bij voortijdige afronding is er geen heroverweging, maar wel binding. 
Jongeren worden dan gekenmerkt door een zekere mate van rigiditeit en een sterk gevoel 
van dreiging als gekozen waarden niet functioneel blijken. In de termen van Bosma (1994): 
ontplooiingsmogelijkheden worden voortijdig afgesloten door maatschappelijke verplichtin-
gen aan te gaan, zonder daarbij te onderzoeken of die wel passen bij de eigen verlangens 
en bekwaamheden. Kroger en Marcia (2011) beschrijven hoe schaamte- en schuldgevoelens 
bij confrontatie met alternatieve mogelijkheden worden opgelost, door het aannemen van 
een houding van ‘wij versus zij’. Daarnaast gaat foreclosure gepaard met een externe locus 
of control, een sterke gevoeligheid voor het volgen van autoritaire leiders, en een verhoogde 
moeite met het aangaan van intieme relaties. Kortom, het heeft zin om angst voor exploratie 
te overwinnen en alternatieven uit te proberen. Dit gebeurt tijdens het moratorium, een periode 
van heroverweging en exploratie waarin de jongere voorlopige bindingen aangaat en actief op 
zoek is naar antwoorden op zijn vragen (Marcia, 1966). 

Kortom, identiteitsontwikkeling is dus een belangrijk thema in de adolescentie. Het gaat 
daarbij om een periode van heroverweging en exploratie, waarna bindingen weloverwogen 
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worden aangegaan. De uitkomst is een stabiele, maar altijd in ontwikkeling blijvende persoon-
lijke identiteit die bestaat uit een stabiel zelfgevoel, enige mate van zelfvertrouwen en een 
algeheel gevoel van welbevinden. Daarnaast zijn keuzes gemaakt op het gebied van werk, 
overtuigingen en relaties. Deze uitgangspunten vormen de bril waardoor ik naar de drie ver-
halen heb gekeken. Specifi ek heb ik mij gericht op de begrippen zelfbeeld, zelfconcept, zelf-
gevoel en zelfvertrouwen. Ook heb ik gekeken naar de mate waarin sprake is van een sociaal 
vangnet en hoe de hoofdpersonen bindingen aangaan: met of zonder voorafgaande explora-
tie.

4.4 De Harry Potter boekenserie

Ik begin met de analyse van de identiteitsontwikkeling van het personage Harry Potter. Als 
eerste geef ik een schets van de context waarin zijn ontwikkeling zich afspeelt17. Voor het in 
kaart brengen van Harry’s zelfbeeld zijn met name de begrippen ‘zelfconcept’ en ‘zelfgevoel’ 
van belang. Ook de mate van zelfvertrouwen wordt meegenomen. In hoeverre sprake is van 
een sociaal vangnet dat Harry de mogelijkheid biedt te exploreren bepaal ik aan de hand van 
een schets van de relaties die hij heeft met ouderlijke fi guren en mentoren. Vervolgens kijk ik 
naar de vriendschappen en liefdesrelaties die Harry aangaat. Ook bekijk ik hoe hij omgaat met 
verlies en hoe hij balanceert op de scheidslijn tussen zich afzonderen en verbinding zoeken. 

4.4.1 Het verhaal van Harry Potter

Harry Potter is het verhaal van een weesjongetje dat opgroeit bij zijn liefdeloze, verwaarlo-
zende oom en tante en zijn verwende, pesterige neef. Op zijn 10de krijgt hij te horen dat hij 
een beroemde en rijke tovenaar is, wiens ouders zijn vermoord door een duistere tovenaar 
genaamd Voldemort. Hij mag naar de tovenaarsschool Zweinstein waar hij zich voor het eerst 
in zijn leven thuis voelt, vrienden maakt en mentoren op zijn pad krijgt, maar ook keer op keer 
voor levensbedreigende missies komt te staan, omdat hij de jongen blijkt te zijn die is voorbe-
stemd om de wereld van Voldemort te verlossen.

Ik heb ervoor gekozen de laatste drie boeken in de reeks te analyseren. Ten eerst maakt 
deze keuze vergelijking met The Hunger Games en Twilight mogelijk. In het vijfde boek wordt 
Harry namelijk 15 jaar en bevindt hij zich in ontwikkelingspsychologische zin in de overgangs-
fase van het ontwikkelen van een sociale identiteit naar het ontwikkelen van een psychologi-
sche identiteit. Ten tweede is de overgang van het vierde naar het vijfde boek een belangrijk 
narratief omslagpunt in de serie. Was de duistere tovenaar Voldemort eerder nog een schim 
zonder fysiek lichaam, aan het eind van boek vier keert hij terug en begint de persoonlijke oor-
log tussen Harry en Voldemort. De toon van de boeken wordt vanaf dit punt dan ook een stuk 
duisterder. Waar relevant worden personages en gebeurtenissen uit de eerste vier boeken 
meegenomen in de analyse.
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Tabel 9: Synopsis van de Harry Potter boekenreeks

Boeken 1 t/m 4 In de eerste vier boeken leren we Harry kennen als een jongen die gebukt 
gaat onder de reden van zijn faam: hij heeft de poging tot moord van 
Voldemort overleefd, in tegenstelling tot zijn ouders. Omdat de vloek die 
Voldemort op baby Harry afvuurde is teruggekaatst, is hij nog slechts 
een schim, die verwoede pogingen doet om weer een lichaam te krijgen, 
Harry alsnog te vermoorden en de toverwereld over te nemen. Harry’s 
voornaamste taak is te voorkomen dat deze pogingen slagen. Hij wordt 
daarin bijgestaan door zijn vrienden en leerkrachten, maar leert ook 
een aantal mensen kennen die het minder goed met hem voor hebben. 
Tijdens het Tovertoernooi in het vierde boek keert Voldemort terug in 
een tastbaar lichaam. 

Boek 5: 
Harry Potter en 
de Orde van de 
Feniks

Het vijfde boek begint op het punt dat Voldemort is teruggekeerd en 
Harry ternauwernood is ontsnapt aan een aanslag op zijn leven. Na een 
eenzame en frustrerende zomer bij zijn oom en tante, wordt hij opge-
haald en naar het hoofdkwartier van de Orde van de Feniks gebracht, een 
organisatie die is gericht op voorkomen dat Voldemort aan de macht 
komt. Daar wordt hij herenigd met zijn vrienden, peetvader Sirius en 
andere ouderlijke fi guren. Eenmaal op school aangekomen krijgt Harry 
het zwaar door de aanstelling van een nieuwe leerkracht, professor 
Omber, die vastbesloten is hem een toontje lager te laten zingen. Hij 
blijkt ook een mentale connectie te hebben met Voldemort waardoor 
hij worstelt met woedeaanvallen die niet van hemzelf zijn. Ondanks 
pogingen zich te leren afsluiten, onder andere door lessen Occlumentie 
van zijn meest gehate leraar Sneep, gebruikt Voldemort deze connectie 
tegen hem om hem met zijn vrienden in een hinderlaag te laten lopen. In 
de strijd die daarop volgt, verliest Harry zijn peetvader. Hij komt er dan 
achter dat er een profetie is gedaan dat hij degene is die de macht heeft 
Voldemort  te kunnen doden.

Boek 6: 
De Halfbloed-
prins

Harry brengt een zomer vol rouw en verdriet door, waarna hij door het 
schoolhoofd Perkamentus wordt opgehaald om bij zijn vriend Ron 
te mogen logeren. Op school krijgt hij lessen over de levensloop van 
Voldemort waarin hij ontdekt dat deze zijn ziel heeft gesplitst in zeven 
delen om zo onsterfelijk mogelijk te worden. Harry zal al deze delen, die 
zijn opgeslagen in nog onbekende objecten genaamd gruzielementen, 
moeten vernietigen om Voldemort te verslaan. Harry en Perkamentus 
halen een van de objecten op tijdens een missie waarin Perkamentus 
zo ernstig verzwakt raakt dat hij gemakkelijk te doden is door Sneep, die 
zich blijkt te hebben aangesloten bij Voldemort.

een tastbaar lichaam. 

Voldemort  te kunnen doden.
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Boek 7: 
De Relieken van 
de Dood

In zijn laatste jaar keert Harry niet terug naar school, maar vertrekt hij 
samen met zijn vrienden Ron en Hermelien op een missie om de gruziele-
menten te vinden. Ondertussen worden ze op de hielen gezeten door vol-
gelingen van Voldemort, dooddoeners. Het komt tot een confrontatie in 
de school, waar Harry Voldemort voorgoed verslaat. In de epiloog leren 
we dat Harry trouwt met zijn schoolliefde Ginny. Ze krijgen drie kinderen.

4.4.2 Representaties van de wereld

De wereld van Harry Potter is in eerste instantie een wereld van dichotomieën met duidelijke 
scheidslijnen. De toverwereld is volledig afgesloten van de wereld van de dreuzels, de bena-
ming die tovenaars gebruiken voor niet-magische mensen. Veel families die alleen bestaan 
uit tovenaars zijn nog nooit in aanraking gekomen met dreuzels en de wereld waarin zij leven 
omdat er geen uitwisseling plaatsvindt. Daarnaast is er een duidelijk onderscheid tussen 
goed en kwaad. Wie goed is kan in de wereld van Harry Potter alsnog gebreken hebben. Het 
Ministerie van Toverkunst is bijvoorbeeld al sinds het eerste boek een lachwekkend apparaat, 
met een minister die jaloers is op en zich bedreigd voelt door Perkamentus en de ogen sluit 
voor de realiteit. Het hart van dit orgaan lijkt echter op de juiste plaats: ze is gericht op orde 
in de toverwereld en het verbergen ervan voor dreuzels. Zweinstein wordt de veiligste plek 
op aarde genoemd, maar ook daarin heerst enige ambivalentie op momenten dat het kwaad 
zich binnen weet te dringen. De Orde van de Feniks is eveneens een orgaan dat zich inzet in 
de strijd voor het goede. Het is een hechte groep, men helpt elkaar, maar wantrouwt elkaar 
ook. En natuurlijk vechten Harry Potter en zijn vrienden zeven jaar lang voor het goede, met 
wisselend succes. Wie slecht is, is in de boekenreeks in eerste instantie puur slecht, zoals de 
dooddoeners die zonder enige schroom kinderen martelen uit naam van Voldemort en profes-
sor Omber die Harry straft door hem ‘ik mag niet liegen’ in zijn hand te laten kerven en geniet 
van zijn pijn. In Harry’s ogen zijn ook Sneep en de familie Malfi dus afgevaardigden van het 
kwaad. Draco Malfi dus, een jaargenoot van Harry, heeft het vanaf het eerste boek over zuiver 
toverbloed en suggereert dat zijn ouders dooddoeners zijn. 

Vanaf de terugkeer van Voldemort worden de dichotomieën minder duidelijk. De schei-
ding tussen de wereld van de dreuzels en de toverwereld vervaagt. Voldemort zorgt name-
lijk voor de ene natuurramp na de andere, iets waar niet alleen de toverwereld maar ook de 
dreuzelwereld onder lijdt. Er komen eveneens langzaamaan scheurtjes in het idee van een 
duidelijk te onderscheiden goed en kwaad18, onder andere in het Ministerie. Aan het begin van 
Harry Potter en de Orde van de Feniks is er een hetze gaande van het Ministerie tegen Harry 
en Perkamentus. De terugkeer van Voldemort wordt in de doofpot gestopt, de Orde wordt 
tegengewerkt, Perkamentus wordt in diskrediet gebracht en men doet pogingen Harry uit te 
schakelen. De krant staat aan de kant van het Ministerie en publiceert allerlei laster. Harry 
heeft geen enkel vertrouwen meer in het Ministerie en dat blijkt terecht, want in het zevende 
boek wordt het ministerie geïnfi ltreerd door dooddoeners19. Ook de Orde blijkt kwetsbaar door 
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de feilbaarheid van haar leden. De grootste hinderlaag die ze lijdt komt door verraad van bin-
nen uit. Andersom blijkt niet iedereen die volgens Harry aan de kant staat van het kwaad 
even onmiskenbaar slecht. Draco lijkt erg te lijden onder een opdracht die hij heeft gekregen 
van Voldemort en Harry krijgt voor het eerst medelijden met hem. Draco blijkt Perkamentus 
te moeten vermoorden, maar is hier niet toe in staat. Ook Draco’s moeder doet Harry’s beeld 
wankelen. Als ze Voldemort moet laten weten of Harry wel echt dood is aan het einde van het 
zevende boek, spaart ze hem uit liefde voor haar eigen zoon. De familie Malfi dus keert zich 
uiteindelijk af van Voldemort en loopt vrij rond. 

Kortom, in eerste instantie lijkt het goede weliswaar imperfect, maar toch goed te zijn. 
Het slechte lijkt in en in slecht. Dat het niet zo simpel ligt wordt duidelijk in de loop van de boe-
kenreeks. Er komt nuance in het in eerste instantie dichotome beeld en het kinderlijk zwart-
witdenken verdwijnt. De meest duidelijke breuk in dit beeld komt van Harry zelf, die gaat twij-
felen aan zijn eigen goedheid als Voldemort in zijn hoofd binnendringt en hem confronteert 
met negatieve emoties zoals onbeheersbare woede. Hoe meer Harry leert over Perkamentus, 
hoe meer hij erachter komt dat ook hij niet perfect was. Daarnaast blijkt Sneep Perkamentus, 
die toch al stervende was, te hebben vermoord op diens bevel, om de ziel van Draco te redden. 
Uiteindelijk zijn het vooral liefde, loyaliteit en medemenselijkheid die bepalen aan welke kant 
men staat. Als de grenzen tussen goed en kwaad vervagen, blijven keuzes over. Kortom, het 
bepalen van de eigen identiteit is in de wereld van Harry Potter verbonden aan keuzes met 
betrekking tot bindingen. Of zoals Sirius het stelt in de verfi lming van Harry Potter and the 
Order of the Phoenix (Heyman, Barron & Yates, 2007): “We’ve all got both light and dark inside 
us. What matters is the part we choose to act on. That’s who we really are”20.

4.4.3 De hoofdpersoon en zijn relaties

Harry’s zelfbeeld en zelfconcept
In Harry Potter en de Orde van de Feniks wordt Harry beschreven als een “magere jongen 
met zwart haar, een bril, en de holle wangen en enigszins ongezonde aanblik van iemand die 
in korte tijd een stuk gegroeid is” (Rowling, 2003, p. 5). In de eerste vier boeken hebben we 
Harry leren kennen als een onzeker jongetje. Hij blijkt rijk en beroemd te zijn, maar voelt zich 
gewoontjes. Terugkerende karaktertrekken zijn de neiging te denken alles alleen te moeten 
doen, nergens bij te horen en door iedereen vergeten en in de steek gelaten te zijn. Hij is snel 
gekwetst, is altijd bang dat hij van school wordt gestuurd en vreest meermaals dat hij eigen-
lijk van binnen slecht is. Hij heeft sterk de neiging de held uit te hangen en heeft het idee dat 
hij in zijn eentje de wereld moet redden. Hij voelt zich snel schuldig, ook over dingen die niet 
zijn schuld zijn. In de laatste drie boeken wordt dit beeld gehandhaafd. Nadat Sirius is gestor-
ven, wordt beschreven hoe “schuldgevoelens in Harry’s borst kronkelden en knaagden als een 
monsterlijke, loodzware parasiet” (Rowling, 2003, p. 632). Als hij terugkomt van zijn missie met 
Perkamentus, maakt hij zich erg veel zorgen dat zijn vrienden door hem misschien dood zijn. 
En als de Orde in de val loopt tijdens het in veiligheid brengen van Harry, is dat volgens hem niet 
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omdat ze verraden zijn maar is het “zijn schuld, allemaal zijn schuld” (Rowling, 2007, p. 53).
 Anderen hebben een heel ander beeld van hem. Perkamentus noemt hem “een buiten-

gewoon onzelfzuchtig persoon” (Rowling, 2007, p. 509), “zuiver van hart […] onbezoedeld en 
ongeschonden” en prijst hem dat hij zich “nooit [heeft] laten verleiden tot de zwarte kunsten” 
(Rowling, 2005, p. 385). Harry kan zich niet vinden in dit beeld. Zijn eigen prestaties maken hem 
verlegen. Als Hermelien hem vraagt praktijkles te geven in Verweer tegen de Zwarte Kunsten, 
roept Harry “ik heb die dingen niet overleefd omdat ik zo geweldig was […] in feite was het stom 
geluk, ik wist totaal niet wat ik deed” (Rowling, 2003, p. 257). Ook als hij Ron redt van een gif-
drank, voelt hij zich erg ongemakkelijk bij de dankbaarheid van zijn familie21. Als het gaat om 
oppervlakkiger dingen, bijvoorbeeld goed zijn in Zwerkbal, kan Harry eveneens slecht tegen eer. 

Daarnaast raakt het hem evenzeer als mensen in negatieve zin een verkeerd beeld van 
hem hebben. Na de terugkeer van Voldemort wordt er veel geroddeld over Harry en zijn rol 
daarin. Hij geeft een interview waarin hij zijn kant van het verhaal vertelt22 en voelt zich iets 
beter als hij geloofd wordt. Kortom, zijn zelfbeeld is laag en wat Harry vooral niet goed kan 
verteren is dat anderen een onrealistisch beeld van hem hebben. Hij trekt dan niet zijn eigen 
denkbeelden in twijfel, legt het ook niet naast zich neer, maar wil dit onrealistische beeld 
rechtzetten.

In Harry Potter en de Orde van de Feniks wordt Harry’s zelfgevoel op de proef gesteld 23. 
Dit is het boek waarin hij de grootste worstelingen met zichzelf doormaakt. De eerste hoofd-
stukken staan vol sterke, heftige, alle kanten op vliegende emoties. Hij is rusteloos, veronge-
lijkt, wanhopig, verdoofd, neerslachtig, eenzaam, kwaad, bang en verloren. Hij wordt geplaagd 
door nachtmerries en slaapt slecht. Hij voelt zich in de steek gelaten en onbegrepen. Deze 
krachtige emoties leiden tot onbeheersbare woedeaanvallen. Hij heeft moeite met deze nega-
tieve kant van zichzelf en wordt erop aangesproken. Dan realiseert hij zich dat hij Voldemorts 
stemmingen voelt en vertrouwt Sirius toe “ik geloof dat ik gek begin te worden” (Rowling, 
2003, p. 374). Hij is bang dat hij bezeten is en is geschokt als hij hoort dat meer mensen dit 
denken. Hij is dan ook zeer opgelucht als zijn vrienden hem helpen inzien dat hij niet bezeten 
is. Wel is er een connectie tussen Harry en Voldemort.

Voldemort en Harry zijn verbonden door Harry’s litteken. Harry heeft dit litteken gekregen 
toen Voldemort hem als baby probeerde te vervloeken. Vooral als Voldemort heftige emoties 
voelt, komt de verbinding tot stand. Voldemort is zich hiervan bewust en gebruikt de connec-
tie tegen Harry door hem bijvoorbeeld in de val te lokken met visioenen dat zijn peetvader 
Sirius in gevaar is. De vervloeking heeft er echter ook voor gezorgd dat Harry krachten heeft 
meegekregen die hem juist beschermen tegen Voldemort. Het is een “verbinding die hij zowel 
vreesde als koesterde” (Rowling, 2007, p. 315). Omdat Voldemort door hun mystieke connec-
tie een deel van Harry is, kan hij beschouwd worden als Harry’s schaduwkant24. De profetie die 
is gedaan over Harry en Voldemort is “de een kan niet voortleven als de ander niet dood is…” 
(Rowling, 2003, p. 647). Harry zal Voldemort dus moeten vermoorden of moeten sterven25. 
Oftewel, zijn schaduwkant moeten overwinnen of eraan onderdoor gaan. Met dit besef wordt 
hij in Harry Potter en de Orde van de Feniks geconfronteerd.

Voldemort zegt in Harry Potter en Relieken van de Dood tegen zijn dooddoeners: “[Harry] 
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komt vanzelf wel naar mij toe” (Rowling, 2007, p. 466). En dat klopt, Harry loopt niet weg van 
zijn schaduwkant. Hij komt er aan het eind van de serie achter dat hij dood moet gaan, omdat 
hij het zevende gruzielement is. Hij accepteert dat en kiest ervoor zich niet te verzetten26. 
Daardoor sterft niet hij, maar alleen het stuk Voldemort in hem. Acceptatie van zijn schaduw-
kant en het feit dat hij eraan onderdoor moet gaan redt hem en maakt hem vrij. Harry is de 
held van de school. Hij is “hun steun en toeverlaat, hun symbool, hun redder en hun leider” 
(Rowling, 2007, p. 530). Hij spreekt dit niet langer tegen. Nu hij is bevrijd van zijn schaduwkant, 
heeft hij een bepaalde zelfverzekerdheid gevonden die hij eerder niet had: “Alles was goed” 
(Rowling, 2007, p. 541).

Harry en ouderfi guren
Harry wordt wees als hij 1 jaar oud is. Hij weet tot zijn 10de eigenlijk niets over zijn ouders27. 
Zodra hij de toverwereld binnentreedt, komt hij erachter dat ze zijn vermoord en dat alleen hij 
het heeft overleefd. Ook hoort hij dat de reden dat hij nog leeft is dat zijn moeder zich voor 
hem heeft opgeofferd. Hij wordt vaak vergeleken met zijn ouders, vooral met zijn vader. Harry 
is er trots op zijn vaders zoon te zijn. Hij verliest dat beeld als hij in de hersenpan vol herinne-
ringen van Sneep duikt en er achter komt dat zijn vader een arrogante pestkop was. Vanaf dat 
moment identifi ceert hij zich meer met zijn moeder. Hij komt in het reine met het beeld van 
zijn vader door een gesprek met zijn peetvader Sirius, die hem geruststelt met de woorden: “hij 
was een goed mens” (Rowling, 2003, p. 518).  

Na de dood van zijn ouders is Harry te vondeling gelegd bij zijn oom en tante, de 
Duffelingen. Perkamentus beschrijft het opgroeien van Harry bij de Duffelingen als een situatie 
waarin Harry “alleen verwaarlozing en vaak wreedheid” (Rowling, 2005, p. 45) heeft gekend28. 
Zodra hij naar Zweinstein mag, keert hij alleen nog elke zomer terug naar huis, een regeling die 
Harry vreselijk vindt. Perkamentus legt hem uit waarom het nodig was dat hij opgroeide bij de 
Duffelingen. De bescherming van de opoffering van zijn moeder blijft intact zolang hij het huis 
van haar zus als thuis beschouwt. Als hij in Harry Potter en de Relieken van de Dood voorgoed 
vertrekt, vraagt Harry vraagt zich af hoe een afscheid er eigenlijk uit hoort te zien “na elkaar 
zestien jaar lang gehaat te hebben” (Rowling, 2007, p. 30).

Zweinstein is zijn echte thuis. Daar heeft Harry leraren die een ouderrol vervullen, zoals 
Perkamentus, zijn grootste idool en mentor. Harry laat een sterke afhankelijkheid zien van 
het oordeel van Perkamentus. Als Perkamentus in hem is teleurgesteld, voelt hij een enorme 
schaamte. Perkamentus is erg liefdevol en accepterend ten opzichte van Harry. Hij laat hem 
al op jonge leeftijd dingen zelf uitzoeken maar beschermt hem ook. Hij doet dit vooral door het 
achterhouden van informatie. Perkamentus vraagt om vertrouwen en later ook blinde gehoor-
zaamheid, maar legt niets uit. Dit kenmerkt hun relatie jarenlang. Aan het einde van Harry 
Potter en De Halfbloed Prins worden de rollen omgedraaid. Perkamentus raakt gewond tij-
dens een missie29 en Harry zorgt voor het eerst voor hem. “[S]teunt u maar op mij…” (Rowling, 
2005, p. 434) zegt hij en Perkamentus geeft aan: ‘Ik maak me ook geen zorgen, Harry […] Ik 
ben bij jou’ (Rowling, 2005, p. 435). Als Perkamentus sterft, beseft Harry dat hij “hem nooit 
meer zou kunnen helpen” (Rowling, 2005, p. 458), “zijn laatste en grootste beschermer was 
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dood” (Rowling, 2005, p. 485). Deze beschermer heeft hem echter achtergelaten met een vrij-
wel onmogelijke missie. De verhalen die Harry hoort over Perkamentus zijn negatief en doen 
hem twijfelen30. Zijn idool verandert langzaam in een mens. De rancune groeit en Harry wordt 
woedend. Uiteindelijk kiest hij er uit zichzelf voor toch te vertrouwen op Perkamentus en zijn 
instructies te volgen, ook al snapt hij er niets van. Dan komt het ultieme verraad: Perkamentus 
wist altijd al dat Harry moest sterven. Harry berust erin. Hij heeft zich losgemaakt van zijn 
ouderfi guur en ziet Perkamentus als de feilbare fi guur die hij is.

Andere ouderfi guren die Harry op school ontmoet zijn professor Anderling, zijn lerares 
en afdelingshoofd en Hagrid, de terreinopzichter van Zweinstein. Anderling is “rotsvast en 
betrouwbaar” (Rowling, 2003, p. 563) en vecht bij de eindstrijd zij aan zij met Harry tegen 
Voldemort. Hagrid, “van wie hij hield, die hij vertrouwde” (Rowling, 2007, p. 63) is meer een 
grote broer dan een ouderfi guur. Harry maakt zich vaak zorgen om hem en beschermt hem. 
Toch krijgt Harry van Hagrid veel praktische steun en als het nodig is bescherming. Vaak 
vraagt Harry als hij ergens mee zit Hagrid om advies. 

Harry heeft ook een ouderlijk fi guur waartegen hij zich af kan zetten, professor Sneep31. 
Met hem voert Harry zeven jaar lang strijd. Sneep werd vroeger op school gepest door Harry’s 
vader en peetoom32 en probeert Harry’s positieve beeld van hen kapot maken. Hij vergelijkt 
Harry vaak met zijn vader in negatieve zin, bijvoorbeeld dat hij net zo arrogant is. Als Harry 
er eerst achter komt dat Sneep zijn ouders heeft verraden en later ziet hoe hij Perkamentus 
vermoordt, lijkt zijn jarenlange antipathie gerechtvaardigd. Hij komt echter achter de waarheid 
als hij opnieuw in de hersenpan herinneringen bekijkt van Sneep en ziet dat die hem altijd 
heeft beschermd uit liefde voor zijn moeder. Ook nu wordt Harry gedwongen hem te zien als 
de persoon die hij werkelijk is. Harry noemt hem in de epiloog “de moedigste man die ik ooit 
gekend heb” (Rowling, 2007, p. 540). 

Vader en moeder Wemel zijn de ouders van Harry’s vriend Ron. Hun huis genaamd Het 
Nest is voor Harry een tweede thuis. De Wemels beschouwen hem als hun zoon. Vooral Rons 
moeder is een plaatsvervangende ouder voor Harry. Ze neemt hem direct op in haar gezin 
en is erg lief voor hem. Vanaf het eerste jaar krijgt hij een zelfgebreide trui met kerst, net als 
haar eigen kinderen. Ze regelt allerlei dingen, zoals schoolspullen, en doet zijn was voor hem. 
Ook geeft ze hem te eten. Deze liefde ontroert Harry en hij geeft zich er meestal aan over, 
maar soms vindt hij het teveel. Hij wil dan dat ze ophoudt, omdat het hem verstikt. Om deze 
reden krijgt ze fl inke ruzie met Sirius, die snauwt dat Harry niet haar zoon is. “Zo goed als!” 
antwoordt ze, “Wie heeft hij anders?” (Rowling, 2003, p. 75). Harry is geroerd, maar wil niet 
bemoederd worden.

Peetvader Sirius komt in Harry’s leven in het derde boek. Sirius kan de rol van peetvader 
niet goed vervullen, omdat hij een voortvluchtige crimineel is. Harry en hij leunen op elkaar, 
hebben elkaar nodig, maken zich zorgen om elkaar en zorgen voor elkaar. Harry gaat soms 
naar hem toe voor raad, maar spaart hem ook omdat Sirius het zwaar heeft. In de ruzie met 
mevrouw Wemel verwijt ze Sirius dat hij Harry ziet als goede vriend in plaats van als petekind. 

Samenvattend kan worden gesteld dat Harry aan het begin van de boekenreeks geen 
ouderfi guren in zijn leven heeft, eigenlijk al niet meer sinds hij een jaar is. Vanaf Harry Potter 
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en De Orde van de Feniks heeft zich een bont gezelschap aan plaatsvervangende ouders om 
hem heen verzameld: een mentor die hem bevestigt, een afdelingshoofd op wie hij kan bou-
wen, een opzichter die hem steunt, een leerkracht tegen wie hij zich af kan zetten, een moeder 
die voor hem zorgt en een peetvader die “een soort vader en broer tegelijk” is (Rowling, 2003, 
p. 639). In de gevallen van Hagrid, Sirius en later ook Perkamentus zijn de rollen weliswaar 
deels omgedraaid, maar een vangnet is er zeker wel. Harry heeft wat dat betreft voldoende 
geborgenheid om te kunnen exploreren. In de loop van de reeks leert hij zich los te maken van 
deze ouderfi guren en ze te zien in al hun menselijkheid.

Harry en zijn vrienden
Het belangrijkste deel van Harry’s vangnet bestaat uit zijn vrienden Ron en Hermelien. Het 
drietal zorgt voor elkaar, troost elkaar bij verdriet en helpt elkaar. Als er iets gebeurt met een 
van hen, zijn de andere twee erg van slag en bezorgd. De gelederen sluiten zich en ze verliezen 
elkaar niet uit het oog. De loyaliteit is heel sterk. Harry fl oreert op deze loyaliteit en als hij die 
eens niet voelt, heeft dat grote invloed op hem. Aan het begin van Harry Potter en De Orde van 
de Feniks schrijven ze hem korte brieven vol oppervlakkige onzin, omdat ze van Perkamentus 
niet mogen vertellen wat er gaande is. Harry is kwaad, voelt zich in de steek gelaten, wil hen 
dezelfde pijn laten voelen, om pas later enig begrip te ontwikkelen33. 

In de zorg voor elkaar is Hermelien de gevoelsmens34. Ze begint gesprekken waarin ze 
Ron en Harry emotionele kwesties uitlegt. Ook heeft ze de meeste compassie. Hermelien 
houdt Harry streng in de gaten na de dood van Sirius. Ze verzorgt hem na de martelingen door 
Omber en als hij heeft gevochten met Draco35. De relatie die Harry met Hermelien heeft is vrij 
harmonieus. Hij zegt van haar te houden “als van een zus” (Rowling, 2007, p. 274). Het enige 
moment waarop er een serieus probleem begint te ontstaan tussen Harry en Hermelien is als 
hij met behulp van een oud toverboek dat vol staat met aantekeningen van een vorige, onbe-
kende eigenaar ineens beter is in Toverdranken dan zij. Zij vertrouwt het boek niet, maar kan er 
ook duidelijk niet tegen eens niet de beste te zijn. Meer dan wat gekibbel wordt het niet want 
Harry en Hermelien gaan voorzichtig met elkaar om. In het geval van Harry betekent dit dat hij 
enige afstand bewaart. Hij verzwijgt dingen of gaat bepaalde gesprekken niet aan. Ook liegt 
hij, soms om confl icten te vermijden, soms omdat hij niet wil horen wat ze te zeggen heeft, 
soms echter ook om haar te beschermen. Hermelien ontwijkt eventuele botsingen minder. Ze 
geeft Harry tegengas als hij zich afreageert, als hij professor Omber kwaad blijft maken, of als 
hij Voldemort niet uit zijn hoofd houdt. Hermelien geeft Harry ook tegengas op identiteitsni-
veau. Ze vraagt hem bijvoorbeeld “vind je zelf ook niet dat je af en toe een beetje – een beetje 
graag de redder-in-nood wilt zijn?” (Rowling, 2003, p. 565). Ze is hem echter ook heel trouw. Als 
Harry een visioen heeft dat Sirius in gevaar is, helpt ze hem bijvoorbeeld ondanks haar twijfel 
aan de echtheid ervan zoeken naar een oplossing. 

Ron is voor Harry als een broer. Tussen beide jongens is sprake van een sterke loyaliteit. 
Ron komt voor Harry op als klasgenoten twijfelen aan diens gelijk dat Voldemort is terugge-
keerd en als Harry te grazen wordt genomen door Draco lacht Ron niet, een teken van “de 
kracht van hun vriendschap” (Rowling, 2005, p. 129). Ron wekt Harry vaak uit nachtmerries 
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en is er voor hem als hij wil praten. Ron heeft de neiging mee te gaan in de plannen van Harry, 
maar als hij het er echt niet mee eens is, laat hij het weten, zoals wanneer Harry niet genoeg 
zijn best doet zich af te sluiten voor Voldemort of zijn aartsvijand niet tegenhoudt in het stelen 
van een oppermachtige toverstok. Er is ook een sluimerende competitie, Ron is jaloers op de 
roem en rijkdom van Harry en hoewel minder sterk is andersom ook sprake van enige jaloezie, 
bijvoorbeeld als Ron klassenoudste wordt36, terwijl Ron andersom blij is dat Harry aanvoerder 
wordt van het zwerkbalteam. Harry houdt zijn jaloezie voor Ron verborgen, bij Ron is de jaloe-
zie wat duidelijker zichtbaar. 

Als het drietal in het laatste boek volledig op elkaar aangewezen in een tent zit, komen alle 
sluimerende elementen uit hun contact op scherp te staan. Botsende karaktereigenschappen 
worden niet langer genuanceerd. Het komt tot een uitbarsting waarin Ron de anderen verwijt 
hem buiten te sluiten en Harry ervan beschuldigt hem en Hermelien mee te hebben genomen 
op een onmogelijke missie. Ron vertrekt en er is “iets defi nitief stuk gegaan tussen Ron en 
[Harry]” (Rowling, 2007, p. 227). Harry en Hermelien blijven samen over en hoewel ze hun best 
blijven doen, kunnen ze elkaar slecht bereiken. Uiteindelijk komt Ron terug, wordt het drietal 
herenigd en vervolgen zij hun missie.

In het vijfde boek wordt de werkgroep Strijders voor Perkamentus opgericht. De SvP is 
Harry’s uitlaatklep als Omber hem alles afpakt. Hij leeft voor de SvP. De trouwste leden van de 
SvP zijn Marcel en Loena, vrienden van Harry. Marcel is erg loyaal aan Harry, komt voor hem 
op als het nodig is en steunt hem in alles. Hij heeft een sterk geloof in Harry. Loena is eerlijk 
over alles, zegt altijd rake dingen en kijkt naar de realiteit met een afstand die Harry ontroert. 
Ze gelooft in Harry, staat achter hem, ook als niemand anders dit doet. Loena voelt wat hij 
nodig heeft en geeft het hem. Ook de oudere broers van Ron, Fred en George zitten in de SvP. 
De tweeling heeft veel respect voor Harry en ze behandelen hem als een gelijke. Als Harry een 
afl eidingsmanoeuvre nodig heeft om zijn peetvader te kunnen spreken, gooien Fred en George 
al hun zelfgemaakte carnavalsproducten in de strijd om totale chaos te creëren, waarna ze de 
school voorgoed verlaten. 

Harry beantwoordt de loyaliteit van zijn vrienden. Om hun fopwinkel te kunnen openen 
geeft Harry de tweeling geld37, waarvoor ze hem zeer dankbaar zijn. Loena is een buitenbeen-
tje en Harry neemt haar mee naar een feestje. Hij helpt haar zoeken naar haar spullen als die 
verstopt zijn door pestkoppen. Hij komt op voor Ron, steunt hem als zijn faalangst opspeelt. 
Hij doet net alsof hij een geluksdrankje in Rons drinken giet om hem zelfvertrouwen te geven. 
Hij komt ook op voor Marcel en Hermelien als dat nodig is. Als het gaat om emotionele kwes-
ties gaat hem dat moeilijker af, zoals rondom Marcels ouders die permanent op de gesloten 
afdeling van psychiatrie verblijven of Hermelien’s verdriet om het vertrek van Ron. Kortom, de 
vriendschappen van Harry Potter zijn gebaseerd op wederzijdse loyaliteit en steun, vooral in 
daden.

Harry en de meisjes
Romantiek speelt slechts een kleine rol in de Harry Potter boekenreeks38. In Harry Potter en 
de Orde van de Feniks krijgt Harry verkering met Cho, op wie hij al jaren heimelijk op afstand 
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verliefd is. Het contact met haar is echter altijd stroef en Harry begrijpt zowel haar signalen 
als de complexiteit van haar gevoelens niet. Harry en Cho krijgen ruzie als Cho’s vriendin de 
SvP verlinkt39 en zijn gevoelens voor haar doven uit. Harry kent zijn tweede vriendinnetje Ginny 
al sinds zijn eerste jaar op Zweinstein. Ginny is door het opgroeien met vijf broers zelf net 
een jongen40. Wellicht is het daarom veel makkelijker voor Harry om met haar om te gaan dan 
met Cho. Ginny geeft Harry tegengas, maar staat ook voor hem klaar. Hij kan met haar praten, 
ze begrijpt hem, helpt hem en is “zijn grootste bron van troost” (Rowling, 2005, p. 477). Toch 
maakt hij het uit na de begrafenis, “om de een of andere stomme, nobele reden” (Rowling, 
2005, p. 486), aldus Ginny41. Als hij haar terugziet bij de eindstrijd aan het eind van de reeks, 
is hij “nog nooit zo blij geweest om haar te zien” (Rowling, 2007, p. 415). In de epiloog zijn ze 
getrouwd en hebben ze drie kinderen. Kenmerkend voor beide relaties is dat ze Harry eerder 
overkomen dan dat hij een actieve rol heeft.

Omgaan met verlies
Harry blijft door de hele boekenreeks heen last hebben van het feit dat hij geen ouders meer 
heeft. Hij is zeer gevoelig voor pesterijen van Draco over dat hij wees is. Ook de opmerkin-
gen van Sneep dat zijn vader niet zo’n heilig boontje was komen hard aan. Foto’s en andere 
dingen van zijn ouders koestert hij. Het gemis van zijn ouders werd pas vanaf zijn 10de deels 
gecompenseerd door de aanwezigheid van plaatsvervangende ouderfi guren. Hij lijdt echter 
steeds opnieuw verliezen en elke keer is zijn verdriet even sterk. Sirius sterft aan het eind van 
Harry Potter en de Orde van de Feniks en Harry ontkent dit in eerste instantie; “HIJ – IS – NIET 
– DOOD!” (Rowling, 2003, p. 621). Dan probeert hij hem te wreken en gebruikt voor het eerst 
een onvergeefl ijke vloek. Hij belandt in een depressie, met een “donkere leegte op de plaats 
waar Sirius had gezeten, waar Sirius was verdwenen” (Rowling, 2003, p. 631). Op de dood 
van Perkamentus heeft Harry een vergelijkbare reactie. In Harry Potter en de Relieken van de 
Dood leidt Harry nog onder het verlies van zijn ouders. Hij vindt hun graf en voelt “een verdriet 
dat als een loden gewicht op zijn hart en longen drukte” (Rowling, 2007, p. 240). Hij verliest 
in hetzelfde boek ook zijn vriendje Dobby42 en Harry is “opnieuw in de greep […] van een oude 
nachtmerrie” (Rowling, 2007, p. 342). 

Als hij aan het eind van de reeks zijn eigen dood tegemoet gaat, komen alle gestorven 
ouderfi guren43 hem bijstaan. Sirius laat Harry weten “[W]ij zijn een deel van jou” (Rowling, 
2007, p. 498). De boodschap over omgaan met verlies in de serie is dat het kunnen voelen 
van verdriet een positieve kant heeft is, zoals Perkamentus zegt: “je verdriet bewijst dat je een 
mens bent!” (Rowling, 2003, p. 633). Ook het idee dat gestorvenen een deel van ons worden 
en in ons verder leven is iets wat vaker in de serie naar voren komt, onder andere als Loena 
hem na de dood van Sirius vertelt dat de doden nooit echt weg zijn. Maar het verdriet blijft en 
heeft grote invloed op zijn keuzes44.

Harry’s reis, alleen en samen
Het grootste twistpunt tussen Harry en zijn vrienden is dat hij hen niet toelaat. Er zijn momen-
ten waarop Harry zonder meer toestaat dat zijn vrienden hem helpen, zoals bij het begraven 
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van Dobby. Meestal kost het hem echter grote moeite om hen te accepteren. Dit is zichtbaar in 
elke situatie waarin Harry geconfronteerd wordt met obstakels45. Hij zondert zich af als hij ont-
dekt hoe zijn vader werkelijk was. In zijn rouw om Sirius laat hij niemand toe, een “onzichtbare 
barrière” (Rowling, 2003, p. 657) scheidt hem van de anderen. Hij verzwijgt de mishandelingen 
van professor Omber, het behalen van onvoldoendes en hoe slecht het gaat bij Occlumentie. 
Zijn vrienden pikken dit gedrag niet altijd. Als hij denkt dat hij bezeten is en zich afzondert van 
de rest, wordt hij stevig op zijn nummer gezet. Hermelien bijt hem zelfs toe “doe alsjeblieft 
niet steeds alsof niemand je begrijpt” (Rowling, 2003, p. 388). Als Sirius in gevaar is, wil de 
SvP met hem mee, maar Harry houdt ze tegen. Ze worden boos en Marcel vraagt hem “was 
het maar een spelletje?” (Rowling, 2003, p. 585). Als hij Perkamentus verliest, beseft hij zich 
dat hij in zijn eentje de “duistere, raadselachtige reis moet afmaken” (Rowling, 2005, p. 478) 
en heeft hij het gevoel er helemaal alleen voor te staan. Ron en Hermelien zetten door, ze gaan 
met hem mee. Ook bij de eindstrijd komt het weer tot een confrontatie met de SvP, als Harry 
wederom weigert hen te laten helpen46. Uiteindelijk is het Hermelien die zegt: “Je hoeft niet 
alles alleen te doen, Harry” (Rowling, 2007, p. 416)47. In al deze situaties gaat het Harry erom 
dat anderen door hem gevaar lopen. Als hij toegeeft is het omdat hij niet anders kan, omdat 
opsplitsen gevaarlijk is gebleken of omdat hij geen geheimen wil. Opvallend is echter ook dat 
het niet eens in Harry opkomt om hulp te vragen.

