Jonge vrouwen over Twilight – Mijn
lichaam, mijn keuze

By Estrelle Thunnissen
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Synopsis
Mensen in de (laat-) moderne tijd reflecteren veel en actief op het zelf en het lichaam. Dit
gebeurt deels via het meeleven met, en nadenken over, cultuurproducten. De populariteit van
cultuurproducten van het genre Fantasy en Sciencefiction neemt de laatste jaren flink toe in de
VS en Nederland. Voor het eerst lezen en kijken nu ook jonge vrouwen op grote schaal dit
soort boeken en films. Via Fantasy en Sciencefiction ervaren deze jonge vrouwen gedrag,
genderrollen en mogelijkheden tot kracht, die in onze huidige samenleving niet bestaan. Ik
onderzoek hoe jonge vrouwen reflecteren op deze cultuurproducten, en wat de link is met
reflectie op de eigen identiteit. Fantasy zou bijvoorbeeld nieuwe inspiratie kunnen geven voor
manieren om meer zelfbeschikking te krijgen en voor het manipuleren van noties van
‘vrouwelijkheid’. Ook kunnen vrouwen via Fantasy uiting geven aan gevoelens, die in hun
interacties met anderen onderdrukt moeten worden. Het gaat met name om gevoelens van
agressie en frustratie. Concreet onderzoek ik hoe jonge vrouwen het ‘Twilight’ fenomeen
interpreteren, en verwerken. Via hun reflectie op de beelden, (gesproken) tekst en
verhaalelementen kom ik meer te weten over het proces van zelfreflectie via Fantasyverhalen.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

De afgelopen jaren zijn fantasy en sciencefiction steeds populairder en alomtegenwoordige
geworden. Dave Bradley, Editor-in-Chief van het grootste sciencefictionblad in de VS ‘SFX’,
schrijft in zijn recentste blad (maart 2013): “There can be no doubt: contemporary cinema is
dominated by the fantastic. Pretty much all the biggest crowd pleasers on the big screens these
days can be classed as sci-fi, fantasy or superheroes. The public taste, more than ever, is for
the type of films that we have been championing in SFX for almost 18 years”. De doelgroep
van fantasy is enorm gegroeid. Traditioneel was het genre voorbehouden aan jongens, maar
door ‘The Lord of the Rings’ en ‘Harry Potter’ zijn veel vrouwen geïntroduceerd aan het
genre, en sinds het grote succes van ‘Twilight’ zijn vrouwen niet meer weg te slaan van
Fantasy-films en boeken. Deze trend is me opgevallen en ik wil graag weten hoe meisjes
fantasy gebruiken en interpreteren, en hoe ze de boeken en films relateren aan hun eigen
ervaringen.
Interessant aan de relatie tussen vrouwen en fantasy, is dat fantasy unieke
mogelijkheden biedt voor verzet tegen traditionele genderverhoudingen. Hollinger (1990:
239) schrijft in haar overzichtsartikel over een onderzoek naar sciencefiction van F. Jackson:
For Jackson, fantasy, as the "other" side of realism, is a literature of desire, of otherness, of
the marginal and the repressed; it is also a potentially powerful imaginative mode through
which to critique and subvert dominant forms of reality (although Jackson does not claim that
all fantasy aims to subvert dominant ideological systems). (15).

Over een onderzoek van M.S Barr schrijft Hollinger: “As Barr wrote in her introduction,
"Science fiction, the realm of bulging blobs who devour partially undressed, distressed
damsels, is also the home of speculations about future females.” (4)”. (Hollinger, 1990: 252).
Van de subversieve mogelijkheden van fantasy, zoals het creëren van sterke
onafhankelijke vrouwen, is in de lange geschiedenis van het genre nog relatief weinig gebruik
gemaakt. In de jaren 60’ en 70’ was er een korte opleving van sci-fi geschreven en gelezen
door feministen. In deze boeken werd geëxperimenteerd met nieuwe maatschappelijke
structuren, zoals een planeet waar geen mannen bestonden, en nieuwe lichamen, zoals
cyborgvrouwen. Deze boeken werden echter alleen gelezen door vrouwen binnen de
feministische beweging, die behoorden tot de zeer kleine groep vrouwen die in die tijd
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geïnteresseerd was in het genre. De boeken bereikten dus slechts een zeer klein publiek. Het
doorsnee populaire materiaal is tot voor kort erg traditioneel gebleven, en het publiek bestond
overwegend uit mannen. (Hollinger, 1990: 238-242). Vrouwelijke stemmen zijn nu, anno
2013, goed vertegenwoordig in populaire fantasy, neem Stephanie Meyer en J.K. Rowling, en
hun werk is een hit onder jonge vrouwen uit alle lagen van de bevolking. Dit fenomeen wil ik
onderzoeken met mijn hoofdvraag: ‘Hoe gebruiken jonge vrouwelijke fantasiefans
fantasyverhalen in hun alledaagse leven?’
Ik focus mijn onderzoek specifiek op de Twiight boeken- en filmserie, om mijn
onderzoek naar fantasy concreter te maken. Twilight is een boekenserie van vier boeken
geschreven door bovengenoemde Amerikaanse schrijver Stephanie Meyer. Deze boekenserie
is later verfilmd in de vorm van vijf hollywood blockbusters. Het eerste boek kwam uit in
2005, en de laatste film in 2012. De populariteit van zowel boeken als films was, en is, enorm.
Er zijn meer dan tien miljoen boeken1 van de serie in omloop, en de totale franchise heeft
5.736.100.002 Dollar opgebracht. De serie is vooral populair onder jonge vrouwen3. De
officiele tekst op de achterflap van het eerste boek4 is alsvolgt:
About three things I was absolutely positive.
First, Edward was a vampire.
Second, there was a part of him- and I didn't know how dominant that part might be- that
thirsted for my blood.
And third, I was unconditionally and irrevocably in love with him.
When Isabella Swan moves to the gloomy town of Forks and meets the mysterious, alluring
Edward Cullen, her life takes a thrilling and terrifyingturn. With his porcelain kin, golden
eyes, mesmerizing voice, and supernatural gifts, Edward is both irresistible and impenetrable.
Up until now he has managed to keep his true identity hidden, butBella is determined to
uncover his dark secret. What Bella doesn't realize is that the closer she gets to him, the more
she is putting herself and those around her at risk. And it might be too lateto turn back...

1 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1938712-1,00.html
2 http://www.chacha.com/question/how-many-twilight-books-have-been-sold
3 http://www.torontosun.com/entertainment/books/2008/12/28/7864431-sun.html
4 Twilight, geschreven door Stephanie Meyer, uitgegeven in 2008, engelse paperback
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Deeply seductive and irresistibly compelling Twilight is an extraordinary love story that will
stay with you long after you turn the final page.

Twilight verschilt van eerdere populaire werken in de zin dat Twilight een fantasyproduct is, speciaal gericht op vrouwen, waarvan de hoofdpersoon een vrouw is, en waarbij
het verhaal deels draait om het (magische) vrouwelijke lichaam en mogelijkheden tot
zelfbeschikking. Twilight wijkt daarbij af van de meeste vampierliteratuur doordat de
vrouwelijke hoofdpersoon, Bella, actief nastreeft een vampier te worden. Doorgaans wordt
transformatie niet besproken of wil de hoofdpersoon juist geen vampier worden. Bella is ook
in andere opzichten een opmerkelijke vrouwelijke protagonist, onder andere omdat ze zichzelf
expres in gevaar brengt om hallucinaties op te wekken, ze nog als mens seks wil hebben met
haar vampier, en ze zichzelf laat verminken door haar ongeboren dochter. Bij dit alles wordt
ze tegengewerkt door haar partner, vampier Edward, en haar beste vriend, weerwolf Jacob.
Grote delen van het verhaal draaien om strijd over Bella’s keuzes, pogingen van anderen om
haar gedrag te beheersen en (reacties op) haar onconventionele keuzes. Bella manipuleert haar
lichaam en zo haar identiteit om een bepaald zelfbeeld en een bepaalde levensstijl te
realiseren. Ik wil onderzoeken hoe vrouwen dit gegeven interpreteren en zo het proces van
reflectie op het zelf via films en boeken blootleggen.
Twilight is een concrete manier om het te hebben over de beleving van boeken en films.
Het is op die manier een goede ingang in de ervaring van het fantasygenre door meisjes en
jonge vrouwen. Ook kan een voorbeeld zoals Twilight goed laten zien wat de interactie is
tussen de interesse in, en de interpretatie van, fantasyverhalen en ervaringen van controle en
kracht in het dagelijks leven. Daarbij kunnen we via reacties op Twiligth meer leren over de
problematiek van reflectie op het zelf via cultuurproducten.
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Hoofdstuk 9 Theoretisch kader
Reflectie en identiteit

Volgens Giddens (1991) kunnen, en moeten, mensen in de late-moderniteit reflecteren op wie
ze (willen) zijn, en hun eigen biografie actief samenstellen. Het is steeds meer mogelijk, en
zelfs onontkoombaar, om je ‘zelf’ actief te manipuleren tot een (relatief) uniek en authentiek
individu . Giddens (1990: 52) beschrijft zelfidentiteit als volgt:
The ‘identity’ of the self, in contrast to the self as a generic phenomenon, presumes reflexive
awareness. It is what the individual is conscious ‘of’ in the term ‘self consciousness’. Selfidentity, in other words, is not something that is just given, as a result of the continuities of the
individual’s action-system, but something that has to be routinely created and sustained in the
reflexive activities of the individual.

Het moderne zelf is volgens Giddens een reflexief proces. Dit betekent dat het zelf actief
word gemonitord en gemanipuleerd door het individu. Dit gebeurt niet alleen door na te
denken over existentiële kwesties. Reflecteren is voor het moderne individu een automatisme
geworden en vindt plaats via alledaagse praktijken, waaronder het lezen van boeken en het
kijken van films. Het construeren van je eigen identiteit is, om Gauntlett (2008) te citeren, een
“known requirement”. Hij schrijft: “Modern Western societies do not leave individuals in any
doubt that they need to make choices of identity and life-style.” (248-249). Deze norm zorgt
ervoor dat mensen actief op zoek gaan naar keuzemogelijkheden, en argumentaties voor het
maken van specifieke keuzes. Verhalen zijn hier een goede bron voor, omdat ze een duidelijk
narratief hebben dat meestal draait om de keuzes van de hoofdpersoon.

Reflectie over het zelf via cultuurobjecten

Er zijn legio dingen die onze zelfreflectie sturen, en onze ontwikkeling in een bepaalde
richting tegenhouden of juist mogelijk maken. Bij reflectie kunnen we onder andere putten uit
een enorme hoeveelheid van (culturele) bronnen. Alexander (2003: 191) schrijft dat mensen
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films en boeken gebruiken om fictieve dilemma’s te overdenken, en dat ze zichzelf spiegelen
aan fictieve personages. Volgens Ang (1982) is het zelfs onmogelijk om tv/film te kijken
zonder een bepaalde graad van betrokkenheid en reflectie. Ang citeert theoreticus Piemme:
To watch a serial is much more than just seeing it, it is involving oneself in it, letting oneself
be held in suspense, sharing the feelings of the charaters, discussing their motivations and
thgeir conduct, deciding wether they are right or wrong” (1982: 28).

Deze betrokkenheid centreert zich vooral rondom de ontwikkeling van bepaalde karakters.
Men identificeert zich met een bepaald karakter. Dit betekent dat men zichzelf vergelijkt met
het karakter, en een zekere gelijkenis vind tussen het karakter en de eigen identiteit. Men ziet
het verhaal vanuit het standpunt van dit karakter, deelt zijn/haar gevoelens en reflecteert over
zijn/haar keuzes. (Ang, 1982: 29). Zo gebruiken mensen verhalen om hun eigen waarden
concreter te maken. Identificatie met een karakter kan op twee manieren gebeuren. Positieve
identificatie, waar bij het karakter als rolmodel word gezien, en negatieve identificatie,
waarbij het karakter wordt genomen als voorbeeld van hoe het niet moet. (Gauntlett, 1995: 45).
Volgens Blumer en Katz (1974), uitgelegd in Alexander (2003) kijken mensen
televisie en films om te voldoen aan 4 behoeften, waarvan 1 het werken aan persoonlijke
identiteit: “personal identity, reinforcing one’s own values, and comparing one’s personal
circumstances and problems to those presented on television” (182). Ook McKee en Vogler
geciteerd door Gauntlett (2008: 110-11) denken dat er een sterk verband is tussen populaire
verhalen en het leven van alledag. Volgens hen vloeit onze lust voor verhalen voort uit de
drang om regelmatigheden te zien in de wereld en een narratief te zien in ons eigen leven. De
verhalen die we lezen/kijken zijn zowel een intellectuele als een emotionele oefening voor het
echte leven. In Populaire cultuur wordt meestal geen (expliciet) moreel oordeel gegeven over
wat de beste manier is om ons te gedragen. In plaats daarvan wordt er een vraag gesteld, en
wordt het geven van een antwoord aan de lezer overgelaten. De lezer kan de ervaring van het
boek/film wel gebruiken om tot een antwoord te komen. Gauntlett (2008) schrijft dat: “This is
where mass media and popular culture come in, because they offer important tools to help
men – and woman – adjust to contemporary life”. (7).
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Fantasy als genre

Ik ga geen definitie geven van het fantasygenre, dat soort definities geven meer weer wat
mensen vinden dat een genre moet zijn, dan wat het allemaal kan zijn. Wat fantasy is,
verschilt per land, periode en literatuurcriticus. Ik zal wel proberen te beschrijven hoe fantasy
verschilt van mainstream boeken en films. Hierbij gebruik ik de tekst van Edward James
(1994: 100) over science fiction. Science fiction was, en is, een ander genre dan fantasy, maar
er zijn veel meer overeenkomsten dan verschillen en James stelt ook dat in de laatste
tientallen jaren de genres steeds meer in elkaar overvloeien.
Heel weinig boeken gaan over hoe de wereld echt is, maar “sf and fantasy seem to
renounce the real world and deal with imaginative alternatives to it” (James, 1994: 3).
Oftewel bij fantasy wordt soms expliciet, en altijd impliciet, veronderstelt dat de wereld
waarin het verhaal zich afspeelt niet overeenkomt met de ‘echte’ wereld. Er word een nieuwe
wereld opgebouwd. Mainstream fictie neemt als kader onze eigen ervaring; fantasy en science
fiction veranderen de wereld van onze ervaring op kleine of grote schaal. Een voorbeeld: De
wereld van Twilight is gelijk aan de onze, maar er bestaan bovennatuurlijke wezens. De lezers
van mainstreamfictie kennen de achtergrond van het verhaal; lezers van fantasy moeten het
kader van het verhaal zelf samenstellen door vooroordelen over de realiteit opzij te zetten, en
kennis van andere fantasyfictie te gebruiken (James, 1994: 96).

De aantrekkingskracht van fantasy

Ik veronderstel dat de ervaring van het lezen van Fantasy verschilt van het lezen van
mainstream fictie omdat het bestaat als genre op zich, het een brede fan base heeft, en de
meeste lezers van fantasy bijna geen andere boeken lezen. (James, 1994; 1-100). James
beschrijft de ervaring van Fantasy als volgt: “being jolted out of the ordinary – surprised,
shocked, intrigued by the unreal or the surreal.” (1994: 99). Ik ga uitzoeken of vrouwen
Twiligth ook zo ervaren en zo ja; wat ze hier plezierig, of onplezierig, aan vinden. Mijn
veronderstelling is dat Fantasy in het algemeen en Twiligth in het bijzonder, een of meerdere
emotionele behoefte(n) bevredigen. Welke behoeften zal blijken uit mijn analyse.
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Eerdere theorieën stellen dat Fantasy vooral dient als ‘escapisme’, het ontsnappen aan
het dagelijks leven. Het lijkt mij dat de meeste fictie dit doet, en dat fantasy hier niet veel in
verschilt. Waarom is fantasy hier wel/niet extra geschikt voor? Daarbij vraag ik me bij
escapisme af: ‘Onstnappen waaraan, en waarnaartoe?’. Ik ga kijken wat mijn respondenten
hierover zeggen.
Een andere reden voor het consumeren van fantasy zou de plezierige ervaring van ‘a
sense of wonder’ zijn. James (1994) schrijft hierover: “Science fictions appeal lies in its
combination of the rational, the believable, with the miraculous. It is an appeal to the sense of
wonder” (105). Het lezen van Fantasy geeft de lezer een shot mysterie, nieuwsgierigheid,
angst en opwinding. Dit drijft volgens James het lezen. Ik hoop deze theorie te kunnen
uitbreiden.

