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Verklaring Intellectueel Eigendom 

 

De Universiteit Utrecht definieert plagiaat als volgt: 

Plagiaat is het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze 

laten doorgaan voor eigen werk. De volgende zaken worden in elk geval als plagiaat 

aangemerkt: 

• het knippen en plakken van tekst van digitale bronnen zoals encyclopedieën of 

digitale tijdschriften zonder aanhalingstekens en verwijzing; 

• het knippen en plakken van teksten van het internet zonder aanhalingstekens en 

verwijzing; 

• het overnemen van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften of encyclopedieën 

zonder aanhalingstekens of verwijzing; 

• het opnemen van een vertaling van teksten van anderen zonder aanhalingstekens 

en verwijzing (zogenaamd “vertaalplagiaat”); 

• het parafraseren van teksten van anderen zonder verwijzing. Een parafrase mag 

nooit bestaan uit louter vervangen van enkele woorden door synoniemen; 

• het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal van anderen zonder 

verwijzing en zodoende laten doorgaan voor eigen werk; 

• het overnemen van werk van andere studenten en dit laten doorgaan voor eigen 

werk. Indien dit gebeurt met toestemming van de andere student is de laatste 

medeplichtig aan plagiaat; 

• het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling 

(zoals een internetsite met uittreksels of papers) of die al dan niet tegen betaling 

door iemand anders zijn geschreven. 

 

Ik heb bovenstaande definitie van plagiaat zorgvuldig gelezen en verklaar hierbij dat ik 

mij in het aangehechte BA-eindwerkstuk niet schuldig gemaakt heb aan plagiaat. 

Tevens verklaar ik dat dit werkstuk niet ingeleverd is/zal worden voor een andere cursus, 

in de huidige of in aangepaste vorm. 
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Abstract 
 

In dit BA-eindwerkstuk geef ik antwoord op de vraag: “Hoe wordt zwarte masculiniteit 

gerepresenteerd in de jeugdserie SPANGAS?” De Black Lives Matter beweging die zich 

wereldwijd heeft ontwikkeld geeft aan dat dit een urgent onderwerp betreft. Bij Amerikaans 

televisieonderzoek is representatie van zwarte mannelijkheden in series een veel besproken 

onderwerp. Echter, in de Nederlandse literatuur is er weinig onderzoek verricht naar dit 

fenomeen. In navolging van de Britse mediahistoricus Stuart Hall wordt dit onderzoek gedaan 

vanuit een constructivistische benadering. De serie SPANGAS is een jeugdserie die zich 

afspeelt op het Spangaliscollege in Nederland. Op de school komen zowel zwarte identiteiten 

als witte identiteiten voor. SPANGAS is dan ook een mooi voorbeeld van een serie waarin 

verschillende identiteiten naast elkaar bestaan. Om inzicht te krijgen in de representatie van 

zwarte masculiniteit heb ik gelet op de televisiecodes, zoals beschreven in het model van John 

Fiske. Daaruit kwam naar voren dat zwarte mannelijkheid vooral wordt gerepresenteerd door 

codes als: persoonseigenschappen, gedrag, dialoog, kleding en cameravoering. In bepaalde 

gevallen is er sprake van representatie van zwarte mannelijkheid die beantwoordt aan in de 

literatuur beschreven stereotypen over zwarte mannen: zoals de zwarte man als hyperseksueel 

of de zwarte man als rapper. Deze worden echter ook genuanceerd door de zwarte karakters af 

te beelden als kwetsbaar en intelligent. Daarnaast is er voor de analyse gebruik gemaakt van 

het ‘frames model’ van De Bruin. Op deze manier kon worden onderzocht op welke manier 

etniciteit werd gerepresenteerd binnen de jeugdserie. De frames, zoals besproken door De 

Bruin zijn deels terug te vinden in de serie.   
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1. Inleiding 
 