Er zijn momenten waarop hij alleen verder moet en zich dat realiseert. In eerdere boeken 
is een terugkerend thema dat Harry uiteindelijk altijd de hulp van zijn mentoren en vrienden 
achter moet laten en de reis zelf moet afmaken. Ook in het laatste boek loopt Harry het laat-
ste stukje van de eindstrijd alleen. Hij neemt geen afscheid48, “Dit was een reis die ze niet 
samen konden maken en ze zouden alleen maar kostbare tijd verloren laten gaan door hun 
onvermijdelijke pogingen hem tegen te houden” (Rowling, 2007, p. 494). Als hij oog in oog met 
Voldemort staat, roept hij zijn vrienden toe “Ik wil niet dat iemand probeert te helpen […] Ik 
moet het alleen doen” (Rowling, 2007, p. 525). Kortom, het is een kunst dierbaren toe te staan 
je te helpen, maar uiteindelijk moet je het zelf doen.

Harry op de drempel naar volwassenwording
Aan het begin van Harry Potter en de Orde van de Feniks wordt Harry 15 jaar. Dat is de leeftijd 
van de overgang van het ontwikkelen van een sociale identiteit naar het ontwikkelen van een 
psychologische identiteit. Tot zijn tiende waren zijn mogelijkheden voor het zelf bepalen van 
zijn leven en het ontwikkelen van een eigen identiteit zeer beperkt. Hij had geen ouderfi guren 
of mentoren om hem de weg te wijzen, geen vrienden die konden fungeren als vangnet, geen 
ruimte om eigen keuzes te maken noch de middelen om die te verwerkelijken. Hij leefde in 
de bezemkast onder de trap bij zijn hatelijke oom en tante, die al hun aandacht, tijd en geld 
aan hun eigen zoon besteedden. Ontwikkelingspsychologisch gezien had hij eigenlijk moeten 
beginnen met het ontwikkelen van zijn sociale identiteit, maar de situatie liet dat niet toe. 

Dan verandert zijn leven volledig. Hij blijkt wel degelijk ergens thuis te horen, namelijk in 
de wereld van de toverij. Hij blijkt middelen te hebben om voor zichzelf te kunnen zorgen. Hij 
krijgt alsnog ouderfi guren en mentoren op zijn pad, evenals een kleurrijke verzameling vrien-
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den die hem in alles bijstaan. Tussen zijn 10de en 15de krijgt Harry het sociale vangnet waarop 
hij een sociale identiteit opbouwt. Hij ontdekt talent te hebben voor zwerkbal en denkt na over 
zijn toekomst, waarin hij verder wil studeren om Schouwer te worden. Met andere woorden: 
hij exploreert wie hij is en wie hij zou kunnen zijn en worden.

Maar langzaamaan komt hij erachter dat zijn pad al lang voor hem is uitgestippeld. Hij 
is een legende, beroemd als ‘de jongen die bleef leven’. Het is zijn levenstaak om de wereld 
te verlossen van Voldemort. Niet alleen kan alleen Harry hem verslaan, hij zal moeten sterven 
om deze taak te volbrengen49. Kortom, het pad dat voor hem is uitgestippeld biedt amper 
mogelijkheden tot exploratie en het ontwikkelen van een eigen identiteit. Het leidt zelfs tot zijn 
eigen ondergang. 

Harry’s bindingen 
Dat Harry niet geneigd is zich te binden aan anderen wordt geïllustreerd door het zich terug 
trekken in zichzelf, geen hulp vragen en zich zelfs verzetten als hulp geboden wordt. De rela-
ties die hij heeft zijn niet op zijn initiatief ontstaan en hij vergeet ze op het moment dat het 
leven moeilijk wordt. Alleen omdat anderen om hem heen doorzetten, heeft Harry toch een 
vangnet om te kunnen exploreren50. Nabije relaties zijn voor hem dus weliswaar een worste-
ling, maar hij ontwikkelt zich. 

Hij stuit echter op een obstakel. Zijn plannen worden van tafel geveegd door een externe 
verwachting over het voor hem uitgestippelde pad. Voor hem geen moratorium waarin hij is 
gevrijwaard van sociale verwachtingen en verantwoordelijkheden waarin hij alternatieven kan 
uitproberen. In de profetie wordt niet gezegd dat hij Voldemort moet vermoorden, zelfs niet 
dat Harry het jongetje is waarop de profetie slaat. Voldemort, Harry’s schaduwkant, kiest er 
echter voor de profetie serieus te nemen en beredeneert dat Harry de meest logische kan-
didaat is waarop de profetie slaat51. Perkamentus bevestigt dit nog eens als hij zegt “ik ben 
bang […] dat er geen twijfel over bestaat dat jij het bent, Harry” (Rowling, 2003, p. 647). 

Als aan het eind van Harry Potter en de Relieken van Dood Perkamentus’ broer Desiderius 
Harry confronteert met het feit dat hij wel degelijk een keuze heeft, wordt beschreven dat Harry 
“niet opnieuw aan het twijfelen [wilde] slaan of iets horen wat hem misschien van zijn doel zou 
afbrengen” (Rowling, 2007, p. 402). Hij heeft dus wel getwijfeld, maar het was twijfel aan de 
goedheid van Perkamentus – en niet twijfel of de hem opgelegde taak wel bij hemzelf past. 

Op het cruciale punt van zijn levenstaak lijkt Harry dus niet te exploreren, maar gaat hij 
zonder meer mee in wat anderen van hem verwachten. Zien we echter Voldemort als Harry’s 
schaduwkant, dan gaat het eerder om een innerlijke zoektocht dan om externe verwachting. 
Ook zijn zoektocht naar de gruzielementen vindt ver van alles en iedereen plaats. Door deze 
fysieke en psychologische reis aan te gaan bevrijdt hij zichzelf uiteindelijk van zijn schaduw-
kant en is hij vrij om zijn leven in te vullen zoals hij het wil.
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4.5.2 Representaties van de wereld

Panem is een dictatuur waarin de Hongerspelen een belangrijk middel zijn ter bestendiging 
van de heersende machtsstructuren. Het kunnen manipuleren van de publieke perceptie is 
bepalend voor zowel het verkrijgen en behouden van de machtspositie op nationaal niveau, 
als overleving op persoonlijk vlak tijdens de Spelen. Daarom beschouw ik als eerste de repre-
sentatie van verschillende delen van Panem en de functie van de Hongerspelen als propagan-
damiddel.

4.5 The Hunger Games trilogie

Na een inleiding op de trilogie en de context waarin deze zich afspeelt, bekijk ik de identiteits-
ontwikkeling van Katniss als eerste vanuit de begrippen ‘zelfconcept’ en ‘zelfgevoel’. Ik kijk 
naar het beeld dat Katniss van zichzelf heeft, hoe het spelen van rollen dit beeld uitdaagt en 
haar gevoel van een stabiel zelf doet wankelen. Vervolgens kijk ik naar de relatie van Katniss 
met ouderlijke fi guren om te bepalen of er sprake is van een sociaal vangnet. Om daarna te 
beoordelen welke manier van het aangaan van bindingen op Katniss van toepassing is, bekijk 
ik de relaties die Katniss aangaat met vrienden en romantische partners in het licht van de 
begrippen ‘exploratie’ en ‘binding’. 

4.5.1 Het verhaal van The Hunger Games

De The Hunger Games trilogie vindt plaats in een toekomstige versie van de Verenigde Staten 
genaamd Panem, ontstaan nadat Noord-Amerika werd verwoest door natuurrampen; een 
daarop volgende oorlog leidde tot de vestiging van één hoofddistrict genaamd het Capitool, 
zowel centraal qua locatie als qua macht en welvaart en omringd door 13 arme en onderdrukte 
districten. Deze districten rebelleerden tegen het dictatorschap van het Capitool tijdens ‘de 
Donkere Dagen’. Het verzet werd neergeslagen, het ‘Verdrag van Verraad’ werd ontwikkeld om 
vrede te garanderen en het volk te herinneren aan de consequenties van rebellie. Het Verdrag 
dicteert dat elk district jaarlijks twee minderjarige tributen selecteert die zullen vechten in een 
nationale spelshow genaamd De Hongerspelen52. 

De geselecteerde tributen krijgen een korte training in moord- en overlevingstactieken 
waarna zij een arena in worden gestuurd om elkaar te bevechten tot de dood. Wie het langst 
in leven blijft is de overwinnaar van de Hongerspelen van het desbetreffende jaar. De beloning 
is een leven in luxe en extra voedsel voor het district van herkomst. Katniss Everdeen is de 
verteller en hoofdpersoon van de trilogie53. Op 16-jarige leeftijd neemt zij vrijwillig de plaats in 
van haar jongere zusje Primrose in de 74ste Hongerspelen (zie tabel 10 voor een synopsis van 
The Hunger Games).
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Tabel 10: Synopsis van de The Hunger Games trilogie

Boek 1: De 
Hongerspelen

In De Hongerspelen reist Katniss na de selectie samen met haar medetribuut 
Peeta Mellark en mentor Haymitch Abernathy naar het Capitool om te vechten 
in de jaarlijkse Hongerspelen. In een interview met de deelnemers geeft Peeta 
toe al sinds hun kindertijd verliefd te zijn op Katniss. Haymitch adviseert 
Katniss mee te spelen in dit gedoemde geliefden-scenario omdat het sponso-
ren oplevert in de arena. Zodra tijdens de Spelen de eerdere verandering van 
regels, die zou toestaan dat twee tributen de Spelen kunnen winnen zolang 
ze uit hetzelfde district komen, weer wordt ingetrokken, initieert Katniss een 
gezamenlijke zelfmoordpoging met Peeta om de Spelmakers te dwingen hen 
toch beide in leven te laten.

Boek 2: 
Vlammen

Er is onrust ontstaan in de districten als gevolg van Katniss’ daad van verzet. 
President Snow dreigt haar geliefden kwaad te doen als het Katniss niet lukt 
de rust te laten wederkeren tijdens haar overwinningstoer met Peeta. Ondanks 
alle inspanningen gooit Katniss per ongeluk olie op het vuur en wordt het sym-
bool van de rebellie. Als straf kondigt Snow de Kwartierskwelling aan, een 
speciale 75de editie van de Hongerspelen waarin Katniss en Peeta moeten 
strijden tegen andere voormalig winnaars. Ze volgen Haymitch’ advies op een 
alliantie te vormen met onder andere Finnick Odair en Johanna Mason om 
de arena te verwoesten en te ontsnappen. Katniss en Finnick worden gered 
door de rebellen, maar Johanna en Peeta worden gevangengenomen door het 
Capitool.

Boek 3: 
Spotgaai

Nadat ze naar District 13 is gebracht, stemt Katniss schoorvoetend toe de 
Spotgaai te worden voor de rebellen, het symbool van de revolutie. De rebellen 
bevrijden Peeta uit het Capitool, maar hij blijkt gehersenspoeld en te denken 
dat Katniss de vijand is en hij haar moet vermoorden. Tijdens haar missie in 
het Capitool om president Snow te executeren, ziet Katniss hoe haar zusje 
Prim wordt gedood door een bom. Snow vertelt haar dat niet hij maar de pre-
sident van de rebellen, Alma Coin, opdracht heeft gegeven haar zusje uit te 
schakelen om Katniss’ haat tegen Snow te vergroten en hem te degraderen in 
de ogen van Panem, zodat zij de nieuwe dictator kan worden. Katniss schiet 
Coin dood om de onderdrukking voor eens en altijd te beëindigen. In de epi-
loog leren we dat Panem een democratie is geworden. Katniss trouwt met 
Peeta en krijgt met hem twee kinderen.

Capitool.
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Het Capitool en de districten
In het Capitool bestaat geen armoede want alles wat in de districten wordt geproduceerd gaat 
rechtstreeks naar het Capitool. Voor de zeer oppervlakkige inwoners van het Capitool zijn de 
Spelen puur vermaak en het lijkt erop dat Capitool-inwoners de enigen zijn die in Panem kun-
nen leven in veiligheid en vrijheid. Om deze reden veracht Katniss hen. Door echter enkelen 
van hen te leren kennen kantelt dit beeld. Katniss ontdekt dat zij net zo onderdrukt worden 
als de andere inwoners van Panem. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de bestraffi ng van verraders in 
de ogen van het Capitool van wie de tong wordt afgesneden om ze te veranderen in Avoxen54, 
stille slaven die alleen nog mogen dienen. 

Katniss komt zelf uit District 12, de kleinste en armste regio van Panem, “[w]aar je veilig 
kunt sterven van de honger” (Collins, 2008, p. 9). De inwoners van District 12 leven in zeer 
sobere omstandigheden, met slechts een paar uur elektriciteit per dag en geen warm water. 
De keuzemogelijkheden zijn beperkt, maar omdat District 12 voornamelijk wordt genegeerd 
door het Capitool, is een bloeiende zwarte markt genaamd ‘de As’ ontstaan, met vredesbewa-
kers en andere ambtenaren als voornaamste klanten. Wie moedig is, heeft dus een bepaalde 
mate van vrijheid in het vormgeven van zijn of haar leven. Door de overwinning van Katniss 
en Peeta wordt District 12 echter ‘ontdekt’ door het Capitool en wordt het leven in de mar-
ges onmogelijk gemaakt. De onderdrukking wordt opgeschroefd, de mensen worden bang en 
beginnen Katniss te mijden. In een laatste poging van het Capitool de orde in Panem te laten 
wederkeren, wordt het gehele District 12 verwoest. De overlevenden worden opgevangen in 
District 13, een district dat vermoedelijk werd verwoest tijdens de Donkere Dagen, maar heeft 
weten voort te bestaan door ondergronds te gaan.

In District 13 zijn rebellen onder leiding van president Alma Coin plannen aan het maken 
om het Capitool te verslaan en Panem te transformeren tot een republiek. Gaandeweg ontdekt 
Katniss dat de verschillen tussen District 13 en het Capitool slechts oppervlakkig zijn. Na de 
Donkere Dagen heeft District 13 kunnen overleven middels een strikt regime; “[o]p bepaalde 
manieren is District 13 nog dwingender dan het Capitool” (Collins, 2010, p. 37)55. Katniss is 
wrokkig ten opzichte van District 13 omdat zij de andere districten in de steek heeft gelaten 
onder het regime van het Capitool. Ze heeft echter ook respect voor hun bereidheid te vechten 
tegen het Capitool. 

Met haar deelname aan de Hongerspelen, haar bezoek aan het Capitool, haar Zegetour 
langs de districten en haar leven in District 13, vormt Katniss zich in de loop van de trilogie 
een beeld over het leven in Panem: niemand krijgt de ruimte om in vrijheid en veiligheid het 
eigen leven vorm te geven of te exploreren, laat staan om daarin fouten te maken. Waar enige 
vrijheid wordt beleefd in de marges, wordt dit in de loop van het verhaal alleen maar verder 
ingeperkt.

De Hongerspelen als propagandamiddel
De voornaamste functie van de Hongerspelen is propaganda. Het Capitool gebruikt de 
Spelen om hun almacht tentoon te stellen en een verdeel-en-heerspolitiek te bewerkstelli-
gen. Informatie over de verschillende districten wordt zorgvuldig bewaakt zodat inwoners zo 
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weinig mogelijk weten over andere districten. Op die manier probeert het Capitool het onmo-
gelijk te maken verbinding tussen de districten tot stand te brengen door het oversteken van 
letterlijke of fi guurlijke grenzen. In de arena zijn camera’s geplaatst zodat het volk de Spelen 
nauwlettend kan volgen en zijn Spelmakers aangesteld om ervoor te zorgen dat de Spelen een 
spektakel zijn en om publieke betrokkenheid bij de Spelen te garanderen. 

Op persoonlijk en intermenselijk vlak is propaganda in de Spelen een overlevingsmiddel. 
De kans om te winnen wordt vergroot door het aantrekken van sponsors door middel van het 
creëren van een begeerlijk publiek imago. In de arena worden allianties gevormd op basis 
van afkomst en vaardigheden, dus ook onderling moet een positief beeld worden geschetst. 
Katniss laat op verschillende momenten zien dat zij zich bewust is van deze noodzaak tot 
propaganda en van de macht die de camera’s hebben over haar succes. In eerste instantie 
gebruikt zij dit besef om te overleven. Haar ontluikende rebellie komt echter ook voort uit dit 
bewust zijn van haar publieke imago56. Als Rue, haar bondgenoot in de arena, wordt vermoord, 
versiert Katniss haar lichaam met bloemen, om haar vriendin te eren maar ook om haar haat 
tot uiting te brengen: “om het Capitool te laten zien dat wat ze ook doen, waar ze ons ook toe 
dwingen, elke tribuut iets heeft wat ze niet kunnen bezitten. Dat Rue meer is dan een pion in 
hun spel. En ik ook” (Collins, 2008, p. 217). Deze actie levert haar een gift op van Rue’s spon-
sors57, waarmee een connectie tussen twee districten tot stand komt die juist wordt gevreesd 
door het Capitool. Daarnaast gebruikt Katniss de manipulatie van gebeurtenissen tegen de 
Spelmakers in haar gezamenlijke strategische zelfmoordpoging met Peeta. “Ze hebben een 
winnaar nodig” (Collins, 2008, p. 314), redeneert ze, en daarom zullen de Spelmakers niet ris-
keren de laatste twee overlevenden te verliezen. Hierdoor begint de effectiviteit van de propa-
ganda van macht door het Capitool via de Spelen af te brokkelen. 

Het plan van de president om de opkomende rebellie neer te slaan met de Kwartiers-
kwelling, waarin door het Capitool geliefde voormalig winnaars het tegen elkaar op moeten 
nemen, heeft een averechts effect. Zelfs de inwoners van het Capitool beginnen voor het 
eerst vragen te stellen bij de Spelen. In Spotgaai gebruiken de rebellen hun eigen vorm van 
propaganda om Panem voor zich te winnen in hun strijd tegen het Capitool. Met behulp van 
Katniss als symbool van rebellie, creëren de rebellen ‘propo’s’, korte fi lmpjes om inwoners 
op de hoogte te houden van de revolutie in Panem en de districten voor zich te winnen. De 
rebellen gebruiken op deze manier de wapens van het Capitool tegen hen, wat uitmondt in een 
ware propagandaoorlog.

Kortom, in een land dat bestuurd wordt met propaganda, terreur en angst, fungeren de 
Spelen als belangrijkste wapen. Het kunnen creëren van een begeerlijk publiek imago is een 
kwestie van leven en dood, van macht of onderdrukt worden. Dit houdt in dat de ware identiteit 
per defi nitie los staat van de publieke identiteit. Met andere woorden, hoe anderen jou zien 
is een heel ander verhaal dan wie je werkelijk bent. Propaganda blijkt zowel de kracht als de 
zwakte van het Capitool wanneer de rebellen, Coin en Katniss dit wapen tegen de regering 
gaan gebruiken58. 
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4.5.3 De hoofdpersoon en haar relaties

Het succesvol neerzetten van een begeerlijk imago wordt dus van levensbelang zodra men 
betrokken raakt bij de Spelen. Om dit te kunnen doen moeten deelnemers zich toeleggen op 
het creëren van een publieke identiteit, waarbij de ware identiteit volledig ondergeschikt is aan 
het vergroten van de kans op overleving. Daarom bekijk ik hoe het moeten spelen van verschil-
lende rollen zich verhoudt tot Katniss’ zelfbeeld en zelfgevoel. Daarna bekijk ik haar relaties 
met ouderlijke fi guren, beschermelingen, mogelijke partners en vrienden om te beoordelen 
welke manier van het aangaan van bindingen op Katniss van toepassing is.

Katniss’ (zelf)beeld en zelfgevoel
Met haar lange zwarte haar, olijfkleurige huid en grijze ogen past Katniss perfect in de Laag, 
het armste gedeelte van District 12 waar zij woont met haar moeder en zusje. Ze is klein en 
mager, maar het jagen in de bossen heeft haar sterk en gezond gemaakt. Uiterlijk interesseert 
haar niets, kleding en haarstijl dienen niets anders dan praktisch te zijn. Katniss identifi ceert 
zich sterk met de rol van jager en kostwinner59. In de arena refl ecteert ze op hoe haar leven 
zal zijn als winnaar van de Spelen. De vrijheid die meekomt met zich nooit meer zorgen te 
hoeven maken over honger maakt haar onzeker: “[a]ls je dat weghaalt weet ik niet goed meer 
wie ik ben, wat mijn identiteit is. Het idee beangstigt me enigszins” (Collins, 2008, p. 285). Na 
haar deelname aan de Spelen krijgt ze een prachtig huis toegewezen in de Winnaarswijk, waar 
zij slechts parttime woont omdat ze zich veiliger voelt in haar oude huis, waar “ik wist waar 
ik thuishoorde, ik kende mijn plek in de hechte structuur van ons leven” (Collins, 2009, p. 9). 
Katniss begint haar verhaal dus met een vast omlijnd idee van wie ze is. De ervaringen in de 
Spelen dagen deze zekerheid uit.

Vanaf haar deelname wordt haar uiterlijk voor Katniss bepaald. Om te beschrijven hoe 
ze eruit ziet als ze mooi is gemaakt voor publieke optredens, gebruikt ze woorden als “[i]k lijk 
helemaal niet op mezelf” (Collins, 2008, p. 17) en “[i]k weet niet wie deze vrouw is” (Collins, 
2010, p. 69). Het kalmeert haar weer een strakke zwarte broek, T-shirt en leren schoenen te 
kunnen dragen, want nu is ze “[g]ewoon mezelf” (Collins, 2008, p. 82). De afstand die Katniss 
voelt tot uiterlijk vertoon kan de reden zijn dat de veranderingen weinig effect hebben op haar 
zelfgevoel. Ze blijft zich bewust van wat past bij haar identiteit en wat niet60. 

Het spelen van rollen heeft echter ook mentale en emotionele aspecten. Als ze zelf een 
rol mag kiezen, kiest Katniss ervoor kracht te laten zien, haar belangrijkste eigenschap. Na 
de boete weet Katniss de camera’s te bespelen door haar emoties te verbergen in een poging 
niet als zwak over te komen. Ook in de arena spreekt Katniss deze kant van zichzelf aan. Ze 
trekt onmiddellijk het bos in om zo te kunnen laten zien hoe goed ze kan jagen, in de hoop 
dat dit sponsors aantrekt. Deze vorm van acteren gaat haar goed af omdat het dicht bij haar 
dagelijkse houding ligt; “ik heb jarenlang kunnen oefenen in het trekken van een emotieloos 
gezicht” (Collins, 2008, p. 41). Bij complexere publieke optredens, worstelt Katniss met haar 
imago. In de voorbereidingen voor haar eerste interview probeert Haymitch haar te leren hoe 
ze zichzelf moet presenteren. Katniss doet haar best maar haar woede jegens het Capitool 
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staat haar in de weg; “waarom spring ik als een afgerichte hond in het rond in een poging leuk 
gevonden te worden door mensen die ik haat?” (Collins, 2008, p. 110). Haymitch geeft het op; 
Katniss is niet in staat een begeerlijk imago van zichzelf te creëren en zegt “[a]an het eind van 
de sessie ben ik helemaal niemand” (Collins, 2008, p. 111)61. Deze vorm van acteren staat te 
ver af van wie ze werkelijk is. 

Zowel bij het aannemen en afl eggen van rollen als bij het inzetten van haar kracht, blijft 
het onderscheid tussen de rol en haar ware zelf duidelijk voor Katniss. Dit geldt ook voor het 
spelen van rollen die haar niet liggen, simpelweg doordat dit haar niet lukt. Katniss verliest 
de controle over het verschil tussen haar gedrag en wie ze werkelijk is als ze de geliefde van 
Peeta moet spelen62. Ze blijft deze rol spelen om haar geliefden te beschermen, maar als ze 
uiteindelijk faalt ervaart ze een gevoel van opluchting. 

Ondertussen wordt Katniss’ kwetsbare kant dominanter en begint haar kracht te tanen63. 
De beheersing die ze tijdens de boete heeft laten zien is nergens te bekennen bij haar selectie 
voor de Kwartierskwelling als ze wegrent om zichzelf de vergetelheid in te drinken. Aan het 
eind van Vlammen verliest ze al haar zelfgevoel als ze zich realiseert dat ze slechts een pion 
was in het spel van de rebellen, net als dat ze een pion was in het spel van het Capitool64. Ze 
stopt met eten en praten, want “ik kan nog niet eens een vriend van een vijand onderscheiden” 
(Collins, 2009, p. 351)65. Haar zelfverwijt bereikt een hoogtepunt aan het begin van Spotgaai 
als Katniss wordt verteerd door haat, jegens “[m]ezelf nog meer dan wie dan ook” (Collins, 
2010, p. 11). Al haar acties hebben naar eigen zeggen slechts geleid tot lijden en verlies van 
leven. Ze weet niet meer wie ze is en weet niet of ze de verwachtingen van de rebellen waar 
kan maken. Zij willen namelijk dat ze de Spotgaai wordt, het symbool van de revolutie. 

Kortom, aan het begin van de trilogie heeft Katniss een duidelijk beeld van wie ze is, een 
jager die zich niet bekommert om uiterlijkheden, met duidelijke ideeën over de wereld om haar 
heen. Haar zelfgevoel is stabiel. Als ze wordt gedwongen verschillende rollen te spelen om te 
kunnen overleven en haar geliefden te beschermen, verliest Katniss langzaam de grip op haar 
defi nitie van zelf. Door vast te houden aan zekerheden zoals jagen in het bos keert ze terug 
naar zichzelf. Ook bepaalde eigenschappen als kracht helpen haar een gevoel van zelf terug 
te vinden. 

Katniss en ouderfi guren
Katniss identifi ceert zich met haar vader. “Ik heb mijn vaders bloed” (Collins, 2009, p. 290), 
verbetert ze Peeta als hij haar vergelijkt met haar moeder. Toen Katniss 11 was is haar vader 
gestorven in een mijnongeluk. Zijn dood heeft grote gevolgen gehad in haar leven. Allereerst 
moest zij omgaan met het verdriet en de pijn die haar soms overvielen “uit het niets, zodat 
ik dubbelklapte van ellende, mijn lichaam verscheurd door snikken” (Collins, 2008, p. 28). 
Katniss’ rouw om haar vader werd echter aan de kant geschoven door de reactie van haar 
moeder, die in een diepe depressie belandde. Haar moeder stopte met zorgen voor Katniss 
en haar zusje, lag alleen nog in bed te staren in de verte en reageerde niet op hun smeekbe-
des. Het geld raakte op en Katniss werd erg bang; ze had “naast mijn vader ook mijn moeder 
verloren” (Collins, 2008, p. 29). Katniss besluit dan om haar vaders plek in te nemen als hoofd 
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van de familie, wordt kostwinner en verzorger van zowel haar moeder als zusje66. Ze heeft 
haar moeder nooit kunnen vergeven voor haar afwezigheid; “ik had afstand genomen van 
mijn moeder, een muur opgetrokken om mezelf te beschermen zodat ik haar niet nodig zou 
hebben, en het werd nooit meer hetzelfde tussen ons” (Collins, 2008, p. 51). In de arena maakt 
Katniss zich constant zorgen dat haar moeder terug zal vallen in haar depressieve staat. Ze 
mist haar echter ook en droomt over hoe haar moeders hand zachtjes over haar wang streelt 
en “ik duw hem niet weg, wat ik wel gedaan zou hebben als ik wakker was, omdat ik haar nooit 
wil laten weten hoezeer ik naar die liefkozende aanraking verlang” (Collins, 2008, p. 266). Met 
het afbrokkelen van haar eigen kracht, probeert Katniss haar moeder in de loop van de trilogie 
weer toe te laten in haar leven en haar hart67. Aan het einde van de trilogie wordt hun band 
geheeld door samen te rouwen om Prim.

Behalve dat Katniss langzaamaan de pedagogische rol van haar moeder opnieuw accep-
teert, komen er vanaf haar deelname aan de Spelen twee extra ouderlijke fi guren in haar leven. 
De eerste is Haymitch Abernathy, de mentor van Katniss en Peeta. Het is de taak van een 
mentor de tributen te adviseren voorafgaand aan de Spelen en in de arena te zorgen voor 
sponsoring. Omdat Haymitch altijd dronken, chagrijnig en afstandelijk is, leidt zijn mentor-
schap meteen tot ruzie. Katniss neemt het Haymitch kwalijk dat hij de kleine kans die tributen 
uit District 12 hebben nog verder reduceert door zijn gebrek aan inzet. Toch groeien ze in de 
voorbereidingen voor de Spelen langzaam naar elkaar toe en leven ze in Vlammen samen in 
de Winnaarswijk, waar hun band sterker wordt: “Haymitch en ik hebben tegenwoordig aan 
een half woord genoeg als we met elkaar praten” (Collins, 2009, p. 154). Hun contact ken-
merkt zich door wederzijdse zorg en wordt gelijkwaardig. Ook is Haymitch degene die haar 
uitdaagt en tegen wie ze zich af kan zetten68. Nadat ze president Coin heeft vermoord, komt 
hij haar ophalen uit haar cel om haar terug te brengen naar District 12 en een oogje in het zeil 
te houden69. De tweede mentor is haar stylist Cinna, die ze meteen vanaf het begin toelaat in 
haar leven. Behalve dat hij Katniss’ kostuums ontwerpt, wordt Cinna een mentor voor Katniss. 
Hij geeft haar bevestiging en helpt haar zich voor te bereiden op interviews. Bij Cinna voelt 
Katniss zich veilig en ze vertrouwt hem. 

Samenvattend kan worden gesteld dat Katniss aan het begin van de trilogie geen ouder-
lijke fi guren meer in haar leven heeft en van een veilig vangnet is geen sprake. Op haar 11e

werd zij gedwongen volwassen te worden en behoorde een periode van moratorium waarin 
geëxploreerd kan worden niet langer tot de mogelijkheden70. In de loop van de trilogie krijgt 
Katniss een nieuwe kans om af en toe kind te zijn door de terugkeer van haar moeder in de 
ouderlijke rol en het ten tonele verschijnen van twee mentoren die haar uitdagen en bevestigen. 

Katniss als ouderlijk fi guur
Hoewel zij herhaaldelijk aangeeft geen kinderen te willen omdat zij hun veiligheid niet kan 
garanderen in de huidige maatschappelijke en politieke context, krijgt Katniss ze uiteindelijk 
wel. Maar voor zij in de epiloog kinderen krijgt met Peeta, waren er al twee meisjes in Katniss’ 
leven die zij als haar kinderen beschouwde, namelijk haar zusje Prim en haar bondgenoot Rue. 
Ze noemt Prim de enige “van wie ik onvoorwaardelijk hou” (Collins, 2008, p. 12) en ook al weet 
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Katniss dat Prim niet haar kind is, dat had ze “net zo goed wel kunnen zijn” (Collins, 2008, p. 
12). Katniss zorgt voor haar, leest haar voor en zingt voor haar als ze ziek. Prim is gevoelig, 
kwetsbaar en angstig. Katniss beschermt haar op elke mogelijke manier. Dat zij Prims plaats 
inneemt in de Spelen is haar ultieme daad van bescherming. Vanaf haar treinreis naar het 
Capitool tot in de arena en daarna zijn Katniss’ gedachten constant bij Prim. 

Een van Katniss’ medetributen is Rue, het “betoverende, sprietige tribuutje” (Collins, 
2008, p. 117) dat haar doet denken aan haar zusje. In de arena vormen Katniss en Rue een 
pact; ze zorgen voor elkaar en houden elkaar gezelschap. Hun vriendschap is van korte duur 
omdat Rue wordt vermoord. Katniss zingt voor Rue terwijl ze sterft en ze stort in nadat ze 
haar lichaampje heeft achtergelaten. In Vlammen wordt Katniss constant herinnerd aan Rue 
en droomt over haar. Ze voelt zich schuldig dat ze niet in staat was haar te redden. Ze vertelt 
Rue’s familie bij haar bezoek aan District 11 “zij zal altijd bij me zijn. Bij alle mooie dingen moet 
ik aan haar denken. […] Maar bovenal zie ik haar in mijn zusje, Prim” (Collins, 2009, p. 59). 

Als het verhaal zich ontvouwt in het tweede en derde boek, wordt Prim minder kinderlijk. 
Ze begint te werken als heler samen met haar moeder. Toch blijft Katniss zich zorgen maken 
en haar beschermen. Het is uiteindelijk Prim die de aard van hun relatie verandert door fysiek 
en emotioneel te zorgen voor Katniss als zij overstuur is en Katniss op te dragen te stoppen 
haar te beschermen. Kijkend naar haar zusje, denkt Katniss: “[a]ls ik naar Prims gezicht kijk, 
kan ik me maar moeilijk voorstellen dat dit hetzelfde frêle meisje is dat ik negen maanden 
geleden op de dag van de boete heb achtergelaten” (Collins, 2009, p. 166). Als Prim sterft, zakt 
Katniss weg in een diepe depressie waarin ze haar spraakvermogen verliest. 

Behalve dat in het leven van Katniss de rollen van haar en haar moeder zijn omgedraaid, 
neemt zij dus ook de rol op zich als ouder van haar zusje. Ze verlengt deze rol automatisch 
naar de medetribuut die haar doet denken aan Prim. De ouderlijke liefde die ze voor hen voelt 
maakt haar kwetsbaar. Het verlies van Rue en Prim raakt Katniss diep. Nadat zij haar beide 
eerdere ‘kinderen’ heeft verloren, is moeder worden in de epiloog een beangstigende erva-
ring voor Katniss. Er is maar een reden dat ze overstag is gegaan: “Peeta wilde ze zo graag” 
(Collins, 2010, p. 358)71.

Katniss en de jongens
Naast de primaire verhaallijn van Katniss’ strijd tegen de dictatuur, loopt er een tweede lijn 
door de trilogie: de driehoeksverhouding tussen Katniss, Gale en Peeta. Aan het begin van 
de trilogie introduceert Katniss haar beste vriend Gale Hawthorne als “de enige persoon […] 
bij wie ik mezelf kan zijn” (Collins, 2008, p. 9). Hun vriendschap is begonnen als een samen-
werkingspact om er door samen te jagen voor te zorgen dat hun families in leven bleven na 
het sterven van hun beider vaders. Ook al geeft Katniss aan dat haar gevoelens voor Gale niet 
verder gaan dan vriendschap, in de arena denkt ze veel aan hem. Uit haar refl ecties maken we 
op dat Gale op een gegeven moment veel meer voor haar werd dan alleen een jachtpartner: 
“[h]ij werd mijn hartsvriend” (Collins, 2008, p. 105). 

Katniss ontmoet Peeta Mellark bij de boete van de 74e Hongerspelen als hij wordt geko-
zen als mannelijke tribuut. Katniss voelt zich ongemakkelijk bij Peeta. Zijn gedrag verwart 
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haar en ze twijfelt continu aan zijn motieven en haar eigen gevoelens. Als ze zich realiseert 
dat Peeta werkelijk een aardig persoon is72, besluit ze hem op afstand te houden: “[a]ardige 
mensen dringen bij me naar binnen en nestelen zich daar. En dat mag ik Peeta niet laten doen” 
(Collins, 2008, p. 48). De verandering van regels die maakt dat twee tributen uit hetzelfde dis-
trict kunnen winnen zorgt ervoor dat Katniss Peeta opzoekt in de arena. Peeta blijkt ernstig 
gewond en Katniss doet er alles aan om hem in leven te houden, terwijl ze het toneelstukje 
van de gedoemde geliefden voortzet voor sponsoring. Doen alsof en oprechte momenten 
van verbintenis beginnen echter door elkaar te lopen, bijvoorbeeld als Peeta Katniss in slaap 
streelt en troost als ze heimwee heeft. Als ze wachten tot hun laatste tegenstander is uitge-
schakeld door gemuteerde wolven en Peeta bijna doodbloedt, beseft Katniss zich “als hij me 
nu in de steek laat en doodgaat weet ik dat ik volslagen krankzinnig zal worden” (Collins, 2008, 
p. 311)73. Na hun overwinning ontdekt Katniss dat Peeta werkelijk van haar houdt, maar zelf 
heeft ze geen idee meer wat haar ware gevoelens zijn; “[w]at heb ik gedaan omdat het bij de 
Spelen hoorde? […] En wat heb ik gedaan omdat ik om hem gaf?” (Collins, 2008, p. 327).

Na haar terugkeer in District 12, pakt Katniss haar vriendschap met Gale weer op, ook al 
is het “niet meer zoals vroeger, toen we alles tegen elkaar konden zeggen” (Collins, 2009, p. 
8). Als ze samen jagen in het bos kust Gale Katniss en slaat daarmee “een soort onzichtbare 
muur [kapot] en daarmee ook alle hoop die ik nog had dat we onze oude, ongecompliceerde 
vriendschap weer zouden kunnen oppakken” (Collins, 2009, p. 29). Pas als Gale bijna sterft 
realiseert Katniss zich dat ze van hem houdt: “Gale is van mij. Ik ben van hem. Iets anders is 
ondenkbaar” (Collins, 2009, p. 110). Ze kiest voor hem en daarom te blijven om met hem te vech-
ten voor de revolutie. Katniss en Peeta zijn tijdens de Zegetoer echter nader tot elkaar gegroeid 
en moeten voor de Kwartierskwelling weer samen de arena in. Daar doet de gedachte Peeta 
te verliezen Katniss realiseren dat ze ook van hem houdt: “[i]k besef dat er maar één iemand 
onherstelbaar kapot zal gaan als Peeta doodgaat. Ik” (Collins, 2009, p. 318).

In Spotgaai wordt Katniss herenigd met Gale. Eerst is Katniss blij om bij hem te zijn. 
Hun vriendschap bloeit weer op en er is geen sprake van romantiek, noch initieert Gale enige 
fysieke toenadering. Ze beginnen echter ook meer en meer te kibbelen over hun verschillen in 
politieke overtuigingen74. Ondertussen gebruikt president Snow Peeta om Katniss te kwellen, 
eerst door haar in onzekerheid te laten over wat er met hem is gebeurd en later door hem 
naar haar terug te laten keren in een gehersenspoelde staat. Ze worstelt met de gedachte 
dat Peeta nu eindelijk ziet wie ze werkelijk is: “[g]ewelddadig. Onbetrouwbaar. Manipulatief. 
Dodelijk. En ik haat hem erom” (Collins, 2010, p. 213). Ook al probeert Katniss nogmaals 
Peeta los te laten en te kiezen voor Gale, ze groeien langzaam uit elkaar. Ze begint Peeta te 
helpen in zijn helingsproces door een spelletje te spelen dat ze ‘Echt of Niet Echt’ noemen 
waarin Peeta een herinnering beschrijft en Katniss hem vertelt of het werkelijk zo is gegaan 
of niet. Terwijl ze hem na een paniekaanval in slaap streelt, vertelt ze hem: “[w]ij beschermen 
elkaar” (Collins, 2010, p. 276). Als ze hoort dat Prim waarschijnlijk is gedood met een bom die 
Gale heeft ontworpen, weet ze dat hun vriendschap voorgoed voorbij is. Aan het eind van de 
trilogie hoort ze dat Gale is verhuisd naar District 2 en voelt ze alleen nog opluchting.

Na haar vrijlating keert Katniss terug naar District 12 en Peeta komt een tijdje later achter 
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haar aan. Ze is nog steeds erg depressief als ze hem tegenkomt in haar tuin75. Hij is sleutel-
bloemen (Engels: primroses) aan het planten ter ere van haar zusje. Deze daad van liefde 
schudt haar wakker en nogmaals groeien Katniss en Peeta langzaam nader tot elkaar. Ze 
kiest dus uiteindelijk voor Peeta en geeft als reden aan het eind van Spotgaai: “[w]at ik nodig 
heb om te overleven is niet Gales vuur, aangewakkerd door woede en haat. Ik heb zelf al meer 
dan genoeg vuur. Wat ik nodig heb is de […] belofte dat het leven door kan gaan, hoe zwaar 
onze verliezen ook zijn” (Collins, 2010, p. 356). 

Voordat ze haar keuze maakt voor een levenspartner, is Katniss dus behoorlijk aan het explo-
reren. Zolang anderen haar dwingen tot kiezen, weigert ze die keuze te maken76. Haar uiteindelijke 
keuze maakt ze in vrijheid, gebaseerd op wat goed is voor haar, wat bij haar past en wat haar aanvult.

Katniss en haar vrienden
Naast Gale en Peeta heeft Katniss weinig vrienden. Aan het begin van de trilogie heeft ze een 
vriendin: de dochter van de burgemeester, Madge77. Katniss en Madge praten echter amper met 
elkaar, “en dat vinden we allebei prima” (Collins, 2008, p. 14). Tijdens de voorbereidingen van de 
74e Hongerspelen ontmoet Katniss Lavinia, een Avox die is gestraft voor een poging tot vluchten 
uit het Capitool. Katniss ontwikkelt gevoelens van vriendschap voor haar en laat zich door haar 
troosten op moeilijke momenten. In Spotgaai vernemen we dat Madge is gesneuveld tijdens de 
verwoesting van District 12. Bij haar dood staat Katniss amper stil. Ook leren we dat Lavinia is 
gemarteld en vermoord in het Capitool, maar ook aan haar dood worden weinig woorden gewijd.

Voor de Kwartierskwelling draagt Haymitch Katniss en Peeta op vrienden te worden met 
de andere voormalig winnaars om zo meer kans te maken te winnen. Uit haar gedachten over 
met wie ze een alliantie zou willen vormen, leren we veel over hoe Katniss mensen beoordeelt. 
Haymitch adviseert haar om vriendschap te sluiten met tributen die haar kansen op overleving 
zullen vergroten, maar Katniss baseert haar keuzes op wie ze aardig vindt en bij wie ze zich 
prettig voelt. Ze kijkt naar gedragingen en houdingen van anderen om te kunnen beslissen of 
ze hen kan vertrouwen. 