Het lezen en kijken van fantasy

Volgens James (1994: 95-130) wordt bij het lezen van science fiction een andere leesstijl
toegepast dan bij mainstream fictie. Dit ligt aan vervreemding en cognitie. Vervreemding
treedt op omdat de lezer een wereld beleeft die zeer verschillend is van zijn/haar eigen
beleving. Cognitie heeft te maken met het onderzoeken van deze wereld, specifiek het novum.
Het novum is een verandering die de schrijver aan de wereld heeft gemaakt. Deze verandering
heeft zijn eigen logica en deze logica bepaalt waar het verhaal heengaat. Het verhaal heeft als
uitgangspunt de vraag ‘wat als?’. Bijvoorbeeld: ‘wat als er vampieren bestonden?’.
Sciencefiction kan satire zijn en romantiek. Fantasy is meestal een romantiek, waarbij
een alternatieve realiteit vertrouwd wordt gemaakt en zo geloofwaardig. Dit proces zorgt
ervoor dat de lezer op een gegeven moment niet meer vervreemd is van het novum, maar
vervreemd raakt van de eigen wereld.
Volgens Lucie Armitt (1991: 9) gaat een fantastische tekst over een verlangen naar iets
wat niet bestaat of wat niet kan. Hiervoor is een sprong van verbeelding nodig van zowel de
lezer als de schrijver. Volgens Jackson geparafraseerd in Armitt (1991: 10-12) is deze sprong
niet per se hetzelfde als het al eerder genoemde escapisme. Escapisme is het ontsnappen aan
de eigen realiteit door middel van fictie. Je kan echter op twee manieren ontsnappen. Je kan
ergens aan/uit ontsnappen, en je kan ergens heen ontsnappen. Volgens Jackson gaat
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sciencefiction meer om het ontsnappen ergens heen, ontsnappen naar een andere wereld
waarin je meer kan, en waar je centraler bent voor de maatschappij. Het is ook door dit proces
ergens heen ontsnappen dat vervreemding optreedt. Het maakt vreemd en ongemakkelijk wat
we ons heen zien, en doet ons verlangen naar verandering.
. Je kan de fictieve wereld op verschillende manieren leren kennen. Bijvoorbeeld door
het verhaal of door een expliciete uitleg. Vaak leer je de magische wereld kennen door de
ogen van een puber/jong-volwassenen. Dit is in Twilight ook het geval. De magische wereld
is voor Bella ook nieuw, en we leren deze samen met haar kennen. Dit is een veelgebruikte
techniek in het genre. Als het verhaal wordt verteld vanuit iemand die zelf voor het eerst de
magische wereld betreedt dan maakt de protagonist deze vervreemding ook mee. In Twilight
wordt Bella geïntroduceerd in de wereld van vampiers, en na verloop van tijd voelt ze zich
hier meer thuis dan onder de mensen

Fantasy en jong-volwassenen

De theorie over waarom dit genre populair is bij pubers wordt als volgt samengevat: kinderen
en pubers besteden veel tijd aan het decoderen van de vreemde wereld waarin ze leven, het
decoderen van het novum is voor hen niet anders. Een deel van het plezier van het lezen van
dit soort fictie ligt in het decoderen van hints over hoe de fictieve wereld werkt. Het
decoderen van boeken en films kan hen bovendien helpen de codes van de echte wereld beter
te begrijpen. (James, 1994: 95-130).
Veel fantasie verhalen en science-fictionverhalen draaien om een ‘rite of passage’
oftewel het proces van volwassenwording van de hoofdpersoon. Het verhaal draait om een
avontuur met betekenis. Jones (in Armitt 1991: 165-166). Dit is ook in Twilight het geval. We
zien Bella veranderen van een scholier in een getrouwde echtgenote en moeder. Naast de
plezier van het ontsnappen, en het decoderen, wordt de lezer via de rite of passage verhaallijn
ook voorgedaan hoe hij of zij het emotionele labyrint van de pubertijd kan navigeren. Het
verhaal geeft hem of haar een zelfbeeld om tijdelijk aan te nemen, het zelfbeeld van de
protagonist. Om dit effect te bereiken moeten de gevoelens en gedachten van de hoofdpersoon
worden weergegeven. Als de hoofdpersoon een vrouw is, kan er een probleem optreden. Het
kan lijken alsof zij als enige pijn lijdt, omdat haar gevoelens, twijfels en angsten worden
14

opgeschreven of gefilmd, terwijl die van de mannelijke personages niet te zien zijn. Jones (in
Armitt 1991: 168-169) Hierdoor kan de heldin zwak overkomen, en dit kan tot irritatie leiden
bij de (vrouwelijke) lezer. Ik ben benieuwd of mijn respondenten deze irritatie ervaren bij het
lezen van Twilight.
Jones (in Armitt 1991: 165-201) stelt dat de magische krachten, die de hoofdpersonen
zeer vaak ontwikkelen gedurende het verhaal, een metafoor zijn voor het volwassen worden.
Ik denk echter niet dat lezers dit zo ervaren. Het lijkt mij logischer als de lezer geniet van de
krachten van de hoofdpersoon, omdat dit voor de lezer een manier is om zichzelf krachtig te
voelen. Dit ervaren van kracht via inleving kan de reden zijn dat jongvolwassenen willen
ontsnappen naar een fictieve wereld. Het is de vraag of jongvolwassenvrouwen in hun eigen
leven ook meer kracht krijgen door het lezen van fantastische fictie. Het krijgen van magische
krachten is voor hen immers geen optie. Jones stelt voor dat vrouwen wel iets anders kunnen
overnemen van de heldinnen uit fictie, namelijk: “A way of looking at the world whereby
woman and girls, are coherently significant, and can interact positively […]” (Jones in Armitt,
1991: 177).

Fantasy en gender

Hoe gender wordt gezien is de laatste tientallen jaren erg veranderd, deels vanuit de sociale
wetenschappen en deels vanuit de maatschappij. Gender werd lange tijd gezien als vaststaand
attribuut en als permanent deel van het zelf. Dit komt nog steeds voor, maar tegenwoordig
wordt gender steeds meer gezien als een variabele die kan veranderen per context. Gender is
meer wat je doet dan wat je bent. Als gender is wat we doen, dan betekent dat ook dat we dat
we noties over mannelijkheid en vrouwelijkheid kunnen veranderen, door iets anders te doen.
(Gauntlett, 2008: 137). Stereotypen vrouwelijke of mannelijke eigenschappen kunnen
opkomen, veranderen en verdwijnen. Er zijn nog steeds normen rondom wat als vrouwelijk en
mannelijk wordt gezien, maar er is meer mogelijk. Je kan kiezen uit meerdere genderrollen
en je kan persoonlijk aanpassingen maken zonder dat je identiteit als man of vrouw in twijfel
wordt getrokken. Daarbij kan je per context van rol wisselen. Het is sinds de jaren 80 dan ook
geen praxis meer om karakters zeer stereotiep mannelijk of vrouwelijk te maken. In plaats
daarvan worden personages interessanter gemaakt door imperfect mannelijk of net-ietsje-
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anders-dan-wat-je-verwacht vrouwelijk te maken. De karakteristieken van gender in boeken
en films kennen daardoor veel nuances. (Gauntlett, 2008 : 108-109).
Wat de media wel doet, en mensen in het leven van alledag ook, is bepaalde uitingen
laten overkomen als meer ‘natuurlijk’ mannelijk of vrouwelijk. Een man kan bijvoorbeeld wel
huilen in een film, maar het wordt als logischer gepresenteerd, en komt veel meer voor, dat
een vrouw dit doet. Hierdoor wordt het idee verspreid dat mannen in bepaalde situaties wel
mogen huilen, maar dat huilen toch eigenlijk meer een ‘vrouwen-ding’ is. Hierdoor blijft
gender voor mensen een leidraad voor gedrag. Ik wil weten of genderkarakteristieken
gebruikt worden bij het interpreteren van fantasy en of ze in het leven van alledag nog
belangrijk zijn voor vrouwen. Gauntlett (2008: 10-11) stelt dat moderne vrouwen niet
geïnteresseerd zijn in hun identiteit vormen naar ideeën over vrouwelijkheid, omdat ze het
concept als geheel ouderwets en irrelevant vinden. Volgens hem is vrouwelijkheid geen
kernwaarde meer voor moderne jonge vrouwen. Het is dus de vraag welke rol vrouwelijkheid
concreet speelt in het leven van moderne jongen vrouwen. Ik ben benieuwd hoe mijn
respondenten reflecteren over het gender en het gedrag van de hoofdpersoon uit Twilight, en
of gender voor hen een relevante categorisering is.
Fantasyfictie is, zoals we in de inleiding hebben gelezen, een goed medium om
nieuwe creatieve vormen van gender te verkennen. Door de premisse van het bestaan van een
fantasiewereld is het genre extra geschikt voor het creëren van nieuwe genderrollen en
identiteiten. Lefanu (1988), geciteerd in Hollinger (1990: 254), stelt dat:
Feminism questions a given order in political terms, while science fiction questions it in
imaginative terms.... If science fiction demands our acceptance of a relativistic universe, then
feminism demands, no less, our acceptance of a relativistic social order. Nothing, in these
terms, is natural, least of all the cultural notions of 'woman' and 'man’.

Mensen uit het publiek krijgen bij fantasy de kans om unieke en vernieuwende rollen
(virtueel) te spelen tijdens het kijken/lezen, en ze nemen hier misschien wel wat van mee in
hun eigen reflexieve project van het zelf. Om een basis voor verzet te zijn moet de tekst ook
onderdrukking zelf bevatten. Om manieren van verzet te laten zien, moet immers ook
onderdrukking aanwezig zijn. (Fiske, 1989: 104-105).
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Anders-zijn in fantasy en in het alledaagse Leven

Waarom vinden lezers van Fantasy het zo fijn om nieuwe rollen uit te proberen? Ik
kijk hiernaar met behulp van het begrip ‘otherness’ oftwel ‘anders-zijn’. Giddens (1991)
schrijft dat het reflexieve project van het zelf steunt op het idee dat je op zoek moet gaan naar
je ‘ware’ identiteit. Je moet ‘jezelf zijn’. Dit in tegenstelling tot je valse/neppe zelf zijn. Het
idee is dat het neppe zelf voldoet aan de sociale druk om je heen, en niet correspondeert met
wat je ‘echt’ wil. (Giddens, 1991). Het ideaal is dat je je authentieke zelf vindt en actief uit.
Hier ligt een drive naar uniek-zijn of uniek-worden in besloten. ‘Otherness’ of anders-zijn is
dan ook een belangrijk ideaal van de postmoderne mens. (Harvey, 1995: 121). De status van
‘ander’ kan actief worden gecreëerd door het individu zelf (Wild, 2005, geciteerd in TaylorGoodby & Zinn, 2006). Bijvoorbeeld door aanpassen van het uiterlijk, consumptie van
alternatieve producten of extreem gedrag. Het anders-zijn dan de mainstream kan mensen een
gevoel van toebehoren/thuisbehoren geven. Het is een strategie om om te gaan met
vervagende groepsgrenzen en het minder belangrijk worden van groepsbanden.
Mijn voorzichtige verwachting is dat fantasy tegemoetkomt aan deze ervaring van
‘anders-zijn’. Het onderzoek ‘TV Living’ van Gauntlett en Hill uit 1999 ontdekte namelijk
dat:
People used TV science fiction as a way of thinking through their sense of ‘otherness’—even
though they were not, themselves, eccentric Time Lords like Doctor Who, or alienated
androids like Data from Star Trek: The Next Generation – and thereby arrived at a comfortable
sense of their own identity. (Gauntlett, 2008: 57).

Anders-zijn is niet voor alle mensen eenvoudig, en dit maakt het doordenken van dillema’s
van fictieve anderen wellicht aantrekkelijk. Naast individualiteit wordt van je verwacht dat je
voldoet aan de rest van de normen in de maatschappij, en dat je dit ook kunt omdat je jouw
zelf actief creëert. Je ‘authentieke’ zelf moet niet te veel afwijken van de maatschappelijke
normen om door anderen getolereerd te worden. Daarbij komt dat uniek-zijn weliswaar wordt
gezien als positief, maar dat er ook nog steeds een angst bestaat voor het ‘andere’, het
vreemde en gevaarlijke. Niet alle vormen van anders-zijn worden dus geaccepteerd, en je
loopt nog steeds de kans uit gesloten te raken van de gemeenschap. (Harvey, 1995: 121). Het
(post)-moderne individu moet een balans vinden tussen anders-zijn en conformeren. Jonge
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mensen moeten een manier vinden om met deze spanningen om te gaan, en uit tegenstrijdige
idealen een coherent gevoel van zelf ontwikkelen.
Gebruiken jonge vrouwen Twilight ook om hun anders-zijn te managen, en met de
spanning tussen anders-zijn en erbij-horen om te gaan? De hoofdpersoon Bella wordt
gepresenteerd als atypisch meisje, en uiteindelijk zelfs als vampier. Als bovenstaande theorie
klopt zouden de respondenten zich in hun leven van alledag ‘anders’ moeten voelen, hiermee
worstellen, en de andersheid van Bella als interessant moeten ervaren. Ik ben benieuwd of
deze gevoelens onderdeel zijn van hun ervaring van Twilight en Fantasy.

Populaire Cultuur, Plezier en Verzet

Fiske (1989: 1-123) schrijft over verzet via populaire cultuur zoals Twilight. Populaire teksten
worden gekarakteriseerd door openheid. Hiermee wordt bedoeld dat ze meerdere betekenissen
kunnen hebben, en krijgen. De overvloed van betekenissen maken parodieën, fan fictie, en
inversie mogelijk. Openheid wordt bereikt doordat iets smakeloos is en vol
tegenstrijdigheden. Tegenstrijdigheden stimuleren de productiviteit van de lezer, omdat de
lezer gaat proberen ze te begrijpen. Populaire teksten focussen meestal op het hart en de
gevoelens, in plaats van op het hoofd en zijn verstand. Dit omdat op het terrein van private
niet-geuite gevoelens het individu het minst wordt onderdrukt door de maatschappij. Hier is
de meeste eigen interpretatie mogelijk en toegestaan. Een populaire tekst moet ook relevant
zijn. Hoe relevanter en eigentijdser, hoe kleiner het ervaren verschil tussen de tekst en het
leven van alledag, en hoe beter de inleving in de tekst.
De specifieke producten die mensen lezen en kijken is voor hun gevoel erg relevant
voor wie ze zijn. Voor de meeste mensen komt de bewust gekozen betekenis vanuit wat ze
consumeren, en niet van wat ze produceren. Consumptie is een manier om controle te hebben
over het alledaagse leven. (Fiske,1989: 25). Als een boek of film wordt afgekeurd door de
meeste mensen, dan is deze afkeuring op zich ook een belangrijk deel van zijn betekenis.
Mensen kunnen plezier ervaren door iets te consumeren wat door anderen wordt afgekeurd.
(Fiske, 1989: 78). Het is een soort van verzet en het plezier ligt in de bewuste afwijking van
conventionele smaak.
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Fantaseren over Fantasy

Ook het anders interpreteren van een boek of film kan een uiting zijn van verzet. Als een boek
of film de mogelijkheid geeft tot creativiteit, dan kunnen mensen het gebruiken om de
dominante ideologie te ontwijken, schrijft Fiske (1989: 113-114). Dit wordt als leuk ervaren
en als een bron van macht/kracht. Een manier om creatief met een tekst om te gaan, is door er
over te fantaseren. Fantaseren is een belangrijke facet van populaire cultuur, populaire boeken
en films nodigen vaak uit tot fantaseren over de inhoud. (Fiske: 1989: 113-114). Fantaseren
staat niet los van de realiteit of het alledaagse leven. Gauntlett (2008: 124-125) stelt: “Fantasy
is as much an experience, a piece of reality, as is babysitting or staying in to do the washing”.
Fantaseren is ook niet alleen maar escapisme, vindt Fiske (1989: 113-114). Fantasie
is een middel tot representatie en representatie is een manier om de wereld zo te begrijpen, dat
het je in je eigen voordeel is. Fantaseren kan volgens Gauntlett (2008: 123-125) op die manier
kracht, energie en inspiratie geven voor kleinschalige sociale veranderingen. Een fantasie
wordt als plezierig en ‘empowering’ ervaren als de sociale normen worden omgedraaid in de
fantasie.
Dit is plezierig omdat je zo tijdelijk kan ontsnappen aan de constant van je verwachte
beheersing. Het geeft een gevoel van vrijheid en kracht. Dit proces wordt ook wel het plezier
van transgressie genoemd. (Lupton, 2005: 126-175). Deze transgressie kan je ervaren door je
in te leven in een personage dat of normen overschrijd uit zijn/haar eigen wereld, of in een
wereld leeft waar de normen zo anders zijn dat hij/zij sowieso de normen van de lezer
overschrijd. Ik kan me ook voorstellen dat de tegenstrijdige verwachtingen van anders zijn,
maar niet te anders, een soort frustratie oproepen die geneutraliseerd kan worden door
verhalen waarin de hoofdpersoon totaal anders is en tegen normen ingaat.
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Hoofdstuk 3

Methodologie

Receptie-onderzoek

Culturele betekenis wordt actief toegekend aan cultuurproducten door de mensen die er in hun
dagelijks leven mee te maken hebben. De enige manier om erachter te komen hoe vrouwen
Twilight ervaren, is door het ze te vragen. Ik ga daarom een receptieonderzoek doen. Het
uitgangspunt van een receptieonderzoek is dat kijkers/lezers actief betekenis toekennen aan
teksten/films, en dat de onderzoeker op zoek moet gaan naar welke betekenis mensen creëren
en welke interpretaties ze geven. (Alexander, 2003:191). Ik zie betekenis hier als een
interactie tussen de teksten en het publiek. Dit houdt in dat de tekst bepaalde limieten stelt aan
interpretatie, door onder andere verhaal en weergave, maar dat de betekenis die mensen
hechten aan de tekst actief, reflexief en individueel wordt gecreëerd. (Alexander, 2003: 179204). De betekenis van een cultuurobject is niet voor iedereen dezelfde betekenis. Fiske,
geciteerd in Gauntlett (2002: 25) heeft het over een ‘overspill of meanings’, verschillende
mensen kunnen hetzelfde cultuurobject heel verschillend interpreteren. Er is een ‘preferred
meaning’ bedacht door de producenten, maar ook nog een heleboel andere mogelijke
interpretaties. Ik ga op zoek naar 1 of meerdere lezingen uit de vele mogelijke lezingen, niet
per se naar de dominante lezing of de ‘preferred meaning’, onder jonge vrouwen. Dit laatste
is niet praktisch haalbaar voor mij, en daarbij vind ik juist het proces van het je eigen maken
van een cultuurproduct, waarbij individuele kenmerken de richting en interpretatie bepalen,
heel interessant. Mijn focus ligt niet op welke lezingen er zijn, maar hoe het interpreteren in
zijn werk gaat en hoe mensen het cultuurobject linken aan hun eigen identiteit.
Alle cultuurproducten bieden ruimte tot zowel onderdrukking als agency. Beide
kunnen zelfs ook tegelijk spelen. Het hangt er maar vanaf wat de respondenten ermee doen. Ik
sta open voor al deze interpretaties. Ik ben vooral geïnteresseerd in “realist frames”, waarbij
mensen de fictie interpreteren alsof het echt gebeurd is. (Alexander, 2003:208). Uit een studie
van Long (1986) beschreven in Alexander (2003: 192-193) bleek dat vrouwen meestal een
realist view nemen. Ze relateren aan karakters alsof het echte mensen zijn en voelen zich even
zeker over hun kennis van karakters als van hun kennis over echte mensen. Ik ga mijn vragen
zo stellen dat de realist view niet verstoord wordt, want ik denk dat de realist view de meeste
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impact heeft op zelfreflectie. Dit denk ik omdat mensen met een realist view zichzelf
spiegelen aan karakters alsof het echte mensen zijn, en dus veel waarde hechten aan de
vergelijking. Daarnaast ben ik ook geïnteresseerd in ‘critical’ views’, waarbij consumenten
afstand nemen van het object en er een esthetisch en moreel oordeel over vellen. Ik denk dat
dit belangrijk is bij het zich toe eigenen van het object. Ik zal mijn vragen niet beperken tot
Twilight maar ook vragen stellen over fantasy als genre, en over het alledaagse leven. Ik wil
immers de link onderzoeken tussen fantasy en het alledaagse leven. Mijn doel is niet om te
kunnen generaliseren naar een populatie, maar om te kunnen generaliseren naar theorieën
over het ervaren en approprieren van cultuur (specifiek het fantasy-genre), en over de bronnen
en mechanismen van zelfreflectie en zelfmanipulatie.