De wereldwijde discussie over racisme is na de dood van de zwarte man George Floyd flink 

opgelaaid, zo ook in Nederland. NOS is er duidelijk over, de naam van een artikel betreft: 

“Geen stereotype stemmen meer op NPO ZAPP/ZAPPPELIN na rascismediscussie”.1In 

pogingen om in het bestaande tv-aanbod een afspiegeling van de samenleving te creëeren, zijn 

zo nu en dan successen behaald, maar helaas nog veel te weinig, aldus NOS.2 De afgelopen 

jaren is er volgens cultuurfilosoof Paul Hodkinson al vaak geprobeerd om ‘positieve’ beelden 

van zwarte mannen op televisie te tonen om zo van de heersende stereotypes af te komen.3 Op 

deze manier wordt er geprobeerd om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Een serie 

die hier zichtbaar naar streeft is de dagelijks uitgezonden jeugdserie SPANGAS, die bekend staat 

om de representatie van een grote culturele diversiteit. Dagelijks kijken er ruim 300.000 

jongeren naar deze serie.4 In deze serie volgt de kijker elf jongeren die dagelijks worden 

geconfronteerd met allerlei maatschappelijke problemen. Eén van die problemen betreft 

racisme. Dit leidt tot een hoop heftige en ontroerende momenten die onder andere worden 

beleefd door twee zwarte personages: Mo en Cosmo. Deze twee personages worden 

gekarakteriseerd als slim en gezellig. Deze ruwe beschrijving van twee zwarte mannelijke 

karakters duidt schijnbaar op een positieve representatie van zwarte mannelijkheid, zoals 

benoemd door Hodkinson.  

Zeker in de afgelopen jaren is de representatie van zwarte Nederlanders onderwerp  

van discussie. De zwarte pieten discussie5 en klachten over ondervertegenwoordiging op 

politiek vlak dienen hierbij als voorbeeld.6 Uit dit soort bronnen kan worden afgeleid dat de 

bewustwording omtrent de representatie van de zwarte huidskleur de afgelopen jaren veel 

groter is geworden. Omdat SPANGAS een serie betreft waarin Nederlandse zwarte mannelijke 

 
1 Marloes Elings en Raymi Sambo, “Geen Stereotiepe Stemmen Meer Op NPO Zapp/Zappelin Na 

Racismediscussie,” NOS, bezocht November 1, 2020, https://nos.nl/artikel/2343239-geen-stereotiepe-stemmen-

meer-op-npo-zapp-zappelin-na-racismediscussie.html. 
2 Marloes Elings en Raymi Sambo, “Geen Stereotiepe Stemmen Meer Op NPO Zapp/Zappelin Na 

Racismediscussie,” NOS, bezocht November 1, 2020, https://nos.nl/artikel/2343239-geen-stereotiepe-stemmen-

meer-op-npo-zapp-zappelin-na-racismediscussie.html. 
3 Paul Hodkinson, in Media, Culture and Society: an Introduction (London: Sage Publications Ltd, 2017), pp. 

205-206. 
4 Kijkonderzoek, accessed November 24, 2020, https://kijkonderzoek.nl/component/kijkcijfers/file,dp-0-47-0-p. 
5 Het Parool, “Helft Van Nederlanders Is Voor Een Andere Piet,” Het Parool, December 2, 2020, 

https://www.parool.nl/nederland/helft-van-nederlanders-is-voor-een-andere-piet~b7a54759/. 
6 Ariejan Korteweg, “Waar Blijft De Eerste Zwarte Premier?,” de Volkskrant, June 12, 2020, 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waar-blijft-de-eerste-zwarte-premier~b9ce42b7/. 
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karakters een rol spelen is het geschikt als casus-materiaal voor dit onderzoek. Ik zal met mijn 

onderzoek dan ook de volgende onderzoeksvraag gaan beantwoorden: 

 

“Hoe wordt zwarte masculiniteit in Nederlandse jeugdserie SPANGAS 

gerepresenteerd?” 