Finnick Odair is een legende die de Spelen heeft gewonnen toen hij nog maar 14 jaar 
was. Als ze hem ontmoet fl irt hij met haar en plaagt hij haar. Johanna Mason is een openlijk 
vijandige voormalig winnaar en Katniss ergert zich voornamelijk aan haar. In de arena blijkt 
dat Haymitch een alliantie met hen heeft gevormd voor Katniss. Als blijkt dat zowel Finnick 
als Johanna onderdeel waren van de samenzwering van de rebellen waar Katniss buiten is 
gehouden, voelt ze zich voornamelijk door Finnick bedrogen. Hij wordt echter evenzeer geter-
roriseerd door president Snow als Katniss en langzaam bouwen ze een band op door elkaar 
door hun diepe dalen heen te helpen78. Johanna wordt samen met Peeta gered uit het Capitool 
en belandt met Katniss in het ziekenhuis. Johanna en Katniss vormen een pact om samen 
te gaan trainen zodat ze worden toegelaten tot het leger van District 1379. Ook delen ze een 
kamer waar ze praten over hun zwaktes en hoe de Spelen hen hebben veranderd. Katniss rela-
tiveert deze toenadering echter ook met de woorden: “ik ken haar nauwelijks” (Collins, 2010, 
p. 233). Nadat Katniss voorafgaand aan haar missie afscheid heeft genomen, wordt Johanna 
niet meer genoemd. Finnick sneuvelt tijdens die missie en wordt alleen nog genoemd als 
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Peeta en Katniss een boek schrijven over hun herinneringen aan de Spelen en daarin “[d]e 
kleur van Finnicks ogen” (Collins, 2010, p. 355) opnemen80.

Met andere woorden, de vriendschappen die Katniss opbouwt hebben bij lange na niet 
de diepgang van haar banden met familieleden, beschermelingen en geliefden. Katniss heeft 
begrijpelijkerwijs grote moeite anderen te vertrouwen en bindt zich niet. Haar vriendschappen 
beginnen als allianties of pacten, een wederzijdse belofte elkaar te helpen in moeilijke situa-
ties. Het verliezen van haar vrienden maakt weinig indruk.

Katniss op de drempel van volwassenwording
Aan het begin van de trilogie is Katniss 16 jaar oud en staat ze voor de uitdaging een eigen 
psychologische identiteit te ontwikkelen. Ze heeft niet alleen een duidelijk zelfbeeld als jager 
en kostwinner, maar ook duidelijke ideeën over de wereld om haar heen. Ze accepteert de 
omstandigheden waarin ze leeft en zoekt daarbinnen de marges op, eerder uit noodzaak dan 
uit vrije wil. Er valt wel een beetje te exploreren binnen de omstandigheden in District 12, maar 
keuzemogelijkheden zijn er minimaal. Het leven van Katniss is al voor haar uitgestippeld en 
waar ze afwijkt van het gebaande pad volgt ze het voorbeeld van haar vader. Haar keuze niet 
te willen trouwen en geen kinderen te willen is gebaseerd op angst voor de toekomst. Ze 
ervaart immers al genoeg verantwoordelijkheden en wil haar positie in de wereld niet kwets-
baarder maken dan die al is. Veranderende omstandigheden zorgen ervoor dat bestaande 
zekerheden verdwijnen en Katniss moet zoeken naar nieuwe vormen. 

Katniss’ afgedwongen exploratiefase
De omstandigheden laten het in eerste instantie niet toe, maar in de loop van het verhaal 
ontstaat toch een periode van moratorium waarin geëxploreerd kan worden. Door haar deel-
name aan de Spelen wordt Katniss gedwongen een andere wereld binnen te treden, waar 
andere normen, waarden en omstandigheden gelden. Ze gaat om zich heen kijken en begint 
de onrechtvaardigheid van de omstandigheden in te zien. In de daaropvolgende periode van 
politieke onrust, maakt ze zich twee keer een keuze eigen die anderen al voor haar hebben 
gemaakt: als rebel en als Spotgaai. 

Voordat zij de Spotgaai wordt, dwingt Katniss echter alsnog een moratorium af81 waarin 
zij alle verantwoordelijkheden en verwachtingen van anderen van zich af gooit, geen enkel 
commando meer opvolgt82 en doet waar ze zin in heeft. Nu pas krijgt ze de ruimte voor ware 
zelfrefl ectie, kan ze vragen stellen bij wie ze is en ook haar zwakkere kanten onder de loep 
kan nemen. Deze ruimte voor exploratie wordt ook mogelijk gemaakt door het verschijnen van 
ouderlijke fi guren die maken dat Katniss weer kind kan zijn, en door haar zusje Prim die Katniss 
ontslaat uit de ouderlijke rol. Verder hoeft Katniss haar functie van kostwinner niet langer te 
vervullen omdat alles in District 13 centraal wordt georganiseerd. Katniss wordt zwaar onder 
druk gezet door de rebellen: “ze praten, praten en praten […] Ik neem nooit de moeite om iets te 
zeggen. Ik sta gewoon op en loop weg” (Collins, 2010, p. 12/13). De toekomst van de natie is 
op haar schouders gelegd, maar Katniss geeft geen antwoord, verstopt zich op plekken waar 
niemand haar kan vinden en negeert het op haar arm getatoeëerde rooster. 
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Als Spotgaai pleegt ze vervolgens het ultieme verraad tegen de rebellen: ze schiet hun 
leider neer. Het is niemand gelukt Katniss iets op te dringen wat niet past bij haar ware aard, de 
verschillende rollen die ze heeft gespeeld zijn geen blijvend deel van haar identiteit geworden. 
Ook de keuze voor Peeta maakte ze pas na lang wikken en wegen. In de epiloog zien we dat 
Katniss ook na de val van de dictatuur opnieuw is gaan heroverwegen en exploreren. Het duurt 
lang voor ze Peeta tegemoet komt in zijn kinderwens. Ze raakt niet verlost van haar trauma, 
maar vindt een manier om ermee om te gaan. Ze speelt een spel waarin ze een lijst maakt in 
haar hoofd van “alle goede dingen die ik iemand ooit heb zien doen” (Collins, 2010, p. 359)83.

Katniss’ bindingen
Bij de start van de trilogie heeft Katniss naast haar familie alleen bindingen met Madge en Gale. 
Ze vervult een sleutelfunctie in de gemeenschap waarin ze leeft, als jager en verkoper van wild 
vlees. Ze is vastbesloten geen andere bindingen aan te gaan of meer verantwoordelijkheden op 
zich te nemen. Ze wil nooit trouwen en als het aan haar ligt krijgt ze geen kinderen. Het idee dat 
ze zich ooit zal moeten losmaken van haar moeder en zusje is een beangstigende gedachte 
die Katniss wegduwt. Gale is de eerste die haar uitdaagt deze vaste overtuigingen te herover-
wegen door in de openingsscène van De Hongerspelen romantische gevoelens voor Katniss 
te tonen: “[w]e zouden het kunnen doen, hè […] Weggaan uit het district […] We zouden het best 
redden met z’n tweetjes” (Collins, 2008, p. 12). De gebeurtenissen daarna zijn voor Katniss een 
aaneenschakeling van confrontaties met eerder genomen beslissingen: het ontmoeten van 
Peeta, het meedoen aan de Spelen en de in de voorgaande paragraaf geschetste cycli van her-
overweging in het voor en door Katniss afgedwongen moratorium. 

Hoewel ze duidelijk moeite heeft zich te binden en tot haar verdriet mensen met wie ze toch 
relaties is aangegaan weer verliest, komt Katniss ook tot een aantal blijvende bindingen: met 
Haymitch die haar spiegelt en uitdaagt zichzelf onder de loep te nemen, met Peeta die haar aan-
vult, en met de kinderen die ze eerst zo vreesde te krijgen. Naar eigen zeggen heeft het “vijf, tien, 
vijftien jaar geduurd voor ik ermee instemde” (Collins, 2010, p. 358) kinderen te krijgen. Dit duidt 
op een weloverwogen keuze. Ook keert Katniss terug in de gemeenschap van een paar honderd 
voormalige inwoners van District 12, “want wat er ook is gebeurd, hier horen we thuis” (Collins, 
2010, p. 356). Ieder kiest daar de vastomlijnde rol die passend: “Peeta bakt. Ik jaag. Haymitch 
drinkt tot de drank op is en fokt dan ganzen tot de volgende trein komt” (Collins, 2010, p. 356). 

Kortom, Katniss maakt in de trilogie een periode van crisis door, exploreert en overweegt 
opties. Vervolgens besluit ze enerzijds vast te houden aan vertrouwde constanten en ander-
zijds nieuwe inzichten te volgen, toetst ze haar keuzes aan eigen innerlijke waarden om ze ten 
slotte in haar zelfconcept te integreren. 

4.6 De Twilight sage

Uit het theoretische kader van de identiteitsontwikkeling in de adolescentie zijn met name de 
begrippen ‘zelfvertrouwen’ en ‘zelfconcept’ voor Bella Swan, de hoofdpersoon van de Twilight 
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In de wereld waarin Bella’s zoektocht zich voltrekt leven verschillende soorten wezens naast 
elkaar. Er zijn gewone stervelingen, onder wie Bella zelf, haar familie, haar klasgenoten en 
vrienden. Deze mensen zijn zo menselijk als het maar kan, met banen, huishoudelijke beslom-
meringen, schoolse perikelen en andere alledaagse zorgen. Jongens zijn kinderachtig en 
vervelend, met hun ellenlange verhalen over sport, fi lms en kamperen. Meisjes roddelen en 
houden zich bezig met kleding, feestjes en uitstapjes naar het strand. Bella’s vrienden worden 
geplaagd door menselijkheden als jeugdpuistjes, verliefdheden en angsten. Iedereen weet 
alles over elkaar, omdat Forks maar een klein stadje is. Menselijkheid is in de Twilight sage 
“een heel degelijke kleur […] beige of zo, iets waar je alle kanten mee op kon en wat niet te veel 
opviel, mooi voor op de achtergrond” (Meyer, 2011d, p. 421). 

Naast mensen zijn er bovennatuurlijke wezens in de vorm van vampiers en weerwolven. 
De vampiers worden beschreven als engelen, godheden die worden vereerd om hun schoon-
heid. Vampiers zijn echter roofdieren, hun voedsel bestaat uit mensenbloed. Jasper noemt ze 
“de machtigen, de hebzuchtigen… […] de eeuwig dorstigen” (Meyer, 2011c, p. 221). De leden 
van de familie Cullen gaan in tegen hun aard om zich als roofdieren met mensenbloed te 
voeden door ervoor te kiezen als ‘vegetariërs’ te leven: de Cullens drinken alleen bloed van 
dieren om zoveel mogelijk van hun menselijkheid te behouden.85 Zij zijn daarmee naast won-

sage, van belang. Ik start de analyse met een schets van het beeld dat Bella heeft van zichzelf. 
Op basis daarvan evalueer ik vervolgens in hoeverre haar zelfconcept overeenkomt met het 
beeld dat anderen van haar hebben en in hoeverre sprake is van zelfvertrouwen. Door te kijken 
naar de relatie die Bella heeft met haar ouders en haar verdere sociale omgeving, ga ik vervol-
gens na in hoeverre er  sprake is van een sociaal vangnet. Daarna kijk ik naar de relaties die 
Bella aangaat. Ik beoordeel hoe Bella tot deze bindingen komt, welke houding ze tegenover 
anderen aanneemt en hoeveel ruimte er is en door haar wordt genomen voor exploratie. 

4.6.1 Bella’s Twilight sage

De hoofdpersoon van de sage is Bella Swan, een meisje van 17 jaar. Centraal in de sage staan 
haar relaties met de vampiers Edward en Alice Cullen, en met de weerwolf Jacob Black (zie 
tabel 11 voor een synopsis van de vier boeken). Vanaf het moment dat Bella een relatie krijgt 
met Edward, wil ze eigenlijk nog maar één ding: net als hij vampier worden en zich aanslui-
ten bij zijn familie van vampiers, de Cullens.84 Vampier worden is een extreem pijnlijk proces 
waarbij het gif van een vampier zich na een beet in drie dagen verspreidt door het lichaam en 
elke cel transformeert totdat het slachtoffer eveneens vampier is. Het kost nieuwelingen na 
de transformatie jaren om zichzelf en hun bloeddorst onder controle te krijgen, en ook daarna 
blijft zelfbeheersing een thema voor de rest van hun bestaan.

4.6.2 Representaties van de wereld
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Boek 1: 
Twilight

In Twilight verhuist Bella Swan van het zonnige Californië naar Forks, Washington, 
om te gaan wonen bij Charlie, haar vader met wie ze tot dan toe ieder jaar twee 
weken doorbracht in de zomervakantie. Op haar nieuwe high school ontmoet 
ze Edward Cullen. Edward en zijn vier ‘broers en zussen’ zijn allen vampiers en 
opgenomen in het gezin van vampier Carlisle en zijn vrouw Esmé. Bella krijgt een 
relatie met Edward, en sluit vriendschap met zijn jongste zus Alice. Aan het eind 
van het boek wordt Bella doelwit van een jaloerse vampier, James. De Cullens 
doden James waardoor Bella ternauwernood kan ontsnappen.

Boek 2: 
Nieuwe 
Maan

Bella wordt 18 jaar en viert haar verjaardag bij de Cullens. Ze snijdt zich aan de rand 
van een stuk pakpapier. Edward’s broer Jasper wordt gek van dorst door de geur 
van het bloed en probeert Bella aan te vallen. De familie Cullen vertrekt uit Forks, 
op verzoek van Edward, om Bella’s veiligheid te waarborgen. Bella blijft depressief 
achter en sluit vriendschap met Jacob, een jongen van native American afkomst, 
die in de loop van het verhaal verandert van een lieve, zorgzame 15-jarige jongen in 
een wispelturige weerwolf. Aan het eind van het boek komt de familie Cullen terug 
naar Forks en zetten Bella en Edward hun relatie weer voort.

Boek 3: 
Eclips

Om haar geliefde James te wreken, stelt vampier Victoria een leger van vam-
pier-nieuwelingen aan om Bella te vermoorden. Vampiers en weerwolven zijn 
elkaars aartsvijanden, maar in dit geval gaan de Cullens samenwerken met de 
roedel weerwolven waar Jacob bij hoort, om Bella te beschermen. Jacob ver-
klaart Bella de liefde en Bella ontdekt tot haar eigen verbazing dat ze die gevoe-
lens ook voor hem heeft. Ze moet kiezen tussen de twee jongens en ze kiest voor 
Edward. Victoria wordt verslagen en Edward vraagt Bella ten huwelijk. Na lang 
wikken, wegen en discussiëren, sluiten ze een overeenkomst: Edward is bereid 
de liefde te bedrijven met Bella terwijl ze nog mens is, maar pas nadat ze zijn 
getrouwd. Bella is bereid te trouwen met Edward als hij belooft haar daarna te 
transformeren tot vampier.

Boek 4: 
Morgen-
rood

Na de bruiloft vertrekken Edward en Bella voor hun huwelijksreis naar Isle Esmé, 
een privé-eiland dat Carlisle ooit aan Esmé cadeau heeft gegeven. Daar raakt 
Bella per ongeluk zwanger. Omdat de baby half vampier is, verloopt de zwanger-
schap in een razend tempo en is Bella’s lichaam eigenlijk niet sterk genoeg om 
de baby te voldragen. Iedereen om haar heen wil dat ze de baby laat weghalen, 
en alleen Edward’s zus Rosalie staat aan Bella’s kant. Bella vraagt Rosalie haar 
te beschermen tot de bevalling. Om te voorkomen dat Bella tijdens de bevalling 
sterft, redt Edward haar op het nippertje door haar te transformeren tot vampier. 
Jacob ‘prent in’ met Renesmee, de dochter van Edward en Bella, een weerwolf-
gebruik waarbij liefde op het eerste gezicht leidt tot een onbreekbare verbintenis 
tussen de weerwolf en zijn geliefde, en ze leven voor eeuwig en gelukkig.

Tabel 11: Synopsis van de Twilight sage

doden James waardoor Bella ternauwernood kan ontsnappen.

naar Forks en zetten Bella en Edward hun relatie weer voort.

transformeren tot vampier.
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derschone, engelachtige vampiers ook nog eens moreel superieur aan hun soortgenoten. De 
familie Cullen is tevens zeer ontwikkeld en heeft in alles een goede smaak. Ze rijden in dure 
nieuwe auto’s, hun muren hangen vol met onbetaalbare originele kunst en geven elkaar zeer 
kostbare cadeaus, zoals het privé eiland dat Esmé kreeg van Carlisle. De Cullens zijn zo rijk 
dat zij naast goedgevulde bankrekeningen verspreid over de gehele wereld in hun huis nog 
eens genoeg contant geld hebben rondslingeren “om een klein land tien jaar van te kunnen 
onderhouden” (Meyer, 2011d, p. 513). Edward heeft meerdere universitaire studies afgerond, 
kan virtuoos pianospelen en is altijd hoffelijk. Hij draagt designerkleding die na één keer dra-
gen wordt afgedankt. 

Leven op dierenbloed is mogelijk, maar vergt een continue mate van bovennatuurlijke 
zelfbeheersing. Dat gaat niet altijd van een leien dakje, dus lopen ook mensen in de buurt van 
deze vampiers constant gevaar vermoord te worden: “We lijken ergens ook wel op haaien’, 
zegt Alice, ‘Als we eenmaal bloed proeven, of zelfs maar ruiken […], wordt het erg moeilijk om 
ons niet te voeden. Soms onmogelijk” (Meyer, 2011a, p. 311). Bovendien gaat de keuze zich te 
onthouden van mensenbloed niet gepaard met enige respect voor deze soort. Ondanks dat ze 
onder de mensen leven, is de familie geïsoleerd: de Cullens zoeken in het stadje Forks geen 
contact met mensen. Hun enige vrienden zijn een andere familie van vredelievende vampiers. 
Er zit veel dedain in alles wat de Cullens onderling over gewone stervelingen zeggen en als 
een Cullen al eens omgaat met een mens wordt die voornamelijk gemanipuleerd. Voor het 
gevecht in Eclips overweegt Jasper een keertje vals te spelen en een mens te vermoorden 
om sterker te worden. Ook sluiten de Cullens een weddenschap over hoeveel mensen Bella 
als nieuweling zal vermoorden voor ze zichzelf onder controle zal hebben. Als de Cullens in 
Morgenrood vampiergasten ontvangen in hun huis, knijpen ze een oogje dicht als die eropuit 
trekken om op mensen te jagen. Ze lenen hen zelfs auto’s uit om het mogelijk te maken. Om 
de paar jaar verhuizen ze om te voorkomen dat mensen doorkrijgen dat ze niet ouder wor-
den.86 Ook plaatsen ze zichzelf boven de wet. Er worden auto’s gestolen, mensen afgeperst en 
geïntimideerd, docenten en universiteiten omgekocht en de familie speculeert op de beurs op 
basis van de voorspellingen van Alice87. 

De tweede groep bovenmenselijke wezens zijn de weerwolven, die behoren tot de 
Quileutes, een native American stam in Washington88. Jacob is een van hen. Hij is arm en 
onontwikkeld. Als hij een weerwolf blijkt te zijn, gaat hij al gauw van school. Hij leeft met zijn 
vader in een klein huisje en beschikt over een oude schuur waar hij oude auto’s in elkaar zet en 
verkoopt. Als hij al kleding draagt, zijn het meestal sweaters en vuile jeans. Het is de taak van 
weerwolven om de wereld te verlossen van vampiers, de mensen en de stam te beschermen. 
Ze leven afgezonderd van de rest van de samenleving, in een reservaat met eigen voorzienin-
gen zoals een school. 

In tegenstelling tot de vampiers hebben de weerwolven amper controle over hun dier-
lijke drang tot jagen. Ze zijn slaaf van zowel de roedel, omdat ze verplicht zijn de bevelen 
van de leider op te volgen89, als van hun eigen lijf, dat vraagt om grote hoeveelheden eten en 
veel slaap. Ze belanden in vechtpartijen en hebben geldproblemen. In de ogen van zowel de 
vampiers als de mensen zijn de weerwolven tuig90. Bella’s menselijke vrienden zijn bang voor 
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Jacob, omdat hij dreigend en gevaarlijk overkomt. Hij is een eenling, die het geregeld oneens 
is met de beslissingen van zijn roedelleider en lange perioden als wolf in eenzaamheid in de 
bossen leeft, ver weg van zijn stam. In Morgenrood keert Jacob zich tegen zijn leider en begint 
een eigen roedel. Deze nieuwe roedel wolven is vanaf dat moment dakloos omdat ze worden 
verstoten. Ze hebben geen kleren, geen eten en leven als wolven om te overleven. Ze hebben 
hun aartsvijanden de vampiers nodig om dit voor hen op te lossen. Van de Cullens krijgen ze 
kleding en eten en zelfs een plek om zich te kunnen wassen.

Bella behoort aan het begin van de sage tot de groep gewone stervelingen. Ze doet het 
goed op school, maar kent verder alle gewone menselijke beperkingen. Ze heeft een lichaam 
dat slaap, voedsel en verzorging nodig heeft. In Phoenix leefde ze met haar moeder in een 
achterstandswijk en ook met haar vader, die een modaal inkomen verdient als politieagent, 
woont ze in een klein, oud huis. Bella heeft weinig kleren, een tweedehands computer91 en rijdt 
in een Chevy pick-up uit 1984. Ze heeft een bijbaantje92 en “elke cent die ik verdiende ging naar 
mijn armzalige spaarpot voor de universiteit” (Meyer, 2011b, p. 20). 

In de loop van het verhaal komt ze voor een aantal keuzes te staan: Edward of Jacob? 
Mens blijven of vampier worden? Deze keuzes zijn niet los te zien van wat het in maatschap-
pelijke zin inhoudt tot deze groepen te behoren. De grootste verliezers in het verhaal zijn de 
weerwolven, meer beest dan mens en amper in staat in het eigen onderhoud te voorzien. Het 
is hun levenstaak om dienstbaar te zijn aan de mensen. Ook een gewone sterveling zijn wordt 
niet gepresenteerd als iets nastrevenswaardigs – het brengt beperkingen en zorgen met zich 
mee. De grote winnaars in het verhaal zijn de vampiers: gevaarlijk, maar ook rijk en ontwikkeld. 
Alle deuren in de wereld gaan voor hen open. Ze worden niet beperkt door enige grenzen, zelfs 
niet door de wetten van de samenleving waarin ze leven. Elke vorm van moraal is arbitrair, 
mensen zijn eigenlijk niet meer dan een bron van voedsel en de vijandschap van weerwolven 
is eenvoudig af te kopen. 

Bella’s identiteitsontwikkeling vindt dus plaats in een wereld die is verdeeld in winnaars 
en verliezers. De keuze die ze moet maken is tussen saaie menselijkheid, inferieure dierlijk-
heid en engelachtige perfectie. 

4.6.3 De hoofdpersoon en haar relaties

Bella’s zelfbeeld 
Bella stelt zichzelf in Twilight voor als slank maar zacht, met een ivoorkleurige huid. Ze is 
naar eigen zeggen onhandig, en succes gaat meestal aan haar voorbij. Ze vindt zichzelf 
onbetekenend, oninteressant en gewoontjes, leidt een saai leven en kan zich niet voorstellen 
dat vampier Edward in haar is geïnteresseerd. Alles wat Edward zegt over Bella vormt echter 
een grote lofzang. Hij vertelt haar keer op keer dat hij van haar houdt, dat hij voor altijd bij haar 
wil blijven en dat hij haar “oogverblindend en hartverscheurend mooi” vindt (Meyer, 2011d, 
p. 54). Als ze zich uiteindelijk realiseert dat hij echt van haar houdt, ziet ze zichtzelf als de 
“absurd gelukkige winnaar” (Meyer, 2011d, p. 28), omdat hij “veel specialer, mooier, slimmer 
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en perfecter” (Meyer, 2011b, p. 396) is dan zijzelf. 
Een ander aspect van Bella’s zelfbeeld is haar idee dat alles haar schuld is. In alle situa-

ties waarin Bella zichzelf of anderen in gevaar ziet, of als haar gedrag of haar uitspraken ande-
ren kwetsen, legt ze de volle verantwoordelijkheid bij zichzelf. Uit een van haar uitspraken over 
de driehoeksverhouding tussen haar, Edward en weerwolfvriend Jacob blijkt de koppeling van 
een negatief zelfbeeld met deze neiging zichzelf overal de schuld van te geven: “Ik deed ieder-
een pijn vandaag. Was het eigenlijk niet zo dat alles waarmee ik in contact kwam, verpest 
werd? […] Ik was egoïstisch, kwetsend. Ik martelde de mensen van wie ik hield” (Meyer, 2011c, 
p. 390). Ze voelt zich zelfs schuldig wanneer in het laatste boek van de sage haar lichaam de 
zwangerschap niet aan blijkt te kunnen: “Ik ben maar een zwak mens” (Meyer, 2011d, p. 164). 
Over de eigenschap zichzelf alles aan te rekenen mijmert Jacob: “Dat kind was een ware mar-
telares” (Meyer, 2011d, p. 390). 

Kortom, van enig zelfvertrouwen is bij Bella geen sprake. Het beeld dat ze van zichzelf 
heeft komt niet overeen met het beeld dat Edward van haar heeft. Zodra er iets misgaat, 
rekent Bella het zichzelf aan en voelt ze zich schuldig. Met andere woorden, Bella heeft een 
onrealistisch negatief beeld van zichzelf en is daar door haar geliefden door de gehele sage 
heen niet vanaf te brengen.

Bella en haar ouders 
Al op jonge leeftijd krijgt Bella de rol van volwassene toebedeeld, als enig kind van Renée, een 
roekeloze, naïeve en kinderlijke moeder. Bella refereert aan zichzelf als “de verantwoordelijke, 
de volwassene” (Meyer, 2011c, p. 44). In deze omgekeerde pedagogische relatie ervaart Bella 
dus wel een bepaalde zelfverzekerdheid. Over een gesprek met haar moeder die zich zorgen 
maakt over Bella’s relatie met Edward, zegt Bella: “voor zover ik me kon herinneren was dit 
de eerste keer sinds ik acht was dat ze bijna klonk alsof ze een poging deed ouderlijk gezag 
uit te stralen. Ik herkende de streng-doch-rechtvaardig toon van gesprekken die ik met haar 
had gehad over mannen” (Meyer, 2011a, p. 350). Als ze vertrekt naar Forks raakt Bella even 
in paniek bij de gedachte haar moeder aan haar lot over te laten, maar “uiteindelijk moet je ze 
los laten, hielp ik mezelf herinneren” (Meyer, 2011c, p. 44). De rollen zijn duidelijk omgedraaid: 
Bella is de ouder, Renée het kind.

Ook bij haar vader Charlie neemt Bella automatisch de zorgende rol op zich, ook al verze-
kert hij haar dat hij de 17 jaar dat zij niet bij hem woonde ook heeft overleefd. Ze kookt, wast 
af, maakt schoon, doet boodschappen, de was en de administratie.93 Ze vraagt zelf aan het 
begin van haar verblijf in Forks om deze huishoudelijke taken en gebruikt deze taken regelma-
tig om bij Charlie in een goed blaadje te komen. Charlie is altijd aan het werk of aan het vissen, 
en als hij al thuis is zit hij voor de televisie. Het contact tussen Bella en Charlie kenmerkt 
zich door ongemakkelijkheid en afstand. Op de eerste pagina’s van Twilight wordt dit direct 
duidelijk als Bella verwacht dat het leven bij Charlie moeizaam gaat worden. In de periode van 
Bella’s door nachtmerries getekende depressie in Nieuwe Maan komt Charlie na verloop van tijd 
niet langer naar haar toe als ze schreeuwt in haar slaap – “hij was er onderhand aan gewend” – 
(Meyer, 2011b, p. 98). Haar intense verdriet om de breuk van de vriendschap met Jacob negeert 

KritischeKijkers.indd   138 28-01-2021   22:12



139

Sam
envatting

4

hij, want “als Charlie ergens bang voor was, waren het wel tranen” (Meyer, 2011c, p. 455). 
Pogingen die Charlie doet tot opvoeding worden door Bella niet geaccepteerd. Ze begint 

tegen hem te liegen in het eerste boek en houdt dit tot en met het vierde boek vol. Charlie 
maakt zich zorgen om de intensiteit van Bella’s relatie met Edward en doet verschillende 
pogingen Bella tot balans te manen in haar contacten. Bella accepteert geen inmenging. Ze 
verzucht in Eclips: “Hij nam het idee van ouderlijk toezicht wel heel serieus de laatste tijd” 
(Meyer, 2011c, p. 24). Niet alleen opvoeding, ook zorg kan Bella moeilijk accepteren. Als 
Charlie sneeuwkettingen om haar banden doet als de wegen glad zijn, voelt Bella zich daar 
ongemakkelijk onder: “Ik was niet gewend dat er voor me gezorgd werd, en Charlies onuit-
gesproken bezorgdheid overviel me” (Meyer, 2011a, p. 50). Charlie krijgt een relatie met Sue, 
moeder van twee weerwolven in Jacob’s roedel, en Bella zegt tegen Edward in de verfi lming 
van Morgenrood, Breaking Dawn – part 2 (Godfrey, Rosenfelt, Meyer & Condon, 2012): “I’m so 
glad Charlie found somebody to take care of him”.

Samenvattend kan worden gesteld dat Bella weliswaar een band heeft met haar moeder, 
maar dat de rollen zijn omgedraaid: Bella zorgt voor Renée, niet andersom. Al vanaf het begin 
van de sage wordt Renée’s aanwezigheid in Bella’s leven beperkt door haar verhuizing naar 
Forks. Maar ook met vader Charlie heeft Bella nauwelijks een band, en ook in deze relatie zijn 
de rollen omgedraaid. Haar ouders bieden Bella geen veilig vangnet om te kunnen exploreren.94

Bella en haar menselijke vrienden 
Bella voelt zich een eenling die niet goed overweg kan met andere mensen: “Soms vroeg ik 
mij af of mijn ogen wel dezelfde dingen zagen als de rest van de wereld. Misschien maakt 
iets kortsluiting in mijn hoofd” (Meyer, 2011a, p. 18). Ze wordt na haar verhuizing naar Forks 
snel opgenomen in een groepje vrienden op haar nieuwe school, maar voelt zich niet bij hen 
thuis. In haar houding jegens deze vrienden schuilt iets superieurs.95 Vriend en collega Mike 
heeft volgens Bella een kinderlijk gezicht. Ze stelt zich hem voor als een golden retriever “met 
een kwispelende staart” (Meyer, 2011a, p. 47). Haar vriendin Jessica vindt ze vermoeiend, 
oppervlakkig en praatziek. Alleen Angela vindt ze aardig, een verlegen meisje dat niet alle 
stiltes opvult met gekwebbel. Met haar praat het gemakkelijk en haar “simpele, menselijke 
moeilijkheden waren op een vreemde manier geruststellend” (Meyer, 2011c, p. 109). In het 
vierde boek, Morgenrood, verdwijnen vanaf pagina 54 alle contacten die Bella had met niet-bo-
vennatuurlijke vrienden uit haar leven. Angela komt in het boek al helemaal niet meer voor.

Het gebrek aan vangnet in Bella’s gezin wordt, met andere woorden, niet gecompenseerd 
door haar contact met leeftijdgenoten. Bella is weliswaar populair en heeft veel contacten, 
maar ze gaat met haar medeleerlingen amper een band aan. Ze is ongelukkig en eenzaam. Ze 
blijft echter niet alleen.

Bella en haar vampiers
De weinige relaties die Bella aangaat zijn die met zeer manipulatieve en dominante bovenna-
tuurlijke personages. Bella neemt in deze relaties een onderdanige en afhankelijke rol aan.96

Als eerste is er de vampier Edward, op wie ze “onvoorwaardelijk en onherroepelijk verliefd” 
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(Meyer, 2011a, p. 152) wordt.97 Edward is volgens Bella perfect: hij is overal goed in, pijnlijk 
mooi, meer droom dan werkelijkheid en de spil van haar bestaan. Zodra Edward in de buurt is, 
is Bella tot nauwelijks iets anders in staat dan naar hem te smachten. Ze kan dan geen woord 
meer uitbrengen, raakt tijd en plaats kwijt en kan zich nergens op concentreren: haar ademha-
ling en hartslag stokken op het moment dat hij haar kust en ze vergeet het gevaar dat hij als 
vampier voor haar als mens vormt. 

Bella reageert heftig op verlating door Edward of de dreiging daarvan. Als aan het eind 
van Twilight Bella zwaargewond in het ziekenhuis ligt te herstellen en Edward suggereert dat 
hij voor haar veiligheid misschien maar beter weg kan gaan, krijgt ze een hysterische aanval 
waarin ze hem met bonzend hart en gebroken stem smeekt haar niet alleen te laten. Nadat 
Edward haar aan het begin van het tweede boek uit de sage, Nieuwe maan, daadwerkelijk 
verlaat om haar te beschermen tegen de gevaren die zij in zijn wereld loopt, belandt Bella in 
een diepe depressie: “De liefde, mijn leven, alles van betekenis… voorbij’ (Meyer, 2011b, p. 65). 
Zorgvuldig probeert Bella elke herinnering aan Edward te vermijden, want als ze aan hem denkt 
is de pijn ondraaglijk. Ze probeert haar diepe wanhoop voor anderen te verbergen, maar Charlie 
heeft het door: “Het is echt niet normaal. Niet alsof iemand… haar heeft verlaten, maar alsof er 
iemand dood is” (Meyer, 2011b, p. 300). Als Edward terugkeert, herstelt ze nooit meer helemaal. 
Als hij ook maar even weg gaat, verstijft ze van angst. Spoedig keren de nachtmerries terug. 

De tweede relatie die Bella opbouwt met een vampier betreft haar vriendschap met Alice, 
de zus van Edward. Alice is vermanend, afkeurend, berispend en commandeert Bella.98 Ze 
gebruikt haar als aankleedpop, is volgens Bella totaal gewetenloos als ze iets per se wil en gij-
zelt haar zonder enig berouw in opdracht van Edward in ruil voor een auto99. Alice zet Bella aan 
tot een veel grotere, deftigere bruiloft dan ze zelf wil en stopt haar tas voor de huwelijksreis vol 
met kleding die niet bij haar past. Toch wordt Bella ook van Alice al snel kinderlijk afhankelijk: 
“Ik zou doodgaan - bij wijze van spreken, dan - als ze wegging” (Meyer, 2011b, p. 309). Bella is 
bang voor zowel Edward als Alice, maar raakt tegelijkertijd in korte tijd zo afhankelijk van hen 
dat ze al hun discutabele gedragingen accepteert en goedpraat. 

Uit deze relaties blijkt duidelijk hoe Bella zich in haar verwarde staat vastklampt aan wat 
voor haar helden zijn. Ondanks haar angst adoreert Bella vampiers, in het bijzonder Edward en 
Alice. Haar wens een van hen te worden, duidt op over-identifi catie. 

Bella en haar weerwolfvriend
Bella ontdekt in haar depressie in Nieuwe Maan dat ze Edwards stem hoort als ze roekeloos 
en gevaarlijk gedrag vertoont. Ze zoekt naar een manier om zichzelf in gevaar te brengen, 
opdat ze de stem van Edward kan blijven horen. Bella haalt twee motoren uit de schroot en 
brengt ze naar Jacob. Hij beschikt namelijk over de kennis en vaardigheden om deze op te 
knappen. Ze begint zich beter te voelen door de omgang met hem, voelt zich “getroost door 
het contact” (Meyer, 2011b, p. 139), maar gebruikt hem uiteindelijk voor haar zoektocht naar 
het horen van Edwards stem, “de reden waarom ik hier was” (p. 140). Bella’s relatie met Jacob 
lijkt de meest gelijkwaardige relatie die ze heeft. Ze is niet bang voor hem maar kijkt ook niet 
op hem neer, en de zorg die hij haar geeft, geeft ze op een bepaalde manier ook terug: “Als 
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Jacob leed, kwam altijd mijn beschermende kant naar boven” (Meyer, 2011c, p. 73). Maar 
ondertussen rent Jacob ’s nachts als wolf rond haar huis om op haar te passen. In haar oren 
klinkt hij “als een vader of een leraar” (Meyer, 2011c, p. 93) en hij is zo groot dat ze zich voelt 
als “een klein kind” (Meyer, 2011b, p. 234).100

Als Jacob afstand neemt omdat hij worstelt met zijn transformatie naar weerwolf, slaat 
de paniek wederom toe: “laat me niet in de steek, Jacob. Ik kan het niet aan” (Meyer, 2011b, 
p. 207). Ze mist hem verschrikkelijk en de depressie keert terug. Alleen in aanwezigheid van 
hem kan ze ademen. Als het erop lijkt dat Edward wegblijft en Jacob niet langer genoegen 
neemt met louter vriendschap overweegt ze serieus dan maar een relatie met hem te begin-
nen. Edward komt echter terug en aan het eind van Eclips komt hun driehoeksverhouding tot 
een confrontatie waarin ze moet kiezen tussen Edward en Jacob. Ze kiest uiteindelijk toch 
voor Edward, want “ik weet zonder wie ik niet kan leven” (Meyer, 2011c, p. 458). Bella wordt 
getroost in haar verdriet om de breuk met Jacob door Edward en zelfs door Jacob zelf. Hun 
eigen gevoelens doen niet ter zake. Bella’s psychische nood is te groot om ruimte toe te laten 
voor de gevoelens van anderen.

Anderen gebruiken
De vriendschap tussen Jacob en Bella ontstaat vanuit haar drang zich vast te blijven houden 
aan de herinnering aan Edward. Daarnaast gebruikt en manipuleert Bella ook anderen om te 
krijgen wat ze wil.101 Vriendinnen worden bijvoorbeeld ingezet om Charlie te laten zien dat het 
beter met haar gaat, zodat hij haar niet terugstuurt naar haar moeder of dat zijn zorg dat ze 
te veel tijd doorbrengt met Edward ongegrond is. In Eclips vraagt Bella aan Edward niet mee 
te vechten in de oorlog tegen Victoria en haar leger, maar bij haar te blijven, ook al betekent 
dit dat de Cullens en de weerwolven nog meer in de minderheid raken dan ze al waren. Bella 
weet dit, maar kan het niet aan nog eens van Edward gescheiden te worden. Edward blijft en 
Bella vraagt zich af “of ik een monster was. […] dat mensen pijn deed. Dat over lijken ging om 
te krijgen wat het wilde” (Meyer, 2011c, p. 319).102

Met Edward’s zus Rosalie heeft Bella vanaf het begin van de sage een moeizame relatie. 
Bella is bang voor haar vanwege haar vijandige en dreigende houding. Het moeizame con-
tact wordt pas beslecht als Bella Rosalie om hulp vraagt tijdens haar zwangerschap. Bella 
heeft namelijk deze baby nodig, “zoals ik zuurstof wilde om te kunnen ademen. Het was geen 
keuze – het was een noodzaak” (Meyer, 2011d, p. 112). Deze vormen van manipulatie zou 
men kunnen opvatten als sociale dominantie: de inzet van anderen om de eigen wensen te 
vervullen. Meestal komt dit inzetten van anderen door Bella echter maar op één ding neer, 
namelijk zichzelf beschermen tegen depressie, pijn en gemis. Voor de rest laat Bella haar 
leven volledig door anderen bepalen. Er is dus geen sprake van sociale dominantie, maar van 
totale afhankelijkheid.

Bella op de drempel naar volwassenwording
Bella staat voor de uitdaging van volwassenwording en met haar 17 lentes staat ze op de 
drempel van de late adolescentie, de periode waarin een start zal worden gemaakt met de ont-
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wikkeling van een psychologische identiteit die wordt gekenmerkt door het zoeken naar een 
antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’. Met de vele verantwoordelijkheden die ze op zich heeft 
genomen, zit een moratorium er niet in. Uit het ontbreken van een vangnet, Bella’s behoefte 
aan symbiose en haar angst voor verlating kunnen we opmaken dat ze niet de veiligheid voelt 
die nodig is om te kunnen exploreren. Bella is een verwarde adolescent, die geen grip heeft op 
haar eigen leven. Ze is angstig, ongelukkig, eenzaam en heeft geen echte relaties. Ze klampt 
zich vast aan personen die haar de baas zijn en een ouderrol vervullen in haar leven. Edward, 
Alice en Jacob dragen Bella letterlijk rond in hun armen, nemen beslissingen voor haar, maar 
nemen haar eigen wensen niet serieus. Edward en Jacob praten over haar alsof ze er niet bij 
is en Bella ziet zichzelf “als een kind dat van de ene ouder naar de andere wordt gebracht” 
(Meyer, 2011c, p. 243). 

Bella’s uitvlucht
Bella wil vampier worden, maar de familie Cullen is eigenlijk sceptisch over vampirisme en 
ziet het vooral als een uiterste noodoplossing om niet te hoeven sterven. Edward gelooft zelfs 
dat vampiers verdoemd zijn en geen ziel hebben. Ook vindt hij dat Bella te veel opgeeft voor 
hem: “Ik wil je dingen geven, niet dingen van je afpakken. Ik wil je jouw toekomst niet ontne-
men” (Meyer, 2011c, p. 32). Rosalie geeft haar kijk op vampirisme in de verfi lming van Eclips
(Godfrey, Rosenfelt & Slade, 2010) als “We’ll always be this, frozen. Never moving forward. 
That’s what I miss the most, possibilities” en in het boek wijst ze Bella op het feit dat ze nooit 
kinderen zal krijgen. Maar Bella wil er niets van weten en verkiest, zonder er lang over na te 
denken, vampirisme boven een mensenleven. Ze ziet op tegen haar transformatie, maar naar 
de eeuwigheid kijkt ze uit. 