Interviews

Omdat ik een denkproces wil onderzoeken heb ik diepte interviews met open vragen (een
kwalitatieve methode) gehouden. De genoemde methode sluit volgens Alexander (2003: 179204) goed aan bij audience studies en stelt me in staat betekenisgeving te bestuderen. Ik ben
vooral hypothese vormend en inductief te werk gegaan. Bij de analyse heb ik Atlas. Ti
gebruikt en heb ik me vooral laten leiden door het empirische materiaal, ik heb met andere
woorden open gecodeerd. Hierbij heb ik uiteraard wel gefocust op de thema’s uit mijn
deelvragen en gekeken door de bril van mijn theoretische kader. Ik heb vanuit mijn interesse
en vanuit de theorie enkele abstracte begrippen als codes gebruikt, zoals ‘ontsnappen’, maar
ik heb dit op zo’n manier gedaan dat het niet hypothese-toetsend wordt, want ik heb immers
geen duidelijke hypothesen.

Keuze voor respondenten

Lezers behoren tot groepen mensen die vergelijkbare verwachtingen hebben ten aanzien van
een cultuurobject. Alexander schrijft: “ A sociologist can study what a text might mean, to
certain kinds of people, by studying such groups” (2003: 193). Mijn categorie/doelgroep is
jonge vrouwen tussen de 19 en de 26 jaar. Ik onderzoek vrouwen omdat de consumptie van
Fantasy door een brede categorie vrouwen nieuw is, en omdat fantasy openingen bied voor
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verzet tegen gender-verhoudingen en voor het creëren van een nieuwe vorm van vrouwelijke
zelfbeschikking. Ik onderzoek specifiek jonge vrouwen tussen de 19-26 omdat deze vrouwen
actief aan het uitzoeken zijn wie ze willen worden, hoe ze willen leven en wat ze willen
bereiken (er wordt tegenwoordig gesproken van een quarter-life-crisis), en ze de leeftijd
hebben bereikt waarop ze zelfstandig actie kunnen ondernemen, in plaats van nog (fysiek)
afhankelijk te zijn van de goedkeuring van hun ouders. Ook zijn ze cognitief ver genoeg
ontwikkeld om tot zelfreflectie in staat te zijn. Daarbij behoren zij tot de doelgroep van
fantasyboeken en –films. Belangrijk is ook dat deze doelgroep het uitkomen van de Twilight
boeken en films bewust heeft meegemaakt en toentertijd de leeftijd had waar de boeken voor
bedoeld waren.

Operationalisatie

Ik heb geen theoretische concepten gebruiken in de interviews, het was niet de bedoeling dat
mijn respondenten mijn onderzoeksvraag moesten beantwoorden. De interviewvragen heb ik
opgesteld rondom mijn hoofdvraag, ‘Hoe gebruiken jonge vrouwelijke fantasiefans
fantasyverhalen in hun alledaagse leven?’. Zie Bijlage A voor de complete vragenlijst.
Ik heb mijn respondenten gevraagd om hun mening te geven over Bella en haar
gedrag, en om te vertellen waarom ze zich wel/niet identificeren met Bella. Zo ben ik meer te
weten gekomen over hun identificatie en interactie met de protagonist. Dit is belangrijk omdat
het verhaal wordt ervaren via de hoofdpersoon, die het verhaal in de ik-vorm verteld. Ik heb
de respondenten ook gevraagd om een aantal van Bella’s dilemma’s met betrekking tot het
verkrijgen van zelfbeschikking hardop te overdenken en te vertellen wat ze zelf gedaan
zouden hebben, om zo het proces van interpretatie van Twilight, en zelfreflectie via Twilight,
te pakken te krijgen. Daarnaast heb ik gevraagd of de vrouwen nog over Twilight hebben
nagedacht na het lezen/kijken, en zo ja waarover. Via de redenatie hiervoor heb ik een ingang
in hun wensen naar kracht en betovering in de maatschappij. Ook heb ik vragen gesteld over
hun fantasyconsumptie in het algemeen, en over waarom ze het genre leuk vinden, om mijn
derde deelvraag ‘Wat is de rol van fantasyverhalen bij het reflecteren op hun eigen identiteit
en de wereld om hen heen?’ te beantwoorden, en om direct toe te werken naar een antwoord
op mijn hoofdvraag. ‘Hoe gebruiken jonge vrouwelijke fantasiefans fantasyverhalen in hun
alledaagse leven?
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Om de actieve reflectie op, en ervaring van, Twilight te bestuderen heb ik enkele
filmscènes5 laten zien, waarbij ik de respondenten hardop liet nadenken tijdens het kijken. De
scenes gaan over Bella’s magische krachten. Ik wilde weten wat ze voelen en denken bij het
zien van een krachtige fictieve vrouw. Ik wilde ook weten wat ze van het de beelden van Bella
voor en na haar transformatie vonden. En welke ze prefereerden. Ik heb daarom ook twee sets
van 3 foto’s6 elk laten zien, de eerste van voor, de tweede van na de transformatie. Zie voor de
foto’s afbeelding 1 en 2.

Afbeelding 1: Voor de Transformatie7

5 https://www.youtube.com/watch?v=nHpKu6WkafI
https://www.youtube.com/watch?v=CK1PpvwOxOw
https://www.youtube.com/watch?v=RNZ99OXZdGU
6
7 http://boilingsnowforwater.blogspot.nl/2010/12/heroine-worth-reading-in-defence-of.html
http://www.clevvertv.com/twilight-saga/14398/new-eclipse-stills-released.html/attachment/twilight-saga-eclipsebella-charlie
http://digitalcitizen.ca/2009/11/20/over-100-printable-6-x-4-twilight-new-moon-and-related-pictures-all-highresolution/4x6-bella-swan-woods/
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Afbeelding 2: Na de Transformatie.8

Bij het laten zien van de foto’s en filmscènes beïnvloed je de antwoorden van je respondenten
heel erg door de keus die je maakt voor bepaalde foto’s/scenes. Ik heb volgens mij
representatieve foto’s gekozen van hoe Bella’ er voor/na uitziet in de films. Van de 3
filmscènes die ik heb gekozen gaan er twee over Bella die haar magische krachten ontdekt,
per scene een verschillende kracht, en de derde laat de lichamelijke verandering van vrouw in
vampier zien. Ik had ook andere scenes kunnen laten zien, die deze inhoud hadden, maar ik
voor deze gekozen omdat ik ze het meest typerend vond voor het gebruik van de krachten
door de hoofdpersoon.
Ik heb een vragenlijst gebruik met een vaste volgorde van vragen. Omdat ik ook
enkele plaatjes en filmpjes laat zien, heb ik beschrijvende vragen over Twilight eerst gesteld,
en daarna pas de vragen over de beelden, zodat de eerdere vragen niet beïnvloed zijn door de
beelden. Mijn eigen bijdrage heb ik beperkt tot het stellen van de interviewvragen, het geven
van minimale respons zoals “mhmm” en het stellen van vervolgvragen. Ik heb geprobeerd de
vragen en vervolgvragen zo neutraal mogelijk te stellen.
8 http://www.flicksandbits.com/2012/10/30/kristen-stewarts-bella-highlighted-in-new-the-twilight-sagabreaking-dawn-part-2%E2%80%B2-clip/33425/
http://www.fanpop.com/clubs/harry-potter-vs-twilight/images/31131005/title/breaking-dawn-part-2-emmettbella-arm-wrestling-photo
http://twilightsaga.wikia.com/wiki/File:Bella_as_a_vampire_in_Alice%27s_vision.jpg
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Praktijk en verantwoording

Hier volgt een beschrijving en een verantwoording van het verloop van mijn onderzoek. Als
eerste stap heb ik een faceboekpagina aangemaakt getiteld ‘Bacheloronderzoek naar
Twilight’, met een oproep voor respondenten om zich te melden, en deze heb ik gedeeld met
mijn facebookvrienden. Ik heb hen gevraagd om de pagina te delen met hun
facebookvrienden, zodat ik een grotere groep kon bereiken, en ik niet alleen mijn eigen
vrienden zou interviewen. Veel van mijn vrienden, en hun vrienden, vallen in de
leeftijdscategorie 19-26, en Facebook was daardoor een efficiënte manier om mijn oproep te
verspreiden onder mensen in de goede leeftijdscategorie. Uiteindelijk heb ik 4 interviews
gehouden met kennissen en 8 interviews met onbekenden. Een aantal vrouwen gaf aan graag
mee te willen doen, maar waren te oud voor mijn doelgroep (19-25). Ik heb toen mijn
doelgroep verruimd naar 19-27. De vrouwen van 26 en 27 voelden zich aangesproken door
mijn oproep waarin ik vroeg om jonge vrouwen en dit vond ik goed genoeg om ze te laten
meedoen.
Ik had mijn interviews al gepland voordat ik al mijn vragen had bedacht. Toen ik wel
al mijn vragen had, merkte ik dat ik het ongemakkelijk zou vinden bepaalde vragen aan
kennissen te stellen. Bijvoorbeeld “Wat wil je als eerste indruk geven als mensen je zien?” en
“Wanneer ben je het blijst met je lichaam?”. Ik heb bij twee van mijn kennissen deze vragen
wel gesteld. Bij twee vriendinnen niet. De ene vrouw heeft zeer onlangs kanker gehad en bij
haar heb ik de vragen over het lichaam vermeden, omdat ik het zelf te emotioneel zwaar zou
vinden er met haar zo diep op in te gaan. Echter door meer te focussen op haar interpretatie en
gebruik van fantasy, heb ik bij dat interview wel veel relevante informatie gekregen. De
andere vrouw die ik bepaalde vragen niet heb gesteld is een goede vriendin van mij, die
tijdens het interview heel ongemakkelijk werd van bepaalde vragen. In dat interview ben ik
dieper ingegaan op definities van vrouwelijkheid en mannelijkheid, omdat ze hier zelf veel
over na had gedacht in haar leven van alledag.
Tijdens de interviewreeks heb ik enkele vragen toegevoegd aan mijn topiclist, als ik
op een vervolgvraag hele relevante antwoorden kreeg. In de vragenlijst zijn deze vragen
aangegeven met een sterretje. Zie bijlage A. Een voorbeeld is een vervolgvraag op een
antwoord op “Wat denk je als je deze fotosets ziet”, namelijk de vraag “op welke fotoset vind
je Bella leuker?”. Op de tweede vraag kreeg ik normatievere antwoorden dan op de eerste,
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onder andere met betrekking tot mannelijkheid en vrouwelijkheid. Ik heb 1 vraag na drie
interviews verwijderd omdat de vraag geen interessante data opleverde. Dit was de vraag:
“Wanneer denk je aan Twilight?”. Mensen reageerden hier gegeneerd op, onder andere met
gegiechel, en probeerden met hun antwoorden de indruk te wekken dat ze Twilight niet zo
serieus namen dat ze er ooit nog aan dachten. Ik had onder andere door hun toon het gevoel
dat ze dit antwoord gaven om goed over te komen op mij. Ik heb de vraag vervangen door
“Denk je na het lezen/kijken nog na over fantasyverhalen?”, en als hier positief op werd
geantwoord, de vervolgvraag “ook over Twilight?”, De antwoorden hierop kwamen
authentieker op mij over, en de respondenten toonden minder gene.
De volgorde van de vragen verschilde een beetje per interview omdat ik via vervolg
vragen vaak weer antwoord kreeg op andere vragen van de vragenlijst. De antwoorden op de
vraag “wat vind je van Bella?”, en antwoorden op vervolgvragen zoals “waarom vind je haar
een muts?”, haalden vaak de vragen over Bella’s dilemma’s aan die later op mijn vragenlijst
aan bod kwamen.
De vervolgvragen zijn heel belangrijk voor mijn resultaten. Ik heb vervolgvragen
gesteld als mensen met info kwamen die hintte op meer informatie gerelateerd aan één van de
deelvragen, of aan de hoofdvraag, of als ze hele korte neutrale antwoorden gaven. De meeste
vervolgvragen gaan dieper in op de dingen die vrouwen doen met fantasy. Er kwam veel
informatie boven die ik niet va tevoren had verwacht, zoals dat mijn respondenten bijna
exclusief boeken lezen uit het fantasygenre, de meningen over wat leuke fantasy is enorm
verschillen en dat de jonge vrouwen zich een beetje genereren voor het lezen van Twilight.
Ik schat in dat een kwart tot de helft van mijn data het gevolg is van vervolgvragen.
Elk interview bevat gedeelten waarin het interview afwijkt van de topiclist en een geheel
eigen draai krijgt. Voorbeelden hiervan zijn: het zelf schrijven van fantasy, de inhoud van
fantasieën, opgroeien met griezel- en fantasyverhalen, gamen, het vergelijken van
verschillende soorten fantasy. Ik zie deze variatie niet als probleem, eerder als een verrijking,
omdat ik op zoek ben naar wat mensen allemaal met fantasy doen en hoe ze hier hun
individuele draai aan geven. De bovenstaande voorbeelden zijn hier perfecte data voor.
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Na het perfectioneren van mijn theoretisch kader (Zie H1) en het transcriberen van de
interviews heb ik de sociologische ‘brillen’ bepaald, waardoor ik zou kijken tijdens het
coderen. Dit heeft de, verder open, codering beinvloed, door te beinvloeden welke fragmenten
mijn intresse opwekten. Ongeveer de helft van deze brillen (Set 1) gaan direct of indirect over
het project van het zelf, fluctuerende genderverhoudingen en het gebruik van media hierbij.
Dit zodat ik de infomatie over het gebruik van fantasy, verkregen via de tweede helft van mijn
codeerbrillen (Set 2), in een kader van algemene processen kan plaatsen. De codeerbrillen zijn
alsvolgt:
Set 1: Het afwijzen/accepteren van (gender)normen, het combineren van genderrolpatronen, ,
visies op controle, rationaliteit, emotie en het project van het zelf, gevoelens van
machteloosheid en kracht,
Set 2: Ontsnappen naar een andere wereld, ontsnappen aan het zelf, fantasy als uitlaatklep,
eigen creativiteit via fantasy, op een veilige manier ‘anders-zijn’, de relatie met de
protagonist, de aantrekingskracht van Twilight, de ambiguiteit van Twilight constructie van
identiteit door positivieve en negatieve identificatrie met personages, fans en genderrollen.