Bovenal biedt vampirisme Bella de mogelijkheid om voor altijd bij haar geliefde te zijn: 
“Ik wil jou, en ik wil jou voor altijd. Eén leven is gewoon niet genoeg voor me” (Meyer, 2011d, 
p. 31). Maar haar wens heeft meer kanten. Haar diepe afschuw om ouder te worden is opval-
lend.103 Bella wil haar verjaardag niet vieren omdat ze dan een jaar ouder is dan Edward, die 
voor altijd bevroren in de tijd, vampier werd op zijn 17de. Het is oud om 18 jaar te worden, want 
dat is “ouder dan Edward” (Meyer, 2011b, p. 18) en de suggestie ooit 30 te worden vervult 
haar met afschuw. Dat vindt ze bejaard. Naar de universiteit wil ze niet en over een eventuele 
toekomst als mens wil ze niet eens nadenken. Maar ook de voorwaarde die Edward stelt om 
vampier te worden, namelijk haar te huwen, vindt Bella weerzinwekkend. Er wordt lang gewikt 
en gewogen tot ze uiteindelijk met tegenzin toestemt in een huwelijk. In vergelijking met vam-
pirisme is een menselijk huwelijk tijdelijk. De omarming van eeuwig vampirisme is daarom 
merkwaardig in vergelijking met het verzet tegen een huwelijk. 

Edward vraagt haar op een gegeven moment in Eclips of ze misschien meer verlangt 
naar de onsterfelijkheid dan naar hem, maar ze verzekert hem: “de eeuwigheid heeft geen 
enkele zin zonder jou” (Meyer, 2011c, p. 213). Er zijn echter aanwijzingen dat dit niet de gehele 
waarheid is. Ze geeft vaker dan eens aan onverwoestbaar, supersterk en levensgevaarlijk te 
willen worden, en te willen kunnen helpen als er gevaar dreigt. Kortom, vampirisme geeft haar 
een kracht die ze als mens niet heeft. Is dit alleen een fysieke kracht? De conversatie die Bella 
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heeft met Edward aan het einde van Eclips werpt hier licht op. In de verfi lming104 (Godfrey, 
Rosenfelt & Slade, 2010) stelt ze: “I've always felt out of step, like literally stumbling through 
my life. I've never felt normal, because I'm not normal, I don't wanna be. I've had to face death 
and loss and pain in your world but I've also never felt stronger and more real, more myself, 
because it's my world too. It's where I belong”. Edward stelt vast dat het dus niet alleen om 
hem gaat. “No, sorry” antwoordt Bella. 

Ook koestert ze de wens opgenomen te worden in de familie Cullen, omdat ze zich bij 
hen thuis voelt. Emmett, de broer van Edward, is voor haar “de grote broer die ik altijd had wil-
len hebben” (Meyer, 2011b, p. 28) en vanaf het moment dat de Cullens instemmen met haar 
toetreding, refereert ze aan hen als haar familie. Haar depressie in Nieuwe Maan verklaart 
ze doordat ze niet alleen haar geliefde kwijt was, maar ook een hele familie en daarmee het 
leven waarvoor ze had gekozen. Het is Jacob die ziet hoe onbezonnen ze zich in dit ‘leven’ wil 
storten. Jacob maant Bella om meer mogelijkheden te exploreren: “Wie slim is, bekijkt een 
besluit van alle kanten”, en zij antwoordt vinnig: “Dat heb ik gedaan” (Meyer, 2011c, p. 360). 
Dat komt echter niet overheen met wat ze eerder zegt: “Ik wil geen keus […] En mijn hartslagen 
zijn geteld, Jacob. Het is bijna zover” (Meyer, 2011c, p. 251). En verderop vertelt ze hem: “ik 
heb nooit een keuze gehad” (Meyer, 2011c, p. 451). 

Bella krijgt haar zin, ze wordt vampier105. In het vampirisme vindt ze wat ze zocht: een 
bovenmenselijke kracht, een partner en een grote, hechte familie die haar tot in de eeuwig-
heid omringt, en dat zonder nog te worden geplaagd door “alledaagse, menselijke behoeften” 
(Meyer, 2011d, p. 388). Haar menselijkheid was een zwakte. “[I]k had nooit iets anders gekund 
dan gewoon maar doorgaan. Volhouden. Overleven” (Meyer, 2011d, p. 304). Ze is blij dat ze 
daar vanaf is. 

Op het eerste gezicht lijkt vampirisme een soort eeuwigdurend moratorium. Kind zijn in 
de familie Cullen betekent letterlijk voor altijd kind blijven en daarmee voor eeuwig ontslagen 
zijn van de eisen van volwassenwording. Een eigen bestaan opbouwen hoeft niet en werken 
voor je bestaan is met zoveel rijkdom niet nodig. Aansluiting zoeken bij anderen dan de eigen 
familie is niet nodig en zelfs onwenselijk omdat het gevaarlijk is. Bella’s ongeplande moeder-
schap zou roet in het eten kunnen gooien en afbreuk kunnen doen aan dit eeuwig moratorium. 
Voor haar houdt moederschap in dat ze in drie weken tijd een kind heeft voldragen, dat dit kind 
binnen zeven jaar volwassen zal worden en dan net als haar ouders voor altijd jong zal blijven. 
Met een schoonmoeder, schoonzus en weerwolf wier harten door het meisje zijn gestolen, 
hoeft Bella amper voor haar eigen kind te zorgen. Slaapgebrek is geen punt voor vampiers 
en het huisje van Edward en Bella staat op steenworp afstand van het huis van de overige 
familieleden. Volwassenheid wordt derhalve door het ouderschap niet alsnog afgedwongen. 

Kort gezegd zou vampirisme tot in de eeuwigheid kunnen zorgen voor mogelijkheden 
tot exploratie. Niets ligt vast en op elke nieuwe plek kan de identiteit weer opnieuw worden 
vormgegeven. Bij de Cullens gaat vampirisme echter gepaard met een groot aantal leefregels 
en een vaste ideologie. “Wie een Cullen wil zijn, moet bijna overdreven verantwoordelijk zijn” 
(Meyer, 2011c, p. 437) verklaart Alice Bella. Iedereen is in de familie Cullen vrij om te gaan, 
maar vampiers hebben relaties voor het leven en dit is ook precies Bella’s opzet. Bindingen 
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zijn voor de Cullens dus niet voorlopig zoals in een moratorium, maar duidelijk gedefi nieerd 
en voor eeuwig.

Bella’s bindingen
In de sage wordt Bella’s thuiskomst in het vampirisme onder andere verklaard met de sugges-
tie dat zij niet voorbestemd was om mens te zijn. Met bovennatuurlijke beheersing van haar 
bloeddorst voegt ze zich na haar transformatie zonder problemen in haar nieuwe bestaan. 
Daarnaast zou Bella voorbestemd zijn voor het vampirisme omdat zij en Edward bestemd zijn 
voor altijd bij elkaar te blijven. Het gaat hier echter om een zeer verward, angstig en depressief 
17-jarig meisje, dat kiest voor een leven als vampier, voor eeuwig naast haar vriendje Edward 
in wiens onmiddellijke nabijheid zij moet zijn om aan haar diepe dal te kunnen ontkomen. 
Tussen hun ontmoeting en haar transformatie verstrijkt iets meer dan een jaar tijd. Edward 
verdwijnt in dat jaar meer dan een half jaar van het toneel. Bella benut die tijd niet om alterna-
tieven te onderzoeken. Zelfs haar vriendschap met Jacob ontstaat door haar drang Edwards 
stem te blijven horen. 

De menselijke zwakte waaraan Bella probeert te ontkomen hoort bij het leven en kan 
overwonnen worden. Bella kiest echter voor een vlucht door zich zonder overweging van alter-
natieven te binden aan een liefdesrelatie om de angstaanjagende opgave een op zichzelf 
staand individu te worden niet aan te hoeven gaan. 

4.7 Conclusie

Ik heb in dit hoofdstuk drie verhalen geanalyseerd in het licht van de identiteitsontwikkeling, 
zoals begrepen in de ontwikkelingspsychologie van Erikson (1968) en Marcia (1966). In dit 
kader is de adolescentie een periode waarin identiteitsontwikkeling een belangrijke plaats 
krijgt. Idealiter gaan jongeren vanuit een opgebouwd veilig vangnet verschillende mogelijkhe-
den exploreren in een fase die moratorium wordt genoemd, alvorens zij keuzes maken voor 
vastere bindingen op het gebied van levensbeschouwing, werk en relaties. Het resultaat is het 
bereiken van een identiteit die aan de ene kant stabiel is en aan de andere kant fl exibel blijft. 
Er zijn echter ook andere vormen mogelijk. Er kan sprake zijn van identiteitsverwarring, waarbij 
de jongere niet exploreert en geen bindingen aangaat. Ook is er een vorm die foreclosure wordt 
genoemd, waarbij de jongere vaste bindingen aangaat zonder eerst te exploreren. 

De eerste onderzoeksvraag luidde: Op welke manier geven de hoofdpersonen uit Harry 
Potter, The Hunger Games en Twilight vorm aan de ontwikkeling van hun identiteit? Harry, 
Katniss en Bella benaderen hun identiteitsontwikkeling op drie verschillende manieren: Harry 
door acceptatie, Katniss door zelfonderzoek en Bella door identifi catie. 

Harry gaat een innerlijke zoektocht aan, waarin hij accepteert dat hij ten onder moet gaan 
aan zijn eigen schaduwkant teneinde zich er uiteindelijk van te kunnen bevrijden. Deze accep-
tatie106 maakt het pad vrij om op 17-jarige leeftijd alsnog te kunnen beginnen met exploratie. 
Vanuit het kader van Erikson (1968) en Marcia (1966) is een eenduidige interpretatie van de 
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reis die Harry maakt niet eenvoudig. In innerlijk opzicht wordt geëxploreerd, maar externe ver-
wachtingen worden zonder meer aangenomen. Hooguit kan worden gesteld dat Harry voor-
bereidingen treft voor een moratorium door een interne blokkade bij zichzelf weg te nemen. In 
de interpretatie van Harry’s ontwikkeling wordt zichtbaar dat identiteitsontwikkeling in de ado-
lescentie dus niet gezien kan worden als een losstaande fase, maar moet worden gezien als 
onderdeel van een doorgaande lijn. Wellicht zou in zijn geval een analyse van eerdere levens-
fasen meer licht kunnen werpen op de blokkades die hij tegenkomt. Ook zou een nadere uit-
werking van het begrip schaduwkant van waarde kunnen zijn.

Voordat Katniss bindingen aangaat met haar geliefde, de mensen met wie ze samen-
leeft, de kinderen die ze uiteindelijk krijgt en de overtuigingen die ze heeft over zichzelf en 
de wereld om haar heen, onderzoekt zij verschillende mogelijkheden. Vanuit het kader van 
de ontwikkelingspsychologie kan gezegd worden dat zij door een exploratiefase gaat die is 
afgedwongen door externe omstandigheden en door haarzelf, met daarin een aantal cycli van 
heroverweging van zekerheden. De trilogie biedt hiermee, ondanks dat het zich afspeelt in een 
verontrustend dystopische context, haar lezers een voorbeeld van de manier waarop identi-
teitsformatie plaats kan vinden door te exploreren, angsten te overwinnen, alternatieven uit te 
proberen, fouten te maken, zich niet te laten manipuleren door anderen en zichzelf te vergeven 
als dit wel gebeurt. Pas na grondig (zelf)onderzoek wordt een weloverwogen keuze gemaakt 
voor vastere bindingen vanuit zelfverkozen kernwaarden. Vanuit het kader van Marcia kan dit 
gezien worden als het bereiken van een stabiel gevoel van identiteit (achievement).

Bella loopt weg voor elke vorm van exploratie en stort zich halsoverkop in vastomlijnde 
bindingen. In de ontwikkelingspsychologie wordt een dergelijke pad gezien als problematisch. 
Het zich vastklampen aan helden en het overnemen van het zelfbeeld van een liefdespartner 
wordt gezien als identiteitsontwikkeling door identifi catie met anderen. Bella gaat haar angst 
voor volwassenwording niet aan, overwint deze dus ook niet, en probeert geen alternatieven 
uit in voorlopige bindingen, om na dit onderzoek een weloverwogen keuze te maken voor meer 
vaste bindingen. Bella’s binding aan Edward, zijn familie en het vampirisme is in de termen van 
Marcia dus geen vorm van moratorium, maar foreclosure die direct volgt op verwarring.

De ontwikkelingen van de hoofdpersonen staan in een bredere context, die ik in mijn 
tweede onderzoeksvraag aankaart: Hoe verhouden de keuzes voor bepaalde vormen van 
identiteitsontwikkeling zich tot de bredere context waarin deze verhalen zich afspelen? 
Harry’s leven speelt zich af in een toverwereld, ver weg van de wereld van gewone stervelin-
gen. Zijn wereld wordt geregeerd door een constante dreiging van het kwaad, gepersonifi -
eerd in Voldemort. De externe verwachtingen ten aanzien van zijn levenspad gaan niet alleen 
hem individueel aan, maar leggen het voortbestaan van het goede in de toverwereld en ook 
de wereld daarbuiten op zijn schouders. Met het vervagen van de grenzen tussen goed en 
kwaad en de grenzen tussen Harry’s wereld en de wereld van gewone stervelingen, komt in 
het verhaal een sterke nadruk te liggen op keuzes. Een aantal dingen staan daarin buiten kijf. 
Wreedheid, overheersing en geweld zijn en blijven kenmerken van het kwaad. Kunnen liefheb-
ben, loyaliteit tonen en handelen vanuit medemenselijkheid zijn kenmerken van het goede. 
Door het aanvaarden van de hem opgelegde levenstaak, kiest Harry voor het voortbestaan van 

KritischeKijkers.indd   145 28-01-2021   22:12



146

het goede. Hij bevrijdt dus niet alleen zichzelf, maar ook de wereld om hem heen. Hiermee laat 
hij zijn lezers zien dat strijden voor waarin je gelooft elk offer waard is. 

Katniss bevindt zich in de positie van onderdaan in een wereld die wordt beheerst door 
machtsverschillen. Veel van haar acties die leiden tot onrust en later ook rebellie, zijn door 
haar niet zo bedoeld. Als ze daardoor echter in een positie komt waarin ze de verantwoorde-
lijkheid krijgt voor de neergang van de dictatuur, kiest ook zij ervoor alles te geven voor waarin 
ze gelooft. Het was niet haar bedoeling de straf die haar boven het hoofd hing voor de moord 
op rebellenleider Alma Coin te ondergaan. Ze wilde een cyanidepil die voor noodgevallen was 
vastgenaaid in haar kostuum doorbijten en sterven. De enige reden dat ze het overleeft is dat 
de pil op de grond valt en haar beste vriend niet hoort dat ze hem smekend toeschreeuwt dat 
hij haar moet neerschieten. Ook in The Hunger Games wordt dus een beeld gecreëerd dat de 
bereidheid alles op te geven voor waarin je gelooft nastrevenswaardig is. 

Bella leeft in een wereld die is verdeeld in winnaars en verliezers. Als gewone sterveling 
is zij weliswaar niet een van de grootste verliezers, maar toch ook geen winnaar. Winnaars 
zijn onsterfelijk, almachtig, rijk, beeldschoon en perfect. Bella’s onomwonden keuze tot deze 
groep te willen behoren en haar bereidheid daar haar leven als mens voor te beëindigen houdt 
een bestendiging in van het beeld dat alleen een leven als winnaar waarde heeft. Alle andere 
opties zijn niet het overwegen waard. In de Twilight boekenreeks zit, in tegenstelling tot de 
andere twee reeksen, geen diepere laag waaruit opgemaakt kan worden dat dit offer iets te 
maken heeft met idealen of overtuigingen. Het offer dat Bella brengt is puur om zichzelf te 
kunnen bevrijden van haar existentiële angst. Hooguit kan een sterk geloof in de romantische 
liefde worden overwogen. Het offeren van een menselijk leven voor de romantische liefde is 
echter van een geheel andere orde dan zelfopoffering voor het algemeen belang.

Harry en Katniss verhouden zich op vergelijkbare manieren tot de bredere context van 
hun avonturen. Ze accepteren de status-quo van onderdrukking niet. In de wereld van Harry 
wordt de maatschappelijke situatie vanaf de terugkeer van Voldemort steeds minder leefbaar, 
tot het punt dat ingrijpen noodzakelijk wordt. Katniss weet niet beter dan dat onderdrukking 
in haar wereld aan de orde van de dag is, maar heeft binnen de marges voor zichzelf en 
haar familie een leven gecreëerd dat enigszins comfortabel is. Dit leven is voorbij vanaf haar 
deelname aan de Hongerspelen. Beiden nemen de taak op zich te strijden voor een betere 
wereld, waarin men vrij is om in alle veiligheid het eigen leven vorm te geven. Bella’s reis is 
losgekoppeld van de bredere context die wordt gekenmerkt door grote verschillen in kansen 
en middelen. Ze houdt zich niet bezig met wat deze verschillen betekenen, welk mensbeeld er 
spreekt uit het vampirisme of hoe het kan dat de weerwolven in alle opzichten minder bedeeld 
zijn. Hieruit spreekt een beeld van het sluiten van de ogen voor ongelijkheid in de wereld en het 
nastreven van een zo gunstig mogelijke individuele positie. Ze kiest voor zichzelf de positie 
met de grootst mogelijke macht en de minste beperkingen.

Een analyse van de voorbeelden die personages aan hun lezers geven leidt tot vragen 
over beïnvloeding. Of lezers door de keuzes van Harry, Katniss en Bella worden beïnvloed in 
hun eigen keuzes is nog niet onderzocht en zou door middel van vervolgonderzoek moeten 
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worden vastgesteld. Het is niettemin van belang om, gezien de grote populariteit van deze 
verhalen onder adolescente lezeressen en de in dit hoofdstuk gepresenteerde analyses, 
de mogelijke invloed van dit geschetste beeld te exploreren. In het voorgaande hoofdstuk 
bleek dat lezeressen zich met name met de vrouwelijke hoofdpersonen identifi ceren en met 
Harry een gevoel van vriendschap ervaren. Daarbij wordt voldaan aan de door Cohen (2001) 
genoemde factoren die gepaard gaan met een hoge mate van identifi catie. Ten eerste wordt 
de waarschijnlijkheid van identifi catie met deze karakters verhoogd door het feit dat het gaat 
om narratieve media waarbij lezeressen getransporteerd worden naar een alternatieve wer-
kelijkheid. Ten tweede gaat een hogere mate van identifi catie gepaard met beleefde overeen-
komsten tussen lezers en personages. Harry, Katniss en Bella zijn heel gewone tieners, met 
kwaliteiten maar ook minder sterke kanten, met onzekerheden en zorgen. Voor lezeressen 
van dezelfde leeftijd die ook kampen met strubbelingen, kan deze herkenbaarheid leiden tot 
een hogere mate van identifi catie, waarbij zij tijdelijk het eigen gezichtspunt inwisselen voor 
dat van hun favoriete karakters om op die manier alternatieven uit te proberen. 

Dit gezichtspunt houdt in het geval van Bella in dat de voor vele adolescenten herkenbare 
angst voor exploratie gekeerd lijkt te kunnen worden door dit proces simpelweg niet aan te 
gaan, een keuze die in de ontwikkelingspsychologie als ongezond wordt aangemerkt. Ook 
Harry gaat het proces van exploratie maar gedeeltelijk aan. Hij daalt weliswaar af in zichzelf 
om zijn schaduwkant te kunnen accepteren, maar de relaties die hij aangaat worden door 
anderen bepaald en ook het levenspad dat hij loopt wordt hem opgelegd, iets waar hij zich 
vrijwel niet tegen verzet. Katniss is de enige die onder omstandigheden die dat schijnbaar 
niet toelaten een periode van exploratie afdwingt, waarna zij weloverwogen keuzes maakt 
voor bindingen die zijn gebaseerd op eigen innerlijke maatstaven. De invloed van deze beeld-
vorming wordt sterker bij langdurige blootstelling, een derde door Cohen vastgestelde factor 
voor een verhoogde kans op identifi catie. In boekenreeksen die bestaan uit zeven, drie en vier 
delen, die vervolgens ook nog eens zijn verfi lmd in acht, vier en vijf delen, zit al een hoge mate 
van herhaling. Als zou blijken dat dezelfde boodschappen voorkomen in andere media, wordt 
de kans op normalisering alleen maar groter. 

Dit brengt ons bij een pedagogisch vraagstuk. Mediaopvoeding is er onder andere op 
gericht jeugdigen te leren het media-aanbod kritisch te kunnen beschouwen (vgl. Nederlands 
Jeugdinstituut, 2020). Een besef van de mogelijke invloed van mediakarakters op de identi-
teitsontwikkeling van opgroeiende lezeressen brengt een pedagogische opdracht met zich 
mee, namelijk het stimuleren van kritische refl ectie op deze mediakarakters en de bijbeho-
rende beeldvorming over wat normaal en wenselijk is. Hoe deze opdracht vorm kan krijgen 
voor opvoeders en andere bij de mediaopvoeding betrokkenen is het onderwerp van het vol-
gende en tevens laatste hoofdstuk van dit proefschrift.
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5. Een kritisch-pedagogisch perspectief op verantwoordelijkheid   
 voor mediaopvoeding

5.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk biedt een wijsgerig-pedagogische refl ectie op de thematiek uit de voorgaande 
vier hoofdstukken. In hoofdstuk twee bleek dat in de schriftelijke advisering op het gebied 
van mediaopvoeding en in de interviews met auteurs vooral werd verwezen naar empirische 
effectstudies en naar inzichten uit de ontwikkelingspsychologie, en in veel mindere mate naar 
pedagogische visies of theorieën. Tegelijk kwam echter naar voren dat de geïnterviewde au-
teurs wel goed uitgewerkte en doordachte eigen pedagogische visies lieten zien en dat deze 
het meest overeenkwamen met het geesteswetenschappelijke en empirisch-analytische ge-
dachtengoed. De kritische pedagogiek daarentegen kwam slechts sporadisch aan de orde. In 
dit afsluitende hoofdstuk onderzoek ik de mogelijke bijdrage van deze kritische pedagogiek 
op het denken over mediawijsheid en mediaopvoeding, in het bijzonder in verband met het 
gebruik van adventure/fantasy-verhalen door vrouwelijke adolescenten. Hiermee beantwoord 
ik de vierde en laatste deelvraag:  Hoe kan in de opvoeding worden omgegaan met het media-
gebruik van jeugdigen op basis van inzichten uit de kritische pedagogiek? 

De kritische pedagogiek sluit goed aan bij het vraagstuk van mediaopvoeding door 
haar nadruk op het belang van maatschappijkritische analyse en op emancipatie en kritisch 
denken als opvoedingsdoelen. Kritische pedagogen hebben immers veel aandacht voor ver-
vreemdende maatschappelijke structuren en de rol die opvoeding en onderwijs daarin spelen 
(Masschelein, 2001). Zij zien opvoeding en onderwijs enerzijds als belangrijke middelen die 
worden ingezet voor de overheersing van de mens, maar anderzijds ook als potentiële mid-
delen voor de opheffi ng van die overheersing, ofwel als middelen tot bevrijding van de mens 
(Smeyers & Levering, 2001). Enerzijds onderkent de kritische pedagogiek dus het belang van 
mediaopvoeding met betrekking tot het verminderen van de risico’s van mediagebruik waarop 
in de hiervoor onderzochte schriftelijke advisering voornamelijk de nadruk werd gelegd, 
anderzijds onderschrijft zij het discours van empowerment zoals dit naar voren kwam in de 
interviews met auteurs van advisering. Ten slotte zijn de doelen van de kritische pedagogiek 
vooral van belang voor de adolescentie, de leeftijdsfase waarop het onderzoek in de hoofd-
stukken drie en vier was gericht. Het bevorderen van een meer gelijkwaardige pedagogische 
relatie en pedagogische doelen als emancipatie en kritisch denken worden met het stijgen 
van de leeftijd van kinderen immers steeds relevanter. 

Het vertrekpunt voor het ontwikkelen van een kritische mediapedagogiek is een begrip 
uit de geesteswetenschappelijke pedagogiek, namelijk het begrip ‘tact’ van de Duitse fi losoof 
en pedagoog Johann Friedrich Herbart (1776-1841), dat een visie biedt op de wisselwerking 
tussen theorie en praktijk. Het gaat daarbij om het oordeelsvermogen van de practicus dat 
hij zich eigen heeft gemaakt door pedagogische refl ectie, gevoed door onderzoek en theorie 
(Meijer, 1996; 2001). Pedagogische theorieën, waaronder ook de kritische pedagogiek, bieden 
inzichten die de practicus in staat kunnen stellen tot beter oordelen over de eigen praktijk en 
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de actuele problemen daarin en daarmee tot verantwoord handelen. Maar ze bieden geen 
handelingsvoorschriften of praktische recepten. In de praktijk moet men altijd vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid oordelen en beslissingen nemen. Kortom, dit hoofdstuk gaat over inzich-
ten en overwegingen die kunnen bijdragen aan handelingscompetentie in de praktijk.

In paragraaf 5.2 verantwoord ik de keuze voor de Braziliaanse pedagoog Paulo Freire als 
representant van de kritische pedagogiek en blik ik met behulp van thema’s uit zijn pedago-
giek terug op enkele vraagstukken die aan de orde kwamen in de voorgaande hoofdstukken. 
Vervolgens refl ecteer ik in paragraaf 5.3 op voorbeelden uit de praktijk in de vorm van ‘stem-
men’ van jeugdigen, ouders, wetenschappers en adviseurs die zich allen bezig houden met 
de adventure/fantasy-verhalen uit hoofdstuk vier, te weten Harry Potter, The Hunger Games
en Twilight. 

5.2 Mediawijsheid en -opvoeding bekeken door een kritisch-pedagogische bril 

In het Nederlandse taalgebied wordt de kritische pedagogiek al langer gebruikt in verband 
met kinderen en media door onder meer Bruno Vanobbergen in zijn publicatie Geen Kinderspel
(2003), waarin hij pleit voor een hernieuwde vorm van kritische pedagogiek die wordt gericht 
op de medialisering van de jeugdfase en in het bijzonder de daarmee gepaard gaande com-
mercialisering. Ook Ronald Soetaert hanteert een cultuurkritisch perspectief op de betekenis 
van media in verband met de geletterdheid van kinderen in onder meer De Cultuur van het 
Lezen (2006), een perspectief dat ook is te zien in de onder zijn begeleiding geschreven dis-
sertatie Pygmalion in Beeld (2004) over mythen van geletterdheid door Ive Verdoodt. 

Als het gaat om jeugdigen kritisch leren kijken naar media krijgt de kritische pedagogiek 
vooral in het Angelsaksisch taalgebied veel navolging met als twee belangrijke vertegenwoor-
digers Henry Giroux en Peter McLaren, die zich onder andere bezighouden met de commercia-
lisering en medialisering van de kindertijd en zich beiden laten inspireren door Freire. Giroux 
levert felle kritiek op de boodschappen afkomstig uit massamedia waarmee kinderen worden 
geconfronteerd. In bijvoorbeeld Disturbing Pleasures (1994) analyseert hij reclames van het 
kledingmerk Benetton waarin gebruik wordt gemaakt van waarden als sociale veranderlijk-
heid om producten aan jeugdigen te slijten. In zijn misschien wel meest bekende werk, The 
Mouse that Roared (Giroux & Pollock, 1999), neemt hij het bedrijf The Walt Disney Company op 
de schop als invloedrijke spindoctor van betekenissen die zijn verpakt in de verhalen die zij uit-
brengen. In onder andere Teachers as Intellectuals (1988), Pedagogy and the Politics of Hope
(1997) en Theory and Resistance in Education (2001) werkt Giroux zijn onderwijstheorie uit.

Bij McLaren is Freire’s invloed duidelijk zichtbaar in zijn sleutelwerk Che Guevara, Paulo 
Freire and the Pedagogy of Revolution (2000). McLaren heeft een vrij somber perspectief op 
de hedendaagse van moderne media doordrenkte massacultuur, door hem een ‘predatory cul-
ture’ genoemd. Net als Giroux en eerder Freire pleit hij voor een tegenbeweging in het onder-
wijs en ziet leerkrachten en andere opvoeders als belangrijke actoren in het bieden van ruimte 
voor dissonante geluiden en het ontwikkelen van een kritisch bewustzijn (Vanobbergen, 2003). 

KritischeKijkers.indd   151 28-01-2021   22:13



152

Belangrijke werken van zijn hand zijn Schooling as Ritual Performance (1993) en Revolutionary 
Multiculturalism (1997). Kortom, bij zowel Giroux als McLaren worden media enerzijds gezien 
als de ‘boosdoeners’ maar bieden ze anderzijds ook een kans om tegengeluiden vorm te 
geven en te verspreiden. 

Freire (1921-1997), zoals gezegd een belangrijke inspiratiebron van Giroux en McLaren, 
hield zich bezig met geletterdheid in de oorspronkelijke betekenis. In zijn methode gericht 
op analfabete arbeiders in Brazilië combineert hij alfabetisering met bewustwording. Tegelijk 
met leren lezen en schrijven wil hij de arbeiders voorbereiden op democratie door het ontwik-
kelen van een kritisch bewustzijn. De bovengenoemde denkers maken een vertaalslag van 
Freire’s betekenis van geletterdheid naar mediageletterdheid of -wijsheid en nemen daarin de 
component van kritisch bewustzijn mee. 

In dit hoofdstuk wil ik de lijn van deze denkers voortzetten en bekijken of de ideeën van 
inspirator Freire ook vruchtbaar kunnen zijn in de huidige gemedialiseerde wereld. Daarbij 
richt ik mij op enkele in de voorgaande hoofdstukken beschreven vraagstukken. De kritische 
pedagogiek van Freire kan namelijk op conceptueel niveau een inspiratiebron zijn in het den-
ken over mediawijsheid en mediaopvoeding voor de volgende onderwerpen: het delen van 
opvoedingsverantwoordelijkheid (5.2.1), een kritisch-pedagogisch doel als aanvulling op de 
concepten mediawijsheid en mediaopvoeding (5.2.2), de pedagogische relatie en de beteke-
nis van relaties tussen leeftijdsgenoten in dat verband (5.2.3), en, in paragraaf 5.3, het belang 
van kritische bewustwording van de rol van identifi catie met personages uit adventure/fan-
tasy-verhalen voor de eigen identiteitsontwikkeling, waarbij ik de drie eerder geanalyseerde 
verhalen – Harry Potter, The Hunger Games en Twilight – als voorbeeld neem.

5.2.1 Opvoedingsverantwoordelijkheid

De ontwikkelingspsychologie laat zien dat zelfredzaamheid van kinderen zich ontwikkelt in de 
loop van de jeugdfase. Dit impliceert dat niet van hen gevraagd kan worden om verantwoorde-
lijkheden op zich te nemen die zij nog niet aankunnen. Ook in wettelijke kaders vinden we dit 
terug, zo is bijvoorbeeld autorijden en alcoholdrinken pas toegestaan vanaf 18 jaar. Bij (media)
opvoeding gaat het erom het kind te helpen in het proces van volwassenwording. Dit brengt 
ons op het vraagstuk van opvoedingsverantwoordelijkheid. Opvoeding is altijd een samenspel 
van diverse spelers, van opvoeders tot leeftijdsgenoten, en in het geval van mediapedagogiek 
ook spelers in de media. Belangrijk bij mediaopvoeding is dan de vraag wie geacht wordt 
pedagogische verantwoordelijkheid op zich te nemen.

In overzichtswerken, rapporten en advisering over mediaopvoeding worden verschillende 
groepen mensen aangesproken op hun opvoedingsverantwoordelijkheid. Altijd worden hier 
aanbevelingen gedaan aan ouders en andere opvoeders zoals grootouders, jeugdwerkers, en 
vaak aan leerkrachten. Maar naast deze groepen volwassenen die door een specifi eke band 
met jeugdigen opvoedingsverantwoordelijkheid dragen, worden ook anderen aangesproken 
zoals beleidsmakers van overheidsinstellingen. Zij nemen deze verantwoordelijkheid soms 
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daadwerkelijk op zich, bijvoorbeeld via de regulatie van media (vgl. Kijkwijzer) en het stimu-
leren van projecten voor mediawijsheid en mediaopvoeding (vgl. Netwerk Mediawijsheid). 
Recentelijk nam ook de overheid maatregelen op het gebied van strengere regels voor reclame 
en marketing (ANP, 2019), met Europese richtlijnen voor het mogen plaatsen van cookies 
(Privacypolicies.com, 2019) en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming als het 
gaat om privacy en portretrecht (Autoriteit Persoonsgegevens, 2019). Ook onderzoekers wor-
den opgeroepen te zorgen voor meer kennis, informatie en inzichten op basis waarvan beslis-
singen kunnen worden genomen. Daarnaast wordt de media-industrie regelmatig opgeroe-
pen verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn en opgroeien van kinderen. Hier valt veel 
voor te zeggen, omdat het vierde leefmilieu van jeugdigen grotendeels wordt bepaald door 
volwassenen die onderdeel zijn van deze industrie en daardoor mede een bepaalde opvoe-
dingsverantwoordelijkheid dragen. Alle verantwoordelijkheid bij ouders en andere opvoeders 
neerleggen lijkt namelijk geen reëel uitgangspunt meer te zijn in een wereld waarin media 
zo alomtegenwoordig zijn dat zelfs gesproken wordt over de gemedialiseerde jeugdfase en 
over de op basis van deze media gegroeide virtuele wereld als vierde leefmilieu. Gezien hun 
commerciële belangen is het echter de vraag of mediareuzen wel bereid zijn om deze verant-
woordelijkheid met opvoeders, wetenschappers en beleidsmakers te delen. 

Als bedrijven wordt gewezen op verantwoordelijkheid voor jeugdigen wijzen zij deze 
volgens sommigen simpelweg af (Linn, 2004; Schor, 2004; Buckingham, 2011) en stellen zij 
ouders volledig verantwoordelijk voor de keuzes die zij maken voor hun kinderen. Ondertussen 
hebben marketeers in het kader van het bedrijfsbelang strategieën ontwikkeld om met name 
via de media kinderen te beïnvloeden in hun verlangens en gedragingen (Buckingham, 2011). 
Er zijn overigens ook mediabedrijven die wel een bepaalde verantwoordelijkheid nemen voor 
het welzijn van de jeugdigen die hun klanten zijn. Zo besteedt bijvoorbeeld Vodafone veel 
tijd en aandacht aan wat zij noemt “een ethische en verantwoorde manier [van] zakendoen” 
(Vodafone, 2020). Zij richt zich daarbij op digitale vaardigheden van senioren, kwetsbare groe-
pen en kinderen. Daartoe organiseert dit bedrijf op scholen het lesprogramma Online Masters, 
om de digitale vaardigheden van kinderen te versterken en doet ze onderzoek naar manieren 
om mediaopvoeding in gezinnen te ondersteunen. Tussen aan de ene kant de vanzelfspre-
kende pedagogische verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de pedagogische relatie en aan 
de andere kant het uitsluitend op het bedrijfsbelang gerichte handelen op de mediamarkt 
bevindt zich dus ook een grijs gebied, wellicht mede omdat veel werknemers van mediabedrij-
ven zelf ook kinderen hebben. 

In de pedagogiek van Freire vinden we aandacht voor een in deze context en proble-
matiek belangrijke opvoedingsvoorwaarde, namelijk dat het gegeven dat de wereld altijd in 
wording is de ethische verantwoordelijkheid met zich meebrengt om altijd te blijven werken 
aan haar verbetering. In Daring to Dream (2007) stelt hij dat het een van de grootste verant-
woordelijkheden van de mens is te interveniëren in de realiteit. Daarbij hoort ook het nemen 
van verantwoordelijkheid voor het opgroeien van de komende generaties. Daarom moet ook 
de media-industrie voortdurend op een bepaalde opvoedingsverantwoordelijkheid worden 
gewezen, opdat zij die meer en meer zal nemen.
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5.2.2 Een kritisch-pedagogisch doel

Het tweede hoofdstuk van dit proefschrift ging onder andere over het beoogde resultaat van 
mediaopvoeding, namelijk mediawijsheid. Het ontwikkelen van deze wijsheid, in de Engelse 
literatuur media literacy genoemd, is erop gericht door middel van kennis, vaardigheden en de 
juiste houding te leren media verstandig te gebruiken. Doelen uit de pedagogiek van Freire 
zoals het bevorderen van vrijheid, de mogelijkheid de wereld vorm te geven en het ontwikkelen 
van een kritisch bewustzijn, zijn waardevolle aanvullingen op het concept mediawijsheid zoals 
het tot nu toe meestal wordt gedefi nieerd.

Opvoeding en educatie dienen volgens Freire (2007) te leiden tot een samenleving die 
stukje bij beetje rechtvaardiger wordt en waarin eenieder uiteindelijk vrij is. Een minder uto-
pisch en meer praktisch doel is consciëntisatie, het ontwikkelen van kritisch bewustzijn (Freire, 
1972). Wat het inhoudt kritisch bewust te zijn wordt in de pedagogiek van Freire uitgewerkt 
(Freire, 1974) en kan een rol spelen in het denken over mediawijsheid en mediaopvoeding. 
In de advisering die in hoofdstuk twee is onderzocht wordt namelijk gesproken over kritisch 
bewustzijn als onderdeel van de houding die opvoeders dienen aan te nemen, maar hoe zo’n 
kritisch bewustzijn eruit zou moeten zien wordt niet nader uitgewerkt. En het begrip media-
wijsheid bevat weliswaar elementen van bewust en kritisch omgaan met informatie, maar is 
niet op een hoger doel van maatschappelijke verandering en verbetering gericht, maar eerder 
op het actief en bewust kunnen deelnemen aan de bestaande wereld waarin de media nu 
eenmaal overal aanwezig zijn

Zo’n hoger doel voor mediawijsheid zou op zijn plaats zijn binnen een kritische media-
pedagogiek. Vanuit de pedagogiek van Freire zou dat doel dan inhouden om actief en bewust 
deel te nemen aan het creëren van een betere wereld, die niet langer wordt gekenmerkt door 
onderdrukking, onvrijheid, autoritaire en elitaire ideologieën, uitbuiting en ongerechtigheid. 
Het is overigens niet de bedoeling al vooraf te bepalen hoe zo’n betere wereld eruit zal zien. 
Dat zou namelijk de ruimte voor jeugdigen om zelf na te denken over wat een betere wereld 
zou kunnen inhouden teniet doen en dat zou in tegenspraak zijn met het nastreven van vrij-
heid, binnen de pedagogiek van Freire het hoogste doel. Freire benadrukt dit in Pedagogy of 
Freedom als hij aangeeft dat de directieve aard van educatie nooit in de weg mag komen te 
staan van de creatieve en onderzoekende capaciteit van de leerling. Als dit wel gebeurt is er 
geen sprake meer van opvoeding, maar van manipulatie (Freire, 1998b). 

 Wanneer jeugdigen de vrijheid nemen om zelf een betere wereld vorm te geven, leidt dat 
bijvoorbeeld tot een schoolstaking om het Zweedse parlement te wijzen op klimaatverande-
ring, zoals de toen 15-jarige Greta Thunberg in 2018 deed. Haar aanklacht hield in dat politici 
klimaatverandering niet serieus genoeg nemen en waar ze dat wel pretenderen te doen hun 
boodschap verpakken in laffe bewoordingen (Adriaenssens, 2018). De vorm van haar protest, 
namelijk niet naar school gaan, zou ongetwijfeld niet de eerste keuze zijn geweest van de vol-
wassenen om haar heen. Aandacht voor haar boodschap kreeg ze er echter wel mee.

Dit voorbeeld illustreert dat het nemen van een bepaalde verantwoordelijkheid voor het 
vormgeven van een betere wereld misschien raakt aan opvoedingsverantwoordelijkheid voor 

KritischeKijkers.indd   154 28-01-2021   22:13



155

Sam
envatting

5

de komende generatie, maar niet hetzelfde is. Jeugdigen kunnen zelf verantwoordelijkheid 
nemen voor de wereld waarin zij leven, maar zijn slechts ten dele verantwoordelijk voor hun 
eigen vorming en ontwikkeling. Primair zijn het de volwassenen die pedagogische verant-
woordelijkheid dragen, al gaan kinderen met het stijgen van de leeftijd ook zelf delen in de 
verantwoordelijkheid voor de eigen vorming.

5.2.3  De pedagogische relatie

Het tweede hoofdstuk ging ook over mediaopvoeding die erop gericht is kinderen bewust en 
selectief met het media-aanbod te laten omgaan en ervoor te zorgen dat ze de inhoud van dat 
aanbod kritisch op waarde weten te schatten. Vanuit het onderzoek naar parental mediation
is bekend welke vormen van pedagogische interventie effectief lijken te zijn voor welke leeftij-
den. Zo lijken trusteeship, restrictie en supervisie vooral passend voor jonge kinderen en wor-
den naarmate zij ouder worden actieve begeleiding en monitoring meer van belang (vgl. Naab, 
2018; Nikken, 2018; Nathanson, 2002; Shin en Hu, 2011). Valkenburg et al. (2013) stellen vast 
dat restrictie bij oudere kinderen alleen werkt als hen duidelijk wordt gemaakt waarom deze 
restricties worden gesteld en als zij hier zelf achter kunnen staan. Dit past namelijk bij de meer 
gelijkwaardig wordende relatie tussen ouders en kinderen vanaf de adolescentie. Volgens 
Schofi eld Clark (2011) vraagt een wereld doordrenkt door (nieuwe) media op zichzelf al om 
een meer gelijkwaardige pedagogische relatie, waarin opvoeders en opvoedelingen samen 
ontdekken en leren, omdat ouders op het vlak van mediagebruik meestal niet voorlopen maar 
eerder achterlopen op hun kinderen in kennis en kunde. 

Wat voor de mediaopvoeding als nieuwe bevinding wordt geschetst, behoort overigens 
tot de grondslagen van de pedagogiek. Spiecker (1984) defi nieert, zoals we in hoofdstuk twee 
en drie al zagen, de pedagogische relatie in geesteswetenschappelijke zin als een specifi eke 
en bijzondere relatie omdat zij gericht is op haar eigen opheffi ng en daarmee succesvol kan 
worden door haar eindigheid. Naarmate kinderen ouder worden wordt de relatie tussen kind 
en opvoeder immers meer wederkerig en gelijkwaardig. Voor een beeld van hoe zo’n meer 
gelijkwaardige pedagogische relatie eruit kan zien, kan de pedagogiek van Freire gebruikt 
worden. Omdat zijn (kritische) pedagogiek vooral gericht is op oudere jeugdigen staat voor 
hem gelijkwaardigheid buiten kijf (Freire, 1998b). 

Aan de basis van dit streven naar een gelijkwaardige pedagogische relatie ligt de balans 
tussen autoriteit en vrijheid. Het is belangrijk ervoor te waken dat een te grote nadruk op een 
van de twee de ander doet verdwijnen omdat dit de weg vrij kan maken voor hetzij de tirannie 
van de vrijheid hetzij de tirannie van de autoriteit, waarbij de opvoedeling terecht komt in een 
permissief ofwel autoritair klimaat (Freire, 1998a). Het begrip autonomie ligt in het verlengde 
hiervan. Vrijheid volgt niet op autonomie maar autonomie is het gevolg van ervaringen waar-
binnen vrijheid uitgeoefend wordt (Freire, 1998b). In het begrip mediaopvoeding kan ruimte 
gemaakt worden voor de gelijkwaardiger wordende pedagogische relatie zoals ook Freire 
deze voorstelt, waarin autoriteit, vrijheid en autonomie in een evenwichtige verhouding wor-
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den uitgeoefend en uitgedragen. 
 Zoals de gemedialiseerde jeugdfase vraagt om een herdefi niëring van de pedagogische 

relatie, vraagt ze ook om opnieuw na te denken over relaties tussen leeftijdsgenoten. Uit het 
empirische onderzoek zoals beschreven in hoofdstuk drie bleek dat de jongvolwassen vrou-
wen tijdens hun adolescentie hun mediagebruik vooral samen beleefden met leeftijdsgeno-
ten. Dit vond plaats op manieren die te verwachten zijn tussen in beginsel gelijkwaardige 
peers, zoals het praten over de mooie inhoud of het aanbevelen van titels. Er werden echter 
ook vormen van begeleiding gevonden die eerder te verwachten waren binnen een pedagogi-
sche relatie, zoals restrictie als het maken van afspraken over wat wel en niet gelezen of beke-
ken mocht worden. Kortom, begeleiding bij mediagebruik vindt niet alleen maar plaats tussen 
ouders en jeugdigen, er zijn meer spelers in het veld. In het ontwikkelen van het concept peer 
mediation maakte Nathanson (2001b) een start met het vatten van dit fenomeen in een theo-
retisch concept. Maar betekent dit dat hier een vorm van autoriteit wordt geclaimd onder 
leeftijdsgenoten, naast die van ouders? Dat enerzijds de pedagogische relatie gelijkwaardiger 
wordt, en anderzijds gelijkwaardige relaties tussen leeftijdsgenoten juist pedagogischer? Dat 
leeftijdsgenoten dus ook doen aan mediaopvoeding?

Ook in het nadenken over de verschillen en overeenkomsten tussen de pedagogische 
relatie en relaties tussen leeftijdsgenoten kan de pedagogiek van Freire een inspiratiebron 
zijn. In de gelijkwaardigheid die hij in zijn pedagogiek bepleit, vervaagt de grens tussen de 
pedagogische relatie en gelijkwaardige relaties zoals tussen leeftijdsgenoten. Een groot deel 
van de houdingsaspecten van opvoeders die hij beschrijft geldt niet alleen voor de pedago-
gische relatie, maar ook voor gelijkwaardige relaties. Hij spreekt bijvoorbeeld over plezier 
(Freire, 1997; 2007), liefde (Freire, 1972; 1998a) en nieuwsgierigheid (Freire, 1997) als het blij-
vend stellen van vragen die worden beantwoord door kritische refl ectie. Zowel in de omgang 
die jeugdigen hebben met hun ouders als in het optrekken met leeftijdsgenoten komen deze 
elementen voor. Gezamenlijk mediagebruik kan bijvoorbeeld vervuld zijn van plezier, in het 
ontdekken van nieuwe media schuilt nieuwsgierigheid en praten over verhalen die worden 
gelezen of bekeken kan de vorm krijgen van kritische refl ectie. Waarin de pedagogische rela-
tie echter uniek blijft is het element opvoedingsverantwoordelijkheid. Jeugdigen kunnen op 
allerlei manieren interveniëren in elkaars mediagebruik, maar worden nooit eindverantwoor-
delijk voor elkaars opvoeden en opgroeien. Ouders en andere opvoeders dragen deze verant-
woordelijkheid wel: zij moeten zorg dragen voor omstandigheden en begeleidingsvormen die 
jeugdigen de mogelijkheid geven kansen van mediagebruik te benutten, terwijl zij beschermd 
worden tegen de risico’s.

Hoe deze aanzet tot kritisch-pedagogisch denken over mediawijsheid en mediaopvoe-
ding vorm kan krijgen in de praktijk, schets ik in het vervolg van dit hoofdstuk met een aantal 
praktijkvoorbeelden. Het thema in deze voorbeelden is het zich kritisch bewust worden van de 
identifi catie met de personages uit de drie eerder beschreven adventure/fantasy-verhalen in 
het kader van de eigen identiteitsontwikkeling. 
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5.3  Identiteit in adventure/fantasy-verhalen bekeken door een kritisch-pedagogische bril

Ik gebruik de hierboven beschreven en ook enkele andere relevante begrippen van Freire om 
te refl ecteren op ‘stemmen uit de praktijk’, afkomstig van jeugdigen, ouders en professionals. 
Deze stemmen zijn gekozen omdat zij zich (recentelijk) hebben uitgesproken over een van 
deze in de voorgaande hoofdstukken beschreven populaire adventure/fantasy-verhalen, te 
weten Harry Potter, The Hunger Games en Twilight, en een vorm van opvoedingsverantwoor-
delijkheid nemen. Daarnaast komt het thema identiteit, dat centraal stond in het voorgaande 
hoofdstuk, terug in de verschillende stemmen. Als laatste heb ik met de selectie van deze 
stemmen gestreefd naar voldoende variatie, opdat de verschillende spelers in het veld van 
mediaopvoeding aan het woord komen.  

De hoofdpersonen van deze verhalen geven zeer uiteenlopende voorbeelden aan hun 
lezers als het gaat om identiteit en het zich verhouden tot de wereld. Lezers identifi ceren zich 
met deze personages en bouwen een bepaalde band met hen op. Elementen uit de verha-
len en karaktereigenschappen van de personages worden een onderdeel van hun leven. Dit 
brengt kansen met zich mee, maar ook het risico op minder gunstige beïnvloeding. Als kri-
tisch bewustzijn met betrekking tot identifi catie onderdeel wordt van de identiteitsontwikke-
ling kunnen jeugdigen geholpen worden om langzaamaan zelf verantwoordelijkheid te nemen 
voor aan de ene kant de eigen bescherming tegen beïnvloeding en aan de andere kant het zien 
van de personages als een inspiratiebron voor het eigen leven.

Als eerste beschouw ik het jeugdactivisme van The Harry Potter Alliance binnen het 
kader van actie en refl ectie en wat het is om met kritisch bewustzijn in de wereld te staan. Als 
tweede komt een lerares ten tonele, die de originele Engelse versie van The Hunger Games
gebruikt om haar leerlingen in het HAVO en VWO aan het lezen te krijgen. Ouderlijke zorgen 
over de verfi lming van datzelfde boek worden door twee bloggers aangegrepen om jeugdigen 
meer mediawijs te maken. Als derde komen onderzoekers en ouders aan het woord, die zich 
zorgen maken over de invloed van genderrepresentaties en seksualisering in onder andere de 
Twilight sage. 

5.3.1 Jeugdactivisme naar aanleiding van Harry Potter

Op 13 mei 2018 verscheen een artikel in The Guardian dat begint met de zin “[f]ed up with 
waiting for the older generation to sort out its problems, a growing number of teenage activists 
are taking matters into their own hands”. Candice Pires (2018) interviewde een aantal jonge 
voorvechters van gelijke rechten en concludeert dat de gemeenschappelijke noemer in hun 
verhalen is dat zij, net als de eerder genoemde Greta Thunberg, in actie kwamen toen ze zagen 
dat volwassenen om hen heen passief bleven toekijken. De 17-jarige Xiuhtezcatl Martinez, 
bijvoorbeeld, stelt dat volwassenen roddelen over de haarproducten van president Trump, ter-
wijl zij en 20 andere jongeren hem aanklagen voor het negeren van klimaatverandering. De 
18-jarige Amika George startte een campagne voor de verstrekking van gratis menstruatie-
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producten aan meisjes die niet naar school gaan omdat zij zich deze producten niet kunnen 
veroorloven en in de steek worden gelaten door een overheid die dit probleem onder het tapijt 
schuift. De 19-jarige Ellen Jones vindt het jammer dat scholen van jongeren verwachten dat 
zij verandering teweeg brengen, omdat dit onnodig veel druk op hen legt. Maar als zij het niet 
doen, doet niemand het. Deze jeugdigen nemen verantwoordelijkheid voor het transformeren 
van de wereld, en houden zich daarbij bovendien bezig met enkele thema’s die raken aan het 
opgroeien van kinderen en daarmee aan opvoedingsverantwoordelijkheid.

Een ander voorbeeld van jongeren die het heft in eigen hand nemen is de wereldbe-
roemde organisatie The Harry Potter Alliance. De HPA gebruikt “the power of story and pop-
ular culture to make activism accessible and sustainable” (The HPA, 2020). De verhalen over 
Harry en zijn vrienden worden aangegrepen om vergelijkbare misstanden in het hier en nu aan 
te pakken. De alliantie gelooft in gemeenschap, ziet liefde als haar grootste wapen en maakt 
expliciet in haar beschrijving van waarden dat het hen gaat om een vreugdevolle vorm van 
activisme. Fans worden aangespoord zich aan te sluiten bij de HPA in verschillende rollen zoals 
donateur, woordvoerder, vrijwilliger of activist. Ze worden opgeleid bij de Granger Leadership 
Academy tijdens de jaarlijkse conferentie en bij de HPA zelf in de Wizard Activist School, bij 
Fandom Forward en Neville Fights Back. Daarnaast geeft de HPA een kwartaalmagazine uit 
en organiseert ze een wereldwijde boekenclub. 

De fans die zich inzetten voor de projecten van de HPA hebben grote successen behaald. 
Er zijn bijvoorbeeld 350.000 boeken gedoneerd aan arme gemeenschappen in de Verenigde 
Staten en elders, alle Harry Potter chocolade is inmiddels 100% UTZ of fairtrade, en de slacht-
offers van de orkaan uit 2016 in Haïti zijn voorzien van $ 123.000 en vijf vliegtuigen vol hulp-
goederen. Ook zet men zich in voor de neutraliteit van het wereldwijde web, voor het voortbe-
staan van bibliotheken en voor verschillende vormen van emancipatie, zoals gelijke kansen 
in het onderwijs voor meisjes en jongens, de kans voor transgenders om naar genderneu-
trale toiletten te kunnen gaan en de mogelijkheid te kunnen trouwen voor alle geaardheden. 
Kortom, een stevig staaltje postmodern idealistisch activisme voor een betere wereld, ook 
weer met een sterk pedagogische inslag. Hinck (2016) ziet hierin zelfs een nieuwe vorm van 
activisme die zij “fan-based citizenship performances” (p. 2) noemt, waarbij de groter gewor-
den keuzevrijheid in een geïndividualiseerde en gedeïnstitutionaliseerde wereld vraagt om 
een nieuwe manier van kijken naar ethiek en burgerlijke actie. 

Er lijkt hier sprake te zijn van wat Freire (1974) kritisch bewustzijn noemt, waarbij een 
visie op de eigen problematiek wordt ontwikkeld, oorzaken daarvan worden doorzien, en 
wordt gezocht naar mogelijkheden tot verandering. Refl ectie en actie komen samen terwijl 
men werkt aan de ontologische bestemming meer volledig mens te worden. Het verhogen 
van het bewustzijn in die zin dat een poging wordt gedaan tot het ontwikkelen van kritisch 
bewustzijn van de obstakels op weg naar verandering en transformatie en van de redenen dat 
ze er zijn, is wat eerder consciëntisatie werd genoemd (Freire, 1972). Consciëntisatie is doel 
en middel tegelijk. Het startpunt is het leren kennen van het waarom van de situatie van lijden, 
wat niet automatisch zal leiden tot bevrijding maar wel een stap in die goede richting inhoudt. 
Vervolgens kan men gaan strijden voor de transformatie van deze situatie (Freire, 1998a). In 
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de pedagogiek van Freire gaat het uiteindelijk om het voor ogen houden en realiseren van een 
utopie. Dit is wat de HPA doet. Ze ziet problemen in de werkelijkheid, maar ook mogelijkheden 
tot verandering en zet zich in voor het verbeteren van de werkelijkheid. Dit alles geïnspireerd 
door het jongetje dat in de boeken van J.K. Rowling vecht tegen onderdrukking en voor een 
betere wereld.

Er is echter ook een andere kant aan Harry Potter: het is en blijft een merk dat voor 
het grootste gedeelde in handen is van WarnerMedia, een bedrijf dat er zoveel mogelijk geld 
aan wil verdienen. In het voorgaande hoofdstuk was te zien hoeveel producten er inmiddels 
rondom Harry Potter op de markt zijn gebracht en hoeveel geld hieraan is verdiend. Bulik (2007) 
beschrijft dat de uitgaven aan reclame voor Harry Potter wordt geschat op $ 390.000.000, 
waarvan slechts 28 miljoen aan het promoten van de boeken. En zelfs achter de boekpromo-
ties zitten goed uitgewerkte marketingstrategieën. Tussen het derde en vierde boek veran-
derde men van tactiek, waardoor de boodschap het boek te kopen een groter publiek bereikte 
en er effectiever werd gecommuniceerd (Muddiman, 2007). Galligan (2004) beschrijft een 
verdere omslag bij het vijfde boek, The Order of The Phoenix, met een strikt embargo waaron-
der de lancering werd geplaatst waardoor fans een sterkere band kregen met de schrijfster en 
de uitgeverij. Geheimhoudingscontracten die door boekhandelaren moesten worden onderte-
kend, arrestaties, aanklachten, rechtszaken en boetes droegen allemaal bij aan de mystiek en 
dus de bekendheid en gewildheid van het boek. Mensen lagen de nacht voor de lancering in 
slaapzakken te wachten voor de deuren van boekwinkels. Rowling’s simultane betrokkenheid 
bij het kritisch evalueren en goedkeuren van merchandise en uiteenlopende goede doelen 
houdt het beeld in stand dat het merk Harry Potter in principe iets goeds is. Ondertussen zijn 
aandelen bij Bloomsbury verdeeld in kwarten om ze betaalbaarder te maken voor ouders die 
een leuk verjaardagscadeautje zoeken voor hun Harry Potter liefhebbende kind. Ook is de 
merknaam gekoppeld aan een campagne om toerisme in Groot-Brittannië een boost te geven.

Waetjen en Gibson (2007) beschrijven hoe ook binnen de Harry Potter-reeks tegenstrij-
dige boodschappen gegeven worden over klasse en een materieel leven. Aan de ene kant 
wordt Harry gepresenteerd als een weesjongetje dat zeer laag op de maatschappelijke ladder 
staat en wordt de schaamteloze consumptiedrang van zijn adoptiefamilie sterk bekritiseerd. 
Aan de andere kant wordt de magische wereld al evenzeer beheerst door het verdienen, spa-
ren en uitgeven van geld en is de ongelijke verdeling daarvan dagelijks sociaal en maatschap-
pelijk voelbaar. In deze wereld staat Harry juist hoog op de sociale ladder. Hij blijkt rijk te zijn en 
verwerpt weliswaar elke vorm van snobisme, maar is ondertussen blind voor andere vormen 
van sociale ongelijkheid zoals de omstandigheden van de huiselfen. Ook is materialisme en 
consumptie in de magische wereld een manier van leven die juist wel effectief is. Het kunnen 
bezitten van dure magische objecten staat binnen het narratief vaak centraal en maakt een 
magisch leven voor de personages stukken gemakkelijker. Deze laatste boodschap is volgens 
Waetjen en Gibson door WarnerMedia vertaald in een serie verfi lmingen waarin hyperconsu-
mentisme en schuldvrije consumptie wegen zijn naar persoonlijke en sociale transformatie, 
humor en plezier. Sterker nog, Harry wendt zijn koopkracht aan om zijn vrienden te helpen 
en te vechten tegen misstanden. Dit haalt elke vorm van kritiek op consumentisme onderuit.
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Volgens Freire wordt kritisch bewustzijn gekenmerkt door de eenheid van bewustzijn en 
actie. In het geval dat men alleen blijft beschouwen, ofwel alleen op actie is gericht, is werke-
lijke verandering niet mogelijk. Deze vorm van in de wereld staan noemt Freire respectieve-
lijk verbalisme en activisme. Culturele actie, zoals de opdracht van de mens te streven naar 
humanisering ook wel wordt genoemd, dient altijd ofwel tot overheersing ofwel tot bevrijding 
van de mens (Freire, 1972). Als er een idealistisch of activistisch sausje wordt gegoten over 
iets wat in principe geld moet opleveren, is dat een schijnintentie. Dit lijkt niet het geval te 
zijn bij de HPA. Zij staat weliswaar achter een bedrijf dat gericht is op zoveel mogelijk winst, 
maar vecht tegen misstanden en boekt daarin successen. Het personage Harry Potter en 
de marketing daaromheen zijn echter ook ter discussie te stellen of voorwerp te maken van 
kritische refl ectie die kan bijdragen aan bewustwording. Sterker nog, als dat niet gebeurt, dan 
loopt men de kans te blijven hangen in activisme zonder refl ectie. Vooralsnog is de strijd om 
fairtrade-chocola het enige voorbeeld van een kritische opstelling van de HPA ten opzichte 
van het merk Harry Potter. 

5.3.2 The Hunger Games in onderwijs en opvoeding

Het verhaal van The Hunger Games heeft veel discussie veroorzaakt over de mooie bood-
schap over vechten voor vrijheid die erin schuil gaat versus het expliciete geweld en de sinis-
tere boodschap daarvan. Vooral de mogelijke invloed van het geweld op jeugdigen leidt tot 
zorgen. In deze paragraaf komen een leerkracht, ouders en bloggers aan het woord die elk 
hun eigen ideeën hebben over de waarde van deze serie en de mogelijke inzetbaarheid ervan 
in opvoeding en onderwijs. Leerkrachten en ouders dragen een vorm van opvoedingsverant-
woordelijkheid die wordt ingegeven door hun specifi eke pedagogische relatie met jeugdigen. 
De bloggers in deze paragraaf gaan in op de zorgen die ouders hebben over het verhaal en 
delen op die manier een stukje van die verantwoordelijkheid.

In 2016 ontmoette ik Beatrijs, docent Engels in HAVO en VWO. We raakten aan de praat 
over haar zorg dat de kinderen in haar klassen niet langer lezen voor hun plezier maar alleen 
omdat het moet. En zelfs dat met mate en met moeite. Vooral haar keuze The Hunger Games
te gebruiken als lesstof wekte mijn interesse. We maakten een afspraak voor een interview. Ik 
vroeg haar waarom ze dit boek had gekozen. Haar antwoord was eenvoudig, maar treffend: 
“Ik vind het zo langzamerhand belangrijker dát ze lezen dan dat het hoogstaande literatuur 
moet zijn”. Dit betrof een boek dat naar haar verwachting veel leerlingen aan zou spreken. 
Maar, daarnaast vond ze zelf het ook een leuk boek en “absoluut jeugdliteratuur”. Leerlingen 
zijn blij met de keuze. In hoeverre het verhaal leeft verschilt weliswaar per leerling, maar ze 
heeft geen klachten gehad.

Maar, stelt ze, niet elk ‘leuk’ boek is geschikt. The Hunger Games is al wat op het randje, 
omdat het inmiddels zo populair is geworden dat veel leerlingen het al hebben gelezen in het 
Nederlands en bijna iedereen de fi lm heeft gezien. Aan het principe dat leerlingen boeken 
moeten lezen die hen aanspreken houdt ze vast. Dus in het vervolg mogen leerlingen titels 
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aandragen die ze leuk vinden en dan zoekt de docente een alternatief dat erop lijkt, maar 
minder bekend is. Beatrijs maakt de leerlingen mede-eigenaar van hun eigen leerproces, door 
te zoeken naar leerstof die past in hun belevingswereld en de leerlingen zelf te vragen om 
suggesties. The Hunger Games kwam in de plaats van het door haar collega’s gekozen boek 
The Snapper van Roddy Doyle dat voor de leerlingen niet geschikt was qua thematiek. Verder 
staan er titels op de lijst waar ze zelf “geen bal aan” vindt, maar de leerlingen wel, dus blijven 
ze staan. Bij voorkeur kiest ze eerste delen van trilogieën of boekenreeksen, want dan is de 
kans groot dat leerlingen de volgende delen ook gaan lezen. Dan vaak wel in het Nederlands, 
maar “ach… lezen is lezen”. 

In Pedagogy of Hope (1998a) schetst Freire de samenhang tussen het lezen van het 
woord en het lezen van de wereld als hij zegt dat het lezen en schrijven van teksten nooit 
los kan staan van het leven in de wereld. Pas als men de wereld leest, kan men het woord 
lezen. Een methode die is losgekoppeld van de wereld, is kreupel, aldus Freire. Als ze teksten 
gebruiken die voor de leerlingen betekenisloos zijn, treden leerkrachten de leerlingen eigenlijk 
op een denigrerende wijze tegemoet. In Daring to Dream (2007) legt Freire in een gesprek met 
studenten uit dat het omgekeerde ook geldt: wat men leest kan men pas begrijpen als men 
leeft wat men leest. In het literatuuronderwijs van Beatrijs krijgt dit vorm door te kiezen voor 
lesstof die resoneert met de belevingswereld van leerlingen in het hier en nu.

Beatrijs geeft aan het mooi te vinden boeken te kiezen die aanzetten tot denken, maar 
alleen boeken kiezen met maatschappelijke thema’s zou ze niet doen, want je moet je er ook 
lekker in kunnen verliezen. En in principe kan elk boek aanzetten tot denken. Maar wat ze 
vooral wil is dat leerlingen plezier beleven aan lezen. Als ze er meer uit halen is dat mooi 
meegenomen. Of de leerlingen aan het denken worden gezet? Zij denkt van niet. Misschien 
een paar, maar dan houdt het wel op. Dat willen bereiken is meer iets van vroeger, zij heeft het 
inmiddels opgegeven. Ze focust zich liever op de leerlingen die enthousiast zijn en hoopt bij 
een aantal anderen waar al een zaadje aanwezig is dat zaadje te laten ontkiemen.

Dit niet meer per se gericht zijn op het aanwakkeren van kritisch denken in de keuze van 
literatuur en het onderwijs zelf, het belangrijker vinden om ze daadwerkelijk aan het lezen te 
krijgen en dan maar accepteren dat literatuur niet voor iedereen de opstap is naar een kritisch 
denkproces - moeten we dat opvatten als een weinig hoopvolle mediapedagogiek? En ook 
de ambivalentie die Beatrijs laat zien in het beantwoorden van de vraag of ze verhalen als 
The Hunger Games zou relateren aan de levens van leerlingen zelf of met hen op zoek zou 
gaan naar de boodschap van het verhaal? Over het laatste zegt ze: ”Ja en nee. Niet iedereen 
vindt dat leuk en je moet wel doen wat bij je past”. Wel voert Beatrijs gesprekken over het 
waarom van literatuur, om leerlingen aan het denken te zetten als ze haar vragen: wat heb 
je hier eigenlijk aan? Ze merkt dat deze gesprekken daadwerkelijk zin hebben, dat leerlin-
gen even met andere ogen gaan kijken naar hun eigen lezen en leren, hun eigen ontwikkeling 
en vorming. Dit is in lijn met Freires stelling dat lesgeven nooit een op reproductie gerichte 
vorm van kennisoverdracht mag zijn, maar een aanleren van leren aan leerlingen in die zin 
dat leerlingen het waarom van een object of inhoud leren begrijpen (Freire, 1998a). Freire 
noemt daarnaast nieuwsgierigheid de hoeksteen van het hele proces van lesgeven en leren. 
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Door het uitoefenen van nieuwsgierigheid transformeert het zich van spontane vormen naar 
meer doordachte, epistemologische vormen. Fundamenteel voor nieuwsgierigheid is het sti-
muleren van vragen en kritische refl ectie. Refl ectie door de leerkracht zelf en het stimuleren 
van refl ectie bij de leerling gaan hand in hand. Vanuit deze gedeelde nieuwsgierigheid stellen 
we vragen, kunnen we weten, handelen, opnieuw vragen en herkennen. Beatrijs belichaamt 
die refl ectie en nieuwsgierigheid in haar keuze van lesstof, manier van lesgeven en haar con-
stante buitenschoolse zoektocht naar nieuw materiaal en nieuwe ideeën voor haar onderwijs. 
In haar focus op de leerlingen die echt willen en in het uitdagen tot nadenken van leerlingen 
die vragen stellen, is de hoop in haar pedagogie zichtbaar.

In Pedagogy of Freedom (1998b) stelt Freire dat leerkrachten leerlingen moeten laten 
zien dat zij hun eigen leerproces in de hand hebben. Ook noemt hij het een van de essentiële 
taken van de school het constant stimuleren van de nieuwsgierigheid van leerlingen, hen te 
laten zien dat zij subjecten zijn die in staat zijn te weten en dat zij architecten zijn van hun 
eigen leerproces. Maar een dergelijk onderwijs waarin mogelijkheden worden geboden voor 
onderzoek en constructie van kennis moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Een opval-
lend terugkerend thema in het interview met Beatrijs zijn de beperkingen in het onderwijs die 
diep in een boek duiken tegenwerken. In het leerplan mogen bijvoorbeeld geen vaardighe-
den gekruist worden, dus wat voor leesvaardigheid wordt gebruikt mag geen literatuurstudie 
bevatten. Wel mag literatuur aangegrepen worden om gesprekken te voeren over thema’s als 
geweld en oorlog of om verbindingen te leggen met andere boeken in het genre. Als we ideeën 
daarvoor bespreken is het enthousiasme en de energie bij Beatrijs voelbaar. Echter, ze heeft 
noch de tijd om het voor te bereiden noch de tijd om er lesuren aan te besteden. “Het helpt 
niet dat literatuur grotendeels is geschrapt uit het examenprogramma”, stelt ze. Dus de moge-
lijkheid om literatuur tot leven te brengen is er niet. Daarom doet ze deze dingen vooral in de 
voorexamenklassen. Niet met The Hunger Games, want daarvoor zijn deze leerlingen te jong. 
Het is een erg geschikt boek voor leerlingen vanaf een jaar of 14/15, maar voor die leeftijd 
zouden het geweld en de duistere boodschap veel te hard binnenkomen.

Het geweld hoort volgens Beatrijs bij het verhaal en het wordt niet walgelijk uitgemolken, 
maar blijft illustratief. Wat ook helpt is dat het fi ctie is, iets wat de leerlingen heel goed snap-
pen. Al refl ecterend op deze kwestie, zegt ze uiteindelijk: “Ik kan me gewoon niet voorstellen 
dat iemand ooit slechter is geworden van het lezen van een boek. Dat geloof ik gewoon niet”. 
Ouders hebben dan ook geen klachten gehad. Het boek is inmiddels ingeburgerd.

Overigens zijn er wel ouders die zich zorgen maken over het geweld in The Hunger 
Games. Tijdens een van hun radio-uitzendingen opent WBUR (2012) een forum waarop ouders 
met elkaar in discussie kunnen gaan over dit geweld en het sinistere verhaal. De discussie 
gaat al snel over veel meer dan alleen geweld. Men bespreekt de context waarbinnen het 
geweld plaatsvindt, wie het geweld toedient, aan wie het wordt toegediend, en hoe het wordt 
vertoond. Ook de leeftijd van kinderen als criterium voor het bepalen van geschiktheid wordt 
onder de loep genomen. Daarnaast sijpelt de vraag naar wat wel of geen goede media zijn 
deze discussie binnen: gaat het om “morally desensitizing mess”, of om uitingen van cultuur 
die niet mogen worden tegengehouden door morele paniek? Een steeds terugkerend thema 
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in deze discussie is de boodschap van de trilogie. Voorstanders dragen deze aan als legiti-
mering van het vertoonde geweld. Het geweld is volgens hen illustratief en daarmee onder-
geschikt aan de kracht van het verhaal. Over het gebruik van de boodschap van The Hunger 
Games in de opvoeding zijn blogs geschreven door onder andere Emily Sohn (2012) en Nicole 
Sperling (2012), beide als antwoord op ouderlijke zorgen. De argumentatie in deze blogs ga ik 
vergelijken met begrippen uit de pedagogiek van Freire.

Er is volgens Sohn (2012) van Discovery News geen juist antwoord op de vraag wanneer 
kinderen klaar zijn voor duistere thema’s zoals deze worden gepresenteerd in The Hunger 
Games, of hoe deze thema’s het beste kunnen worden aangekaart in de opvoeding. Maar zij 
ziet in dit soort verhalen wel een kans voor gesprekken met jeugdigen. Zij haalt een uitspraak 
aan van de schrijfster van de trilogie, Suzanne Collins, die in haar boeken een belang ziet om 
kinderen voor te bereiden op de harde realiteit van oorlog en geweld. Collins stelt zelfs dat 
kinderen die daartegen beschermd worden op een achterstand worden gezet. Dan haalt Sohn 
de expert in kinderliteratuur Anita Silvey aan, die stelt dat het logisch is dat deze verhalen 
steeds populairder worden, omdat de wereld ook steeds donkerder wordt. Verder suggereert 
ze dat het lezen over donkere thema’s en het lijden van jonge hoofdpersonen jongeren helpt 
om te gaan met hun eigen lijden. In dit blog is duidelijk sprake van een discours van het mon-
dige kind ten opzichte van media. Bescherming wordt niet wenselijk geacht, afschermen al 
helemaal niet. Kinderen moeten de vruchten plukken van media zoals deze trilogie, waarbij zij 
door het lezen van fi ctieve verhalen vaardigheden opdoen om zich staande te houden in de 
harde realiteit.

Volgens Sperling (2012) van de LA Times heeft verbieden geen zin omdat jongeren The 
Hunger Games toch wel zullen lezen, aangezien het boek op menig leeslijst voor het vak Engels 
in het voortgezet onderwijs staan. Daarom komt zij met een aantal aanknopingspunten voor 
gesprek. Zij ziet een link tussen de thema’s die voorkomen in The Hunger Games en culturele 
uitingen als de Occupy beweging en de obsessie met reality televisie. In het verhaal worden de 
hongerspelen uitgezonden op televisie, waarin zij een extreme vorm van reality televisie ziet. 
Zo biedt het verhaal een kans om met jeugdigen die kijken naar reality televisie te bespreken 
hoe daarin uitbuiting van participanten wordt gezien als entertainment. Ook citeert zij Greg 
Garrett, professor Engels aan de Baylor University in Texas, die een parallel trekt tussen het 
meedogenloze kapitalisme in het verhaal en de werkelijkheid van alledag waarin mensen hun 
banen en huizen verliezen. Op deze manier wordt de vertaalslag gemaakt van een ‘ver van 
mijn bed show’ naar thema’s die ons allen aangaan, zoals onrechtvaardigheid en machteloos-
heid. Als derde wordt ook regisseur Gary Ross van de verfi lming geciteerd. Hij ziet een link 
met individueel activisme als trigger voor revolutie. Katniss offert zichzelf op voor haar zusje 
en markeert hiermee het begin van het verzet tegen onderdrukking. Voor dit blog is het empo-
werment perspectief kenmerkend. Kinderen moeten worden geholpen om met deze media 
om te gaan op een manier die zorgt dat zij er de vruchten van kunnen plukken.

Twee punten wil ik hier afzetten tegen begrippen uit de pedagogiek van Freire. Het eerste 
is de refl ectie op situaties in het hier en nu in het leven en de wereld van jeugdigen met behulp 
van populaire media. Het in de opvoeding aangrijpen van thema’s als oorlog, geweld, onder-
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drukking en bevrijding wordt in de blogs alleen maar genoemd, maar wordt in de pedagogiek 
van Freire praktisch uitgewerkt in de problematiserende methode. 

Freire omschrijft de problematiserende methode als het voortdurend kritisch refl ecte-
ren op de eigen leefsituatie. Dit zal ertoe leiden dat het bewustzijn verdiept wordt, oftewel 
leiden tot consciëntisatie. In Pedagogie van de onderdrukten (1972) beschrijft Freire dat deze 
methode gericht is op een oplossing van het gestelde probleem door refl ectie en actie. Het 
gaat om het opwerpen van vragen en het uitdagen van leerlingen tot het zelf bepalen van hun 
lot. De leerstof bestaat uit (de eigen ervaring van) de levenssituatie van de leerling. De leer-
lingen bepalen dus zelf de inhoud van de problematiserende methode, door zowel de media 
die zij consumeren, in dit geval de boeken die zij lezen en de fi lms die zij bekijken, als door het 
aandragen van situaties uit hun eigen leven. Door de thematiek van onderdrukking, onderwer-
ping en bevrijding door revolutie, biedt de trilogie op zichzelf al aanknopingspunten voor kriti-
sche refl ectie op deze thema’s. Daarnaast biedt de trilogie aanknopingspunten om, in het hier 
en nu van de levenssituatie van jeugdigen zelf, in refl ectie en daaropvolgende actie de meer 
‘verborgen’ vormen van onderdrukking en onderwerping in de dagelijks geleefde werkelijkheid 
boven tafel te halen en aan te pakken. Als ze het ‘toch wel zullen lezen’ is het verzuimen dit 
soort leerstof aan te grijpen in opvoeding en onderwijs een gemiste kans.

5.3.3 Twilight, een vampierverhaal over gender en seksualiteit

Op een dag kwam mijn 10-jarige dochter thuis met het boek Twilight. Ik vroeg haar hoe ze 
aan het boek kwam en ze vertelde me dat ze het heeft mogen lenen uit de schoolbibliotheek. 
Jeugdboeken in bibliotheken worden ingedeeld naar geschiktheid voor bepaalde leeftijden, 
met de A-boeken voor kinderen van 6 tot 9 jaar, B-boeken voor kinderen van 9 tot 12, C-boeken 
12 tot 16 en D-boeken vanaf 16 jaar. Omdat mijn dochter voor haar leeftijd goed kan lezen, 
krijgt ze C-boeken mee. Zoals vaker in de praktijk gebeurt met classifi caties, wordt ook nu de 
classifi catie van boeken gezien als een indicatie voor vaardigheden en niet voor de thematiek. 
Zelf had ik mijn analyse van Twilight voor het voorgaande hoofdstuk inmiddels afgerond en 
begon een gesprek over het verhaal met haar en een vriendinnetje dat ook mee naar huis 
was gekomen. Ze vonden het romantisch, vertelden ze, dat Edward zo beschermend is naar 
Bella. Dit zette mij aan het denken: ik vind zijn gedrag helemaal niet romantisch maar eerder 
zorgwekkend. 

Deze zorg wordt gedeeld door de vele, voornamelijk vrouwelijke, onderzoekers die zich 
hebben gebogen over Twilight. Uit hun kritische analyses komt naar voren dat de vrouwen in 
de sage niet veel anders doen dan glimlachen en knikken, terwijl de mannen om hen heen 
de dienst uitmaken. Dit blijkt uit het feit dat vrouwen vooral voor anderen zorgen (Shachar, 
2011; Merskin, 2011; Franiuk & Scherr, 2013), worden getrivialiseerd tot kind of huisvrouw 
(Miller, 2011; Donnelly, 2011; Taylor, 2014) en ondergeschikt en afhankelijk zijn (Merskin, 
2011; Durham, 2012). Ze ontlenen hun status en het gevoel ergens bij te horen aan de man 
met wie ze een relatie hebben (Shachar, 2011). Ze zijn slachtoffers van gewelddadig gedrag 
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van mannen en vergeven hen dit gedrag vanuit een idee dat het beschermend en romantisch 
is (Erickson, 2012; Taylor, 2014; Franiuk & Scherr, 2013; Miller, 2011; Donnelly, 2011). Sterker 
nog, vrouwen hebben een man nodig om hen te beschermen (Donnelly, 2011; Erickson, 2012; 
Durham, 2012). Geweld wordt gepresenteerd als een inherent kenmerk van mannelijkheid en 
een niet te vermijden onderdeel van heteroseksuele relaties (Durham, 2012). Alleenstaande 
vrouwen worden gepresenteerd als problematische gevallen (Donnelly, 2011). Een relatie heb-
ben is belangrijker dan de vraag of de relatie gezond is en wie overeind blijft te midden van 
alle geweld wordt beloond met een huwelijk (Taylor, 2014). Daarbij is het zo dat in vampierro-
mans, dus ook in Twilight, geweld wordt gekoppeld aan seks (Shachar, 2011; Erickson, 2012; 
Durham, 2012; Taylor, 2014; Franiuk & Scherr, 2013).

De onderliggende toon van deze analyses is een gedeelde zorg om de meisjes die de sage 
lezen. In deze uitingen van zorgelijkheid is het protective discours zichtbaar. Volgens Miller 
(2011) is het gevaarlijk mannelijke dominantie te idealiseren en vrouwelijke ondergeschikt-
heid te rationaliseren en accepteren in een wereld waarin onderdrukking en mishandeling in 
relaties veel voorkomt. Juist tieners zijn sterk gefocust op deze thema’s en leren van media 
als Twilight. Daarbij komt het in de sage misschien uiteindelijk allemaal goed, maar in het 
echte leven niet, aldus Durham (2012). Ook Erickson (2012) maakt zich zorgen dat vooral jon-
geren gevoelig zijn voor deze beelden, omdat zij midden in hun seksuele socialisatie zitten en 
zich eerder richten naar media dan naar hun ouders voor informatie over seks. Merskin (2011) 
noemt in dat licht de sterke relatie die meisjes hebben met boeken. Collins en Carmody (2011) 
wijzen erop dat geweld door series als Twilight wordt genormaliseerd, geminimaliseerd, en 
geromantiseerd. Shachar (2011) geeft aan dat zulke narratieven lessen bevatten over hoe 
mannen en vrouwen zich zouden moeten gedragen, wat verlangen en liefde inhouden en hoe 
liefde verkregen moet worden. Deze denkbeelden zijn historisch en cultureel-maatschappelijk 
bepaald en Shachar ziet in de serie een post-feministische terugval in traditionele waarden. 
Een aantal onderzoekers spreekt eerder vanuit het empowerment discours. Volgens Donnelly 
(2011) moeten inhouden waarin relationeel geweld wordt geaccepteerd en vrouwen onderge-
schikt zijn aan mannen kritisch onder de loep worden genomen. Torkelson (2011) concludeert 
eveneens dat kritisch gekeken moet worden naar dergelijke inhouden, niet alleen door weten-
schappers maar ook door tieners zelf.

Komen de zorgen die worden geformuleerd in deze kritische analyses voort uit een 
daadwerkelijk gevaar voor de meisjes? Marginalisatie van en normalisatie van geweld tegen 
vrouwen op basis van een mythe dat zij nu eenmaal inferieur zijn aan mannen is zeker zorg-
wekkend. Volgens Freire leidt manipulatie middels het verspreiden van dergelijke mythen tot 
verinnerlijking van onderdrukking en staat het daarmee vrijheid en volledig mens zijn in de 
weg (Freire, 1972). Het begrip ‘grenssituatie’ uit de pedagogiek van Freire maakt dit zichtbaar. 
Dit zijn situaties waarin mensen binnen bepaalde grenzen worden gedwongen. Het gaat daar-
bij om de subjectieve beleving van objectieve grenzen. De grenzen zijn weliswaar aanwijsbaar 
in de objectieve realiteit, maar de ervaring ervan is verschillend. Grenzen worden door onder-
drukten ervaren als magisch, en daarmee als een noodlot. In dat geval passen onderdrukten 
zich aan en accepteren ze de grenssituatie als realiteit. In een ander geval worden deze situa-
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ties object van kritisch onderzoek en kunnen onderdrukten komen tot culturele actie voor vrij-
heid (Broeckmans, 1981). Concreter, door in opvoeding en onderwijs opgroeiende meisjes te 
helpen kritisch te refl ecteren op de beperkingen die vrouw-zijn met zich meebrengt in de hui-
dige tijd en hoe deze beperkingen worden beleefd door henzelf, wordt verandering mogelijk.

Een van de mogelijkheden om verandering en bevrijding te bewerkstelligen schuilt vol-
gens Freire in hoop en dromen. In de introductie van Pedagogy of Hope (1998a) spreekt Freire 
over hoop als voorwaarde voor de pedagogische praktijk. Zonder hoop, stelt hij, is de strijd 
die gevoerd wordt zwak en instabiel. Kritische hoop is daarom een noodzaak. Hoop is voor 
Freire altijd verbonden met actie, alleen maar hopen is tevergeefs hopen. Omgekeerd is voor 
actie altijd hoop nodig, en het is daarom dat hij over een ‘educatie in hoop’ spreekt en het 
als taak van de progressieve leraar beschouwt om te zoeken naar mogelijkheden voor hoop, 
ongeacht de omstandigheden. In Daring to Dream (2007) benadrukt Ana Maria Araújo Freire, 
Freire’s echtgenote en samenwerkingspartner, het belang van collectief dromen, waarbij men-
sen met elkaar verbonden zijn in het zoeken naar mogelijkheden om de omstandigheden van 
hun levens te boven te komen en meer mens te worden. Bij deze dromen over mogelijkheden 
horen de acties die deze dromen werkelijkheid maken. Het dromen van een betere wereld is 
namelijk gefundeerd in de realiteit, met zicht op de mogelijkheden. Freire wijst leerkrachten 
aan als de aangewezen personen om hoop en dromen aan te wakkeren in hun leerlingen 
(vgl. Freire, 1997; 1998b; 2007). Met andere woorden, het transformeren van de wereld in een 
betere start voor Freire niet alleen in het onderkennen van de huidige omstandigheden, maar 
ook in het zich kunnen voorstellen hoe het dan wel moet en geloven dat dit mogelijk is. Het is 
aan leerkrachten dit besef bij leerlingen aan te wakkeren en te stimuleren.