Tijdens het coderen heb ik codes aangemaakt voor alles wat me in het licht van de thema’s
interesant leek. Ook heb ik codes aangemaakt voor interviewfragmenten die niet bij een
thema paste maar wel relevant waren voor de hoofdvraag. De resulterende codes heb ik
verwerkt in een woordweb (network view in Atlas.ti). Aanvaknelijk groepeerde ik de codes
volgens de themas van de codeerbrillen. Steeds na het coderen van een nieuw interview
voegde ik de codes toe aan het centrale woordweb en hergroepeerde ik alle aanwezige codes.
Daarnaast zocht ik naar verbanden en gaf ik deze aan met pijlen. Op deze manier heb ik stap
voor stap mijn theorie gevormd over hoe vrouwen fantasy gebruiken en hoe dit gebruik
verband houdt met grotere processen zoals identiteitsvorming en gender. Het uiteindelijke
woordweb, met alle oorspronkelijke codes, kan je bekijken in bijlage B.
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Hoofdstuk 10 Inleiding in resultaten
Ik leg in deze inleiding uit hoe mijn resultatensectie is opgebouwd, zodat u de rode draad
goed kunt volgen. Hoofdstuk 4 tot 6 gaan over algemene processen in de samenleving, en de
manier waarop mijn respondenten met deze processen omgaan in hun alledaagse leven. Het is
noodzakelijk eerst te begrijpen hoe de respondenten worstelen met deze processen, voordat ik
kan uitleggen hoe ze fantasy gebruiken om hun leven te leven. Dit laatste zal ik doen in
hoofdstukken 7 en 8.
Ik begin in hoofdstuk 4 met een weergave en interpretatie van de resultaten met
betrekking tot het project van het zelf, en het behoren tot een groep. Deze twee belangen zijn
vaak met elkaar in strijd, zoals ik eerder heb uitgelegd in hoofdstuk 1, de paragraaf ‘Anderszijn in fantasy en het alledaagse leven’, en ik zal aandacht besteden aan deze spanning. Ik
sluit hoofdstuk 4 af met een beschrijving van het verzet tegen de normen van het project van
het zelf. De informatie uit dit hoofdstuk ga ik in hoofdstuk 7 gebruiken om te interpreteren of,
en waaraan, de respondenten willen ontsnappen, en hoe ze dit doen via fantasy, en deze
resultaten verduidelijken de resultaten over het managen van anders-zijn via fantasy,
beschreven in hoofdstuk 8.
Hoofdstuk 5 gaat over de rol van emotie in het leven van de respondenten, en de
spanning tussen de hoge status van rationaliteit en de beleving van emotie. Ik ga dieper in op
keuzes maken vanuit de ratio en/of emotie omdat dit aansluit bij het thema reflecteren over
het zelf. Hierbij onderzoek ik in hoeverre de respondenten denken dat ze controle hebben over
hun leven en wanneer ze zich krachtig en machteloos voelen. De informatie over emotie en
ratio is behulpzaam bij het onderzoeken van de manier waarop vrouwen fantasy gebruiken om
emoties op te wekken, en als uitlaatklep voor gestigmatiseerde emoties.. De informatie over
controle heb ik nodig om, in hoofdstuk 8, verder te onderzoeken waarom het narratief van
‘coming of age’, en dan specifiek het narratief van volwassen worden via de ontwikkeling van
magische krachten, zo aantrekkelijk word gevonden door mijn respondenten.
Een van mijn uitgangspunten is mijn nieuwsgierigheid naar de recent opgekomen
populariteit van fantasy bij jonge vrouwen. Hierom besteed ik in hoofdstuk 6 aandacht aan de
manieren waarop mijn respondenten omgaan met gendernormen, zodat ik in hoofdstuk 7 en 8
kan onderzoeken of, en hoe, vrouwen fantasy gebruiken om om te gaan met gender.
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Hoofdstuk 11 Een innerlijke strijd
Het belang van het project van het zelf

Volgens Giddens (1991: 10-35) reflecteren moderne mensen constant op wie ze zijn en of ze
willen veranderen. Ik heb gekeken of mijn respondenten inderdaad deze tendens hebben. De
norm om jezelf te kennen, en perfectioneren is zeker aanwezig. Respondenten spreken over
‘Doelen die belangrijk zijn om naar toe te werken’, en merken op dat ze Bella leuker vinden
als vampier omdat ze dan haar doel bereikt heeft, en is geworden wie ze al heel lang wilde
zijn.. Het stellen van een persoonlijk doel en bewuste stappen nemen om dit te bereiken is een
integraal onderdeel van het project van het zelf zoals beschreven door Giddens (1991:70-109).
Welk doel dit moet zijn heeft te maken met het maken van keuzes. De respondenten vinden
over het algemeen dat keuzes weldoordacht moeten zijn: ‘bij beslissingen moet je meerdere
opties overwegen’, ‘je moet luisteren naar meningen van anderen over je keuzes en ze
meenemen in je beslissing’ en ‘je moet reflecteren op het effect dat jouw acties hebben op
andere mensen’. Voor het maken van keuzes is (zelf-)reflectie volgens hen belangrijk.
Zelfreflectie uit zich in constante monitoring van het zelf en het gedrag. Ten eerste
houden respondenten hun lichaam in de gaten. Ze vertellen dat de media aanzet tot het
aanpassen van het lichaam, en dat de media ervoor zorgt dat ze te hoge eisen stellen aan hun
lichaam. Tegelijk vinden ze een aantrekkelijk idee om dingen aan je lichaam te kunnen
veranderen en bijvoorbeeld net als Bella heel mooi en sterk te worden. Ten tweede vinden de
respondenten dat ze hun eigen beleving bewust moeten aanpassen. Dit blijkt uit uitspraken
zoals ‘Je kunt beter zelf verantwoordelijk zijn voor hoe je je voelt’ en ‘het is belangrijk om te
proberen het leuk te hebben’. Ten derde houden ze hun eigen gedrag scherp in de gaten. Deze
zelfmonitoring van gedrag is te zien in de manier waarop de respondenten praten. Tijdens het
interview vergeleken ze zichzelf constant met andere mensen, om hun eigen meningen en
gedrag te verantwoorden.
Ik heb ook gekeken of de norm uniek te zijn, speelt bij deze jonge vrouwen.
Giddens (1991: 70-109) en Harvey (1995) schrijven dat het besef van de eigen individualiteit,
en uniekheid, een drijfveer is voor het manipuleren van het zelf. De respondenten stellen
onder andere ‘het lijkt me wel leuk om iets heel bijzonders te hebben. Iedereen denkt dat hij
bovengemiddeld is maar dat kan niet’ en ‘het lijkt me verschrikkelijk om te zijn zoals
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iedereen’. In de uitspraken van de respondenten is te zien dat ze zowel geloven uniek te zijn,
als vrezen dit niet te zijn. In fantasyfictie heeft de protagonist bijna altijd bepaalde krachten
die niemand anders heeft, en is dus ontegenzeggelijk uniek. Ik denk dat dit de respondenten
aanspreekt.

Het belang van het behoren tot een groep

De norm om uniek te zijn, is in sommige gevallen tegenstrijdig aan de norm om tot een groep
te behoren. Zie hiervoor ook de paragraaf ? in hoofdstuk ? over ‘anders-zijn in fantasy en in
het dagelijks leven’. Om tot een groep te behoren wordt namelijk vaak vereist dat het individu
bepaalde eigenschappen deelt met de andere groepsleden, en zich houdt aan groepsnormen. In
deze paragraaf laat ik zien dat het behoren tot een groep erg belangrijk is voor mijn
respondenten, en hoe ze uniek-zijn combineren met functioneren in groepsverband.
Tijdens de interviews kwam naar voren dat ‘erbij horen’ erg belangrijk wordt
gevonden, net als ‘geaccepteerd worden als deel van de groep’. De respondenten vertelden
uitgebreid over situaties waarin ze moeite hadden met afwijzing van een groep, en de
manieren waarop ze hun gedrag aanpasten om geaccepteerd te worden door een groep. Men
wilde echter niet teveel hoeven conformeren aan anderen om dit lidmaatschap te verkrijgen.
Teveel conformeren zou immers ingaan tegen de norm om uniek te zijn, en om jezelf te zijn.
Wat teveel is, verschilt hier per persoon. Respondenten spraken dan ook van een verlangen
om vanaf de eerste blik van mensen geaccepteerd te worden, zodat ze zich nooit aan hoeven te
passen, en ze waren negatief over mensen die te kritisch zijn over gedrag van anderen. Ze
vertelden dat ze het jammer vonden dat mensen zo snel over je oordelen en vinden dat dit
eigenlijk niet zo zou moeten zijn.
Spanning tussen anders-zijn en een groep zijn zie ik ook in de moeite die de
respondenten hadden om vragen over dit thema te beantwoorden. Op de vraag ‘wat wil je dat
mensen denken als ze je zien?’, kwamen uitgebreide antwoorden. Op de vraag wat je doet om
zo over te komen als je wil, was de eerste reactie van veel mensen ‘niks’, gevolgd door ‘het
kan me niet schelen wat mensen van me denken’, of iets soortgelijks. Ook de mensen die wel
zeiden zich op een bepaalde manier te gedragen, of te kleden, om goed over te komen op
anderen, gaven aan dat er grenzen waren aan hoeveel ze wilden doen, dat ze zichzelf wilden
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blijven, en dat je nooit totaal kon bepalen wat mensen over je dachten. Als ik vroeg wat de
respondenten met hun uiterlijk deden, kwamen ook uitgebreide antwoorden, waarbij de
respondenten aangaven dit werk vooral voor zichzelf te doen. Maar op mijn vraag waarom ze
het bijvoorbeeld voor zichzelf belangrijk vonden er ‘netjes’ uit te zien, hadden ze geen
duidelijk antwoord. Vaak werden dan toch nog andere mensen genoemd. Alle respondenten
kwamen ergens tijdens het interview met een kritische noot over het aanpassen van het zelf
voor anderen.

Te is nooit goed

De respondenten hebben een strategie gevonden om met de spanning tussen anderszijn/uniek-zijn en groepslidmaatschap om te gaan. Anders-zijn dan de mainstream is goed,
maar niet te anders, niet ‘overdreven’. Er is een bepaalde grens, een mengsel van ‘normale’ en
‘unieke’ ingrediënten, die goed moet zijn binnen een foutmarge. In hun uitingen is ‘te-zijn’ of
‘overdreven’ de meest genoemde slechte eigenschap. Iets dat ze zelf absoluut niet willen zijn.
Veel van deze uitspraken hebben te maken met Bella die ‘te ver gaat’ en zich ‘teveel laat
meeslepen’. Een klacht over Twilight is dat het ‘te dramatisch is’.
De respondenten zwakken bovendien veel dingen die ze over zichzelf zeggen later af,
volgens mij om te laten zien dat ze geen ‘overdreven-type’ zijn. Een voorbeeld is: “Ik vind het
wel leuk maar ik ben geen diehard fan. Toen het uitkwam had ik zoiets van ‘woehoe’ ik wil
het zien. Maar het is niet dat ik helemaal een diehard fan ben van ‘ooooh my god’”. Deze
distantie van andere Twilight-fans kwam heel vaak voor. De respondenten antwoorden op de
vraag “waar denk je aan bij Twilight?” onder andere dat ze aan de hype moesten denken die
er rondom Twilight heerst. Deze hype zien ze als iets negatiefs. Ze vinden het overdreven dat
er in de media zoveel ophef over wordt gemaakt en ze hadden het gevoel dat Twilight van ze
af werd gepakt door alle nieuwe fans die het pas leuk vinden sinds de hype. Deze fans hebben
er minder ‘recht’ op, omdat ze het niet zelf hebben ontdekt, en omdat ze meelopen met de
massa.
Ook heeft de hype een bepaald stereotype Twilight-fan de wereld in gebracht. Dit
stereotype is een erg ‘meisjesachtig’ meisje van rond de 14 dat denkt dat ze verliefd is op 1
van de personages, erg geobsedeerd is met Twilight en het heel serieus neemt. Alle
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respondenten lieten tijdens het interview merken dat ze zich niet wilden associëren met deze
stereotype fans van Twilight. Geen van mijn vragen ging hierover, het was iets waar ze
spontaan mee kwamen, Ze namen veel moeite om aan me duidelijk te maken dat zij niet zo
waren als dit stereotype. Ze definieerden zichzelf als ‘niet zo’ en dit leek belangrijk voor hun
gevoel van eigenwaarde.
Tegelijkertijd waren de respondenten ook trots op het feit dat ze Twilight leuk vonden
en dat dit betekende dat ze afwijken van de mainstream. Het lezen en kijken van Twilight is,
voor het gevoel van de respondenten, iets waar vanuit de bredere samenleving op wordt neer
gekeken,. Het oprecht leuk vinden is nog erger. De respondenten leken het leuk te vinden om
te zeggen dat ze Twilight toch wel echt leuk vinden en het blijven lezen en kijken, ondanks de
kritiek hierop. De respondenten vonden dat ze het recht hadden “leuk te vinden, wat ze leuk
vinden”. Deze mening stond los van of ze Twilight goede boeken en films vonden. Uit hun
woorden bleek dat ze een gevoel van verzet tegenover mainstream-cultuur hebben. Dit sluit
aan bij de eerder genoemde theorie dat een deel van het plezier van cultuur kan zijn dat het
door anderen wordt afgewezen. Dit plezier heeft te maken met het gevoel te behoren tot een
subgroep/alternatieve groep. (Fiske 1989: 1-123). Zie ook hoofdstuk 1 paragraaf ‘Populaire
Cultuur, Plezier en Verzet’. Zulk een subgroep, die verbonden wordt door afwijzing van
bepaalde onderdelen van ‘mainstream’ cultuur, is tot op zekere hoogte een goede manier om
anders-zijn en groepsgevoel te combineren, en ik vind het dan ook logisch dat mijn
respondenten zich hiertoe wenden.

Verzet tegen het project

Giddens (1991: 35-70) schrijft dat de moderne zelfreflectie en zelfmanipulatie kan leiden tot
excessen die het functioneren van mensen negatief beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is
overmatig twijfelen, geen enkele authoriteitsbron vertrouwen of verlamd zijn door keuze.
Deze problemen spelen in kleine mate bij iedereen die in de moderniteit leeft. Het is dan ook
logisch dat men zich van deze problemen bewust wordt, en ze probeert op te lossen of te
neutraliseren. Onder mijn respondenten heersen bepaalde gevoelens, en meningen, die
volgens mij tekenen zijn van verzet tegen het project van het zelf, of pogingen om de
problemen, veroorzaakt door constante zelfreflectie, op te lossen.
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Erkenning van de problemen van zelfreflectie blijkt onder andere uit het feit
dat twijfelen als iets negatiefs wordt gezien door de respondenten. Daarbij komt dat de
respondenten het vervelend vinden dat ze nooit echt tevreden zijn met zichzelf, en steeds het
gevoel hebben dat ze mooier, beter en leuker moeten zijn. Een respondent stelt: “als alles al
goed is, waarom dan dingen veranderen?”. In deze quote zie ik onbegrip voor de norm om
steeds te blijven veranderen.. Ook stellen respondenten grensvoorwaarden aan
zelfmanipulatie. Er zijn goede en slechte redenen voor verandering van het zelf. Een slechte
reden is bijvoorbeeld jezelf veranderen omdat je verliefd bent op een jongen. Dit heeft
wellicht te maken met het individualiteitsideaal. Dan zijn er nog de dingen die je volgens hen
niet kan veranderen. Een respondent zegt “sommige dingen zitten in de aard van het beestje”.
Dezelfde respondent stelt expliciet dat ze minder wil reflecteren: “Eigenlijk wil ik dus minder
reflecteren. […] Ik vind het erg positief dat mensen niet alles willen overredeneren. […] Ik
ben veel te conservatief eigenlijk. Ik blijf veel te lang wachten”. Het is deze eigenschap van
afgaan op gevoel in plaats van reflectie die ze bewondert in protagonist Bella, en die ze wil
overnemen. In het volgende hoofdstuk meer over de plaats van gevoelens bij het maken van
keuzes.
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Hoofdstuk 12 Wat zijn de gevoelens over gevoel?
Het belang van emotie

Ik ben niet op specifiek op zoek gegaan naar de rol van emotie bij het gebruiken van fantasy.
Ik verwachte dat mensen fantasy wellicht zouden gebruiken om prettige gevoelens op te
roepen, maar ik heb het belang van emotie bij het lezen en kijken van fantasy onderschat. Het
goed weergeven van emotie blijkt vooral heel belangrijk., onder andere voor de inleving in de
hoofdpersoon. De respondenten vinden Twilight leuk en interessant omdat ‘de gevoelens zo
goed beschreven zijn’. Ze noemen Twilight een boek ‘over vampieren en emoties, maar
vooral over emoties’. Het volgen van de gevoelens van de hoofdpersoon is spannend, en de
scenes die de respondenten vooral hebben onthouden zijn scenes met bloed, geweld, en met
heftige emotie. Het herkennen van emotie is bovendien belangrijk voor de interpretatie van
het verhaal. Een respondent zegt: “emotie zorgt dat je beter begrijpt wat er aan de hand is”.
Dit niet alleen, het zorgt er ook voor dat het novum echter lijkt: “Goed weergeven van
gevoelens en gedachten maken het heel echt”. Dit heeft te maken met het gegeven dat het
realisme van fantasy door de respondenten wordt afgemeten aan het gedrag van de
hoofdpersonen. ‘Normaal’ gedrag is belangrijker dan onder andere het systematisch
toepassen van het novum.
Emotie is ook een graadmeter voor de kwaliteit van het fantasieproduct.
Respondenten zeiden dingen als: “Ik vind de strips beter dan de films, omdat je veel meer
emotie ziet”, “De film is minder leuk want je ziet weinig emotie” en “De boeken zijn leuker.
Je kon meer in Bella’s hoofd kijken, want er werd vaak beschreven hoe ze zich voelde in haar
hoofd”. Als ik vroeg naar Bella, of beelden liet zien van de actrice, kwamen alle respondenten
met de kritiek dat er te weinig emotie te zien was op haar gezicht. Dit was voor velen een
bron van heftige irritatie, die vooral te horen was aan de toon van de volgende uitspraken:
“Ook in een film wil je zien wat mensen voelen”, “Ik wil zien wat mensen voelen!”, “Je ziet
geen emotie op haar gezicht”, en “ze heeft een neutraal gezicht, ze kijkt te sloom. Er spat niet
echt leven van af. Dat is een beetje het jammere”, Doordat de actrice weinig emotie toont, is
het verhaal minder intrepeteerbaar, en minder spannend. Wellicht heeft het belang van het
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tonen van emotie ook te maken met de norm om ‘jezelf te zijn’, en de bijkomende vereiste om
je ‘echte’ emoties te laten zien.

De ambiguïteit van emotie

Hoewel het tonen/zien van emotie heel positief is, is jezelf overgeven aan emotie dit niet.
Noch is het gebruiken van emotie om keuzes te maken iets positiefs. Hierop ga ik door in
deze paragraaf. Mijn respondenten gaan impliciet uit van een grote mate van controle over het
eigen gevoel, zoals ik ook al kort heb behandeld in hoofdstuk 1. De impliciete aanname dat
iedereen deze controle bezit blijkt onder andere uit de volgende meningen: het is volgens
respondenten een keuze om aan angst te denken, je kan bewust beslissen je niet te schamen,
het is je eigen verantwoordelijkheid om steun te zoeken en uit je verdriet te komen, je hebt
zelf de plicht om je emoties in toom te houden, en je moet zelf zorgen dat je gelukkig wordt.
De respondenten zijn erg kritisch over een scene uit Twilight waaruit blijkt dat Bella haar
verdriet niet zelf aanpakt. Het is niet dat ze dit zwak vinden van haar dat ze geen controle
heeft over zichzelf, ze gaan ervan ui dat ze deze controle wel heeft en vinden het slecht dat ze
deze niet toepast op haar emoties. Ze zeggen hierover onder andere: “Alleen heel erg zitten
huilen heeft geen invloed, dus waarom zou je het doen.” en “hier help ik mezelf en een ander
niet mee.”. Ze vinden iemand die geen controle heeft over zichzelf vervelend om naar te
kijken. Alle respondenten zeggen dat ze zelf in een vergelijkbaar geval wel het heft in eigen
hand zouden hebben genomen om weer gelukkig te worden. Deze sentimenten sluiten erg
goed aan bij het project van het zelf. De impliciete aanname van zelfcontrole door de
respondenten laat zien dat ze de denkwijze van het project van het zelf hebben
geïnternaliseerd.
Keuzes maken op basis van gevoel, zonder over de opties te reflecteren, vinden de
meeste respondenten ook geen goede eigenschap. Ze hebben kritiek op Bella, die dit
regelmatig doet in Twilight. Ze zeggen over haar: “Bella, maakt geen keuzes, ze laat zich
meevoeren”, “Bella, laat zich teveel meeslepen”, en “Beslissingen moeten op basis van
nadenken”. Het maken van een keuze via emotie wordt gelijk gesteld aan niet kiezen, en beide
wordt uitgebreid bekritiseert. Niet kiezen/kiezen zonder reflectie gaat recht in tegen het idee
van zelfactualisatie door het maken van persoonlijke keuzes. Interessant is, dat hoewel ze het
bekritiseren, sommige respondenten totaal af gaan op gevoel ook bewonderen en de wens
uitspreken dit zelf ook te kunnen. Ik denk dat hier weer de spanning speelt, ook beschreven in
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de paragraaf ‘verzet tegen het project van het zelf’, tussen het ideaal van het vormen van het
zelf, en de druk die constante keuze en reflectie legt op het dagelijks leven.

Kracht, machteloosheid en betekenisgeving

Ik heb kracht in de interviews gepresenteerd als het tegenovergestelde van machteloosheid,
en het verder aan de respondenten overgelaten om een definitie te geven. Ik wilde weten
welke bronnen van kracht jonge vrouwen hebben, of ze hier tevreden mee zijn en of ze naar
meer verlangen, om dit wellicht te kunnen verbinden aan het lezen van fantasy. De
respondenten verbinden kracht aan een aantal dingen. Ten eerste aan ‘weten wat je wil’ en/of
‘dingen heel graag willen’. Deze definitie van kracht heeft denk ik te maken met de grote rol
die keuzes maken speelt in het moderne dagelijkse leven. Niet weten wat je wilt kan
verlammend werken, schrijft Giddens (1991: 35-70). Krachtig zijn is niet alleen weten wat je
wilt, maar ook aan anderen laten merken wat je wilt. Een respondent verteld: “Kracht is niet
bang zijn, voor dingen staan, en voor dingen uitkomen.”. Een ander dat: “Krachtig zijn is in
staat zijn om gehoord te worden en voor jezelf opkomen”. Meerdere respondenten geven aan
hier moeite mee te hebben, vooral in groepsverband. Hier zit weer de spanning tussen
zelfactualisatie en deelname aan een groep.
De tweede definitie is met de eerste verbonden, krachtig zijn is hier je inzetten voor
wat je wilt. Het tegenovergestelde van dit sentiment wordt ook uitgesproken, namelijk dat niet
aan jezelf werken ‘zwak’ is. Hier is te zien dat zelfactualisatie een positieve norm is
geworden, en dat van de moderne jonge vrouw wordt verwacht dat ze hiernaar streeft. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat het bereiken van een doel ook een gevoel van kracht geeft bij
respondenten. Een respondent zegt bijvoorbeeld: “Ik voel me krachtig als ik iets bereikt hebt
dat ik al heel lang wilde hebben”. In veel uitingen komt naar voren dat respondenten zich
voornamelijk sterk voelen NA dingen.
Ook wordt kracht gedefinieerd als actie ondernemen. Een respondent zegt
bijvoorbeeld: “kracht is daadkracht”. Actie ondernemen wordt verbonden met een doel
bereiken, de respondenten voelen zich vooral sterk als ze iets doen ‘waar je goed in bent’. Ze
definiëren machteloosheid dan ook onder andere als ‘het gevoel hebben dat je nergens echt
goed in bent’ en voelen zich machteloos als ze niks aan een situatie kunnen doen. Dit soort
gevoelens zijn erg pijnlijk, geven de respondenten aan. Sommigen willen er ook liever niet
over praten.
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Drie stellingen van kracht vind ik moeilijker te interpreteren. Dit zijn de volgende:
“kracht is van het leven willen genieten”, “vertrouwen dat iets goed komt is krachtig”, en “als
ik iemand anders echt kan helpen, dan voel ik me krachtig”. De eerste stelling kan te maken
hebben met de notie dat het je eigen verantwoordelijkheid is om gelukkig te zijn, die we al
eerder hebben gezien. Dit is te verenigen met zelfactualisatie. De tweede uitspraak is ook erg
interessant. Volgens Giddens (1991:35-70) belanden moderne mensen vaak in een (kleine of
grote) existentiële crisis, doordat ze niet meer weten wie ze willen zijn, wat ze moeten doen,
en wat ze moeten geloven. Het vertrouwen dat alles goed komt is dan ook moeilijk voor
moderne mensen, en tegelijk een goed overlevingsmechanisme. De derde uitspraak staat denk
ik redelijk los van zelfactualisatie. Het helpen van anderen kan wel een manier zijn om een
doel te hebben dat niet verbonden is aan het eigen project van het zelf, maar met dat van
anderen. Zo kan je vermijden over jezelf te reflecteren. De respondent die deze uitspraken
deed was dezelfde respondent die zei “ik wil eigenlijk minder reflecteren”. Dit is echter
speculatie omdat het om 1 geval gaat, dat niet uitgebreid is onderzocht, maar het is
desondanks een interessante en afwijkende case.
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Hoofdstuk 13 Vrouwen die geen meisjes zijn
Het afwijzen van geïnternaliseerde (gender)normen

De respondenten hebben meerdere dilemma’s rondom vrouwelijkheid en gender. Dit zie ik
onder andere aan hun antwoorden op mijn vraag “vind je Bella vrouwelijk?”. De eerste reactie
op deze vraag is een snelle “ja” of “nee” of “best wel”. Daarna volgt vaak een expliciete
afwijzing van genderverschillen. Toch komen hierna weer beschrijvingen van specifiek
mannelijke en specifiek vrouwelijke eigenschappen.
De reacties op de bovenstaande vraag volgen een van vier patronen. In de eerste
reactiesoort vroeg de respondent aan mij “ Wat bedoel je precies met vrouwelijk?”, Deze
groep neemt aan dat er zoiets als mannelijk en vrouwelijk bestaat, maar beseft dat het concept
tegenwoordig fluïde is, en wil weten wat ik vrouwelijk vind omdat ze de vraag “goed” wil
beantwoorden. Een vergelijkbare reactie is: “Maar wat is nou eigenlijk vrouwelijk en wat
mannelijk?” Deze groep overdenkt de fluïde noties van gender hardop, en probeert vervolgens
zowel te formuleren wat ze zelf als mannelijk en vrouwelijk ziet, als wat ze denkt dat de
maatschappelijke normen zijn. De respondenten zien de maatschappelijke normen als iets
traditioneler en minder flexibel dan hun eigen normen. Een derde groep heeft geen twijfels bij
de categorieën en past ze toe zonder veel reflectie. In een vierde type reactie stellen
respondenten vrouwelijkheid tegenover onvolwassenheid, in plaats van tegenover
mannelijkheid, terwijl dit laatste was wat ik had verwacht. Ze maken onderscheid tussen ‘een
meisje’ en ‘een vrouw’, en zien verschil in de mate van onafhankelijkheid, rationeel gedrag,
en weten wat je wilt. Dit komt overeen met de definities van kracht, beschreven in een eerder
hoofdstuk. Het lijkt erop dat ze het beheersen van zelfreflectie verbinden met volwassenheid.
Elders in het interview werd de puberteit ook verbonden met heftige gevoelens en weinig
nadenken, en dit impliceert dat reflectie iets is wat aangeleerd moet worden tijdens de
volwassenwording.
Het interessantste aan deze resultaten vind ik dat, hoewel respondenten bewust
proberen de categorisering man/vrouw als veranderlijk te zien, en ze er zelf ambigu tegenover
staan, ze wel werken met de categorisering en karakteristieken. Onbewust wordt de
categorisering moeiteloos toegepast op beelden, teksten, andere mensen en het zelfbeeld. Er is
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een conflict, of spanning, tussen de afwijzing van gendernormen en het impliciete en
geïnternaliseerde gebruik van dezelfde nomen. Deze spanning diep ik verder uit in de
volgende paragraaf.

Het combineren van genderrolpatronen

Gender wordt door de respondenten zowel gezien als voorstelling, als vaste eigenschap. Je
kan in verschillende contexten verschillende rollen spelen. Je kan je tijdelijk mannelijk en
vrouwelijk gedragen als de situatie dit van je vraagt. Eén meisje vertelt bijvoorbeeld dat ze
zich bewust wat mannelijker opstelt als ze op haar werk leiding moet geven. Ook kan je
enkele mannelijke eigenschappen bezitten, ze kunnen deel zijn van wie je bent. Een
respondent zegt: “Ik ben neutraal gewoon. Ik ben een meisje, maar ik heb ook mijn
mannelijke kanten”. Het hebben van enkele mannelijke eigenschappen/het spelen van een
mannelijke rol als vrouw, wordt door respondenten niet als negatief gezien, en visa versa ook
niet. Het is bij hen eerder positief, een soort van emancipatie. Eén meisje vindt het
bijvoorbeeld leuk als meisjes jongensdingen doen zoals natuurkunde of wiskunde studeren.
Er lijkt echter wel een grens te zijn. Je wil als vrouw geen ‘manwijf’ zijn, of een ‘pot
in een tuinbroek’. Deze kritiek lijkt vooral gericht te zijn op vrouwen die zich niet flexibel
opstellen, maar zich altijd mannelijk gedragen, en meer mannelijke dan vrouwelijke
eigenschappen lijken te hebben. Kijkend naar het gebruik van dit soort termen in een
negatieve connotatie wordt het aannemen van overmatig veel mannelijke eigenschappen niet
op prijs gesteld, je moet een vrouw blijven. Een respondent vertelt: “Ideaal is een meisje dat
jongensdingen doet zonder echt mannelijk te worden”.
Tegelijkertijd willen de respondenten ook niet overmatig vrouwelijk zijn. Bijna alle
respondenten gaven aan dat ze het niet leuk vinden als mensen te stereotype vrouwelijk zijn.
Een voorbeeld van een uitspraak: “Van die hupelkuttige meisjes, daar moet ik niks van
hebben”. Het zien of lezen van/over stereotype man/vrouw rolpatronen vinden de
respondenten dan ook irritant. Een van de meest genoemde positieve eigenschappen van
Bella, de hoofdpersoon, uit Twilight, is dat ze niet typisch vrouwelijk is, maar wel echt een
vrouw. Een respondent zegt: “Dat girly girl, zit er bij Bella niet echt in, en dat vind ik ook niet
heel vervelend [sarcastische toon] “. Een ander vertelt: “Dan [als ze er niet stoer uit had
gezien] was ze wel heel meisjesachtig geweest, en dat was niet zo interessant geweest”. De
respondenten vertellen dat ze meer sympathie voelen met Bella, en zich beter in haar kunnen
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identificeren, doordat ze niet typisch vrouwelijk is. Het balanceren, of combineren, van
mannelijke en vrouwelijke eigenschappen door Bella vinden ze interessant, hier worstelen ze
zelf mee. Van Gauntlett (2008: 137), genoemd in de paragraaf ‘Fantasy en gender’, weten we
dat filmmakers en schrijvers al sinds de jaren ’80 karakters interessanter maken door ze netietsje-anders-dan-wat-je-verwacht vrouwelijk te maken. Dit spreek mijn respondenten zeker
aan.
Er is een balanceer act gaande tussen vrouwelijk en mannelijk zijn. Genderverschil
heeft voor mijn respondenten bepaalde negatieve connotaties met betrekking tot ongelijkheid
tussen de seksen en vrouw onderdrukkende praktijken. Ze vinden het bijvoorbeeld vervelend
als Bella zich onderdanig gedraagt tegenover Edward, of als Bella (onnodig) wordt beschermd
door Edward en Jacob, dit zien ze als het bevestigen van negatieve stereotypen. Wel vinden ze
vrouw zijn prettig, en willen ze als vrouw gezien worden: “Ik ervaar mijn lichaam als
vrouwelijk”, “een vrouwelijke stijl is leuker”, en “Misschien dat als je vrouw bent, dat je je
dan ook zo moet gedragen, en dat dat je sterk maakt”. In de volgende uitspraak komt de
balanceer act die ze moeten uitvoeren om zowel krachtig als vrouwelijk te zijn naar voren: “Ik
bedoel ze is wel stoer enzo, maar geen manwijf”. In deze quote zie je onder andere dat
stoerheid meer iets mannelijks is, dat je als meisje stoer wil zijn, maar dat je als meisje geen
man wil zijn. Dit is een dilemma, dat de respondenten proberen op te lossen door het
combineren van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, en het stellen van bepaalde
grenzen aan deze combinaties.
Ik denk zelf dat jonge vrouwen graag dezelfde dingen willen doen als mannen, en dat
ze de bronnen van zelfbeschikking, reflectie en transformatie die mannen tot hun beschikking
hebben willen gebruiken. Hierbij willen ze echter wel hun gender behouden, en niet die
vrouwelijke kenmerken die ze als positief ervaren opgeven. Het gaat hen denk ik om een
uitbreiding van het scala aan mogelijkheden voor gedrag en emotie. Uit mijn resultaten blijkt
dat Gauntletts (2008) stelling, dat vrouwelijkheid van weinig belang is voor moderne meisjes,
te simplistisch is. De praktijk is een stuk genuanceerder.
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Hoofdstuk 14 Hier mag het wel
De relatie met de protagonist vormt de lees/kijkervaring

Volgens Gauntlett (1991) en Fiske (1989) zijn manieren van identificatie met personages
centraal voor de beleving van verhalen. Daarom begin ik dit hoofdstuk over het gebruik van
fantasy met een paragraaf over de relatie tussen respondent en protagonist. De relatie met de
protagonist van het verhaal beïnvloed hoe je een verhaal beleeft. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het verschil tussen je voorstellen dat je zelf het avontuur meemaakt, en meeleven met een
sympathiek personage en zijn/haar problemen. De relatie, of eigenlijk de manier van je
verhouden tot het personage kan op verschillende manieren. Gauntlett (2008) spreekt over
positieve en negatieve identificatie. Positieve identificatie is dat je je identificeert met de
positieve eigenschappen van een karakter, negatieve identificatie dat je jezelf definieert als
‘niet zoals dat personage’, je zet je af tegen de negatieve eigenschappen van een karakter. Dit
is niet precies wat ik heb gevonden. Respondenten leven zich in in Bella, zien haar als iemand
om wie ze geven, of voelen een soort vergoelijkte minachting voor haar. De respondenten die
zich inleven zien het verhaal door haar ogen, begrijpen haar keuzes vanuit haar perspectief en
zijn over het algemeen vrij positief over haar. Dit zijn ook die mensen die het heel belangrijk
en leuk vinden dat je goed kan lezen wat haar emoties zijn. Verreweg de meeste respondenten
beleven het verhaal zo.
Anderen voelen vergoelijkte minachting voor Bella en benadrukken dat ze zelf heel
anders zijn. Dit kan je zien als een vorm van negatieve identificatie, maar ik vind het iets
anders omdat de respondenten door de negatieve eigenschappen een gevoel van neerbuigende
genegenheid voelden voor de hoofdpersoon. Een respondent lijkt het fijn te vinden zich
tijdelijk te verliezen in iemand die heel anders is dan zij. Zij maakt ook Bella’s keuzes
belachelijk en schaamt zich voor het lezen van de boeken. Ze haalt vaak normen uit onze
maatschappij aan om Bella’s gedrag af te keuren, en zegt dan “wat zij doet, dat doe je toch
niet??”. Zij vergelijkt het gedrag met wat voor haar ‘normaal’ gedrag is. De kritiek is voor
haar ook een bron van plezier bij het lezen, het zorgt ervoor dat ze veel situaties uit het boek
‘belachelijk’ en ‘grappig’ vindt. Dit meisje heeft ook het meeste moeite met de acceptatie van
het ‘novum’, Een reden hiervoor is, denk ik, dat zij als enige van mijn respondenten eigenlijk
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verder nooit fantasy leest, en Twilight vooral leest om het liefdesverhaal. Dat ze zich verliest
in iemand die anders is dan zijzelf, zie ik als een vorm van escapisme, namelijk ontsnapping
aan het zelf. Hierover in de gelijknamige paragraaf meer.
Weer andere respondenten geven om personages alsof ze echte mensen zijn, en dit
zorgt ervoor dat ze geïnteresseerd zijn in het verhaal. Een respondent vertelt: Ik lees gewoon
boeken, en ik kijk series, omdat ik om die mensen wil geven. Dat is het mooiste aan een boek
lezen, dat je gaat geven om de personages. Dat ze domme keuzes maken en dat je denkt “Nee!
Waarom doe je dat nou?.” De emotie die ze voelt bij het lezen is gelinkt aan de genegenheid
voor de personages, de wens dat het goed met ze gaat/komt. Hier ligt voor dit type lezer een
deel van de interesse in het verhaal, de motivatie om door te lezen. Interessant is dat dit meisje
deze genegenheid niet voelt voor Bella. Bella is volgens haar een “leeg” personage. Dit is een
literaire term voor protagonisten met weinig persoonlijkheid, en zonder duidelijk beschreven
uiterlijk. Reacties op het lege personage Bella verschillen. Een meisje, dat met personages
meeleeft alsof het vrienden zijn, vindt het niet leuk als personages weinig persoonlijkheid
hebben. Volgens haar doen schrijvers dit zodat veel verschillende mensen zich kunnen inleven
in het personage, maar voor haar eigen manier van lezen werkt dit juist contraproductief. Het
is moeilijk om te geven om iemand zonder persoonlijkheid. Voor haar tast het lege personage
de geloofwaardigheid van het verhaal aan, en de tegenstrijdigheden tussen wat er over het
personage wordt gezegd vanuit de derde persoon, en wat het personage doet, veroorzaken
irritatie. Respondenten die zich bij het lezen inleven in de hoofdpersoon en het verhaal
beleven via haar ogen, vinden het prettig dat dit zo makkelijk gaat doordat Bella weinig
duidelijke karaktertrekken heeft. Ze zeggen dat ze dan makkelijk hun eigen karaktertrekken
op haar kunnen projecteren, en zich voorstellen dat zij haar avontuur meemaken. Weer andere
respondenten zijn het er niet mee eens dat Bella een leeg personage is, en zien haar juist als
een leuk, sterk en anders-dan-anders personage. Door deze, eigenschappen kunnen ze zich
positief identificeren met Bella.
De manier waarop jonge vrouwen fantasy gebruiken heeft duidelijk te maken met
hun stijl van lezen/films kijken. Uit deze persoonlijk stijl volgt een bepaalde beleving van het
verhaal, die tegemoet komt aan verschillende behoeften. Welke behoeften dit zijn, en hoe
fantasy wordt gebruik om eraan tegemoet te komen, onderzoek ik in de komende paragraven.
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Ontsnappen aan de werkelijkheid en aan het zelf