Terug naar de pedagogische praktijk. Uiteindelijk heeft mijn dochter een boekbespreking 
voor de klas gehouden, waarin ze onder andere vertelde dat haar moeder onderzoek heeft 
gedaan naar Twilight en vindt dat Edward “eigenlijk best wel stom” doet. Wat haar moeder 
en alle andere onderzoekers vinden van dit boek is echter vele malen minder interessant dan 
wat zij en alle andere jonge lezers vinden. Ik stel me zo voor dat om te beginnen leeftijdsclas-
sifi caties worden nageleefd. Zo kan de opvoedingsverantwoordelijkheid die wetenschappers 
voelen worden gedeeld met bibliothecarissen en hoeven 10-jarigen nog niet na te denken over 
genderrepresentaties, marginalisatie van vrouwen en relationeel geweld. Maar als ze een jaar 
of 14 zijn, kunnen zij samen aan de slag gaan met Twilight. Ze kunnen in het boek op zoek 
gaan naar denkbeelden over mannen en vrouwen, over verliefdheid en seksualiteit en naden-
ken over wat ze daarvan vinden, wat ze zelf ervaren van dit soort dingen, hoe ze het anders 
zouden willen en wat ze zouden kunnen doen om te realiseren. Kortom, de sage gebruiken 
voor de ontwikkeling van hun eigen kritisch bewustzijn.

Niet alleen wetenschappers maken zich zorgen, ook ouders hebben vragen, met name 
over seksualisering in vampierverhalen als Twilight. Deze vragen kunnen zij stellen op de web-
site mediaopvoeding.nl. Adviezen worden gegeven door onder andere Sanderijn van der Doef, 
psycholoog en kinder-seksuoloog, en Justine Pardoen, specialist in het onderwerp ‘kinderen 
en media’ en hoofdredacteur. 

Op 1 januari 2011 verscheen een vrij algemene vraag over de geschiktheid van ‘vam-
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pierverhalen’, waarbij niet werd gedefi nieerd welke verhalen het betrof (Mediaopvoeding.
nl, 2020a). Wel krijgen we te weten dat het zowel ging om boeken die volgens classifi catie 
geschikt worden bevonden voor meisjes van deze leeftijd, als om boeken waar zij volgens de 
classifi catie te jong voor zijn. De zorg van de ouder ontstond toen hij of zij een blik wierp in 
deze boeken en erachter kwam dat er “nogal wat seks” in voorkwam met beschrijvingen die 
wat de ouder van het meisje betreft expliciet te noemen waren. De ouder wilde de boeken niet 
verbieden, maar vroeg zich af of deze boeken wel zo goed waren voor de 12-jarige dochter en 
haar seksuele ontwikkeling. 

Volgens Sanderijn van der Doef begint de belangstelling voor seksualiteit van meisjes 
rond de 12 jaar toe te nemen en zijn zij dan vooral geïnteresseerd in romantiek en de bijbeho-
rende fantasieën. Volgens haar gaat het meer om romantiek dan om seks, hebben meisjes 
altijd al dit soort boeken gelezen en krijgen ook jongere kinderen al te maken met erotiek in 
media. Kortom, dit zijn geruststellende refl ecties waarin het discours van het kind als mondige 
mediagebruiker te zien is, evenals het idee dat de kansen van media de boventoon voeren en 
niet de risico’s. In het advies wordt de ouders aangeraden van de inhoud van de door hun kin-
deren gelezen boeken op de hoogte te zijn en betrokken te blijven, niet om het te veroordelen, 
maar om veiligheid te bieden. Hoe dit vorm moet krijgen is niet duidelijk. Van der Doef conclu-
deert inzake de vraag of deze verhalen al dan niet schadelijk zijn voor de seksuele ontwikke-
ling van het 12-jarige meisje: “Op zich zullen de erotische passages in de vampier-boeken van 
uw dochter haar seksuele ontwikkeling niet schaden”.

Een soortgelijke vraag over seksualisering kwam op mediaopvoeding.nl (2020b) aan de 
orde op 15 februari 2015 naar aanleiding van het uitkomen van de fi lm Fifty Shades of Grey, 
geen vampierverhaal maar een op het gelijknamige boek gebaseerde bioscoopfi lm die veel 
stof deed opwaaien. De vraag die werd gesteld luidde “Laat ik mijn dochter van 16 naar de 
fi lm 50 Shades of Grey' gaan?” Naar deze fi lm met al z’n expliciete sadomasochistische sek-
sualiteit? 

Justine Pardoen geeft advies. Ook nu wordt leeftijd aangehaald als basis waarop 
geschiktheid kan worden bepaald: “De Kijkwijzer-classifi catie van Fifty Shades of Grey is 16. 
Dat wil zeggen dat de fi lm dus niet schadelijk zal zijn voor uw dochter”. Deze voorspelling 
wordt gedaan op basis van inzichten uit onderzoek naar de vraag welke media grosso modo
schadelijk kunnen zijn voor welke leeftijdscategorieën. Classifi caties zijn niet gebaseerd op 
individuele kinderen en Kijkwijzer adviseert dan ook dat ouders vooral zelf moeten nadenken 
over welke media geschikt zijn voor hun kinderen en dat de classifi catie slechts dient als 
waarschuwing (Kijkwijzer, 2020). Bovendien was in 2015 16+ de maximale door Kijkwijzer 
toe te kennen leeftijdsgrens. Hieraan wordt in dit advies voorbij gegaan. Pardoen stelt ver-
volgens dat het meisje niet naar de fi lm laten gaan wél kan leiden tot schade, vanwege “niet 
erover kunnen meepraten, er niet meer bij horen, etc.” Restrictie van mediagebruik wordt in dit 
advies rechtstreeks verbonden aan wat Pardoen ‘sociale schade’ noemt. In beide adviezen 
wordt het argument ‘iedereen doet het’ gehanteerd als legitieme reden om iets toe te staan, 
bij de vampier-verhalen als geruststelling en bij ‘Fifty Shades of Grey’ als aanname dat kunnen 
meepraten en erbij horen belangrijk is. Classifi caties, inzichten uit de ontwikkelingspsycho-
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logie en onderzoek naar effecten van ouderlijke interventie in mediaopvoeding worden als 
argumenten gegeven. 

De pedagogiek van Freire bevat een alternatieve kijk voor het al te simpele idee dat wat 
geldt voor meisjes van een bepaalde leeftijdscategorie ook geldt voor de individuele meisjes 
in kwestie. Hij noemt dit ‘starten in het hier en nu’, waarbij opvoeders respect hebben voor de 
context waarin jeugdigen leven, deze context kennen en starten in die context (Freire, 1998b). 
Freire is hiermee bepaald niet origineel, het is een algemeen geaccepteerd pedagogisch idee 
dat elk kind uniek is en een eigen benadering vergt. Ook mediapedagogisch is dit geldig: het 
vaststellen van geschiktheid van media kan niet gebaseerd worden op de ontwikkeling van en 
voorspelde effecten op meisjes van deze leeftijd in het algemeen, maar vraagt om het kennen 
van dit kind in haar eigen context en om aandacht voor wat voor haar wel of niet afdoet of 
bijdraagt aan haar ontwikkeling. 

Van der Doef adviseert de ouders van beide meisjes met hun dochters te praten. Ze geeft 
de suggestie het meisje van 12 te vragen naar haar mening over de seksueel getinte inhoud 
van deze boeken. Ook raadt zij aan uit te leggen dat seksualiteit in het gewone leven anders is 
dan in deze boeken, “dus niet alleen maar vluggertjes of one-night-stands”. De ouder dient de 
eigen visie op seksualiteit te geven en uit te leggen welke normen en waarden hij of zij belang-
rijk vindt. Bij de fi lm Fifty Shades of Grey gaat het er volgens Pardoen om erachter te komen 
wat het kind voor ideeën heeft over seksualiteit en relaties en de ideeën van de ouder kwijt te 
kunnen. Praten over seksualiteit in gezinnen is volgens Pardoen belangrijk, maar wordt door 
mensen vaak als moeilijk ervaren. Met een fi lm als aanleiding wordt het al een stuk gemak-
kelijker, stelt zij. Ook hier wordt praten ingezet om eventuele schadelijke invloeden te voorko-
men, in dit geval: “seks voor een breezer, of ‘andere dingen die je liever niet wilt’”. 

Praten gebeurt in de pedagogiek van Freire in wat hij noemt ‘de dialoog’, waarbij refl ec-
tie een collectieve activiteit wordt (Freire, 2007), gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van 
kritisch bewustzijn. Daarbij komt niet alleen ter sprake hoe de dingen zijn maar ook waarom 
ze zijn zoals ze zijn. Een gesprek over seksualisering gaat dus ieder geval over dat wat is: de 
denkbeelden van de ouders en van het kind, maar ook over de boodschappen die in de media 
worden gepresenteerd. Dit gesprek gaat ook over waar deze eigen denkbeelden vandaan 
komen en waartoe beeldvorming vanuit de media bedoeld is. In een kader waarin opvoeding 
niet neutraal kan zijn maar altijd ideologisch geladen is, kunnen media-inhouden ook niet als 
neutraal worden gezien.

Freire’s concept ‘geweld’ biedt een alternatief voor het concept ‘schade’ uit de besproken 
adviezen. Schade is iets dat is ontstaan (een effect), maar geweld is iets dat wordt toegediend
(een handeling). Seksualisering gaat samen met marginalisering, vooral van vrouwen. Dit zou 
bestempeld kunnen worden als een vorm van geweld. Of er in deze verhalen sprake is van 
marginalisering en daarmee van geweld, kan alleen bepaald worden door de inhoud in het 
geding te brengen. In de gegeven advisering wordt hier niets over gezegd. Van der Doef raadt 
ouders aan op de hoogte te blijven van inhouden, maar baseert zelf haar advies over geschikt-
heid niet op die inhouden. In een kritisch-pedagogisch ingestoken advisering zou de inhoud 
echter de basis vormen. Kortom, adviezen die gebaseerd zijn op het kritisch-pedagogische 

KritischeKijkers.indd   168 28-01-2021   22:13



169

Sam
envatting

5

gedachtengoed geven gehoor aan bezorgdheid van ouders door uit te nodigen tot kritische 
refl ectie op media-inhouden. 

5.4 Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik verkend of de kritische theorie van Freire een aanvulling kan vormen op 
het gangbare denken over mediawijsheid en mediaopvoeding, in het bijzonder inzake de con-
sumptie van populaire adventure/fantasy-verhalen door vrouwelijke adolescenten. Als eerste 
heb ik conceptuele vergelijkingen gemaakt tussen thema’s uit de voorgaande hoofdstukken 
en uit de pedagogiek van Freire. Deze thema’s zijn het nemen van opvoedingsverantwoor-
delijkheid, de begrippen mediawijsheid en mediaopvoeding, en de pedagogische relatie in 
vergelijking tot de rol van leeftijdsgenoten. Begrippen van Freire die een aanvulling beteke-
nen vormen een door iedereen gedeelde verantwoordelijkheid voor het transformeren van de 
wereld, een kritisch-pedagogisch doel, en een beschouwing van de pedagogische relatie in 
het licht van gelijkwaardigheid. Met deze begrippen kom ik uit op het onderkennen van de uni-
citeit van opvoedingsverantwoordelijkheid zoals die wordt gedragen volwassenen, tegenover 
het dragen van verantwoordelijkheid voor het vormgeven van een betere wereld die ook door 
jeugdigen zelf kan worden geclaimd.

Vervolgens heb ik deze en andere begrippen uit de pedagogiek van Freire gebruikt om te 
refl ecteren op stemmen uit de praktijk van jeugdigen, een docente in het voortgezet onderwijs, 
ouders, bloggers, onderzoekers en adviseurs. Allen houden zij zich bezig met de drie voor 
dit proefschrift onderzochte adventure/fantasy-verhalen, Harry Potter, The Hunger Games en 
Twilight, waarin identiteit en identifi catie een centrale rol spelen. Daarnaast dragen zij allen 
een bepaalde (opvoedings)verantwoordelijkheid. 

De eerste stem is afkomstig van The Harry Potter Alliance, een organisatie die de verha-
len van J.K. Rowling aangrijpt om misstanden in de echte wereld aan te pakken. Jeugdigen 
zelf nemen in deze organisatie verantwoordelijkheid voor de wereld om hen heen en houden 
zich daarbij bezig met thema’s die raken aan het opgroeien van jeugdigen. Ik bekeek of het 
hier gaat om een kritisch bewustzijn zoals omschreven door Freire, wat zou inhouden dat 
deze organisatie ook kritisch kan zijn tegenover het multi-miljardenproduct dat tegelijkertijd 
hun grootste inspiratiebron is. Als tweede is er Beatrijs, een docente Engels in het voortgezet 
onderwijs, die The Hunger Games op de leeslijst van HAVO en VWO zette om bij haar leerlin-
gen een liefde voor lezen aan te wakkeren. Haar pedagogie stemt, zonder dat zij zich daarvan 
bewust was, overeen met een aantal kernbegrippen uit de pedagogiek van Freire: het lezen 
van het woord koppelen aan het lezen van de wereld en lesgeven als het aanleren van leren. 
Daarnaast zijn zorgen rondom het geweld in The Hunger Games onderwerp van een discussie 
over mediaopvoeding in de digitale publieke ruimte. Bloggers Emily Sohn (2012) en Nicole 
Sperling (2012) beschouwen hoe het geweld in The Hunger Games een mooie aanleiding kan 
zijn voor het ontwikkelen van mediawijsheid. De problematiserende methode kan een prak-
tische uitwerking zijn van deze ontwikkeling. De derde stem komt van onderzoekers van de 

KritischeKijkers.indd   169 28-01-2021   22:13



170

Twilight sage die zich zorgen maken over de denkbeelden over relaties, liefde en seksualiteit 
van jonge lezers. Het begrip marginalisatie uit de pedagogiek van Freire werpt licht op hoe 
legitiem deze zorg is. Ook het hebben van hoop en dromen over een betere toekomst als 
startpunt voor het transformeren van de wereld blijkt van aanvulling. Op vragen van ouders 
over seksualisering in verhalen als Twilight geven adviseurs op de site mediaopvoeding.nl 
antwoord. Vooral de dialoog als uitwerking van praten over media in gezinnen en het begrip 
‘geweld’ in tegenstelling tot het door de adviseurs gebruikte ‘schade’, zijn als aanvulling van 
belang voor dit vraagstuk.

Al met al blijken de ideeën van Freire nog steeds vruchtbaar voor het actuele vraagstuk 
van het opgroeien en opvoeden van kinderen in een wereld vol media. Voor het slagen daarvan 
is allereerst van belang dat ouders het nemen van opvoedingsverantwoordelijkheid kunnen 
delen met andere spelers die bij dit veld zijn betrokken. Vervolgens is het belangrijk dat jeug-
digen elkaar op allerlei manieren kunnen begeleiden bij mediagebruik, maar dat het collectief 
nemen van verantwoordelijkheid niet verwordt tot een situatie waarin jeugdigen verantwoor-
delijk worden voor hun eigen opgroeien, ook al blijkt uit de stem van jeugdigen dat zij deze 
noodzaak zelf wel al zodanig kunnen ervaren. Aan volwassenen is het dus de taak om col-
lectieve opvoedingsverantwoordelijkheid te nemen op een manier die deze ervaren noodzaak 
vermindert of zelfs wegneemt.

Het zijn eerst en vooral de ouders en andere (professionele) opvoeders zoals leerkrach-
ten die opvoedingsverantwoordelijkheid dragen, ook bij mediaopvoeding. Zij nemen deze 
verantwoordelijkheid door middel van de pedagogische interventies die zij toepassen in het 
mediagebruik van (hun) kinderen. Wanneer deze mediaopvoeding op problemen stuit, moeten 
ouders ondersteund kunnen (blijven) worden, onder andere door professionals, en wel met 
goed onderbouwd opvoedadvies. Het is zinvol wanneer de (kritische) pedagogiek onderdeel 
uit gaat maken van die advisering. Zij biedt namelijk invalshoeken die met alleen resultaten uit 
effectstudies en ontwikkelingspsychologie niet kunnen worden bereikt. Het gaat dan aan de 
ene kant om een meer wijsgerige benadering van het vraagstuk van mediaopvoeding, die haar 
waarde heeft laten zien in de in dit hoofdstuk besproken refl ecties op opvoedingsverantwoor-
delijkheid, een kritisch-pedagogisch doel waartoe mediawijsheid kan leiden, en de aard van de 
relaties die jeugdigen hebben met opvoeders en leeftijdsgenoten. Aan de andere kant gaat het 
om praktische uitwerkingen van bijvoorbeeld praten over media-inhouden in de vorm van een 
dialoog, de problematiserende methode als het voortdurend kritisch refl ecteren op de eigen 
leefsituatie, het vormgeven van het eigen leven van jeugdigen en de wereld om hen heen door 
hoop, dromen, refl ectie en actie, en het bepalen van geschiktheid van media op basis van het 
kennen van het individuele kind in het hier en nu van haar eigen context en de media-inhouden 
die zij tot zich neemt. 
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6. Algemene conclusie

Dit onderzoek over mediapedagogiek heeft als centrale vraagstelling: Hoe kan in de opvoe-
ding worden omgegaan met het mediagebruik van jeugdigen? Het onderzoek naar deze vraag 
wordt gestuurd door een viertal deelvragen met elk een eigen methodologie, waarbij zowel 
kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden werden gebruikt. 

De eerste deelvraag (Waarop is advisering op het gebied van mediaopvoeding geba-
seerd?) werd onderzocht in hoofdstuk twee met een combinatie van inhoudsanalyse van 
advisering en interviews met auteurs van deze advisering. Deze eerste deelvraag komt voort 
uit de observatie dat zowel ouders als professionals opvoedingsonzekerheid ervaren en vra-
gen hebben over hoe mediaopvoeding gestalte kan krijgen, ondanks de veelheid aan schrifte-
lijke advisering op dat gebied. Vanuit de vooronderstelling dat deze onzekerheid en vragen te 
maken kunnen hebben met een gebrekkige onderbouwing van de advisering, werd als eerste 
een inhoudsanalyse verricht van 62 bronnen met advisering in verschillende vormen, namelijk 
brochures, websites, boeken, posters en een onderzoeksrapport. Behalve op de inhoud van 
de adviezen, werden deze bronnen geanalyseerd op de aanwezigheid van aspecten die het 
pedagogisch denken praktisch uitvoerbaar maken, zoals opvoedingsdoelen en middelen om 
die doelen te bereiken, en op vormen van kennis, al dan niet in de vorm van theorie zoals peda-
gogische visies op kinderen, opvoeding en de pedagogische relatie, waarmee deze bronnen 
zijn onderbouwd. Ik wilde namelijk vaststellen in hoeverre pedagogiek voorkomt in dit aanbod, 
in praktische- en in theoretische zin. Daarnaast werden interviews afgenomen bij een aantal 
auteurs van deze advisering, om vast te stellen wat hun pedagogische visies zijn en waarop 
deze zijn gebaseerd. 

In de geanalyseerde adviezen werden verschillen zichtbaar in de beoogde rollen voor 
ouders en professionals bij mediagebruik van jeugdigen. Een aantal adviezen wordt voor alle 
opvoeders belangrijk gevonden, zoals praten met jeugdigen over hun mediagebruik, regels 
stellen, afspraken maken, en zich verdiepen in door jeugdigen gebruikte media. Specifi ek voor 
ouders worden daarnaast onder andere genoemd het houden van toezicht op mediagebruik, 
media samen gebruiken, grenzen stellen aan mediagebruik, beschikbaar zijn voor jeugdi-
gen als zij dit nodig hebben, en het beperken van de tijd die wordt gespendeerd aan media. 
Professionals worden geadviseerd om het mediagebruik van jeugdigen te begeleiden en om 
samen te werken met anderen die ook een rol spelen in het leven van jeugdigen, zoals opvoe-
ders of andere professionals. Ook zelf mediawijs worden is iets wat alleen aan professionals 
wordt geadviseerd. Het advies zich te verdiepen in door jeugdigen gebruikte media kan gezien 
worden als een onderdeel van het zelf ontwikkelen van mediawijsheid, waarvan kennis van 
media een van de belangrijkste competenties is. Dat advies wordt evenredig vaak aan alle 
opvoeders gegeven, terwijl mediawijs worden dus vooral voor professionals belangrijk wordt 
geacht. Dit kan te maken hebben met het feit dat het aanleren van mediawijsheid, inclusief 
het aanleren van vaardigheden en een bepaalde houding ten opzichte van media, nog steeds 
vooral wordt gezien als een taak van het onderwijs en niet van ouders. Om mediawijsheid aan 
leerlingen te kunnen aanleren, zouden leraren dus eerst zelf mediawijsheid moeten bezitten. 
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In de thuissituatie lijkt kennis hebben van media voor ouders daarentegen voldoende en gaan 
adviseurs er wellicht minder vanuit dat ouders hun kinderen ook mediawijsheid kunnen bij-
brengen.

Wanneer naar de adviezen wordt gekeken met behulp van de vormen van begeleiding 
zoals uitgewerkt in de parental mediation theorie (vgl. Nikken, 2017) blijkt dat actieve bege-
leiding in de vorm van het bewust maken van jeugdigen of het aangaan van gesprekken even 
vaak aan ouders en professionals wordt geadviseerd, een begeleidingsvorm die wordt gezien 
als de meest effectieve. Ook het toepassen van restrictieve begeleiding zoals het maken van 
afspraken en het stellen van regels wordt aan beide doelgroepen aangeraden als begeleidings-
vorm. Deze vorm wordt als effectief gezien voor met name jongere kinderen. Gezamenlijk 
gebruik, een begeleidingsvorm die zowel positieve als negatieve effecten kan hebben, wordt 
amper geadviseerd. Mogelijk komt dit omdat gezamenlijk gebruik zonder pedagogische inter-
ventie zoals de inhoud bespreken niet wordt gezien als een begeleidingsvorm. 

Bij vergelijking van hoe vaak de drie begeleidingsvormen worden geadviseerd aan 
opvoeders van jongere versus oudere kinderen, werd vastgesteld dat even vaak het gebruik 
van actieve als restrictieve begeleiding wordt geadviseerd voor alle leeftijdscategorieën. Uit 
onderzoek blijkt daarentegen dat bij oudere jeugdigen restrictie minder effectief is dan bij 
jongere en zelfs een averechts effect kan hebben (Nathanson, 2002; Shin en Huh, 2011). Een 
implicatie voor de praktijk van dit resultaat is dat in toekomstige advisering meer rekening 
gehouden zou moeten worden met verschillen in effectiviteit van begeleidingsvormen voor 
verschillende leeftijden.

Bijna alle bronnen bevatten praktische pedagogische aspecten zoals doelen en middelen 
(Malschaert & Traas, 2008), maar daarbij worden nauwelijks theorieën in de vorm van visies 
van pedagogen genoemd. Pedagogische visies van de auteurs zelf of adviezen van professio-
nals in een pedagogisch beroep komen wel voor, maar resultaten uit effectstudies of toege-
paste ontwikkelingspsychologie worden het meest gebruikt als onderbouwing van adviezen. 
In veel gebruikte bronnen, met name kortere bronnen zoals brochures, maar ook websites, 
kan dit type informatie overigens niet worden nagezocht. Onder de gebruikte bronnen zijn het 
vooral boeken die de meeste theoretische onderbouwing bevatten, waarschijnlijk omdat een 
boek meer ruimte geeft om onderbouwing van adviezen uit te werken dan bijvoorbeeld een 
brochure.

Ook in de interviews komen geen visies of theorieën van pedagogen naar voren waarop 
adviseurs zich baseren. Geen van de geïnterviewden heeft daarnaast zelf een pedagogi-
sche achtergrond. Bij een vergelijking met de in de jaren ’60 tot ’80 onderscheiden benade-
ringen in de pedagogiek, namelijk de geesteswetenschappelijke, empirisch-analytische en 
kritisch-emancipatorische (o.a. Meijer, 2001) blijkt dat de uiteengezette visies voornamelijk 
overeenkomen met de geesteswetenschappelijke en empirisch-analytische benaderingen, en 
weinig met de kritisch-emancipatorische benadering. Vooral door het gebruik van resultaten 
uit empirisch onderzoek is de empirisch-analytische benadering zowel in de schriftelijke advi-
sering als in de interviews met auteurs sterk vertegenwoordigd.

In de onderzochte schriftelijke advisering wordt veel aandacht besteed aan risico’s van 
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mediagebruik en het vermijden daarvan. Een positieve kijk op mediagebruik komt minder vaak 
voor, en indien dit wel voorkomt wordt het positieve voornamelijk gezocht in de accepterende 
houding die opvoeders, en dan vooral professionals, kunnen aannemen ten opzichte van 
media in het algemeen en mediagebruik van kinderen in het bijzonder. Dit is anders in de inter-
views. Daar wordt, in tegenstelling tot in de schriftelijke advisering, juist de nadruk gelegd op 
de mogelijkheden en positieve kanten van mediagebruik. Voor de adviseringspraktijk houdt 
dit in dat een vorm van opvoedingsondersteuning gezocht moet worden met een balans tus-
sen kansen en risico’s die daarmee mogelijk beter aansluit op de vragen van opvoeders en een 
gedegen onderbouwing van de adviezen bevat. 

De tweede deelvraag (Wat is het mediagebruik van meisjes vanaf 12 jaar en hoe worden zij in 
dit gebruik begeleid door anderen?) werd beantwoord in hoofdstuk drie met behulp van een 
landelijke survey die werd afgenomen onder 912 jongvolwassen vrouwen in Nederland. Zij 
werden bevraagd op welke specifi eke adventure/fantasy-verhalen hen interesseerden tijdens 
hun adolescentie, wat hun redenen waren om deze verhalen te lezen of bekijken, welke per-
sonages in deze verhalen voor hen een speciale betekenis hebben (gehad) en waarom, en ten 
slotte in hoeverre en op welke manier zij deze verhalen samen beleefden met anderen. 

De verfi lmingen blijken niet onverwacht een groter bereik te hebben dan de boeken, 
terwijl het bij die boeken toch al gaat om uitgesproken bestsellers. Drie titels springen eruit 
als absolute favorieten: Harry Potter, The Hunger Games en Twilight. Uit een clustering van 
de redenen die respondenten konden geven voor het lezen of bekijken van deze verhalen, 
blijkt het feit dat deze verhalen ‘afl eiding’ bieden de belangrijkste reden. Op de tweede plaats 
staan het samen kunnen beleven van de verhalen (‘sociaal contact’) en een interessante ‘stijl’. 
‘Inspiratie’ opdoen is de minst belangrijke reden om deze verhalen te lezen of bekijken. In een 
open antwoordveld konden ook nog andere redenen worden genoemd, waarbij vooral ‘fan-
tasie’ en ‘inhoud/verhaal’ worden genoemd. Hiermee wordt bedoeld het zich kunnen onder-
dompelen in fantasiewerelden, eigen fantasie kunnen gebruiken en een specifi eke voorkeur 
hebben voor dit genre. Daarnaast wordt gezegd dat men binnen dit genre vooral gericht is op 
de inhoud van het verhaal. 

Personages met een voor de respondenten speciale betekenis komen voornamelijk uit 
de top drie van meest populaire titels, waarbij vrouwelijke hoofdpersonen oververtegenwoor-
digd zijn. Hermelien Griffel en Harry Potter uit de Harry Potter-serie, Katniss Everdeen uit The 
Hunger Games en Bella Swan uit Twilight komen het meest voor. Als het gaat om de verschil-
lende manieren waarop de respondenten zich tijdens de adolescentie konden verhouden tot 
de genoemde karakters (vgl. Cohen, 1999), worden voor vrouwelijke karakters met name gelij-
kenisidentifi catie (vooral Hermelien en Bella) en wensidentifi catie genoemd (vooral Katniss). 
Bij Harry Potter gaat het voornamelijk om een gevoel van vriendschap, maar daarnaast komt 
ook wensidentifi catie voor. Het merendeel van de respondenten (60%) geeft aan dat deze 
personages vandaag de dag nog steeds een speciale betekenis voor hen hebben omdat deze 
nog steeds dezelfde functie vervullen en staan voor een bepaalde herinnering aan vroeger. 
Ook wordt genoemd dat de verhalen nog steeds worden gelezen of bekeken, dat responden-
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ten met deze personages zijn opgegroeid of dat deze personages een blijvende indruk op hen 
hebben achtergelaten of een nog voelbaar effect op hen hebben gehad. Het lijkt dus te gaan 
om een blijvende band tussen de doelgroep en fi ctieve personages uit de verhalen.

Uit de antwoorden op de vragen met wie de respondenten de adventure/fantasy-verha-
len tijdens de adolescentie samen beleefden blijkt dat zij de meeste interactie hadden met 
leeftijdsgenoten, gevolgd door ouders en broers en zussen. Van de drie begeleidingsvormen, 
te weten actief, restrictief en gezamenlijk gebruik, werd restrictie meer gedaan door ouders. 
In absolute zin komt bevestigende actieve begeleiding zoals praten over de mooie inhoud of 
het aanbevelen van titels het meeste voor, gevolgd door afwijzende actieve begeleiding zoals 
het afkeuren van de inhoud of het geven van negatief commentaar en door restrictieve bege-
leiding zoals afspraken maken of regels stellen over wat wel en niet bekeken of gelezen mag 
worden. Het samen beleven van adventure/fantasy met anderen was voor deze respondenten 
dus met name gericht op positieve media-ervaringen met zowel ouders als leeftijdsgenoten 
en broers en zussen. Daarnaast geeft bijna een derde van de respondenten aan negatieve 
commentaren te hebben ontvangen van leeftijdsgenoten en ongeveer één op de zes van 
broers en zussen. Met andere woorden, leeftijdsgenoten kunnen ook in meer negatieve zin 
interveniëren in het mediagebruik van adolescenten. Hoewel leeftijdsgenoten een belangrijke 
rol spelen in de consumptie van adventure/fantasy door adolescenten, blijven ook ouders in 
beeld in restrictieve en bevestigende actieve zin. De pedagogische relatie wordt dus, als het 
gaat om mediagebruik tijdens de adolescentie, niet vervangen door de relatie met leeftijds-
genoten. Leeftijdsgenoten komen eerder naast ouders te staan (vgl. Younis & Smollar, 1985). 

De derde deelvraag (Welke discoursen op het gebied van representaties van de wereld, identi-
teitsontwikkeling en sociale relaties komen naar voren in drie populaire adventure/fantasy-ver-
halen?) bouwt voort op de resultaten van deelvraag twee en werd beantwoord in hoofdstuk 
vier. Om te bekijken wat voor voorbeelden drie hoofdpersonen uit de in hoofdstuk drie gevon-
den top van drie meest gelezen en bekeken adventure/fantasy-verhalen, te weten Harry Potter 
uit Harry Potter, Katniss Everdeen uit The Hunger Games en Bella Swan uit Twilight, geven 
aan hun lezers wat betreft de manier waarop zij hun identiteit vormgeven (vgl. Erikson, 1968; 
Marcia, 1966) verrichte ik een kritische discoursanalyse (Fairclough, 1995). In de leeftijdsca-
tegorie waarin lezeressen van deze verhalen zich bevinden spelen identifi catie en identiteits-
ontwikkeling immers een belangrijke rol. Deze drie hoofdpersonen geven elk op hun eigen 
manier vorm aan hun identiteit: Harry door acceptatie, Katniss door zelfonderzoek en Bella 
door identifi catie. Bij Harry krijgt deze acceptatie vorm door tijdens een periode van interne 
exploratie eerst ten onder te gaan aan zijn eigen schaduwkant om zich er vervolgens van te 
kunnen bevrijden. Exploreren doet Harry overigens alleen innerlijk, want externe verwachtin-
gen over dat hij de wereld zal moeten redden accepteert hij zonder meer. Katniss gaat in The 
Hunger Games pas bindingen aan met andere personen na grondig zelfonderzoek. Hoewel het 
verhaal zich afspeelt in een verontrustend dystopische context laat deze trilogie haar lezers 
niettemin zien hoe identiteitsformatie kan plaatsvinden door eerst te exploreren en pas na 
een aantal cycli van heroverweging en vanuit zelfverkozen kernwaarden keuzes te maken voor 
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vastere bindingen. In Twilight stort Bella zich juist in vastomlijnde bindingen zonder vooraf te 
exploreren. In de ontwikkelingspsychologie wordt dit gezien als voortijdige afsluiting van de 
identiteitsontwikkeling. Kortom, alleen in The Hunger Games wordt een voorbeeld gegeven 
van wat in de ontwikkelingspsychologie wordt beschouwd als het bereiken van een stabiel 
gevoel van identiteit (Marcia, 1966). 

Wanneer we kijken naar de bredere context waarin de verhalen zich afspelen blijkt dat 
Harry en Katniss de status-quo van onderdrukking waardoor hun werelden worden geken-
merkt niet accepteren. Zij strijden voor een betere wereld, waarin men vrij is om het eigen 
leven vorm te geven en offeren zichzelf daarvoor op. Bella’s reis staat juist los van de bredere 
context. Zij houdt zich niet bezig met de grote verschillen in kansen en middelen om haar heen 
en kiest binnen deze context voor zichzelf een positie uit met de grootst mogelijke macht en 
de minste beperkingen.

Bezien vanuit de mogelijke beïnvloeding door mediakarakters op de identiteitsontwikke-
ling van opgroeiende lezeressen (vgl. Cohen, 2001) is een praktische implicatie dat zij gehol-
pen kunnen worden om kritisch te refl ecteren op deze mediakarakters en de bijbehorende 
beeldvorming over wat normaal en wenselijk is (vgl. Nederlands Jeugdinstituut, 2020). Hoe 
deze opdracht vorm kan krijgen voor opvoeders en andere bij de mediaopvoeding betrokke-
nen was het onderwerp van hoofdstuk vijf, gekoppeld aan de vierde en laatste deelvraag.

Deze vierde en laatste deelvraag (Hoe kan in de opvoeding worden omgegaan met het media-
gebruik van jeugdigen op basis van inzichten uit de kritische pedagogiek?) was van een andere 
orde dan de drie eerste vragen. Het antwoord erop werd als eerste gebaseerd op een refl ectie 
op de resultaten van het onderzoek naar de eerste drie deelvragen in de hoofdstukken twee, 
drie en vier, met behulp van de kritische pedagogiek van Paulo Freire. Ik startte met de vraag 
wie opvoedingsverantwoordelijkheid draagt in een wereld die doordrenkt is van media. In de 
pedagogiek van Freire wordt het transformeren van de huidige wereld in een betere gezien als 
een ethische verantwoordelijkheid van iedereen. In de mediaopvoeding zou verantwoordelijk-
heid voor het opgroeien van jeugdigen dus ook breder gedragen moeten worden dan alleen 
door opvoeders. Op de begrippen mediawijsheid en mediaopvoeding, onderwerpen uit hoofd-
stuk twee, blijkt een kritisch-pedagogisch doel van aanvulling, als het ontwikkelen van kritisch 
bewustzijn teneinde een betere wereld vorm te geven. Ook bij een beschouwing van de peda-
gogische relatie in het licht van gelijkwaardigheid en hoe deze zich verhoudt tot relaties met 
leeftijdsgenoten, een belangrijke uitkomst van hoofdstuk drie, blijkt Freire’s pedagogiek van 
aanvullende betekenis. Voor hem staat gelijkwaardigheid buiten kijf, omdat zijn pedagogiek 
voornamelijk is gericht op oudere jeugdigen. Het onderscheidende element blijft niettemin 
de opvoedingsverantwoordelijkheid. Alleen volwassenen kunnen deze verantwoordelijkheid 
dragen, terwijl jeugdigen met het stijgen van hun leeftijd meer verantwoordelijkheid op zich 
nemen voor de eigen vorming en de wereld om hen heen.

Daarna richtte ik mij op enkele praktijkvoorbeelden in de vorm van stemmen van ver-
schillende spelers in het veld van de mediaopvoeding die zich bezighielden met de drie voor 
dit proefschrift onderzochte adventure/fantasy-verhalen. Door deze stemmen heen loopt een 
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rode draad van het dragen van (opvoedings)verantwoordelijkheid en van de bewustwording 
van identifi catie met personages uit deze verhalen in het proces van identiteitsontwikkeling 
tijdens de adolescentie, het hoofdthema van hoofdstuk vier. Aan het woord komen als eerste 
jeugdigen die de verhalen van Harry Potter gebruiken als inspiratiebron om te vechten tegen 
misstanden in de echte wereld. Daarna zijn stemmen te horen over The Hunger Games van 
een docente die het verhaal in het voortgezet onderwijs gebruikt en van ouders en bloggers 
die in het verhaal risico’s zien maar ook kansen voor het ontwikkelen van mediawijsheid. Ten 
slotte spreken onderzoekers en adviseurs zich uit over genderrepresentaties en seksualise-
ring in verhalen zoals Twilight. Begrippen uit de pedagogiek van Freire die van waarde blijken 
voor deze praktijkvoorbeelden zijn het vormen van een kritisch bewustzijn, verhalen lezen die 
resoneren met de eigen leefwereld, lesgeven als het aanleren van leren, de problematiserende 
methode als een praktische uitwerking van de ontwikkeling van mediawijsheid, het begrip 
marginalisatie, hopen op en dromen van een betere toekomst als startpunt voor het trans-
formeren van de wereld, de dialoog als uitwerking van praten over media in gezinnen, en het 
begrip ‘geweld’ in plaats van het door de adviseurs gebruikte ‘schade’. 

Diverse implicaties van deze resultaten voor de adviseringspraktijk worden in het boven-
staande reeds genoemd. Advisering op het gebied van mediaopvoeding zou gebaat zijn bij 
een duidelijkere differentiatie naar leeftijden van jeugdigen. De ene ons bekende begeleidings-
vorm is immers geschikter voor jongere kinderen en de andere voor oudere. Daarnaast zou-
den gegeven adviezen beter onderbouwd kunnen worden met informatie die terug te vinden 
is door bijvoorbeeld de gebruikte bronnen te vermelden. Als derde zou in de advisering een 
betere balans gezocht moeten worden tussen kansen en risico’s van mediagebruik. Als laatste 
zou een kritisch-emancipatorische benadering van de pedagogiek deel kunnen uitmaken van 
toekomstige advisering, naast de nu al aanwezige geesteswetenschappelijke en empirisch-
analytische benaderingen. Uit het laatste hoofdstuk blijkt namelijk dat zij invalshoeken biedt 
die met alleen resultaten uit effectstudies en ontwikkelingspsychologie niet kunnen worden 
bereikt. Daarbij kan het stimuleren van bewustwording van de mogelijke invloed van identifi -
catie met personages in adventure/fantasy-verhalen en de voorbeelden die zij geven over hoe 
identiteitsontwikkeling in de adolescentie vorm kan krijgen en hoe zij zich verhouden tot de 
wereld om hen heen, onderdeel gaan uitmaken van programma’s ter bevordering van media-
wijsheid of voorlichtingen en advisering over mediaopvoeding. 

Een andere belangrijke praktische implicatie komt voort uit de conclusie van hoofdstuk 
vijf dat opvoedingsverantwoordelijkheid breed gedragen moet worden. Ouders en andere (pro-
fessionele) opvoeders zoals leerkrachten nemen al een groot deel van deze opvoedingsver-
antwoordelijkheid op zich, met de pedagogische interventies die zij toepassen in het media-
gebruik van (hun) kinderen. Als mediaopvoeding niet vanzelf gaat, moeten ouders onder-
steund (blijven) worden, onder andere door professionals en met betrouwbaar en gedegen 
opvoedadvies. Naast opvoeders en opvoedondersteuners zijn ook mediabedrijven en overhe-
den deels verantwoordelijk voor de wereld waarin jeugdigen opgroeien.

Mediabedrijven zouden meer opvoedingsverantwoordelijkheid kunnen nemen voor de 
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kinderen die hun consumenten zijn en streven naar een balans tussen op winst gerichte 
bedrijfsvoering en het steken van tijd en geld in het versterken van de samenleving. Dit kan in 
de vorm van projecten ter stimulering van mediawijsheid bij jeugdigen, of ter ondersteuning 
van mediaopvoeding door ouders en andere opvoeders. Ook in het aanbieden van hun dien-
sten en in de reclame en marketing die daarbij komen kijken, kunnen bedrijven een bepaalde 
ethische maat hanteren waar zij hiertoe nog niet door regelgeving worden gedwongen. 

Voor overheden ligt er allereerst de taak om de media-industrie voor te schrijven een 
bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dit kan in de vorm van harde 
dwang zoals het stellen van regels en het nemen van maatregelen, maar ook in de vorm 
van zachte dwang door bedrijven met regelgeving te stimuleren niet alleen het eigen winst-
oogmerk, maar ook het welzijn van de samenleving in acht te nemen. Daarnaast kunnen 
overheden doorgaan met de vele projecten die zijzelf aanbieden aan jeugdigen en opvoeders 
om hen te ondersteunen in het zich bewegen in een van media doordrenkte wereld. Op deze 
manier kunnen ouders, andere (professionele) opvoeders, opvoedondersteuners, overheden 
en mediabedrijven opvoedingsverantwoordelijkheid voor mediaopvoeding met elkaar delen. 
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Dit proefschrift gaat over mediaopvoeding en de verschillende spelers die hierbij zijn betrok-
ken. Dat zijn als eerste kinderen en jongeren met hun veelvuldig mediagebruik. Daarnaast zijn 
er ouders en andere opvoeders die door verschillende pedagogische interventies proberen te 
zorgen dat jeugdigen beschermd worden tegen mogelijk schadelijke media-inhouden en juist 
in aanraking komen met media-inhouden die een positieve invloed kunnen hebben. Als deze 
opvoeders tegen problemen aanlopen in de mediaopvoeding zijn er opvoedondersteuners die 
hulp kunnen bieden. Daarnaast gaan vanaf een bepaalde leeftijd leeftijdsgenoten intervenië-
ren in elkaars mediagebruik. 