Escapisme is volgens James (1994) en Gauntlett (2008) een van de manieren om
fantasy/fictie te gebruiken. Respondenten antwoorden op de vraag: “waarom vind je het leuk
om fantasy te lezen?”, inderdaad dat het fijn is om “even weg te zijn”, en “te ontsnappen”
“Met een film ben je bezig, het leidt af”. Ik heb gevraagd of/waarom dit beter kan met fantasy
dan met mainstream fictie, en ze zeiden dat dat zo is omdat fantasy zo anders is dan de
normale wereld. Dit heeft te maken met het idee van het novum, met vervreemding en
cognitie. Het novum geeft ze het gevoel dat ze uit hun eigen wereld stappen, naar een andere.
De ontsnapping voelt groter doordat het verhaal verder afstaat van hun dagelijks leven. Een
respondent verteld: “Ze zijn niet allemaal even goed, maar het is fijn om of en toe uit het
leven te stappen en in een andere wereld te zijn”. Maar waar willen de respondenten aan
ontsnappen? Welk aspect van hun werkelijkheid? Ik denk dat dit deels persoonlijk is, en deels
onderling overeenkomt. Meerdere respondenten zeggen dat ze niet snappen waarom je over
de echte wereld zou lezen, als je er ook al elke dag in rondloopt. Dit vinden ze ‘saai’ en ‘niet
interessant’. Dit impliceert voor mij dat ze het echte leven ook een beetje saai vinden, en via
fantasy op zoek gaan naar meer. Hierover in later paragraven meer.
Over de realiteit zeggen ze onder andere: “de echte wereld is niet feel good”.
Feel good boeken en films zijn er speciaal op gericht om een prettig veilig gevoel op te
wekken. De echte wereld is dit voor de respondenten blijkbaar niet. Een andere respondent
zegt over non-fantasyfictie dat: “Het is niet fijn om over deprimerende dingen te lezen”.
Blijkbaar associeert zij realistische fictie met deprimerende gebeurtenissen. Het feel good
element is voor de respondenten erg belangrijk bij het lezen van Twilight en hier wijdt ik later
een aparte paragraaf aan. Dan zal ook nog beter duidelijk worden wat de respondenten missen
in hun werkelijkheid.
Een element van het ontsnappen aan de werkelijkheid is het ontsnappen aan het
zelf, en haar problemen. Dit is te zien in deze quote: “Dat het niet te dichtbij is. Dat kan
namelijk heel confronterend zijn. Zoals komt een vrouw bij de dokter.” Deze respondent vindt
het niet fijn als dingen in boeken/films doen denken aan problemen die ze heeft, en als
boeken/films uitnodigen tot reflectie over deze problemen. Dit is voor haar en anderen niet de
gewenste functie van het beleven van verhalen. Ik kan me goed voorstellen dat
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confronterende verhaalelementen ontsnapping tegenhouden. Ik denk dat ze via fantasy beter
kunnen ontsnappen omdat er weinig is dat ze aan hun echte leven doet denken, en ze zo
ontsnappen aan het vergelijken van het verhaal aan hun leven. Dit word bevestigt doordat de
meeste respondenten zeggen dat ze na het consumeren van Twilight, er niet meer over
nadachten, en dat Twilight hun manier van denken niet had veranderd. Het consumeren kan
een soort ontsnapping zijn aan de constante zelfreflectie, onzekerheid/twijfel en de zoektocht
naar antwoorden, die voor de moderne mens een automatische zijn geworden. Een aanwijzing
voor dit argument vind ik dat de respondenten het heel belangrijk vinden dat de gedachten en
gevoelens van de hoofdpersoon door wiens ogen je kijkt, heel gedetailleerd en realistisch
worden weergegeven. Dit zorgt er denk ik voor dat je minder als jezelf na denkt over het
verhaal, en meer als het personage. Je wordt iemand anders, kruipt in zijn/haar huid, en dus
denk en reflecteer je ook als iemand anders. Je kan reflectie op jezelf even loslaten.
Dat ontsnapping aan reflectie een reden is voor het gebruiken van fantasy vind
ik erg logisch. Moderne jonge vrouwen reflecteren in hun dagelijks leven al ontzettend veel,
en deze constante reflectie kan problemen veroorzaken, zoals we hebben gezien in vorige
hoofdstukken. Sommige respondenten spreken ook de wens uit om minder te reflecteren/ te
twijfelen. Tijdelijk ontsnappen is een strategie om overmatige reflectie te neutraliseren, en een
manier om uit te rusten. Dit ontsnappen aan reflectie en nadenken is ook een van de attracties
van het feel good verhaal. Daarover nu meer.

Feel good

Het feel good verhaal is niet per se een fantasy verhaal. De term wordt bijvoorbeeld ook vaak
gebruik voor romantische komedies. Net zo goed is niet alle fantasy feel good. Wie de ‘Song
of ice and fire’ serie gelezen of gezien heeft weet dit maar al te goed. De twee genres kunnen
echter wel goed gecombineerd worden en dit is volgens de respondenten gebeurd bij Twilight.
Er zitten een aantal aspecten aan het feel good fenomeen.
Ten eerste moet het niet moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen, en moet er
geen diepere boodschap in het verhaal zitten. Respondenten vertellen: “lekker lezen zonder
nadenken”, “lekker makkelijk” en “als ik die film kijk, dan kijk ik hem ook vooral om een
domme film te zien”. De eenvoudige schrijfstijl zorgt daarbij voor beter opzuiging door het
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verhaal. De eenvoud van het verhaal wordt gezien als een teken dat het boek/fillm slecht is,
maar dit is niet per se een negatieve eigenschap: “Ik hou echt van slechte films”. Daarbij komt
dat: “Dromerigheid kan je moeilijk overbrengen zonder dat het slecht is”. De combinatie van
feel good en fantasy, de dromerigheid, brengt dus een beetje met zich mee dat het als slecht
gezien wordt. Respondenten vinden het fijn dat pulp onrealistisch is, dit maakt het veilig. Dit
aspect van de feel good film speelt in op het verlangen om te ontsnappen aan reflectie. Men is
er bij een feel good boek/film zeker van dat men hiervoor veilig is.
Deze zekerheid komt ook mede doordat een feel good film een bepaald patroon van
opeenvolgende verhaalelementen volgt. De respondenten zeggen het fijn te vinden dat ze
weten wat er gaat gebeuren. Ze willen “geen negatieve verassingen”. Blijkbaar zijn negatieve
verassingen wel een deel van hun echte leven. Dingen gaan ook altijd “uiteindelijk goed” in
feel good verhalen. Dit zorgt ervoor dat je tijdens het lezen niet angstig hoeft te zijn, je kan
vertrouwen op een ‘happy end’. Dit positieve verhaalelement kan inspirerende werken: “geeft
vertrouwen, dat dingen toch lukken” en “het gebeurt op de film en dan denk je ‘zie je wel, als
zij het kunnen, kunnen we het hier toch ook’”.
Via het verzekerde happy end komen we nu bij de belangrijkste eigenschap van de
feel good: het zorgt ervoor dat je je fijn voelt. Respondenten zeggen: “Het is gelukkig worden
van romantiek en dat alles goed komt, ook al lijkt het niet te kunnen,” “je krijgt er een lekker
gevoel bij” en “dat is dat ik denk oehoehoe. Ik voel me dan gewoon vrolijk en gezellig en
gelukkig”. Er is voor sommige mensen wel een grens aan de feel good logica. Als de logica
van het novum geweld wordt aangedaan, om een goed einde te forceren, wordt dit door
sommigen niet op prijs gesteld.

Nostalgie naar de puberteit

We hebben eerder gezien dat de respondenten vinden dat volwassenheid te maken heeft met
het vermogen om te reflecteren, en puberteit met volledig afgaan op emotie. Nu weten we ook
dat respondenten het prettig vinden om aan reflectie te ontsnappen. Respondenten blijken dan
ook nostalgisch naar hun puberteit, en vinden Twilight leuk omdat de hoofdpersoon zich als
een puber gedraagt. Een respondent stelt: “Twilight staat symbool voor hoe je vroeger was”.
Pubers worden beschreven als zeer emotioneel, overdreven (denk aan het hoofdstuk niet te),
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met grote ups en down en als naïef. Ze zien de wereld in zwart/wit. Respondenten kunnen via
Twilight weer even terug naar hun puberteit, en de eenvoudige emotionele manier van denken
die ze ermee associëren. Een respondent zegt bijvoorbeeld: “Het bakvis gehalte sprak me erg
aan. Dat foute zwijmelen over zo'n jongen. Je zou willen dat het nog mocht, maar dat mag
alleen als je jong bent”. Een ander verteld: “Bella heeft geen volwassenenproblemen, maar
tienerproblemen” en “volwassenenproblemen zijn complexer dan tienerproblemen, er is meer
reflectie nodig”. Voor de meeste respondenten zijn pubers een leeftijdsgroep waar ze zich nog
makkelijk in kunnen verplaatsen. Een enkele respondent vindt dit niet meer prettig. Ze zegt
dat ze over Twilight heen gegroeid is.
Jackson geparafraseerd door Armitt (1991) heeft ons geleerd dat we in fantasy
de magische wereld vaak leren kennen door de ogen van een jongvolwassene.. Dit grijpt terug
naar het leren kennen van de gewone wereld door de lezer als puber. Je kan in fantasy
opnieuw de puberteit en volwassenwording meemaken via de puberteit van de protagonist. De
protagonist in fantasy maakt vaak een rite of passage mee, door Jones (in Armitt 1991: 95130) beschreven als een avontuur met betekenis. De respondenten lijken terug te verlangen
naar deze betekenis, dit doel in het leven. We hebben eerder gezien dat ze zich sterk voelen als
ze een doel bereikt hebben, en dat ze het belangrijk vinden om te weten wat je wilt. Ze zeggen
verder dat pubers altijd heel zeker zijn over wat ze vinden, en wat ze willen (mede door, of
dankzij, het feit dat ze hier niet echt over hebben nagedacht). Weten wat je wil is ook wat ze
bewonderen in Bella, en beschrijven als haar kracht. Ze vinden leuk aan Bella dat ze vanaf het
begin een vast doel heeft (vampier worden) en dat ze dit ook bereikt.
Een verlies aan betekenis is inherent aan het moderne leven schrijft Giddens (1989).
Omdat men veel vrijer is een eigen doel in het leven te kiezen, en onderweg van doel te
veranderen, kunnen alle doelen inwisselbaar en onbelangrijk gaan lijken. Je kan last krijgen
van existentiële onzekerheid en moedeloosheid. Dit is nou precies iets waar fantasykarakters
bijna nooit last van hebben. Zij krijgen aan het begin van, of gedurende, het verhaal een
magische kracht en/of een lotsbestemming. Mijn respondenten vinden de stukken waarin
Bella haar vampierkrachten leert gebruiken om zichzelf en haar familie te beschermen, de
leukste stukken. Ik denk dan ook dat jonge vrouwen fantasy gebruiken om tijdelijk te
ontsnappen aan een gevoel van doelloosheid.
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Fantasy als uitlaatklep

In de paragraaf reflectie via cultuurobjecten veronderstel ik aan de hand van James () dat
fantasy een, of meerdere, emotionele behoeften bevredigt. In deze paragraaf laat ik zien dat
fantasy deels dient als uitlaatklep voor gevoelens en gedrag dat in het leven van alledag taboe
is, maar wel door de respondenten ervaren wordt. Het gaat hier vooral om agressie, geweld en
voor jezelf opkomen zonder angst voor consequenties. Een respondent zegt bijvoorbeeld dat
ze “aangetrokken wordt door ruige/pittige dingen”. Een ander: “die onderste [foto] vind ik
leuk, die is een beetje uitdagend. Daar hou ik wel van om mensen een beetje uit te dagen. Zo
van laten zien wat ik kan.” We hebben al eerder gezien dat respondenten het belangrijk vinden
om op te komen voor wat ze vinden. Respondenten zeggen ook dat ze dit moeilijk vinden, dat
ze het bijvoorbeeld lastig vinden om zich te verweren tegen mensen die heel overheersend
zijn. In Twilight vinden de respondenten de scenes waarin Bella als vampier voor zichzelf
opkomt door boos en gewelddadig te zijn het leukst. Ik denk dat dit is omdat ze dit zelf ook
zouden willen doen, maar dit in onze wereld niet geaccepteerd wordt. Door het boek te lezen
en de film te kijken kunnen ze deze gevoelens een beetje ontladen via de hoofdpersoon. In de
paragraaf empowerment ga ik dieper in op de beleving van de transformatie van de
protagonist van zwak naar krachtig.
Fantasy is niet alleen een uitlaatklep voor agressie, maar ook voor verliefdheid. We
zijn al eerder een respondent tegengekomen die wilde dat het nog geaccepteerd was om te
zwijmelen over een jongen. Omdat ze daar te oud voor is, doet ze dit nu via Twilight. Ze
vertelt ook: “ik vind dat Edward ook wel een beetje van ons is, niet alleen van Bella.” Door
het boek te lezen en de film te kijken, kunnen ze deze gevoelens via de hoofdpersoon een
beetje ontladen. In de paragraaf ‘empowerment’ ga dieper in op de hoe mijn respondenten de
transformatie van de protagonist van zwak naar krachtig beleven. In de paragraaf ‘Plezier
beleven aan Genderomdraaing’ ga ik specifiek in op hoe respondenten fantasy gebruiken als
uitlaatklep voor irritatie over genderongelijkheid.
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Hoofdstuk 15 Het openen van een deur
Ontsnappen naar een andere wereld

Ik heb in de paragraaf ‘Ontsnappen aan de wekelijkheid’ onderzocht hoe en waaraan
respondenten ontsnappen via fantasy. In deze paragraaf onderzoek ik waarheen ze
ontsnappen, en welke emoties fantasy bij ze oproept. Van James (1994) weten we dat de
wereld in fantasy wordt opgebouwd rondom het novum, en dat een deel van het plezier van
fantasy is dat je dit novum probeert te ontdekken. Dit ervaren mijn respondenten ook. Op mijn
vraag waarom ze fantasy leuk vindt antwoordt een respondent: “Om het avontuur. En omdat
het anders is, in een andere wereld”. Een ander vertelt tijdens een van de filmscènes:
Maar ik vind wel fascinerend dat ze hier ontdekt ze allemaal nieuwe dingen. Een nieuwe
wereld van zien en een nieuwe wereld van de ruiken. Dus ze is echt opnieuw iemand. Dus ze
moet alles opnieuw ontdekken. Ziet ineens bloemetjes opengaan en de stoere dingen die ze
kan doen zoals door de lucht vliegen.