De centrale vraagstelling van dit proefschrift luidt: Hoe kan in de opvoeding worden 
omgegaan met het mediagebruik van jeugdigen? Deze vraag is onderverdeeld in vier op elkaar 
voortbouwende deelvragen. Elke deelvraag heeft een eigen methodologie waarvoor kwantita-
tieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn gebruikt.  De wetenschapsgebieden die in dit 
proefschrift zijn vertegenwoordigd zijn (wijsgerige) pedagogiek, ontwikkelingspsychologie en 
communicatiewetenschappen.

Deelvragen en methoden
De eerste deelvraag is onderzocht in hoofdstuk twee en luidt: Waarop is advisering op het 
gebied van mediaopvoeding gebaseerd? Voor het beantwoorden van deze vraag is gebruik 
gemaakt van inhoudsanalyse van 62 bronnen met advisering aan ouders en/of pedagogische 
professionals. Deze bronnen waren Nederlandstalige brochures, websites, boeken, posters en 
een onderzoeksrapport, die zijn geanalyseerd op inhoudelijke adviezen, aandacht voor prak-
tische pedagogische aspecten als opvoedingsdoelen en -middelen, en onderbouwing van de 
advisering. Om meer te weten te komen over hun pedagogische visies zijn vervolgens inter-
views gehouden met zes auteurs van advisering. Hierbij is gebruik gemaakt van half gestruc-
tureerde interviews met een topiclijst, waarbij is gekeken naar visies op kinderen, opvoeders, 
(media)opvoeding, advisering en de maatschappij. 

Na afronding van het onderzoek naar de eerste deelvraag is besloten het onderzoek toe 
te spitsen op een bepaalde leeftijdscategorie, een van de seksen en een specifi eke vorm van 
media, namelijk vrouwelijke adolescenten en hun gebruik van razend populaire adventure/
fantasy-verhalen. De tweede deelvraag is onderwerp van hoofdstuk drie en luidt: Wat is het 
mediagebruik van meisjes vanaf 12 jaar en hoe worden zij in dit gebruik begeleid door ande-
ren? Deze vraag is onderzocht door middel van een online survey met kwantitatieve en kwa-
litatieve elementen. Daarin hebben 912 jongvolwassen vrouwen tussen 21 en 25 jaar oud 
retrospectief inzicht gegeven in hun interesse in adventure/fantasy-verhalen gedurende hun 
middelbare schooltijd en studietijd, in de redenen die zij daarvoor hadden, in de personages 
uit deze verhalen met voor hen een speciale betekenis, en in de wijze waarop zij de verhalen 
samen beleefden met hun ouders, broers, zussen en leeftijdsgenoten. 

De derde deelvraag staat beschreven in hoofdstuk vier en luidt: Welke discoursen op het 
gebied van representaties van de wereld, identiteitsontwikkeling en sociale relaties komen 
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naar voren in drie populaire adventure/fantasy-verhalen? Er is gebruik gemaakt van kritische 
discoursanalyse om te bekijken wat voor voorbeelden de drie hoofdpersonen uit de in hoofd-
stuk drie gevonden top van drie meest gelezen en bekeken adventure/fantasy-verhalen geven 
aan hun lezers wat betreft de manier waarop zij hun identiteit vormgeven en hoe dit zich ver-
houdt tot gangbare opvattingen daarover in de ontwikkelingspsychologie. Deze personages 
zijn Harry Potter uit de Harry Potter boekenreeks, Katniss Everdeen uit de The Hunger Games 
trilogie en Bella Swan uit de Twilight sage.

De vierde en laatste deelvraag, onderwerp van hoofdstuk vijf, luidt: Hoe kan in de opvoe-
ding worden omgegaan met het mediagebruik van jeugdigen op basis van inzichten uit de 
kritische pedagogiek? Deze deelvraag is beantwoord door middel van fi losofi sche theorievor-
ming op basis van refl ecties op het vraagstuk van mediaopvoeding met behulp van klassieke 
inzichten uit de pedagogiek van Paulo Freire. Hiervoor is gekeken naar thema’s uit de eerste 
vier hoofdstukken, en naar praktijkvoorbeelden in de vorm van stemmen van de verschillende 
spelers die te maken hebben met mediaopvoeding en adventure/fantasy-verhalen. Als eerste 
waren dit jongeren die de verhalen van Harry Potter aangrijpen om te strijden tegen misstan-
den in de echte wereld. Als tweede kwamen een docente, ouders en bloggers aan het woord 
die elk hun eigen kijk hebben op de kansen die The Hunger Games bieden voor het versterken 
van mediawijsheid ten opzichte van de risico’s. Als laatste lieten ouders, wetenschappers en 
adviseurs zich horen over genderrepresentaties en seksualisering in verhalen als Twilight.

Bevindingen
Een belangrijke bevinding van de voor de eerste deelvraag geanalyseerde bronnen met advi-
sering is dat van de drie vormen van begeleiding zoals uitgewerkt in de parental mediation 
theorie actieve begeleiding in de vorm van het bewust maken van jeugdigen of het aangaan 
van gesprekken en restrictieve begeleiding zoals het maken van afspraken en het stellen van 
regels even vaak werden geadviseerd aan ouders en professionals. De derde vorm, gezamen-
lijk gebruik, werd amper geadviseerd. Actieve en restrictieve begeleiding werden daarnaast 
even vaak geadviseerd aan opvoeders van jongere als van oudere kinderen, terwijl uit onder-
zoek is gebleken dat met het stijgen van de leeftijd restrictieve begeleiding voor jeugdigen 
minder effectief wordt en soms zelfs averechts kan werken. 

Praktische pedagogische aspecten zoals opvoedingsdoelen en middelen om die doe-
len te bereiken werden gevonden in bijna alle onderzochte bronnen. Daarbij werden echter 
nauwelijks theorieën in de vorm van visies van pedagogen genoemd. Onderbouwing werd 
het meest gegeven met resultaten van effectstudies of van studies uit de toegepaste ontwik-
kelingspsychologie. Deze onderbouwing was vooral te vinden in de boeken en in het onder-
zoeksrapport. In veel gevallen, met name in brochures en websites en op posters, kon niet 
worden achterhaald waar deze informatie vandaan komt. 

Ook in de interviews kwamen geen visies of theorieën van pedagogen naar voren waarop 
de auteurs van advisering zich baseerden. Geen van de geïnterviewden had zelf een peda-
gogische achtergrond. Wel gaven de geïnterviewden hun eigen, door de jaren heen ontwik-
kelde visies op (media)opvoeding, die veel overeenkomsten vertoonden met de geesteswe-
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tenschappelijke en empirisch-analytische benaderingen van pedagogiek, maar weinig met de 
kritisch-emancipatorische benadering. Opmerkelijk, tot slot, was dat in de schriftelijke advise-
ring veel aandacht werd besteed aan de risico’s van mediagebruik en het vermijden daarvan, 
terwijl in de interviews juist de mogelijkheden en positieve kanten van mediagebruik voor 
jeugdigen werden benadrukt. 

Uit de survey die werd afgenomen voor de beantwoording van deelvraag twee kwamen 
drie titels naar voren als de absolute favorieten: Harry Potter, The Hunger Games en Twilight. 
Clustering van 26 redenen waarom deze verhalen werden gelezen en bekeken door middel van 
factoranalyse, leverde vier verschillende motieven op. Als belangrijkste motief werd genoemd 
dat deze verhalen afl eiding bieden. De verhalen samen kunnen beleven met anderen en de 
interessante gehanteerde stijl stonden samen op de tweede plaats. Inspiratie opdoen was de 
minst belangrijke reden. In een open antwoordveld noemden de respondenten vervolgens nog 
als redenen zich te kunnen onderdompelen in fantasiewerelden, de eigen fantasie te kunnen 
gebruiken en een specifi eke voorkeur te hebben voor dit genre. Ook het feit dat zij binnen dit 
genre vooral gericht waren op het inhoudelijke verhaal werd genoemd. 

Personages met een voor de respondenten speciale betekenis kwamen voorname-
lijk uit de top drie van meest populaire titels en waren vooral vrouwelijke hoofdpersonen. 
Gelijkenisidentifi catie en wensidentifi catie waren de meest voorkomende manieren waarop 
de respondenten zich verhielden tot deze vrouwelijke personages. Voor het mannelijke perso-
nage Harry Potter ervaarde men voornamelijk een gevoel van vriendschap, hoewel ook wens-
identifi catie voorkwam. Voor de meeste respondenten hebben deze personages ook vandaag 
de dag nog een speciale betekenis en blijven zij dezelfde functies vervullen. 

Respondenten hadden rond de adventure/fantasy-verhalen de meeste interactie met leef-
tijdsgenoten, gevolgd door interactie met ouders en broers en zussen. Bevestigende actieve 
begeleiding zoals praten over de mooie inhoud of het aan elkaar aanbevelen van titels kwam 
het meest voor. Deze vorm van begeleiding werd vooral gegeven door vrienden en vriendinnen 
en in mindere mate door broers, zussen en ouders. Ook afwijzende actieve begeleiding zoals 
het afkeuren van de inhoud of het geven van negatief commentaar kwam voor, wederom het 
meest van leeftijdgenoten, gevolgd door broers, zussen en ouders. Het minst kwam restric-
tieve begeleiding voor, zoals afspraken maken of regels stellen over wat wel en niet beke-
ken of gelezen mag worden. Deze vorm van begeleiding werd vooral door ouders toegepast, 
maar kwam ook voor onder vrienden, vriendinnen, broers en zussen. Hoewel leeftijdsgenoten 
een belangrijke rol spelen in de consumptie van adventure/fantasy-verhalen, blijven dus ook 
ouders in beeld. Leeftijdsgenoten vervangen ouders niet, maar komen eerder naast hen staan. 

Voor hoofdstuk vier is onderzocht hoe drie hoofdpersonen, namelijk Harry Potter uit 
Harry Potter, Katniss Everdeen uit The Hunger Games en Bella Swan uit Twilight hun identiteit 
vormgeven. De adolescentie is een fase waarin identiteitsontwikkeling een belangrijke plaats 
heeft en niet alleen zijn de hoofdpersonen uit deze verhalen adolescenten, dat geldt ook voor 
veel van hun lezers. Zij groeien op met deze verhalen, identifi ceren zich met de hoofdperso-
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nen en nemen een voorbeeld aan hun keuzes. De drie onderzochte hoofdpersonen geven elk 
op hun eigen manier vorm aan hun identiteit: Harry Potter door acceptatie, Katniss Everdeen 
door zelfonderzoek en Bella Swan door identifi catie. Daarbij laat alleen Katniss in The Hunger 
Games zien hoe identiteitsformatie kan plaatsvinden door eerst te exploreren en pas na een 
aantal cycli van heroverweging en vanuit zelfverkozen kernwaarden keuzes te maken voor 
vastere bindingen en daarmee een stabiel gevoel van identiteit te bereiken. 

Kijkend naar de bredere context waarin de verhalen zich afspelen blijkt dat Harry en 
Katniss de status-quo van onderdrukking die hun werelden kenmerkt niet accepteren. Zij strij-
den voor een betere wereld, waarin men vrij is om het eigen leven vorm te geven en zijn bereid 
zichzelf daarvoor op te offeren. Bella’s reis staat juist los van de wereld waarin zij leeft. Zij 
houdt zich niet bezig met de grote verschillen in kansen en middelen om haar heen en kiest 
binnen deze context voor zichzelf een positie uit met de grootst mogelijke macht en de minste 
beperkingen.

Het hoofdthema van hoofdstuk vijf is opvoedingsverantwoordelijkheid in een wereld die 
doordrenkt is van media. Dit thema wordt besproken in relatie tot bewustwording van identifi -
catie met de hoofdpersonen van de in hoofdstuk vier geanalyseerde adventure/fantasy-verha-
len. Vanuit de pedagogiek van Freire wordt beargumenteerd dat in de mediaopvoeding verant-
woordelijkheid voor het opgroeien van jeugdigen breder dan alleen door opvoeders gedragen 
moet worden. Verder wordt bepleit om de begrippen mediawijsheid en mediaopvoeding aan 
te vullen met het kritisch-pedagogische doel van de ontwikkeling van kritisch bewustzijn. De 
balans tussen vrijheid en autoriteit wordt gebruikt om de pedagogische relatie gelijkwaardi-
ger te maken in die zin dat ouders en jeugdigen in mediagebruik samen ontdekken en leren. 
Opvoedingsverantwoordelijkheid blijft echter primair een zaak van volwassenen, ouders en 
andere opvoeders, terwijl jeugdigen met het stijgen van hun leeftijd langzaamaan meer ver-
antwoordelijkheid op zich kunnen nemen voor de eigen vorming en de wereld om hen heen.

Met enkele praktijkvoorbeelden, te weten verschillende stemmen van betrokkenen in het 
veld van de mediaopvoeding die te maken hebben met de drie adventure/fantasy-verhalen, 
wordt duidelijk dat de inzichten uit de pedagogiek van Freire een ander licht kunnen werpen 
op bewustwording van identifi catie met hoofdpersonen. Verhalen lezen die resoneren met 
de eigen leefwereld doet literatuuronderwijs tot leven komen, lesgeven wordt het aanleren 
van leren in tegenstelling tot kennisoverdracht, de problematiserende methode kan gebruikt 
worden om mediawijsheid aan te leren, het begrip marginalisatie blijkt een legitimering van 
zorgen over genderrepresentaties en seksualisering in adventure/fantasy-verhalen, hopen 
op en dromen van een betere toekomst wordt het startpunt voor het transformeren van de 
wereld, de dialoog kan gebruikt worden voor gesprekken over media in gezinnen, en het begrip 
‘geweld’ is een bruikbaar alternatief voor het begrip ‘schade’ als het gaat om media-inhouden.

Aanbevelingen
Op basis van de resultaten uit dit onderzoek zijn verschillende aanbevelingen voor de advise-
ringspraktijk geformuleerd. Advisering op het gebied van mediaopvoeding is gebaat bij een 
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duidelijke differentiatie naar leeftijden van jeugdigen, een sterke onderbouwing met informa-
tie die terug te vinden is door vermelding van gebruikte bronnen, en een balans tussen aan-
dacht voor kansen en risico’s van mediagebruik. Daarnaast zou een kritisch-emancipatorische 
benadering van de pedagogiek toekomstige advisering en programma’s ter bevordering van 
mediawijsheid kunnen verrijken. Daarbij kan meer aandacht gegeven worden aan de bevorde-
ring van bewustwording van de mogelijke invloed van identifi catie met personages in adven-
ture/fantasy-verhalen.  

Een laatste aanbeveling komt voort uit de conclusie van hoofdstuk vijf dat opvoedings-
verantwoordelijkheid breed gedragen moet worden. Naast ouders, andere (professionele) 
opvoeders als leerkrachten en opvoedondersteuners zijn ook mediabedrijven en overheden 
mede verantwoordelijk voor de wereld waarin jeugdigen opgroeien. Mediabedrijven zouden 
kunnen streven naar een balans tussen op winst gerichte bedrijfsvoering en het steken van 
tijd en geld in het versterken van de positie van jeugdigen en opvoeders in de samenleving. 
Overheden kunnen, naast het stimuleren van publieke projecten, ook mediabedrijven bewegen 
om meer maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen via wet- en regelgeving en subsidies. 
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Summary

This dissertation is about media education and the participants involved. First of all, these are 
the youngsters who use media frequently. Then there are parents and other educators who 
use various educational interventions to introduce youngsters to media content that can have 
a positive infl uence and hope to protect them from potentially harmful content. If these edu-
cators encounter problems in media education, there are professionals who can provide help. 
Finally, from a certain age, peers increasingly infl uence each other's media use.

The central question of this dissertation is: How can youngsters’ media use be guided 
by educators? This question is divided into four consecutive research questions. Each of 
these has its own methodology for which quantitative and qualitative research methods were 
applied. The scientifi c fi elds represented in this dissertation are (philosophy of) education, 
developmental psychology and communication sciences.

Research questions and methods
The fi rst research question was examined in chapter two and reads: What is advice on media 
education based on? To answer this question, qualitative content analysis was used of 62 
sources containing advice to parents and/or pedagogical professionals. These sources 
were Dutch books, brochures, websites, posters and a research report, which were analysed 
for advice given, attention to practical pedagogical aspects such as educational goals and 
means to reach those goals, and substantiation of the advice. To fi nd out more about their 
pedagogical visions, interviews were then conducted with six authors of advisory texts. Semi-
structured interviews were held based on a topic list, containing questions about their views 
on children, educators, (media) education, advice and society.

After completing research on the fi rst research question, it was decided to narrow the 
subsequent research down to a certain age group, one of the sexes and a specifi c form of 
media, namely adolescent females and their use of extremely popular adventure/fantasy sto-
ries. The second research question is the subject of chapter three and reads: What is the 
media use of girls from the age of 12 and how are they guided by others in this use? This 
question was investigated by means of an online survey with quantitative and qualitative ele-
ments. In this survey, 912 young adult women between the ages of 21 and 25 gave retrospec-
tive insight into their interest in adventure/fantasy stories during their high school and college 
years, into the reasons for this interest, into the characters in these stories with special signi-
fi cance for them, and into the way they experienced these stories together with their parents, 
brothers, sisters and peers.

The third research question is described in chapter four and reads: Which discourses in 
the areas of representations of the world, identity development and social relations emerge 
in three popular adventure/fantasy stories? Critical discourse analysis was used to determine 
what examples the three main characters from the top three most read and viewed adventure/
fantasy stories found in chapter three give to their readers in terms of how they shape their 
identities and how this relates to current views on this in developmental psychology. These 
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characters are Harry Potter from the Harry Potter book series, Katniss Everdeen from The 
Hunger Games trilogy and Bella Swan from the Twilight saga.

The fourth and fi nal research question, subject of chapter fi ve, reads: How can youngsters’ 
media use be handled based on insights from critical pedagogy? This research question was 
answered by means of philosophy of education based on refl ections on media education 
using classical insights from Paulo Freire's educational theory. Themes from the fi rst four 
chapters were refl ected on, and practical examples were used in the form of voices from 
the various players in the fi eld of media education and adventure/fantasy stories. First of all, 
these were young people who use the stories of Harry Potter to fi ght against wrongdoing in 
the real world. Secondly, the views of a teacher, parents and bloggers are presented on the 
opportunities that The Hunger Games offer to strengthen media literacy in relation to the risks. 
Finally, parents, scientists and advisers speak about gender representations and sexualisa-
tion in stories like Twilight.

Findings
Analyses of the sources of advice for the fi rst research question showed that of the three 
forms of mediation elaborated in the parental mediation theory, active mediation in the form 
of raising awareness among young people and entering into conversations on the one hand 
and restrictive mediation such as making appointments and rules on the other were equally 
often advised to parents and professionals. The third form, co-use, was rarely suggested. In 
addition, active and restrictive mediation were advised to educators of younger and older 
children equally often, even though research has shown that as age increases, restrictive 
mediation becomes less effective and sometimes even counterproductive.
Practical pedagogical aspects such as educational goals and means to achieve those goals 
were found in almost all sources studied. However, theories in the form of views of educa-
tionalists were hardly mentioned. Most substantiation came from results of effect studies 
or studies from applied developmental psychology. Substantiation was mainly found in the 
books and in the research report. In many cases, particularly in brochures and websites and 
on posters, it was not possible to trace what the information provided was based on.

In the interviews, no views or theories of educationalists emerged on which the advisory 
authors relied. None of the interviewees had a pedagogical background. The interviewees 
did describe their own visions of (media) education developed over the years, which showed 
many similarities with the humanities and empirical analytical approaches to pedagogy, but 
little with the critical emancipatory approach. Finally, it was remarkable that in the written 
advice much attention was paid to the risks of media use and the need to avoid them, whereas 
the interviews emphasized the possibilities and positive sides of media use for youngsters.

From the survey conducted to answer the second research question, three titles emer-
ged as the absolute favourites: Harry Potter, The Hunger Games and Twilight. A total of 26 
reasons why these stories were read and viewed were clustered through factor analysis and 
yielded four different motives. The main motive was that these stories provide distraction. 
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Being able to experience the stories together with others and the interesting style used shared 
second place. Gaining inspiration appeared to be the least important motive. In an open ans-
wering fi eld, respondents also mentioned being able to immerse themselves in fantasy worlds, 
using their own fantasy and having a specifi c preference for this genre. Also, the fact that within 
this genre respondents mainly focused on the substantive story was mentioned.

Characters with special signifi cance for the respondents were mainly found in the top 
three most popular titles. Predominantly, they were female protagonists. Parable identifi cation 
and wishful identifi cation were the most common ways in which respondents related to these 
female characters. For the male character Harry Potter they mainly experienced feelings of 
friendship, although wishful identifi cation also occurred. For most respondents, these charac-
ters still have a special meaning today and continue to perform the same functions.

Respondents indicated that they had most interaction around the adventure/fantasy sto-
ries with peers, followed by interaction with parents and siblings. Affi rmative active mediation 
such as talking about the beautiful content or recommending titles to each other was most 
common. This form of mediation was mainly given by friends and to a lesser extent by bro-
thers, sisters and parents. Dissenting active mediation, such as disapproval of the content 
or negative comments, was also given mostly by peers, followed by brothers, sisters and 
parents. Restrictive mediation occurred the least, such as making agreements or setting rules 
about what can and cannot be viewed or read. This form of mediation was mainly given by 
parents, but also occurred among friends, brothers and sisters. Although peers play an impor-
tant role in the consumption of adventure/fantasy stories, parents also stay involved. Peers do 
not replace parents, but rather play complementary roles.

Chapter four explored how three main characters, Harry Potter from Harry Potter, Katniss 
Everdeen from The Hunger Games and Bella Swan from Twilight, shape their identities. 
Adolescence is a phase in which identity development has an important place and not only 
are the main characters in these stories adolescents, so are many of their readers. They grow 
up with these stories, identify with the main characters and follow the example of their choi-
ces. Each of the three main characters studied shape their identities in their own way: Harry 
Potter by acceptance, Katniss Everdeen by self-examination and Bella Swan by identifi cation. 
Only Katniss, in The Hunger Games, shows how a stable sense of identity that is based on 
self-chosen core values can be achieved through exploration and making increasingly strong 
commitments after a number of cycles of reconsideration. 

Regarding the broader context in which these stories take place, it appears that Harry 
and Katniss do not accept the status quo of oppression that characterizes their worlds. They 
fi ght for a better world, in which people are free to shape their own lives and are prepared 
to self-sacrifi ce for the greater good. Bella's journey is separate from the world in which she 
lives. She is not concerned with the large differences in opportunities and means around her 
and within this context she chooses a position for herself with the greatest possible power 
and the fewest restrictions.
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The main theme of chapter fi ve is parenting responsibility in a world saturated with media. 
This theme is discussed in relation to awareness of identifi cation with the main characters 
of the adventure/fantasy stories analysed in chapter four. It is argued from Freire's pedagogy 
that in media education not only parents and other educators should take responsibility for 
youngsters growing up. It is suggested that the concepts of media literacy and media educa-
tion be enhanced with the critical pedagogical goal of the development of critical awareness. 
The balance between freedom and authority is used to make the pedagogical relationship 
more equal in the sense that in their media use parents and young people discover and learn 
together. Parenting responsibility, however, remains primarily a matter for adults, parents and 
other educators, while youngsters can gradually assume more responsibility for their own 
education and the world around them as they grow older.

With a few practical examples, namely the different voices of those involved in the fi eld 
of media education related to the three adventure/fantasy stories, it becomes clear that the 
insights from Freire's pedagogy can shed a different light on awareness of identifi cation with 
main characters. Reading stories that resonate with one's own world brings literary education 
to life. Teaching evolves from transferring knowledge to showing how to learn. The method 
of problem-posing can be used to teach media literacy, the concept of marginalization helps 
legitimize concerns about gender representations and sexualisation in adventure/fantasy sto-
ries. Hoping for and dreaming of a better future becomes the starting point for transforming 
the world, dialogue can be used for conversations about media in families, and the term 'vio-
lence' is a useful alternative to the term 'damage' when it comes to media content.

Recommendations
Based on the results of this study, various recommendations for advisory practice were for-
mulated. Advice in the fi eld of media education benefi ts from clear differentiation according 
to the ages of youngsters, from strong substantiation with information that can be found by 
citing the sources used, and from a balance identifying both opportunities and risks of media 
use. In addition, a critical emancipatory approach to pedagogy could enrich future advice and 
programs to promote media literacy. More awareness is suggested of the possible infl uence 
on youngsters of identifi cation with characters in adventure/fantasy stories.

A fi nal recommendation stems from the conclusion of chapter fi ve that parenting res-
ponsibility must be broadly supported. In addition to parents, professional educators such as 
teachers, media companies and governments are jointly responsible for the world in which 
youngsters grow up. Media companies could strive for a balance between profi t-oriented busi-
ness operations and investing time and money in strengthening the position of youngsters 
and educators in society. Apart from stimulating public projects, governments can encourage 
media companies to take more social responsibility by legislation and regulations as well as 
carefully oriented subsidies.
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Over de auteur

Marika Curganov (1984) is geboren en getogen in Groningen. Daar behaalde zij in 2002 
haar diploma voortgezet onderwijs aan het Praedinius Gymnasium, waarna zij Algemene 
Pedagogische Wetenschappen ging studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij rondde 
deze studie cum laude af in 2008, met als specialisatie Jonge kind & jeugd en met extra vakken 
uit de studierichting Onderwijskunde. In 2009 ging zij werken bij Hogeschool Windesheim, 
eerst als docent bij de opleiding Pedagogiek, later als onderzoeker, maar altijd met minstens 
één been stevig in het onderwijs. Dit bestond onder andere uit het verzorgen van gastcolleges 
en trainingen, het ontwikkelen van onderwijs en een visie op praktijkonderzoek, het stimuleren 
van internationalisering in het hoger beroepsonderwijs, en het begeleiden van afstudeeronder-
zoeken. De kers op de taart was het mede ontwikkelen van een internationale minor Children 
& Media. 

Sinds 2014 werkt zij bij de opleiding Social Work en het lectoraat Jeugd & Media aan 
haar proefschrift over mediaopvoeding van oudere jeugdigen, in samenwerking met de 
Rijksuniversiteit Groningen. Daarbij werd zij begeleid door promotor Jeroen Dekker en copro-
motoren Wilna Meijer en Peter Nikken. Tijdens dit traject gaf Marika presentaties op (inter-
nationale) congressen in o.a. San Diego, Milaan en Turku over onderwijs en onderzoek bin-
nen het thema mediaopvoeding, en verzorgde zij gastcolleges bij de bachelor Pedagogische 
Wetenschappen en de master Education in Culture bij de Rijksuniversiteit Groningen. Ook 
creëerde zij deelonderzoeken binnen haar promotieonderzoek waarop vierdejaars studenten 
van Hogeschool Windesheim konden afstuderen. 
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Noten

 ¹  Het woord ‘begeleiding’ wordt gebruikt als verta-
ling van het Angelsaksische mediation. 

 ²  De zes onderzoekers die hebben meegewerkt 
aan dit onderzoek waren vierdejaars studenten van 
de hbo-opleiding Pedagogiek bij de Christelijke 
Hogeschool Windesheim in Zwolle. 

 ³  In bijlage A is de volledige lijst van geanaly-
seerde bronnen opgenomen. 

 4  Een van deze auteurs was Peter Nikken, tevens 
copromotor van dit proefschrift. 

 5  In bijlage E is een tabel te vinden met alle 
genoemde adviezen. 

 6  In de verschillende deelonderzoeken zijn niet 
geheel dezelfde defi nities gehanteerd voor de con-
text en milieus. Daarom is ervoor gekozen deze in 
de beschrijving van de resultaten samen te nemen. 

 7  Er is een grote overlap zichtbaar tussen de 
inhoudelijke adviezen uit de voorgaande paragraaf 
en opvoedingsmiddelen als onderdeel van het 
praktisch pedagogische gehalte van advisering. 
Daarom wordt de beschrijving van middelen in 
deze paragraaf beperkt tot de kernpunten. 

 8  In bijlage F is de volledige vragenlijst te vinden. 

 9   Het woord ‘begeleiding’ wordt, evenals in het 
voorgaande hoofdstuk, gebruikt als vertaling van 
het Angelsaksische mediation, omdat de letterlijke 
vertaling naar ‘mediatie’ in het Nederlands een 
andere betekenis zou krijgen. ‘Begeleiding’ wordt 
dus opgevat als een vorm van ondersteuning bij 
mediagebruik. Als het gaat om ouders heeft dit 
begeleiden een opvoedkundige functie en als het 
gaat om leeftijdsgenoten een meer socialiserende. 

 ¹0  Om vast te kunnen stellen welke vragenlijsten 
wel of niet oprecht zijn ingevuld, is een neptitel 
(Out in Daylight/Dageraad) toegevoegd aan de lijst 
met titels. 

 ¹¹  Zie bijlage G voor de volledige vragenlijst. 

 ¹²  Zie bijlage H voor de volledige factoranalyse. 

 ¹³  Zie bijlage I voor de volledige factoranalyse. 

 ¹4  Hierbij geldt dat ‘bewonderenswaardige eigen-
schappen’ is opgevat als een vorm van wens-
identifi catie, maar dat ook te beargumenteren valt 
dat het gaat om affectie of bewondering zonder 
identifi catie. 

 ¹5  Binding wordt in de ontwikkelingspsychologie 
van de adolescentie standaard gebruikt als verta-
ling van het Engelse ‘commitment’. Het gaat hier-
bij om het maken van keuzes uit de veelheid van 
mogelijkheden die tijdens de adolescentie al dan 
niet door middel van exploratie zijn onderzocht. 
Nadere uitleg van deze begrippen is te vinden in 
het theoretisch kader van paragraaf 4.2. 

 ¹6  Deze boekenserie kreeg in de Nederlandse 
vertaling de titel De Hongerspelen. 

 ¹7  Volgens Risko (2012) moeten hoofdpersonen 
van young adult fi ction worden  beschouwd bin-
nen de structuur waarin zij leven, omdat deze van 
invloed is op de keuzes die zij maken.  

 ¹8 Volgens Chappell (2008) biedt het afbreken van 
dit dualistische beeld de kinderen in het verhaal 
de ruimte om de macht te grijpen en hun plaats 
in de wereld te claimen. Bousquet (2009) ziet iets 
heel anders, namelijk een bepaalde moeheid in 
het goed/kwaad debat aan het einde van de boe-
kenreeks. Dan ontstaat er een grijs gebied.

 ¹9  Het thema zuiver toverbloed is door de reeks 
heen blijven spelen en komt op dit punt tot een 
climax als dooddoeners tovenaars die niet van 
zuiver bloed zijn verbieden te toveren en weren uit 
de toverwereld. De betekenis van deze verhaallijn 
is o.a. in kaart gebracht door Lyubansky (2006).

 ²0  In de boekenreeks is het Perkamentus die dit 
zegt in Harry Potter en de Geheime Kamer. 

 ²¹  In de verfi lming (Heyman, Barron & Yates, 2009)
wordt hij hiervoor niet geprezen door Ron’s familie 
maar door Perkamentus. 

 ²² Dit interview is niet opgenomen in de verfi lming 
(Heyman, Barron & Yates, 2007). Wel wordt getoond 
dat mensen langzaam in Harry gaan geloven. 

 ²³  Evans (2005) beschrijft hoe Harry de vraag ‘wie 
ben ik?’ beantwoordt door middel van het afl eg-
gen van een mannelijke spirituele reis, ook wel de 
reis van wijsheid. 
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 ²4  Volgens Noel-Smith (2001) zitten alle slechte 
kanten van Harry in Voldemort. Dit is een fantasie-
oplossing van het confl ict tussen het freudiaanse 
genotsprincipe en de realiteit. 

 ²5  Het verslaan van Voldemort staat in de ogen 
van Rosegrant (2009) gelijk aan het verslaan 
van het narcisme in Harry zelf. Dit is een andere 
belangrijke taak in de adolescentie. 

 ²6  Volgens Hook (2006) geeft deze acceptatie 
Harry een doel in zijn leven. 

 ²7  Volgens Piippo (2009) zoekt Harry eerst naar 
zijn afkomst om zijn identiteit te bepalen en maakt 
hij zich daarna los van zijn ouders en vrienden om 
te kunnen individualiseren. 

 ²8  Provenzano en Heyman (2006) zien een aan-
tal beschermende factoren die ervoor hebben 
gezorgd dat deze mishandeling Harry niet heeft 
verwoest: zijn temperament, een eerste liefdevolle 
veilige omgeving bij zijn ouders, een academische 
omgeving die past bij zijn behoeften en onder-
steunende mentoren. 

 ²9  Perkamentus lijkt in de verfi lming (Heyman et 
al., 2009) veel minder gewond en verzwakt. 

 ³0  Van dit achtergrondverhaal is weinig opgeno-
men in de verfi lming (Heyman, Barron, Rowling 
& Yates, 2010). Ook Harry’s groeiende twijfel aan 
Perkamentus is niet zichtbaar. 

 ³¹  Appelbaum (2009) noemt deze mogelijkheid om 
zich te kunnen afzetten een noodzakelijk aspect 
van een liberating pedagogy, waarin de leerling 
leert op eigen benen te staan. 

 ³²  In de verfi lming (Heyman et al., 2007) werd 
Sneep alleen gepest door Harry’s vader. 

 ³³  De manier waarop hij deze kwaadheid naar Ron 
en Hermelien uit is sterk afgezwakt in de verfi l-
ming (Heyman et al., 2007). 

 ³4  Mayes-Elma (2006) ziet de intelligentie van 
Hermelien, die dit zelf bagatelliseert, als de enige 
eigenschap waarmee zij agency vertoont. Op andere 
thema’s ziet ze weinig agency bij Hermelien en 
andere vrouwen in de serie en worden traditionele 
genderrollen binnen het patriarchale systeem 
vooral bevestigd. Daarnaast wordt intelligentie bij 
vrouwen in de boekenserie negatief gepresenteerd 

en belachelijk gemaakt. Heilman en Donaldson 
(2009) voegen hieraan toe dat het intellect van 
Hermelien de avonturen van Harry dient en dat zij 
ondergeschikt is aan Ron. 

 ³5  In het laatste geval is het Ginny die Harry ver-
zorgt in de verfi lming (Heyman et al., 2009), niet 
Hermelien. 

 ³6  Het feit dat Ron en Hermelien klassenoudste 
worden is niet in de verfi lming (Heyman et al., 
2007) opgenomen. 

 ³7  In de verfi lming (Heyman & Newell, 2005) is 
deze gift achterwege gelaten. 

 ³8  In de verfi lmingen is elke vorm van romantiek 
zeer sterk aangezet. 

 ³9  In de verfi lming (Heyman et al., 2007) is het Cho 
zelf die de SvP verlinkt. Later blijkt dat ze hiertoe 
is gedwongen onder invloed van Veritaserum 
(waarheidsdrank). 

 40  Volgens Heilman en Donaldson (2009) is Ginny 
in eerste instantie het archetype zwak meisje en 
ziet Harry haar pas staan als ze jongensachtig 
blijkt te zijn. 

 4¹  Het verloop van de relatie tussen Harry en Ginny 
wordt heel anders geportretteerd in de fi lms. Al 
in het begin van Harry Potter and the Halfblood 
Prince (Heyman et al., 2009) wordt een romanti-
sche interesse gesuggereerd. Ook maakt Harry 
het niet uit. Wel blijft hun relatie, in tegenstelling 
tot in het boek, tot het einde van de fi lm geheim. 

 4²  Dobby speelt slechts een kleine rol in de laatste 
drie boeken en is daarom buiten de analyse van 
Harry's vrienden gehouden. In de laatste vier fi lms 
komt Dobby amper voor. 

 4³  Ook Remus Lupos is hierbij, maar omdat deze 
slechts een kleine rol speelt in de laatste drie boeken is 
hij buiten de analyse van ouderfi guren gehouden. 

 44  Volgens Nguyen (2011) wordt in de boekenserie 
een ongezond beeld geschetst van omgaan met 
verlies, namelijk door wraak te nemen en aan verlo-
ren objecten vast te houden. Taub en Servaty-Seib 
(2009) vinden juist dat er een accuraat en inzich-
telijk beeld wordt geschetst van haar rouw. Ook 
Hook (2006) vindt positieve boodschappen over 
rouw en verlies in de boeken. Zij beschrijft hoe 
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Harry elke keer sterker uit verdriet komt door de 
betekenis en mooie kanten van verlies in te zien. 
Hij integreert deze inzichten in wie hij is. Hij leert 
te vertrouwen en ontwikkelt compassie. Kortom, 
rouw transformeert hem. 

 45  Dit afzonderen is volgens Thunnissen (2010) 
een poging te vluchten voor existentiële isolatie. 
Goodfriend (2006) ziet onder andere het feit dat 
Harry geen band heeft met zijn ouders of anderen 
en dat hij onverschillig is naar potentiële romanti-
sche partners als kenmerken van een ontwijkende 
hechtingstijl. 

 46  In de verfi lming (Heyman, Barron, Rowling & Yates, 
2011) accepteert Harry de hulp van de SvP direct.  

 47  In de fi lmreeks zegt Ron dit in Harry Potter and 
the Order of the Phoenix (Heyman et al., 2007). 

 48  In de verfi lming komt Harry Ron en Hermelien 
tegen en neemt afscheid (Heyman, et al., 2011). 

 49  Thunnissen (2010) ziet een aantal scripts uit-
gewerkt in de boekenserie, waaronder een script 
over de dood. Doordat zijn ouders door Voldemort 
zijn vermoord, hebben ze Harry het script meege-
geven dat ook hij door dezelfde zal worden ver-
moord. Het antiscript is eveneens dood te moeten 
gaan om de band met Voldemort te verbreken. De 
levensbevestigende bescherming van zijn ouders 
maakt dat hij kiest voor de optie dat zijn dood zal 
leiden tot vrijheid. 

 50  Kornfeld en Pronthro (2009) merken op dat 
Harry pas aan het einde van de boekenserie geen 
buitenstaander meer is. Tot die tijd is zijn reis 
een zoektocht naar zijn eigen identiteit die werd 
mogelijk gemaakt door de bescherming van al zijn 
surrogaatfamilies. 

 5¹  De profetie is in de verfi lming (Heyman et al., 
2007) sterk gesimplifi ceerd.  

 5²  De keuze voor deze naam wordt niet uitgelegd 
in de trilogie, maar Ratcliffe (2012) speculeert in 
haar blog dat deze naam verwijst naar de soorten 
honger die heersen in Panem: de verhongerde
inwoners van de districten en kinderen in de arena,
 de bloeddorst van de heersers en de manier 
waarop zij honger gebruiken als machtsmiddel. 
Vanaf hun 12de tot en met hun 18de doen kinderen 
uit Panem mee in de loterij van de Hongerspelen 

die de ‘boete’ wordt genoemd. 

 5³  In de verfi lmingen is nadrukkelijk gekozen voor 
een breder perspectief dan alleen vanuit de hoofd-
persoon. Deze keuze heeft geleid tot grotere rollen 
voor onder andere president Snow en hoofdspel-
maker Seneca Crane. De kijker krijgt op die manier 
inzicht in de motivaties achter hun acties. 

 54  Avoxen komen voor in de verfi lmingen, maar het 
fenomeen wordt niet uitgelegd. 

 55  Deze hoge mate van discipline en controle 
in District 13 is afgezwakt in de verfi lming 
(Jacobson, Kilik & Lawrence, 2014). 

 56  Zie ook Wezner (2012), Mortimore-Smith (2012) 
en Day (2012), die beschouwen hoe Katniss groeit 
van passieve overlever naar actieve rebel. 

 57  Deze gift is achterwege gelaten in de verfi lming 
(Jacobson, Kilik & Ross, 2012). In plaats daarvan 
zien we hoe in District 11 rellen losbreken na 
Katniss’ groet voor de camera. Deze wijziging is 
mogelijk door het brede perspectief van de fi lms. 

 58  Zie ook Latham en Hollister (2014) over hoe het 
Capitool haar eigen ondergang in de hand werkt 
door mogelijkheden van verzet te bieden. 

 59  Volgens o.a. Abate (2015), Mitchell (2012) en 
Henthorne (2012) is dit een van de manieren 
waarop Katniss stereotype genderrollen overstijgt. 

 60  Zie ook Mitchell (2012), DeaVault (2012) en 
Dubrofsky en Ryalls (2014) over het spelen van 
rollen. 

 6¹  Deze gebeurtenis is niet opgenomen in de verfi l-
ming (Jacobson et al., 2012). We zien alleen hoe 
Cinna Katniss voorbereidt op haar interview door 
haar te adviseren gewoon zichzelf te zijn. 

 6²  In de verfi lmingen is de relatie tussen Katniss 
en Peeta neergezet als een oprechte band en niet 
als een toneelstukje voor de camera’s. 

 6³  In de verfi lmingen blijft het imago overeind van 
de sterke meid die precies weet wat ze doet. Ook 
wordt Katniss gepresenteerd als iemand met veel 
zelfbeheersing, terwijl in de boeken haar opvlie-
gende karakter een van haar zwakkere kanten is. 