Het stukje film wat ze bekijkt gaat over Bella, die net vampier is geworden en haar nieuwe
krachten leert kennen. In dit stukje film leer je via Bella het novum kennen, en dit vindt de
respondent interessant. Respondenten zeggen ook dat ze het leuk vinden om dingen te lezen
en zien die niet kunnen: “Ik geniet van het verhaal en het feit dat die dingen niet bestaan, maar
dat ik ze toch kan zien, en min of meer beleven door het lezen van boeken en het kijken van
films. Het zijn meer momenten van genieten”. Het novum roept emoties van ontdekking,
spanning en avontuur op, en de respondenten vinden het leuk zich in de nieuwe wereld te
bewegen:
Ik denk dat het je een wereld biedt waarin andere dingen mogelijk zijn, en waarin andere
dingen vaak goed aflopen. […] Het is een wereld die niet bestaat en die toch bijna beter in
elkaar zit dan de echte wereld. En ik vind dat leuk om me dan in die wereld te bewegen.
Bijvoorbeeld als er dan een computerspelletje zou zijn van nou niet van dage raad dan maar
bijvoorbeeld van wiel dan zou ik die ook spelen. En dat is wel een bekentenis, maar ik zat
laatst ook te denken om te gaan rollenspelen weet je wel, en dan dat ik dan met middeleeuwse
kleding en misschien samen met mijn vriend, gewoon leuke.... En dan beweeg je ook in die
wereld en ik denk dat het daarmee te maken heeft,

48

In deze quote zie ik ook dat de respondent van bepaalde dingen aan de fictieve wereld geniet,
namelijk dat deze goed in elkaar zit, bijna beter dan de echte wereld, en dat dingen goed
aflopen. Even later in het interview vertelt ze dat er in een fictieve wereld altijd een duidelijk
onderscheid is tussen goed en kwaad, en dat je tegen het kwaad kan vechten. Dit is volgens
haar in de echte wereld niet zo. Ik denk dat respondenten het fijn vinden zich in de fictieve
wereld te bewegen omdat deze simpeler, en ook vaak rechtvaardiger is, dan de realiteit. De
fictieve wereld biedt een veilig gevoel.
Een speciale, andere, vorm van het novum is horror. Een van de respondenten zegt dat
ze bij Twilight “lekker kan griezelen over de nare dingen” .De nare dingen zijn voor haar de
bloederige en bizarre scènes over vampierlichamen.
Het is extra leuk als het novum onverwacht is, en niet cliché, vinden de respondenten.
Dit is logisch want bij een origineel novum is kan je meer ontdekken. In de paragraaf ‘Eigen
creativiteit en genieten van andermans creativiteit’ vertel ik meer over genieten van een
creatief origineel novum. Dit plezier in ontdekken is de cognitie waar James () over spreekt.
In de laatste paragraaf ‘verlangen naar meer’ leg ik uit waarom respondenten zo graag via
fantasy avontuur willen beleven en dingen willen kunnen die in hun eigen leven onmogelijk
zijn. Dit heeft een connectie met het novum, maar ook met het verlies aan betekenis in het
moderne leven.

Veilig anders

Ik bekijk in deze paragraaf of mijn respondenten fantasy gebruiken om hun gevoel van
anders-zijn te doordenken. Dit is namelijk volgens Gauntlett (2008) een van de manieren
waarop mensen fantasy gebruiken. Uit eerder beschreven resultaten blijkt dat respondenten in
ieder geval wel worstelen met gevoelens van anders-zijn en uniek-zijn. In verband met
Twilight zeggen ze een aantal dingen.
Een respondent verteld dat ze Twilight leuk vindt omdat “ het zoekt de spanning op
tussen normaal willen zijn, en dat ze [Bella] voor de ultieme liefde gaat” . De respondenten
voelen spanning tussen normaal willen zijn, in de zin van deel zijn van een groep, en anders
zijn. Dat ze het leuk vinden dat soortgelijke spanningen in Twilight voorkomen is een goede
aanwijzing dat ze fantasy inderdaad gebruiken om na te denken over deze spanning in hun
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eigen leven. Interesse in de balans tussen normaal zijn en anders zijn zie ik ook in de
volgende quote van een respondent: “Ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet leggen. Een
aantrekkingskracht doordat Bella uit de gewone wereld komt, en Edward van de andere kant”.
Met aantrekkingskracht bedoelt ze volgens mij de aantrekkingskracht tot het verhaal. Deze
respondent voelt zich aangetrokken door verhalen over interactie tussen normale mensen en
vreemde mensen. Wellicht omdat ze wil weten hoe normale mensen omgaan met het
vreemde/dat wat ze niet kennen, en hier via verhalen over na wil denken.
Een andere aanwijzing dat nadenken over je eigen anders-zijn meespeelt bij het
consumeren van fantasy is dat de respondenten graag hebben dat de protagonist van fantasy
geen stereotype is, en een beetje anders dan anders. Dit wijst er op dat ze via fantasy iets
willen met anders-zijn.
Fantasy gaat vaak over een hoofdpersoon die onvermoede krachten ontwikkelt, of op
een andere manier in aanraking komt met het novum. Respondenten willen tijdens het lezen
of kijken graag even geloven dat de overgang van normaal naar speciaal hen ook kan
overkomen. Een respondent legt uit:
Want dat je normaal bent maar toch overkomt jou dit. Zoals met Elfea waarin een
normaal meisje feeënkrachten blijken te hebben en dan komt ze in Elfea en dan is ze ineens
BAM deel van een vriendinnengroepje en ze vind liefde en dat had ze niet voor mogelijk
kunnen houden. Dus dat je je kunt identificeren.

Over deze overgang, en de overgang van zwak naar sterk in de volgende paragraaf meer. In
dit verlangen zie ik het doordenken van de eigen andersheid terug. In veel fantasy verhalen
ontwikkelt de protagonist krachten en krijgt vervolgens bondgenoten of een reisgezelschap.
Dit is ook het geval in de serie die de respondent hierboven beschrijft. Voor de protagonist
wordt de spanning tussen speciaal zijn en deel van een groep op deze manier opgelost. Hij/zij
kan allebei hebben. Dit is voor de respondent die over de serie vertelt een belangrijk deel van
het verhaal, want ze vertelt erover in een korte samenvatting. Ik denk dat mijn respondenten
fantasy gebruiken om dit soort oplossingen te doordenken. Ze hebben me dit echter niet direct
vertelt, en ik heb het niet zoveel terug gezien als ik aan de hand van de theorie van Gauntlett
(2008) had verwacht.
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Empowerment

In de paragraaf ‘Fantasy en jongvolwassenen’ leg ik een theorie uit van Jones (uit Armitt
1991). Hij denkt dat de magische krachten van de hoofdpersoon symbool staan voor
volwassenwording. Ik verwacht eerder dat de magische krachten voor de respondenten een
manier zijn om zich zelf even krachtig te voelen. Mijn respondenten bevestigen dit. Ze
beleven veel plezier aan scènes waarin Bella haar vampierkrachten gebruikt om dingen te
doen die normale mensen niet kunnen. “Ja, spannend. Ze kon opeens die muur op klimmen
terwijl die gast (bergbeklimmer) dat helemaal met spullen moest doen” vertelt een respondent
bijvoorbeeld. Het zelf hebben van deze krachten is ook hetgene waar ze zelf af en toe over
fantaseren. Een respondent vertelt:
Ik heb mezelf wel eens in die wereld geplaatst maar niet als 1 van de personages zelf. Er zijn
mensen die zich wel een voorstellen dat ze Bella zijn, maar dat heb ik nooit gehad. Ik heb me
wel eens afgevraagd hoe het zou zijn om zo'n shapeshifter te zijn. Hoe het zou zijn om in een
wolf veranderen, of als je een vampier was en je kon rotsblokken aan gort slaan. Toen Bella dat
deed, toen ze zon rotsblok met zon karateslag in tweeën hakte in het boek. had ik zoiets van "ok
dat lijkt mij ook wel interessant".

Het is vooral de overgang van zwak naar krachtig, die maakt dat respondenten graag naar
scènes kijken waarin Bella haar krachten gebruikt. Ze vinden het leuk als andere karakters
zien/erkennen hoe sterk Bella is geworden, net als ze het eerder vervelend vonden dat Bella
de hele tijd beschermd moest worden door deze karakters. Een respondent vertelt dat ze zich
krachtig voelt als: “mensen denken dat je iets niet kan, en je kan het dan toch”. Respondenten
genieten er van om dit soort kracht te zien/lezen. Een voorbeeld is dat respondenten positief
reageerden op een scène waarin Bella laat zien dat ze iets zelf kan in plaats van dat Edward
haar moet helpen. Edward wilde niet dat Bella vampier zou worden, en respondenten vinden
het leuk om scènes te zien waarin Bella aan Edward laat zien dat ze juist een hele goede
vampier is:
Best wel heftig en spannend. Als diegene dat zou weten. Dat ze zou komen. Die bergbeklimmer
als hij weet dat daar een bloeddorstige vampier nu zit. Wow. En nu ook een hele boze reactie maar dat
ze wel weg kan lopen dat is best wel bijzonder van haar. Dat was ook wel hoe mooi in het boek
bespreekt dus schreven dat ze weg kan lopen van die man. Iemand als Jasper had zich niet kunnen
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beheersen.. Dus dat is best wel goed van haar. Dan kan Edward ook meteen zien dat ze best wel een
sterke vampier is.

Extra leuk is als de hoofdpersoon zelfs beter blijkt te zijn dan andere personages. Een
respondent vertelt dat ze de scène het leukste vindt waarin Bella het opneemt tegen een van de
sterkste vampiers, en wint. Een ander vertelt weer dat ze het goed vindt dat Bella op een
gegeven moment iedereen moet beschermen in plaats van dat iedereen haar beschermt.
Respondenten leven zich sterk in in deze scènes: “Vier vind ik ook het leukst omdat je zo die
spanning voelt tussen Jane en Bella. Zo van ‘haha jij doet me niks’, en zo van ‘grrrr’.” Dit
heeft denk ik ook te maken met het gebruiken van deze scènes als uitlaatklep van agressie.
Het blijft niet bij alleen genieten van dit soort scènes, en het gebruik als uitlaatklap. Een
respondent vertelt dat momenten waarop een hoofdpersoon iets kan wat ze ervoor niet kan
haar hoop geeft.

De respondenten zijn ook heel positief over Bella’s overgang van een passief iemand
naar een actief iemand: “Ja dat vond ik het leukste eraan, dat ze zelf initiatief neemt en dingen
gaat doen.”. Dit past bij dat ze het niet leuk vonden dat Bella als mens weinig op eigen
initiatief actie ondernam. Een respondent vertelt over de overgang van zwak/passief naar
sterk/actief:
Ja alweer heel rolbevestigend en daar kan ik niet zo goed tegen […]. Ja daar stoorde ik me wel
aan. Dus op zich was het fijn dat ze op een gegeven moment vampier werd en ook voor zichzelf
kon opkomen, en gewoon dingen doen,

In deze quote is te zien dat de overgang van zwak naar krachtig een link heeft met
genderrollen. In de volgende paragraaf ga ik in op het plezier dat respondenten beleven aan de
omdraaiing van genderverhoudingen.

Plezier beleven aan Genderomdraaiing

Een van de foto's die ik liet zien van Bella nadat ze vampier is geworden, was een foto van
Bella en Emmet die samen armpje drukken. Zie afbeelding 3:
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Afbeelding 3: Bella en Emmet spelen armpje drukken.

Alle respondenten vonden dit een leuk beeld, ze begonnen te glimlachen en te vertellen over
de scène9 uit de film, die ze allemaal herkenden. In deze scène plaagt Emmet Bella en daagt
hij haar uit. Omringt door de rest van hun familie spelen ze armpje drukken, wat Bella
makkelijk wint omdat ze net vampier is en daardoor nog heel sterk. Vervolgens slaat Bella de
rots waarop ze armpje hebben gedrukt kapot. Mijn respondenten werden blij van deze scène,
vertelden ze, omdat een klein dun meisje van een hele gespierde stereotype mannelijke jongen
wint op een gebied waar hij normaal beter in zou zijn. Dit komt overeen met de theorie dat
mensen plezier beleven aan boeken/films waarin traditionele rolverhoudingen worden
omgedraaid.
Ik denk echter dat specifiek meisjes genieten van deze scène, en zich tijdens deze
scène krachtig voelen. Dit denk ik omdat de omdraaiing van genderkarakteristiek hier in het
voordeel is van het meisje en omdat enkele respondenten op een ander moment in het
interview vertelden dat ze, als het kon, graag sterker zouden zijn dan andere mensen. Dit
zodat ze onder andere rotsblokken in elkaar kunnen slaan en kunnen winnen met armpje
drukken, maar ook zodat ze zich veilig voelen op straat en ze meer mogelijkheden tot actie
9
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http://www.twilightlexicon.com/wp-content/repsaj/2012/06/bella-emmett-arm-wrestle.jpg

hebben. Daarbij vonden de respondenten het grappig dat Emmet, dezelfde sterke jongen als
bij het armpje drukken, zich in 1 van de filmscènes gedraagt alsof hij bang is voor pijn, terwijl
hij normaal heel macho is. De vrouwen genieten van een afzwakking van het mannelijke
stereotype van een sterke fysiek ingestelde man, die nergens bang voor is. Verder vertelden
vier vrouwen dat ze er erg van genoten als ze beter waren in een activiteit, die stereotiep
mannelijk was, dan mannen. Bijvoorbeeld in gamen, zwaardvechten en stoeien. Ze ontlenen
kracht aan de genderomdraaiing in hun voordeel, zowel in films, als in het echte leven.

Creativiteit
Ik heb in de paragraaf ‘Populaire cultuur, plezier en verzet’ besproken dat populaire teksten
gekarakteriseerd worden door openheid. Dit betekent dat de tekst op veel manieren kan
worden geïnterpreteerd en gebruikt. Men kan bijvoorbeeld parodieën maken, en fanfictie
schrijven. (Fiske, 1989). Gauntlett (1989) stelt dat bewuste betekenis bij veel mensen meer
voorkomt uit hun consumptie, dan uit hun productie. Dit onderscheid vind ik een beetje
vreemd omdat consumptie altijd samen gaat met de productie van betekenis. Bij consumptie
van open teksten komt ook nog creativiteit kijken, omdat er veel wordt over gelaten aan de
lezer/kijker. In deze paragraaf onderzoek ik de manieren waarop mijn respondenten creatief
met fantasy omgaan.
Ik zie in uitspraken van mijn respondenten dat zij beter creatief met fantasy kunnen
omgaan dan met non-fantasy. Ten eerste vertellen ze dat fantasy-elementen zoals draken,
prinsessen, kikkers enzovoort worden aangewezen als dingen die tot de verbeelding steken, en
hierdoor doen ze dat ook. Dit heet een ‘self-fullfilling prophecy’, een voorspelling die uitkomt
doordat hij voorspelt is. Een ander vertelt: “Ik denk dat ik het leuk vind dat het zich niet in
deze wereld afspeelt, dan is het echt heel duidelijk de bedoeling dat je je eigen beeld erbij
vormt, en dat je niet alles hoeft aan te nemen wat de schrijver denkt.”. Fantasy teksten zijn
voor mijn respondenten dus per definitie open teksten, en dit is volgens hen cultureel bepaald.
Doordat fantasy niet echt kan bestaan, hoef je niet je best te doen om je verbeelding te
matchen met de realiteit. Je verbeelding is vrijer. Respondenten vinden het ook leuk als er
meer aan de fantasie wordt overgelaten. Ze genieten dus van de vrijheid van hun verbeelding.
Deze vrijheid geeft ze meer controle over hun boek/film ervaring, en meer controle leidt tot
gevoelens van meer kracht.
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De respondenten vormen tijdens het lezen/kijken een nieuwe/andere wereld. Dit is het
novum. Volgens James (1994) is het ontdekken van dit novum via hints een van de dingen die
fans plezierig vinden. Dit geldt ook tot op zekere hoogte voor mijn respondenten, maar het is
belangrijk dat er niet teveel hints worden gegeven zodat de verbeelding erg vrij blijft. ‘World
building’ is een activiteit die mijn respondenten over het algemeen wel erg leuk vinden. Een
respondent vind het bijvoorbeeld heel leuk als er een klein detail wordt veranderd aan onze
eigen wereld, en de geschiedenis van onze wereld er vervolgens heel anders uit ziet. Een
voorbeeld dat ze geeft is een wereld, die lijkt op de onze, maar waarin draken bestaan,
waardoor luchtvaart veel minder populair is geworden.
De beelden die ze vormen, zijn voor de respondenten belangrijk. Een nadeel van het
lezen van een boek, en het kijken van de bijbehorende film, is voor hen dat de beelden die ze
zelf hebben gevormd door het boek, door de film verdwijnen. Dit geldt niet voor iedereen.
Sommige respondenten zeggen er geen last van te hebben, en vinden een extra bron van
plezier en creativiteit in het vergelijken van de filmbeelden met hun eigen beelden. Ik denk
dat beide eigenlijk gelden voor iedereen, maar voor sommige geldt het een minder, voor
anderen het ander. Alle respondenten vinden hun zelf gevormde beelden leuker dan de film
beelden. Ik denk dat de beelden van de boeken persoonlijker zijn, en misschien ook een bron
van controle over betekenis van de tekst. Deze controle is bij film minder, omdat de tekst al
geinterpeteerd is tot beelden. Deze beelden kunnen natuurlijk wel weer worden geinterpeteerd
door de kijkers.
Zowel boeken, films, en games (genoemd door een aantal respondenten) zijn voor de
respondenten aanknopingspunten voor hun fantasie. Het is een beginpunt vanaf waar ze
verder kunnen werken. Een vrouw verteld dat ze graag games speelt zodat ze kan genieten
van de bedachte wereld, en daar op voort kan bouwen, in plaats van dat ze zelf een hele
wereld moet bedenken. Voorbeelden van hoe boeken/films/games de verbeelding op gang
brengen zijn: Jezelf dingen afvragen over de fictieve wereld en fictieve mensen,
nieuwsgierigheid naar hoe het verder gaat met personages, het bedenken van alternatieve
scenario’s, fantaseren over hoe jij je in zo'n wereld zou gedragen, van tevoren nadenken over
hoe ze dingen uit het boek gaan verfilmen, en je tijdens het kijken van een film inleven in
mensen die de boeken niet hebben gelezen. Al deze mogelijkheden illustreren goed hoe open
een fantasy tekst eigenlijk is, en hoe actief consumptie kan zijn. Deze actieve kant van
consumptie zie ik ook terug in deze leuke quote: “Dat ga je dan allemaal in je hoofd afspelen.
Heftig!”.
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Een aantal respondenten hebben liever een nog actievere rol. Zij schrijven zelf
fantasieverhalen. Een belangrijk onderdeel van dit schrijven is voor hen het bedenken van de
fictieve wereld. Ze hebben het gevoel dat ze echt zelf een wereld bouwen. Ook het schetsen
van relaties tussen mensen is een bron van plezier en betekenisgeving.
Mijn respondenten bleken bijna allemaal hard-core fantasy lezers, en ze hebben dan ook
veel kennis over het genre. Ik vind het interessant dat ze novums uit verschillende boeken en
films met elkaar vergelijken en met elkaar in verband brengen. Ze testen zo de originaliteit
van het novum, de link met andere representaties van hetzelfde symbool, zoals de vampier, en
denken na over welke wereld hun voorkeur heeft. Dit corpus van kennis bouwen ze al vanaf
jongs af aan op, en hier voegen ze met het lezen van elke nieuw boek, het kijken van elke
nieuwe film, meer aan toe. Populaire teksten zoals Twilight zijn vaak relevant en bouwen
voort op veel eerdere teksten. Het corpus is dus belangrijk voor het begrijpen van teksten.
Zonder dit corpus is de tekst veel minder open, biedt minder creativiteit.