 64  Outterson Murphy (2012) beschouwt de rol van 
volwassenen in de trilogie als een factor die erop 
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is gericht het geweld in jeugdigen boven te brengen 
en vergelijkt Katniss hierin met een kindsoldaat. 

 65  Dit verlies van zelfgevoel en zelfvertrouwen is 
niet zichtbaar in de verfi lming (Jacobson, Kilik & 
Lawrence, 2013). 

 66  De pedagogische rol die Katniss vervult in haar 
gezin is versterkt neergezet in de verfi lming van 
The Hunger Games (Jacobson et al., 2012). 

 67  De verbeterde band die Katniss krijgt met 
haar moeder is niet zichtbaar in Catching Fire 
(Jacobson et al., 2013). De moeder van Katniss 
blijft een breekbaar personage dat beschermd 
wordt door Katniss en inmiddels ook Prim. In 
Mockingjay – part 1 (Jacobson et al., 2014) wordt 
de moeder van Katniss langzaam iets moederlijker. 
In Mockingjay – part 2 (Jacobson et al., 2015) is 
ze vrijwel afwezig. 

 68  In Mockingjay – part ¹ & ² (Jacobson et al., 
2014; 2015) is de machtsstrijd tussen Haymitch 
en Katniss niet zichtbaar. 

 69  In het boek wordt Katniss vrijgelaten omdat de 
nieuwe regering haar ontoerekeningsvatbaar heeft 
verklaard. In Mockingjay – part 2 (Jacobson et al., 
2015) krijgt ze pardon voor haar daad. 

 70  Petrone et al. (2015) zien in Katniss een perso-
nage dat al jong volwassen heeft moeten worden. 
Vanaf haar toetreding tot de Spelen komen er 
weer volwassenen in haar leven die haar degrade-
ren tot adolescent. Outterson Murphy (2012) ziet 
de aanwezigheid van deze volwassenen zelfs als 
een kwade factor in Katniss’ leven. 

 7¹  In Mockingjay – part 2 (Jacobson et al., 2015) 
vertelt Katniss het verhaal van de epiloog aan haar 
kindje. Er is geen indicatie dat ze moeder worden 
moeilijk heeft gevonden. 

 7²  In de verfi lming (Jacobson et al., 2012) is Peeta 
daarnaast ook versterkt neergezet als een geraf-
fi neerde bespeler van het publiek. In de boeken 
wordt deze eigenschap eerder weggezet als ‘zo is 
hij nu eenmaal’. 

 7³  Peeta is er in de verfi lming (Jacobson et al., 
2012) veel minder slecht aan toe. 

 74  De langzaam ontstane breuk tussen Gale en 
Katniss is in Mockingjay – part 1 (Jacobson et al., 

2014) minder zichtbaar. De ruzie die ze krijgen is 
om Peeta en niet om hun politieke verschillen. In 
Mockingjay – part 2 (Jacobson et al., 2015) is de 
breuk heel plotseling en wel degelijk om de manier 
waarop Gale de oorlog met het Capitool benadert. 

 75  In de verfi lming ((Jacobson et al., 2015) is 
Katniss er veel minder slecht aan toe en heeft ze 
zichzelf alweer bij elkaar geraapt als Peeta arri-
veert in District 12. 

 76  Zie ook Henthorne (2012) over kiezen in vrijheid. 

 77  Madge komt niet voor in de verfi lmingen. 

 78  In de fi lms zijn zowel Katniss als Finnick veel 
minder verward en gebroken dan in de boeken. 

 79  De groeiende vriendschap tussen Katniss 
en Johanna is in het geheel uit de verfi lming 
(Jacobson et al., 2015) gelaten. 

 80  Met dit boek verwerken Katniss en Peeta vol-
gens Henthorne (2012) hun trauma’s door deze 
om te zetten in narratief. Latham en Hollister 
(2014) zien in het maken van dit boek een inzet 
van geletterdheid door Katniss en Peeta, opdat 
wat is gebeurt nooit meer zal gebeuren. 

 8¹  In Mockingjay – part 1 (Jacobson et al., 2014) 
is het opstandige karakter van deze afgedwongen 
periode van rust sterk afgezwakt. Ook accepteert 
Katniss al snel en zonder zichtbare twijfel de rol 
van Spotgaai. 

 8²  Hiervan is maar één gebeurtenis opgenomen in 
de verfi lming. Ze negeert in Mockingjay – part 1
(Jacobson et al., 2014) het bevel echter niet, maar 
raakt toevallig bij de rest van het team vandaan. 

 8³  Wezner (2012) ziet in de epiloog van de trilogie 
een beschrijving van de blijvende verwoestende 
effecten van het leven in panoptica en Henthorne 
(2012) snijdt het thema trauma aan en noemt de 
trilogie een survivor’s story waarin de boodschap 
schuilt actie te ondernemen om de situatie waarin 
men leeft te verbeteren. 

 84  Volgens Coker (2011) hebben de Cullens zo'n 
sterke aantrekkingskracht op Bella omdat deze 
zelfverkozen gezinsleden in sterk contrast staan met 
haar eigen van haar vervreemde bloedverwanten. 
Stevens (2010) schrijft de aantrekkelijkheid van de 
Cullens toe aan het feit dat het een hechte, patriar-

N
oten

KritischeKijkers.indd   197 28-01-2021   22:13



198

chale en veilige familie betreft. Dit in tegenstelling 
tot het gebroken gezin waaruit Bella zelf afkomstig 
is. 

 85  Volgens Platt (2010) koppelt Meyer bloedlust 
aan seksuele lust in de sage door een tweevou-
dige onthouding: de familie Cullen beheerst de 
bloedlust die zij als vampiers voelen, en Edward 
en Bella beheersen daarnaast ook nog eens hun 
seksuele lust door maagdelijk het huwelijk in te 
gaan. De personages lijken op deze manier door 
een dubbele verheven moraal gekenmerkt te zijn. 
Voor dit hoofdstuk is van belang dat de keuze als 
‘vegetariërs’ door het leven te gaan ervoor zorgt 
dat de leden van de familie Cullen nog meer op 
elkaar zijn aangewezen. Zij behoren immers niet 
langer tot de gemeenschap van stervelingen, 
maar horen evenmin bij hun soortgenoten die zich 
wel voeden met mensenbloed. 

 86  Vampiers hebben in de Twilight sage in beginsel 
het eeuwige leven. Ze worden nooit ouder dan de 
leeftijd die ze hadden op het moment dat ze wer-
den getransformeerd tot vampier. De enige manier 
waarop een vampier kan sterven, is door gedood 
te worden. 

 87  De meeste van deze gedragingen zijn buiten de 
fi lms gelaten. 

 88  Meyer heeft deze verhaallijn gebaseerd op de 
legenden van de daadwerkelijk in Forks levende 
Quileute en is sterk bekritiseerd op de manie waar-
op ze hen heeft geportretteerd (o.a. Wilson, 2011). 

 89  Tallent (2011) beschouwt dit door Meyer gecon-
strueerde kenmerk als culturele moord, omdat in 
werkelijkheid binnen native americain stammen 
het recht tot spreken een van de belangrijkste 
rechten is van ieder lid. 

 90  Ook op andere manieren worden de wolven 
gepresenteerd als minderwaardig, bijvoorbeeld 
door het continu benadrukken van hun donkere 
kleur en het aanduiden van de stam als een roedel 
in tegenstelling tot de Cullens die een familie of 
clan worden genoemd (Wilson, 2010). Een ander 
degraderend kenmerk is hun gewelddadigheid, 
niet alleen jegens vijanden maar ook hun eigen 
vrouwen (Wilson, 2011). Whitehouse (2011) 
wijst er daarnaast op dat het portretteren van 
de Quileute als nobel, primitief en bloeddorstig 

geheel in lijn is met stereotypering van native 
americans in andere media. Ook is beschreven 
dat de rollen van Jacob en zijn stamgenoten 
onderontwikkeld zijn en alleen bestaan in relatie 
tot Bella, Edward en de vampiers (Antoine, 2011). 
Als laatste noemt Tallent (2011) het feit dat de 
acteur die Jacob speelt in de fi lms niet van native 
americain afkomst is een culturele belediging. 

 9¹  In de fi lm Twilight (Godfrey, Morgan, Mooradian 
& Hardwicke, 2008) heeft Bella een nieuw laptop 
van Apple en een mobiele telefoon. Ook heeft ze 
een iPod in plaats van de CD-speler die ze in het 
boek gebruikt. In de fi lm New Moon (Godfrey, 
Rosenfelt & Weitz, 2009) krijgt Bella van Charlie 
een digitale camera voor haar verjaardag. In het 
boek is het een camera met fi lmrolletjes. Mogelijk 
zijn deze verschillen ingegeven door product 
placement in de fi lms, een vorm van marketing 
waarbij bedrijven betalen voor het gebruik van hun 
producten door de personages. 

 9²  In de fi lms werkt Bella niet.  

 9³  De bevestiging van traditionele rolpatronen in de 
sage zijn in eerder onderzoek aangetoond (Ames, 
2010; Donnelly, 2011; Miller, 2011; Shachar, 2011), 
maar er is in de sage volgens Tenga (2011) ook 
sprake van parentifi catie, waarbij het kind de rol 
van de ouder op zich neemt en voor de ouder gaat 
zorgen. In beide gevallen is deze verdeling van 
taken minder zichtbaar in de fi lms. We zien Bella 
geen huishoudelijke taken verrichten en ook bin-
nen andere relaties in de sage zijn in de fi lms de 
taken gelijkwaardiger verdeeld dan in de boeken. 

 94  Er is een groot verschil tussen hoe Bella's 
ouders worden neergezet in de boeken en in 
de fi lms. Charlie en Renée zijn in de fi lms veel 
volwassener, en nemen in tegenstelling tot in de 
boeken daarin wel een ouderlijke rol aan. 

 95  Deze superieure houding is met name terug te 
vinden in de boeken. In de fi lms komt Bella afstan-
delijk over, maar zijn haar medeleerlingen dus-
danig onnozel neergezet dat de kijker het alleen 
maar met haar eens kan zijn. In de fi lms wordt de 
afstand die Bella tegenover anderen aanneemt 
dus voornamelijk bij de anderen gelegd, in de 
boeken wordt deze afstand meer aan Bella zelf 
toegeschreven. 
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 96  In de fi lms wordt Bella minder afhankelijk en 
volgend gepresenteerd dan in de boeken. 

 97  Dat Edward behoorlijk dominant is (Erickson, 
2012), gedragingen vertoont van een geweldda-
dige partner (Collins & Carmody, 2011; Durham, 
2012; Franiuk & Scherr, 2013; Taylor, 2014) en 
karaktereigenschappen bezit van een compen-
sated psychopath (Merskin, 2011), is in eerder 
onderzoek aangetoond. Het dominante gedrag 
van Edward is afgezwakt in de verfi lmingen.  

 98  Alice’s dominante houding is eveneens sterk 
afgezwakt in de fi lms.  

 99  Deze scène komt niet in de verfi lming (Godfrey, 
Rosenfelt & Slade, 2010) voor. 

 ¹00  Jacob past in het plaatje van manipulatieve, 
dominante fi guren met wie Bella relaties opbouwt 
(Collins & Carmody, 2011; Durham, 2012; Taylor, 
2014). 

 ¹0¹  Deze inzet van anderen voor Bella's behoeften 
is minder duidelijk zichtbaar in de fi lms. 

 ¹0²  In de fi lm Eclips (Godfrey et al., 2010) vraagt 
Bella Edward niet om bij haar te blijven. Edward 
stelt het zelf voor. 

 ¹0³  Benning (2011) schrijft aan dit element uit de 
sage een bevestiging toe van het cultureel dis-
cours dat ouder worden samengaat met verval en 
jeugdigheid wordt geïdealiseerd. Volgens Taylor 
(2011) staan vooral vrouwen onder druk voor altijd 
jong te blijven en de sage biedt een hoofdpersoon 
die bereid is te sterven om dit te bereiken. 

 ¹04  In de verfi lming wordt afgeweken van het boek, 
waarin Bella aangeeft haar verzet tegen een brui-
loft op te zullen geven en het voor iedereen op de 
juiste manier te willen doen. 

 ¹05  De transformatiescène wordt in het boek tot in 
het kleinste detail beschreven als een zeer pijnlijk 
proces. In de verfi lming (Godfrey, Rosenfelt, Meyer 
& Condon, 2011) is hiervan vrijwel geen sprake. 

 ¹06  Acceptatie is een rode draad in de Harry Potter 
boekenreeks. In de verhaallijnen van Hermelien, 
Marcel en Loena zit deze thematiek sterk verwe-
ven. Hermelien komt in het reine met het feit dat 
ze een kind is van dreuzels en daarom door som-
mige tovenaars als minderwaardig wordt gezien. 

Marcel overwint zijn onzekerheid en faalangst 
door te accepteren waarin hij wel en niet goed 
is. Loena blijft, ondanks dat ze hierop veelvuldig 
wordt afgewezen, altijd zichzelf. 
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Bijlage B – Analyseprotocol schriftelijke advisering

Titel:  
Auteur:  
Datum:   
Geanalyseerd door:

1. Welke inhoudelijke adviezen worden beschreven in deze advisering?

 a. Welk(e) kwestie(s)/vraagstuk(ken) kom(t)(en) naar voren bij mediagebruik?

 b. Welk praktisch (opvoed)advies wordt daaraan gegeven?

 c. Welke groep jeugdigen wordt belicht?

 d. Op welke doelgroep is de advisering gericht? (alleen voor ‘opvoeders 
  algemeen’)

 e. Hoe wordt er verschil aangebracht in de advisering die gericht is op ouders   
  of professionals? (alleen voor ‘opvoeders algemeen’)

2. Pedagogische relatie

 a. Wordt in de advisering gerefereerd aan de pedagogische relatie? Zo ja,   
  wat wordt erover gezegd? 

 b. In hoeverre wordt deze relatie impliciet of expliciet beschreven?

3. Praktische pedagogische aspecten 

 a. Context
  I) Wordt er iets gezegd over de context waarbinnen deze advisering 
   gestalte krijgt?

  II) Wordt er gerefereerd aan de verschillende milieus?     
   • De virtuele leefwereld van jeugdigen

   • Maatschappelijke context (generatie)
   • Gezin
   • School
   • Buurt/leeftijdsgenoten
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 b. Opvoedingsdoelen
  I) Welk(e) opvoedingsdoel(en) worden omschreven?

  II) In hoeverre worden deze opvoedingsdoelen impliciet of expliciet   
   beschreven?

 c. Opvoedingsvoorwaarden
  I) Welke opvoedingsvoorwaarden worden er gesteld?

  II) In hoeverre wordt benoemd hoe opvoeders deze voorwaarden    
   kunnen scheppen?

  III) In hoeverre worden deze voorwaarden impliciet of expliciet 
   beschreven?

 d. Opvoedingsmiddelen
  I) Welk(e) opvoedingsmiddel(en) worden beschreven? 

  II) Naar welke opvoedingsdoelen verwijzen deze middelen? 

  III) In hoeverre worden deze middelen impliciet of expliciet 
   beschreven?

4. Op welke manier zijn de geformuleerde pedagogische principes (impliciet dan wel 
     expliciet) onder functionele of intentionele opvoeding in te delen? 

5. Met welke vormen van kennis worden de adviezen onderbouwd? 

6. Overige relevante informatie (wat is relevant maar past niet in het protocol?)

7. Observaties (wat valt je nu op?)
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Bijlage C – Analyseprotocol schriftelijke advisering - 
  vervolgonderzoek

Titel:  
Auteur:  
Datum:   
Geanalyseerd door:
   
1. Korte omschrijving van de auteur, indien beschreven in de bron.

2. Doelgroep en doel (impliciet/expliciet?)

a. Op welke doelgroep is de advisering gericht?

Is de advisering gericht op de professional om door te geven aan de ouder of om als 
professional zelf in te zetten? (alleen voor ‘opvoeders algemeen’ en professionals)

b. Welke groep jeugdigen wordt belicht? 

c. Wat is het doel van de advisering? 

3. Inhoud van de advisering (impliciet/expliciet)

a. Welke thema’s komen naar voren in de advisering?

b. Welke kwesties/vraagstukken komen naar voren bij mediagebruik?

c. Welk praktisch (opvoed)advies wordt daaraan gegeven? 

d. Wordt er expliciet aangegeven hoe de advisering gebruikt moet worden door de  
  ouder en/of de professional richting de jeugdige? Zo ja, hoe kan de ouder of 

  professional dan aan de slag? 

Wordt er expliciet aangegeven hoe de advisering door de professional doorgegeven moet  
 worden aan de ouder? Zo ja, hoe kan de professional dit doorgeven? (alleen voor 

 ‘opvoeders algemeen’ en professionals)

4. Praktische pedagogische aspecten 

a. Context 
  I) Wordt er iets gezegd over de context waarbinnen deze advisering gestalte krijgt?
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  II) Wordt er gerefereerd aan de verschillende milieus? 
   • De virtuele leefwereld van jeugdigen
   • Maatschappelijke context (generatie)
   • Gezin
   • School
   • Buurt/leeftijdsgenoten

b. Opvoedingsdoelen
  I) Welke opvoedingsdoelen worden omschreven?

  II) In hoeverre worden deze opvoedingsdoelen impliciet of expliciet 
   beschreven?

c. Opvoedingsvoorwaarden
  I) Wordt in de advisering gerefereerd aan de pedagogische relatie? Zo ja,   

   wat wordt hierover gezegd? 

  II) In hoeverre wordt deze relatie impliciet of expliciet beschreven? 

  III) Welke verdere opvoedingsvoorwaarden worden er gesteld?

  IV) In hoeverre wordt benoemd hoe opvoeders deze voorwaarden kunnen   
   scheppen?

  V) In hoeverre worden deze voorwaarden impliciet of expliciet beschreven?

d. Opvoedingsmiddelen
  I) Welke opvoedingsmiddelen worden beschreven? 

  II) Naar welke opvoedingsdoelen verwijzen deze middelen? 

  III) In hoeverre worden deze middelen impliciet of expliciet beschreven?

5. Met welke vormen van kennis wordt de advisering onderbouwd? 

6. Overige relevante informatie (Wat is relevant maar past niet in het protocol?)

7. Observaties (Wat valt je nu op?)
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Bijlage D – Topiclijst interviews auteurs van schriftelijke advisering

Vooraf 

In het interview wil ik ingaan op uw achtergrond (qua beroep, loopbaan en geschreven advise-
ring) en uw visie (op kinderen, opvoeders, opvoeding en advisering). In dit laatste gedeelte zal 
ik zowel vragen naar uw visie op opvoeding in het algemeen als uw visie op mediaopvoeding 
specifi ek. 

Algemeen 

Wat is uw beroep? 
Waar bent u werkzaam? 
Wat zijn uw taken in deze functie(s)? 
Welke rol heeft het schrijven van advisering over mediaopvoeding in uw werk? 
Kunt u iets vertellen over uw loopbaan? 
Wat is uw werkervaring? 
Welke opleiding/scholing heeft u gevolgd? 
Heeft u zelf een gezin? 
Heeft een bepaalde levensovertuiging? In hoeverre werkt dit door in uw advisering? 
Kunt u wat vertellen over de advisering die u geschreven heeft? 
Wat is voor u de aanleiding om advisering te schrijven? 
Aan wie is uw advisering gericht? En met welke reden? 
Werkt u met andere auteurs samen aan het schrijven van advisering? Zo ja, wie en met   
welke reden? 
Wat is het effect van deze samenwerking op de advisering die u schrijft? 

Visies

Kind 
Hoe ziet u kinderen? 
Wat is uw beeld van kinderen? In hoeverre werkt dit door in uw advisering? 
Wat is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen? 
Hoe leren kinderen? 
Wat hebben kinderen nodig in de opvoeding? In hoeverre werkt dit door in uw advisering? 
Welk is uw beeld van kinderen als mediagebruikers? 
Wat hebben kinderen nodig in mediaopvoeding? 
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Opvoeder 
Welke taken heeft een opvoeder in de opvoeding? 
Hoe omschrijft u de rol van de opvoeder? In hoeverre werkt dit door in uw advisering? 
Wat zijn de taken van de opvoeder bij mediaopvoeding? 
Hoe dient een opvoeder om te gaan met vervelende ervaringen van kinderen bij mediage-
bruik? In hoeverre werkt dit door in uw advisering?

Opvoeding 
Wat is opvoeding? 
Waartoe dient opvoeding te leiden? In hoeverre werkt dit door in uw advisering? 
Waartoe dient mediaopvoeding te leiden? In hoeverre werkt dit door in uw advisering? 
Hoe omschrijft u de relatie tussen opvoeder en opvoedeling/kind? In hoeverre werkt dit door 
in uw advisering? 
Welke basisvoorwaarden zijn er voor opvoeding? In hoeverre werkt dit door in uw advisering? 
In hoeverre hebben opvoedingsdoelen een plek in uw advisering? In hoeverre werkt dit door 
in uw advisering? 
In hoeverre hebben basisvoorwaarden een plek in uw advisering? In hoeverre werkt dit door 
in uw advisering? 
Wat zijn uw pedagogische idealen? In hoeverre werkt dit door in uw advisering? 
Welke kenmerken heeft een ideale pedagogische situatie? 
Welke middelen kan een opvoeder inzetten om opvoedingsdoelen te bereiken? 
Welke middelen kan een opvoeder inzetten om opvoedingsdoelen in mediaopvoeding te 
bereiken? 
Wat is uw mening over straffen en belonen in (media)opvoeding? 
Welke rol hebben regels stellen en afspraken maken in uw visie op opvoeden? 
Hoe verhouden de algemene opvoeding en mediaopvoeding zich tot elkaar? 

Maatschappij 
Welke normen en waarden zijn voor u belangrijk? 
Welke normen en waarden ziet u in de samenleving? In hoeverre werken deze door in de 
advisering? 
In hoeverre houdt u zich bezig met nieuwe technologische uitvindingen op het gebied van 
media? 
In hoeverre speelt u in uw advisering in op nieuwe technologische uitvindingen? 
Op welke manier besteedt u in uw advisering aandacht aan deze technologische uitvindingen? 

Opvoedingsondersteuning 
Wat vindt u belangrijk in de advisering die u schrijft? 
Wat wilt u bereiken met de advisering die u schrijft? 
Waardoor laat u zich inspireren voor het schrijven van advisering? 
Waardoor laat u zich informeren voor het schrijven van advisering? 
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Hoe bepaalt u of informatie geschikt is? 
In hoeverre komt deze informatie terug in uw advisering? 
In hoeverre houdt u rekening met de lezer? 
Op welke manier houdt u rekening met de lezer? 
Heeft in inspraak in de vorm waarin advisering gepubliceerd wordt? Met welke reden kiest u 
een bepaalde vorm? 

Afsluiting 

Hoe heeft u het interview ervaren? 
Wilt u het verslag van het interview inzien? 
Mag ik na het verwerken terugkomen op punten uit het interview waar ik nog vragen over heb?
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Bijlage E – Inhoudelijke adviezen met tenminste drie vermeldingen  
 bij tenminste een doelgroep

Ouders
n=26

Professionals
n=22

Opvoeders 
algemeen 

n=14
Totaal
n=62

Gesprek aangaan/ vragen stellen 23 16 12 51

Bewust maken 19 13 14 46

Afspraken maken 18 15 8 41

Eigen houding opvoeders 17 17 7 41

Praktische stappen waarborgen veiligheid 17 10 12 39

Zich verdiepen in media 17 13 9 39

Hulmiddelen inzetten 16 11 8 35

Regels stellen 15 12 8 35

Grenzen stellen 18 8 7 33

Media samen gebruiken 17 6 7 30

Toezicht houden 17 6 7 30

Gedragsregels aanleren 10 9 7 26

Mediagebruik begeleiden 5 14 5 24

Mediatijd beperken 15 5 3 23

Afstemmen op leeftijd/ leefwereld 11 6 5 22

Praten/ afstemmen met anderen 6 8 7 21

Het goede voorbeeld geven 8 5 6 19

Geschiktheid media bepalen 11 4 4 19

Excessen melden 7 4 7 18

Hulp vragen bij problemen 10 4 4 18

Lesideeën 0 10 5 15

Samenwerken met anderen 3 9 3 15

Beschikbaar zijn 7 2 2 11

Straffen 3 2 2 7

Zelf mediawijs worden 0 7 0 7

Doorverwijzen 1 3 0 4

Bijlagen
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1. Films en series 
(A) Wat herinner je je van de fi lms en series die je keek in de periode vanaf  je 18e tot nu toe?

 (B) En van je 12e tot je 18e?

Bijlage F – Vragenlijst pilot vierdejaars studenten pedagogiek
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2. Boeken 
(A) Wat herinner je je van wat je las tussen je 18e en nu? 

 (B) En van je 12e tot je 18e?

Bijlagen
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3. Muziek
(A) Wat herinner je je van de muziek waar je naar luisterde in de periode vanaf je 18e tot 
nu toe?

(B) En van je 12e tot je 18e?
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4. Delen
(A) Wat herinner je je van jouw ouders, broers en/of zussen, vrienden uit de tijd dat je 
18 jaar was tot nu toe, als het gaat om wat je zag, las of luisterde?

(B) En van je 12e tot je 18e?

Bijlagen
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Bijlage G – Landelijke vragenlijst vrouwelijke adolescenten

Jij en adventure/fantasy-verhalen

In de vragen hieronder staan verschillende titels van populaire adventure/fantasy-verhalen die 
als boekenreeks zijn verschenen en als fi lm- of TV-serie. Je hebt ze misschien wel gelezen of 
gezien.

1. Hoeveel delen heb jij van de volgende adventure/fantasy-verhalen als fi lmreeks gezien?
Geen enkel deel / Een paar delen / Bijna alle delen / Alle delen 
• Harry Potter (8 fi lms)
• Twilight (5 fi lms)
• The Hunger Games (4 fi lms)
• Divergent (3 fi lms)
• The Maze Runner (2 fi lms)
• Out in Daylight (1 fi lm)

2. Hoeveel episodes/afleveringen heb jij van de volgende adventure/fantasy-verhalen als 
TV-serie gezien?

(Bijna) geen enkele afl evering / Ongeveer een kwart van de afl everingen / Ongeveer de  
 helft van de afl everingen / Ongeveer driekwart van de afl everingen / (Bijna) alle 

afl everingen
• The Vampire Diaries (7 seizoenen)
• Game of Thrones (5 seizoenen)
• True Blood (7 seizoenen)

3. Hoe vaak heb jij de fi lms of afleveringen van onderstaande adventure/fantasy-fi lms of 
TV-series bekeken? 

Nooit / 1 keer / 2 of 3 keer / Meer dan 3 keer 
• Harry Potter (8 fi lms)
• Twilight (5 fi lms)
• The Hunger Games (4 fi lms)
• Divergent (3 fi lms)
• The Maze Runner(2 fi lms)
• Out in Daylight (1 fi lm)
• The Vampire Diaries (7 seizoenen)
• Game of Thrones (5 seizoenen)
• True Blood (7 seizoenen)

4. In welke taal heb jij onderstaande adventure/fantasy-fi lms of -TV-series gezien? 
Je kunt meerdere opties aanvinken. Als je ze nooit hebt gezien, vink dan n.v.t. aan.
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Engels zonder ondertiteling / Engels met Nederlandse ondertiteling / Engels met 
ander stalige ondertiteling / Nederlands nagesynchroniseerd / In een andere taal 
nagesynchroniseerd / n.v.t.
• Harry Potter (8 fi lms)
• Twilight (5 fi lms)
• The Hunger Games (4 fi lms)
• Divergent (3 fi lms)
• The Maze Runner(2 fi lms)
• Out in Daylight (1 fi lm)
• The Vampire Diaries (7 seizoenen)
• Game of Thrones (5 seizoenen)
• True Blood (7 seizoenen)

5. Hoeveel delen heb jij van de volgende adventure/fantasy-verhalen in boekvorm gelezen?
Geen enkel deel / Een paar delen / Bijna alle delen / Alle delen
• Harry Potter (7 delen)
• Twilight (4 delen)
• The Hunger Games/De Hongerspelen (3 delen)
• Divergent (3 delen)
• The Maze Runner/De Labyrintrenner (5 delen)
• Out in Daylight/Dageraad (2 delen) 
• The Vampire Diaries (13 delen)
• Game of Thrones/A Song of Ice and Fire (5 delen)
• True Blood/The Southern Vampire Mysteries (13 delen)

6. Hoe vaak heb jij de boeken van onderstaande adventure/fantasy-verhalen gelezen?
Nooit / 1 keer / 2 of 3 keer / Meer dan 3 keer 
• Harry Potter (7 delen)
• Twilight (4 delen)
• The Hunger Games/De Hongerspelen (3 delen)
• Divergent (3 delen)
• The Maze Runner/De Labyrintrenner (5 delen)
• Out in Daylight /Dageraad (2 delen)
• The Vampire Diaries (13 delen)
• Game of Thrones /A Song of Ice and Fire (5 delen)
• True Blood/The Southern Vampire Mysteries (13 delen)

7. In welke taal heb jij onderstaande adventure/fantasy-boeken meestal gelezen? 
Je kunt meerdere opties aanvinken. Als je ze nooit hebt gelezen, vink dan n.v.t. aan.

Engels / Nederlands / Een andere taal / n.v.t.
• Harry Potter (7 delen)

Bijlagen
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• Twilight (4 delen)
• The Hunger Games/De Hongerspelen (3 delen)
• Divergent (3 delen)
• The Maze Runner/De Labyrintrenner (5 delen)
• Out in Daylight/Dageraad (2 delen)
• The Vampire Diaries (13 delen)
• Game of Thrones/A Song of Ice and Fire (5 delen)
• True Blood/The Southern Vampire Mysteries (13 delen)

We zijn benieuwd waarom jongeren adventure/fantasy-verhalen lezen of bekijken. Daarover 
gaan de volgende vragen. 

8. Wat vind jij van onderstaande uitspraken, als je terugdenkt aan jouw favoriete boeken, 
fi lms of TV-series uit de voorgaande vragen? 

Absoluut oneens / Oneens / Mee eens / Helemaal mee eens
ROUTING: onderstaande items roteren
• Het genre van fantasy/adventure sprak me aan 
• De verhaallijn sprak me aan 
• De actie sprak me aan
• De spanning sprak me aan
• De humor sprak me aan
• De romantiek sprak me aan
• De special effects in de fi lms en series spraken mij aan 
• Ik was geïnteresseerd in de fi lm- of schrijfstijl 
• Ik leefde met de hoofdpersonen van de verhalen mee
• Ik fantaseerde wel eens om net zo te zijn als de hoofdpersonen in de verhalen
• Ik kon me goed verplaatsen in de hoofdpersonen van de verhalen
• Ik vond de gebeurtenissen geloofwaardig 
• Het was herkenbaar voor mij 
• Ik vond het toegankelijk 
• Ik werd erin meegezogen
• Het gaf mij een prettig gevoel 
• Ik kon me er goed mee ontspannen
• Het was belangrijk voor mij als vrijetijdsbesteding
• Ik kon ermee aan de realiteit ontsnappen
• Ik heb er een of meer belangrijke herinneringen aan
• Ik heb er veel van geleerd
• Het paste goed bij mijn interesses 
• Ik werd erdoor geïnspireerd
• Ik keek of las de verhalen vooral omdat mijn vrienden dat ook deden
• Ik vond het leuk om de verhalen met anderen te delen
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• Ik keek graag met anderen samen naar de fi lms of TV-series

9. Is er nog een andere reden waarom deze adventure/fantasy-verhalen je boeiden?
Ja, namelijk… (open vraag)
Nee 

10. Als je terugdenkt aan jouw favoriete adventure/fantasy-verhalen uit de voorgaande vra-
gen, welke personages hadden dan een speciale betekenis voor jou? (Je mag meerdere per-
sonages noemen)

(open vraag) 

11. ROUTING: ALS 10 INGEVULD Waarom hadden deze personages toen zo’n speciale bete-
kenis voor jou? 

Omdat … (open vraag)

12. ROUTING: ALS 10 INGEVULD Hebben deze personages nu nog steeds een speciale bete-
kenis voor jou? 

Nee, want… (open vraag)
Ja, want …. (open vraag)

Jij en anderen

We willen graag weten of jongeren hun favoriete adventure/fantasy-verhalen met anderen 
delen, en op welke manier zij dat doen. Denk bij het delen van jouw ervaringen aan face-to-
face contact en aan contact dat je had via sociale media. 

13. Met wie had jij regelmatig op de onderstaande manieren contact over jouw favoriete 
adventure/fantasy-verhalen? 
Je kunt steeds meer dan één persoon aanvinken. Vink niemand aan als jij de verhalen niet op 
die manier deelde.

Moeder / Vader / Zus(sen) / Broer(s) / Vaste vriend(in) / Vriendinnen / Vrienden / Medefans
• Praten over de goede/mooie dingen in adventure/fantasy-verhalen 
• De inhoud van adventure/fantasy-verhalen kritisch bespreken
• Discussiëren over de inhoud van adventure/fantasy-verhalen
• Oneens zijn over de inhoud van adventure/fantasy-verhalen
• Afspraken maken over wat jij wel/niet mocht lezen
• Afspraken maken over wat jij wel/niet mocht zien
• De fi lms of TV-series samen bekijken, of de boeken tegelijk lezen
• Titels van adventure/fantasy-verhalen aan elkaar aanbevelen 
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14. Op wie van de onderstaande personen zijn de volgende stellingen van toepassing, als het 
gaat om jouw favoriete adventure/fantasy-verhalen? 
Je kunt steeds meer dan één personen aanvinken.

Moeder / Vader / Zus(sen) / Broer(s) / Vaste vriend(in) / Vriendinnen / Vrienden /   
 Medefans

• Interesse tonen in wat jij las of bekeek
• De verhalen die jij las of bekeek afkeuren
• Een mening geven over wat jij las of bekeek
• Commentaar geven op wat jij las of bekeek
• Vragen stellen over wat jij las of bekeek
• Je helpen de verhalen die jij las of bekeek te begrijpen
• Regels opleggen over wat jij wel/niet mocht lezen 
• Regels opleggen over wat jij wel/niet mocht zien
• Je op ideeën brengen wat je zou moeten lezen of zien

15. Zijn er nog andere manieren waarop jij met anderen contact had over jouw favoriete 
adventure/fantasy-verhalen? 

Ja, ik deed het volgende samen met … (Open vraag)
Nee 

16. Bij welke personen passen onderstaande omschrijvingen als je terugdenkt aan het con-
tact dat jij met hen had over jouw favoriete adventure/fantasy-boeken, -fi lms en -TV-series? 
Je kunt steeds meer dan één personen aanvinken. Vink niemand aan bij omschrijvingen die 
niet van toepassing zijn.

Moeder / Vader / Zus(sen) / Broer(s) / Vaste vriend(in) / Vriendinnen / Vrienden /   
 Medefans 

ROUTING: onderstaand items roteren
• Plezier/gezelligheid
• Ontspanning 
• Gedeelde interesses 
• Gevoel van erbij horen
• Mee mogen doen 
• Ondersteuning 
• Begeleiding
• Bemoeienis
• Begrip 
• Afkeuring
• Onbegrip
• Desinteresse
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17. Zijn er nog andere omschrijvingen van toepassing op de personen met wie jij contact had 
over jouw favoriete adventure/fantasy-verhalen? 

Ja, de volgende omschrijving past bij … (Open vraag)
Nee 

18. Als je terugdenkt aan het delen van jouw favoriete adventure/fantasy-verhalen met ande-
ren, welk rapportcijfer van 1 (zeer onprettig) tot 10 (zeer prettig) geef jij dan aan de volgende 
personen? Geef geen cijfer bij personen met wie jij de verhalen niet deelde. 

• Moeder 
• Vader 
• Zus(sen) 
• Broer(s)
• Vaste vriend(in) 
• Vriendinnen
• Vrienden
• Medefans

Adventure/fantasy en volwassen worden

Tot slot zijn we benieuwd of adventure/fantasy-verhalen voor jongeren een rol spelen in hun 
ontwikkeling naar volwassenheid. Daarover gaan de laatste vragen.

19. In hoeverre hebben jouw favoriete adventure/fantasy-verhalen bijgedragen aan jouw vol-
wassenwording op de volgende punten?

Sterk bijgedragen / Beetje bijgedragen / Geen rol gespeeld / Tegengewerkt / Sterk 
tegengewerkt
ROUTING: onderstaande items roteren
• Ik weet wie ik van binnen echt ben
• Ik weet wat wel of niet bij mij past
• Ik ken mijn kwaliteiten en zwaktes
• Ik weet hoe ik mezelf kan blijven in wisselende situaties
• Ik weet wat voor partner het beste bij me past
• Ik weet wat een goede relatie met iemand voor mij inhoudt
• Ik weet wat het inhoudt om een meisje/vrouw te zijn
• Ik weet wie echt bij mij past en bij wie ik wil horen
• Ik weet wie ik voor anderen wil zijn
• Ik weet wat ik voor anderen waard ben
• Ik weet wat voor mij belangrijke waarden en normen zijn
• Ik weet waar ik in geloof als het gaat om levensbeschouwing, ideologie en politiek
• Ik weet wat geluk voor mij betekent

Bijlagen
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• Ik weet welke leefstijl bij me past
• Ik weet welke uiterlijke stijl bij me past
• Ik weet mezelf te waarderen
• Ik kan mijn onzekerheden overwinnen
• Ik ben zeker van mijn kwaliteiten
• Ik ben zelfstandig en onafhankelijk
• Ik weet wat ik met mijn leven wil doen
• Ik kan mijn eigen plannen voor de toekomst maken
• Ik weet wat mijn plek in de maatschappij is

20. Is er nog een andere manier waarop jouw favoriete adventure/fantasy-verhalen hebben 
bijgedragen aan jouw volwassenwording?

Ja, namelijk… (open vraag)
Nee 

21. Geef met een rapportcijfer van 1 (geen) tot 10 (zeer veel) aan hoe elk van de onder-
staande adventure/fantasy-verhalen van invloed is geweest voor wie jij nu bent.
Geef geen cijfer als je een titel niet hebt gelezen of bekeken. 

• Harry Potter
• Twilight
• The Hunger Games/De Hongerspelen 
• Divergent 
• The Maze Runner/De Labyrintrenner 
• Out in Daylight/Dageraad 
• The Vampire Diaries 
• Game of Thrones/A Song of Ice and Fire 
• True Blood/The Southern Vampire Mysteries 

Tot slot

22. Volgend jaar doen we vervolgonderzoek. Dan organiseren we focusgroepen waarin 10 
meiden met elkaar in gesprek gaan over één van de door hegenoemde invloedrijke titels. 
Mogen we jou dan benaderen met de vraag of je mee wilt praten in zo’n bijeenkomst in jouw 
regio?

Ja
Nee

Dank je wel voor het invullen van deze vragenlijst!
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Bijlage H – Factoranalyse redenen 

Factoroplossing die heeft geleid tot 4 motieven voor de consumptie van adventure/fan-
tasy-verhalen door vrouwelijke adolescenten 

Afleiding (Cronbach’s alpha = 0.91)
Ik kon me goed ontspannen met adventure/fantasy-verhalen .86
Ik werd in de verhalen meegezogen .77
Adventure/fantasy-verhalen waren belangrijk voor mij als vrijetijdsbesteding .74
Adventure/fantasy-verhalen gaven mij een prettig gevoel .71
De verhaallijnen spraken me aan  .67
Ik leefde mee met de hoofdpersonen van de adventure/fantasy-verhalen .66
Ik kon met adventure/fantasy-verhalen aan de realiteit ontsnappen .63
Ik vond adventure/fantasy-verhalen toegankelijk  .62
Adventure/fantasy-verhalen pasten goed bij mijn interesses  .59
Het genre adventure/fantasy sprak me aan  .57

Inspiratie (0.83)
Ik heb veel van adventure/fantasy-verhalen geleerd .74
Adventure/fantasy-verhalen waren herkenbaar voor mij  .73
Ik vond de gebeurtenissen in adventure/fantasy-verhalen geloofwaardig  .72
Ik werd geïnspireerd door adventure/fantasy-verhalen .65
Ik heb een of meer belangrijke herinneringen aan adventure/fantasy-verhalen .58
Ik fantaseerde wel eens om net zo te zijn als de hoofdpersonen .51

Stijl (0.66)
De special effects in de fi lms en series spraken mij aan  .74
De actie in adventure/fantasy-verhalen sprak me aan .61
Ik was geïnteresseerd in de fi lm- of schrijfstijl van adventure/fantasy-verhalen .52
De humor in adventure/fantasy-verhalen sprak me aan .32

Sociaal contact (r = 0.35)
Ik keek graag met anderen samen naar de fi lms of TV-series .84
Ik vond het leuk om de adventure/fantasy-verhalen met anderen te delen .65 Bijlagen
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Bijlage I – Factoranalyse begeleiding

Factoroplossing die heeft geleid tot 3 typen begeleiding bij adventure/fantasy-verhalen door 
vrouwelijke adolescenten 

Bevestigende actieve begeleiding 
Praten over de goede/mooie dingen in adventure/fantasy-verhalen .85
Interesse tonen in wat jij las of bekeek .83
Je op ideeën brengen wat je zou moeten lezen of zien .81
Titels van adventure/fantasy-verhalen aan elkaar aanbevelen .75
De fi lms of TV-series samen bekijken, of de boeken tegelijk lezen .74
De inhoud van adventure/fantasy-verhalen kritisch bespreken .69
Vragen stellen over wat jij las of bekeek .68
Een mening geven over wat jij las of bekeek .57
Discussiëren over de inhoud van adventure/fantasy-verhalen .49

Afwijzende actieve begeleiding
De verhalen die jij las of bekeek afkeuren .79
Commentaar geven op wat jij las of bekeek .72

Restrictieve begeleiding 
Afspraken maken over wat jij wel/niet mocht zien .86
Afspraken maken over wat jij wel/niet mocht lezen .82
Regels opleggen over wat jij wel/niet mocht zien .82
Regels opleggen over wat jij wel/niet mocht lezen .59
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