Transplantatie van het novum naar het leven van alledag

Volgens mij gebruiken respondenten fantasy om hun verlangen naar meer betekenis in het
alledaagse leven te doordenken. Dit denk ik omdat respondenten vertellen dat ze zouden
willen dat het novum echt was. Hier zijn ze unaniem in. Ze beleven bovendien plezier aan
zich voorstellen hoe het voor hen zou zijn als het novum echt was. Een respondent vertelt:
“Dat er nog iets meer is dan het dagelijks leven, is wel verfrissend. Dat er tenminste nog.. Ik
weet rationeel gezien dat het zeer onwaarschijnlijk is dat ze ooit echt bestaan..” Een ander
zegt: “Ik hoop altijd dat het bestaat, wat er in een boek gebeurt waarvan je weet dat het niet
echt is”. Een kant aan het verlangen naar meer betekenis is het verlangen naar een duidelijk
doel in het leven. Het toewerken naar een duidelijk doel is een reden dat respondenten games
spelen. We hebben eerder gezien dat respondenten zich krachtig voelen als ze een doel hebben
bereikt. Van Giddens (1991) weten we echter dat moderne mensen hun eigen doelen moeten
stellen, en dat dit zorgt voor een afname aan betekenis van deze doelen.
Ik vind het logisch dat mijn respondenten het prettig vinden zich in te leven in
iemand wiens leven wel een duidelijk doel heeft, dat in die wereld belangrijk is. Zo kunnen ze
zich plaatsvervangend krachtig voelen. Respondenten zien dan ook graag een overgang van
zwak naar sterk, en het bereiken van een doel door de protagonist. Ze leven hiernaartoe en
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genieten van de scenes zelf. Een voorbeeld van het ervaren van plaatsvervangende kracht is
een vrouw die haar eigen verhalen schrijft. Ze maakt een hoofdpersoon die erg op haar zelf
lijkt, deze geeft ze magische krachten, en deze moet vervolgens de fictieve wereld redden.
Een ander voorbeeld is dat van een jonge vrouw die graag zou willen dat de Star Fleet
Acadamy uit Star Trek echt zou bestaan. Ze legt uit:
En als Star Fleet zou bestaan, dan zou ik daar zijn en niet op een of andere uni. Want ik wil al
sinds ik klein ben astronaut worden, doordat ik een raket zag en een astronaut en dat was
allemaal heel cool. En als ik Star Trek zie, dan denk ik ‘o dat is allemaal heel cool, andere
werelden bezoeken en tussen de sterren vliegen.’

Dit meisje heeft geen doel nodig uit een fictieve wereld, ze wil altijd al astronaut worden,
maar ze kan zich via Star Trek voorstellen dat ze de middelen heeft om dit te bereiken. Star
Fleet Acadamy zou het makkelijker maken om astronaut te worden dan dat nu is (Ze gaat het
wel proberen!). Daarbij zou astronaut zijn in het Star Trek universum meer betekenis hebben
dan in deze wereld, omdat je in dat universum andere werelden kan bezoeken en tussen de
sterren vliegen. Deze mogelijkheden bestaan hier nog niet.
Respondenten hebben moeite met de constante, niet aflatende druk van het presteren
die het project van het zelf met zich meebrengt. Door zich voor te stellen dat magie bestaat
kunnen ze even verlichting vinden. Een jonge vrouw vertelt:
Ik vind het leuk om me voor te stellen dat magische krachten bestaan. Want magische krachten
zouden een soort houvast zijn, om op een makkelijke manier je leven iets makkelijker te
maken. Het idee van niets lukt, als je niet hard werkt. En soms dan lukt het niet, en dan ben je
ziek en naar. Volgens mij heeft iedereen het wel nodig om te geloven dat er iets is wat je eraan
kan doen en die controle over je leven te hebben.

Het idee van complete controle dat we eerder in de resultaten hebben gezien, is in conflict met
de dagelijkse ervaring van respondenten dat er dingen blijven, ook aan jezelf, die je niet kan
controleren. Dit bij elkaar zorgt ervoor dat mensen verlangen naar een extra bron van
controle. Via fantasy kan je je tijdelijk even voorstellen dat die er is. Dit zie ik bijvoorbeeld
ook terug in de volgende quote: “Ik zou wel heel snel en gewoon sterk willen zijn. […] Ik zou
niet meer bang hoeven zijn om in een donker steegje te lopen.”. De wens om fysiek meer te
kunnen komt terug bij veel respondenten. Ik denk dat dit is omdat ze dan meer controle
zouden hebben over hun omgeving, en omdat ze via die krachten makkelijker agressie zouden
kunnen uiten, door bijvoorbeeld een rots een stukken te slaan. Ook zou er genderomdraaing
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optreden, en we hebben gezien dat ze hier van genieten. Jonge vrouwen kunnen nu ook hun
agressie uiten maar deze agressie heeft nu vooral tot gevolg dat er sancties optreden, in plaats
van respect en controle. Een meisje verteld bijvoorbeeld dat ze het fijn vindt om op Krav
Maga (een vechtsport) te zitten omdat het daar wel geaccepteerd is om agressief te doen als
meisje, en om enthousiast te zijn over geweld.
Nog een reden voor het verlangen van (geheime) speciale krachten is de combinatie van echt
speciaal zijn, en dit zelf weten, en tegelijkertijd normaal kunnen zijn en deel van een groep.
Een jonge vrouw zegt bijvoorbeeld dat het haar leuk lijkt om heel sterk te zijn, en dan onder
de mensen te zijn en te denken “haha jullie weten allemaal niet wat ik kan”. Via fantasie over
fantasy kunnen ze dit gevoel simuleren.

Relevantie van fantasy voor bewuste reflectie over het zelf

Over de relevantie van fantasy voor bewuste reflectie over het zelf verschillen de meningen
van de respondenten nogal. Ik vind tegenstrijdige uitspraken als: “Je hebt er niets aan om het
op je leven toe te passen”, en

Ja ik denk dat ik daar heel veel van heb geleerd. Ik denk dat ik daar heel veel van heb geleerd
omdat hij heel goed mensen beschrijft, en hoe die op elkaar reageren.. Het is niet altijd even
realistisch. Maar er zitten wel wijze lessen in. En ook hoe mensen politiek tegen elkaar
worden uitgespeeld, en ik denk dat dat heel leerzaam is. Dat daar denk ik dan wel eens aan in
normale dagelijkse dingen

Deze tegenstrijdigheden wijzen erop dat het per persoon verschilt of mensen fantasieverhalen
meenemen in hun bewuste reflectie. Het komt in ieder geval voor dat mensen fantasy
gebruiken om nieuwe vormen van gedrag uit te proberen zoals voorgesteld door Alexander
(2003). Twee vrouwen vertellen:
Nou ik ben wel heel blij dat ik het genre heb leren kennen want ik vind het een leuke manier
van schrijven en dat je zo verschillend met mensen kan omgaan, dat hadden wij heel erg bij ik
ben nummer vier. Dat is een boekenserie.
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Het doordenken van dilemma’s, wat volgens Ang (1982) en Gauntlett (2008) een reden is om
boeken/films te consumeren, doen mijn respondenten ook:
Het vampierelement is leuk omdat het spannend is, en je er over na kan denken of jij ook al die
dingen zou overhebben voor de liefde van je leven. Dus overwegen of jij dat zou doen.

Het doordenken van fictieve dilemma’s maakt mensen beter bewust van wie ze zijn, en
bereidt voor op mogelijke toekomstige keuzes. De dilemma’s moeten wel een connectie
hebben met het leven van de lezer/kijker, anders dan heeft het geen zin, en kunnen
respondenten zich niet inleven in het probleem. Hierbij vinden respondenten het prettig als
hun keuzes gevalideerd worden doordat de hoofdpersoon dezelfde keuzes maakt als zij. Zij
voelen zich zo gesterkt in hun keuze. Dit is prettig omdat we al eerder hebben gezien dat ze
last hebben van de bijwerking van het project van het zelf, twijfel.
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Hoofdstuk 16 Conclusie/Discussie
De vraag die ik met mijn onderzoek wil beantwoorden is ‘Hoe gebruiken jonge vrouwelijke
fantasiefans fantasyverhalen in hun alledaagse leven?’. Mijn vraag is relevant omdat jonge
vrouwen nu voor het eerst in grote getallen fantasyfictie consumeren. Het antwoord op deze
vraag is relevant voor sociologische theorievorming in het veld van de culturele sociologie, in
het bijzonder theorieën over mediaconsumptie, en voor sociologisch onderzoek dat
voortbouwt op de theorieën van Giddens (1989) over zelfreflectie. Mijn conclusie is dat jonge
vrouwen fantasy gebruiken om bepaalde spanningen op te lossen die inherent zijn aan hun
dagelijkse leven. Ze consumeren fantasy op een zeer creatieve en actieve manier.
Jonge vrouwen voelen om te beginnen een spanning tussen de norm van zelfreflectie
en hun verzet tegen de problemen die constante zelfreflectie met zich mee brengen. Een van
deze problemen is constante twijfel. Via inleving in de protagonist van een fantasieverhaal
kunnen ze tijdelijk ophouden met reflecteren over zichzelf, en zo ontspannen. Een ander
probleem van het project van het zelf is het verlies van betekenis van doelen. Dit probleem
kunnen ze via fantasy ook even los laten omdat de protagonist altijd een duidelijk en
belangrijk doel heeft. Dit gebruik van fantasy is een vorm van escapisme, het ontsnappen aan
de eigen realiteit met behulp van fictie (Armitt, 1991).
De tweede spanning die jonge vrouwen ervaren is spanning tussen de moderne norm
om uniek te zijn en het verlangen om bij een groep te horen. In fantasyverhalen worden deze
dingen met elkaar verenigd. De protagonist van fantasyverhalen is meestal iemand die
speciale krachten ontwikkelt, en zich vervolgens aansluit bij een reisgezelschap of bijzondere
gemeenschap. Jonge vrouwen kunnen via deze verhalen een oplossing voor de spanning
tussen beide overdenken. Ik reken dit tot het overdenken van het eigen anders-zijn, volgens
Jones (geparafraseerd door Armitt 1991) een belangrijke functie van het lezen en kijken van
fantasy.
De derde spanning die er bestaat tussen conflicterende normen van jonge vrouwen is
spanning tussen het voelen van emotie, en het beslissen op basis van ratio. De hoofdpersoon
van Twilight handelt vooral op basis van gevoel, zonder het overdenken van de consequenties
van haar handelen, en de respondenten kunnen via haar beleven hoe het is om puur op gevoel
af te gaan. Daarnaast kunnen ze via het lezen/kijken emoties ervaren en verwerken die voor
hen in hun alledaagse leven taboe zijn.
De vierde spanning heeft te maken met controle. Jonge vrouwen vinden dat ze hun
emoties en gedrag volledig onder controle moeten hebben. Ze ervaren in hun dagelijks leven
echter dat dit niet het geval is, en dit zorgt voor ontevredenheid. Door te fantaseren over extra
bronnen van controle over hun leven, zoals magie, kunnen ze via deze fantasieën hun
frustraties verwerken. Via fantasy ervaren ze ook de overgang van zwakte naar kracht (voor
hen een gevoel van controle), dit brengt hen plezier en geeft hoop.
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De vijfde spanning waar jonge vrouwen mee worstelen zijn hun conflicterende
gedachten over gender. Ze hebben een spanning geïnternaliseerd tussen de wens vrouwelijk te
zijn, en te blijven, en de opvatting dat ze dezelfde dingen moeten kunnen doen als mannen.
Deze vrouwen voelen zich door het lezen/zien van gender-omdraaiing krachtig en
triomfantelijk. Ze genieten ervan om virtueel of in het echt mannendingen te doen. De
spanning tussen vrouwelijk zijn, en even goed zijn als mannen, lossen ze voor een deel op met
de strategie van het behouden van enkele (vooral uiterlijke) kenmerken van hun gender. Deze
strategie wordt ook toegepast door Bella, de heldin van Twilight, en dit is wellicht een reden
waarom jonge vrouwen haar verhaal zo interessant vinden. De vrouwen worstelen ondanks
hun strategie nog steeds met de spanning, en dit is denk ik een reden waarom ze zo genieten
van gender-omdraaiing in fantasyfilms en fantasyboeken.
Ik denk dat er naast het lezen/kijken van fantasy, nog veel meer manieren zijn waarop
mensen spanningen in hun dagelijks leven proberen te beheersen. Moderne westerse mensen
consumeren naast fantasyfictie enorme hoeveelheden andere media en ik vermoed dat deze
consumptie veel mee te maken heeft met het managen van problemen van het moderne leven.
Ik denk ook dat veel van deze problemen gaan over de manier waarop we ons verhouden tot
onszelf. Ik heb nog lang niet al deze problemen blootgelegd, noch alle strategieën met
betrekking tot media die mensen gebruiken om met deze problemen te leven. Ik denk dat mijn
onderzoek wel een goed begin vormt voor onderzoek naar dit thema, en ik hoop in de
toekomst zelf meer onderzoek hiernaar te doen.
Het is bij kwalitatief onderzoek moeilijk te bepalen in hoeverre theorie gebaseerd is op
resultaten en in hoeverre op de fantasie van de onderzoeker. Er is altijd interpretatie want
zonder interpretatie geen theorievorming, maar waar eindigt echter interpretatie en beginnen
hersenspinsels? Ik vind dit zelfs als onderzoeker zelf moeilijk te bepalen. Ik weet alleen dat ik
heb gestreefd naar het volgen van de correcte sociologische methode, en
veiligheidsmechanismen (zoals het benoemen van mijn brillen, en het open coderen) heb
gebruikt die voorkomen dat theorie los raakt van resultaten. Ik had graag voor de zekerheid
mijn gevormde theorie nog besproken met mijn respondenten, maar deze terugkoppeling is
helaas door tijdgebrek niet gelukt. Dit is een gebrek aan mijn onderzoek dat mijn conclusies
minder robuust maken dan ze hadden kunnen zijn.
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Dankwoord
Ik bedankt bij deze graag mijn respondenten voor hun bijdrage aan mijn onderzoek, en voor
alle interessante data die ze me hebben gegeven. Jullie zijn Fantastische Vrouwen!
Ook bedank ik mijn begeleiders Marguerite van den Berg en Rogier van Reekum voor
onze brainstormsessies. Deze waren instrumenteel bij het verbinden van de puntjes en het zien
van het grote plaatje.
Ik wil mijn vriendinnen bij sociologie niet overslaan. Het whatsappen met de
‘sociomeisjes’ heeft ervoor gezorgd dat ik me tijdens het schrijven niet eenzaam ben gaan
voelen.
Als laatste wil ik mijn verloofde Thijs bedanken voor zijn hulp, lieve woorden en
knuffels. Ik had mijn onderzoek zonder niet kunnen volbrengen.
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Bijlage A: Vragenlijst

Als je denk ‘Twilight’, waar denkt je dan aan? Welke beelden (film of boekinjehoofd) zijn je
het beste bij gebleven?* Waarom? *
Waar beleef je plezier aan bij Twlight? A.K.A waarom vind je het leuk?
Wat vind je leuk aan het fantasy- en science-fictiongenre, en wat niet?*
Wat is goede/slechte fantasy?*
Wat vind je van non-fantasyfictie?*
Welke fantasy lees/kijk je nog meer?*
Beschrijf Bella. Wat vindt je van Bella?
Is ze vrouwelijk? Waarom wel/niet? En jij?
Heeft ze girlpower?* Waarom wel/niet?* En jij?*
Komt ze voor zichzelf op? Is ze hulpeloos of krachtig? Hoe hulpeloos/krachtig ben jij in je
leven? Wanneer voel je je het krachtigst?
Foto’s:
Bella  voor/na fotos. Wat denk/voel je als je deze beelden ziet? In welke set vind je haar
leuker?*
Zelf  Beschrijf je eigen uiterlijk. Wat wil je dat mensen denken als ze je zien? Wat doe je
hiervoor? Heb je hier voor je gevoel controle over? Hoe ervaar je zelf je lichaam? Wanneer
ben je het blijst met je lichaam?*
Dillema’s doordenken:
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Roekeloos gedrag
Wel/geen seks als mens
Vampier worden
Zwangerschap

Beschrijf de situatie. Wat vind je van Bellas keuzes? Wat had jij anders gedaan?
Filmscenes:
Denk hardop na tijdens het kijken*. Alles mag.
Vind je het leuk om deze scenes te kijken? Waarom wel/niet?
Welke gevoelens heb je tijdens het kijken?
Fantasy:
Fantaseer je wel eens over fantasyverhalen na het lezen/kijken?* Zo ja, waarover?* En
waarom?* Wanneer wel/niet?* Ook over Twilight?*
Ben je anders gaan denken door fantasy?* Waarom wel/niet?* Anders, hoe?* Door Twilight?*

65

Bijlage B: Woordweb

66