 

Voor de analyse zal gebruik worden gemaakt van het analysemodel van  

televisiewetenschapper John Fiske, waarin betekenissen worden overgebracht door 

verschillende codes. Deze codes bevinden zich in de verhaallijn, uiterlijke kenmerken en 

technische weergaves. De onderzoeksvraag zal worden beantwoord aan de hand van drie 

deelvragen: 

 

Hoe wordt zwarte masculiniteit gerepresenteerd door middel van het narratief: de 

karaktereigenschappen en ontwikkeling van de personages? 

 

Hoe wordt zwarte masculiniteit gerepresenteerd door middel van uiterlijk, kleding en 

gedrag? 

 

Hoe wordt zwarte masculiniteit gerepresenteerd door middel van cameravoering? 

 

 

 In Nederland is er nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de representaties van  

zwarte mannen in het huidige film- en televisielandschap. Zoals hierboven al genoemd, heeft 

De Bruin wel onderzoek gedaan naar de representatie van etnische minderheden in het 

Nederlandse televisielandschap, maar naast zijn onderzoek is er weinig te vinden over 

representaties van de zwarte huidskleur in Nederlandse series.7 Dit is opvallend aangezien er 

volgens Hodkinson al wel veel onderzoek is gedaan naar zwarte masculiniteit in film in 

andere landen.8  

In de komende paragrafen zal er een uiteenzetting worden gegeven van verschillende  

 
7 Joost de Bruin, Multicultureel Drama?: Populair Nederlands Televisiedrama, Jeugd En Etniciteit (Amsterdam: 

Cramwinckel, 2006), p. 1-216. 
8 Paul Hodkinson, in Media, Culture and Society: an Introduction (London: Sage Publications Ltd, 2017), pp. 

203. 
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concepten en theorieën met betrekking tot de vorming van representaties, stereotypes en 

zwarte masculiniteit. Nadat dit theoretische kader is geschetst en het debat rondom zwarte 

masculiniteit is beschreven, zal de gehanteerde methode worden uitgelegd. Deze 

onderzoeksvraag zal worden beantwoord aan de hand van drie deelvragen, die later in de 

methodesectie zullen worden besproken. Hierna volgt op basis van deze deelvragen een 

analyse en deze scriptie zal eindigen met een conlusie waarin de resultaten van de analyse 

zullen worden toegelicht.  
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2. Theoretisch kader 

 

2.1 Representatie, Culturele Identiteit en Stereotypen 

 

Cultuurhistoricus Stuart Hall is een belangrijk sleutelfiguur binnen de cultural studies9 Hij 

stelt dat representaties verbonden zijn aan taal, cultuur en betekenisgeving: “Representation 

connects meaning and language to culture.”10 Vanuit deze visie is representatie significant bij 

het proces van betekenis produceren en het uitwisselen ervan binnen een cultuur. Hij benadert 

het concept van culturele representatie vanuit een constructivistisch perspectief. In dit 

onderzoek zal ook de constructivistische benadering van representatie en identiteit worden 

gehanteerd.11 Hall beargumenteert dat binnen het discours rondom culturele identiteit het 

proces van identificatie een belangrijke factor is. Hij stelt dat identiteiten vaker gevormd 

worden door verschillen dan door overeenkomsten. Identiteit wordt dus onder andere bepaald 

door de relatie met datgene wat het juist niet is en daarom kan identiteisvorming niet worden 

beschouwd als een eenzijdig proces. Hall legt uit hoe deze identiteitsvorming plaatsvindt en 

wat voor een betekenis dit met zich meebrengt. Een concept dat hij hiervoor gebruikt is 

‘othering’. Deze term verwijst zowel naar iemands eigen identiteit, die hij ‘the self’ noemt, als 

naar hetgeen wat het juist niet is als ‘the other’.12 Er is dan dus constant sprake van een 

onevenwichtige relatie met een uitkomst in het voordeel van degene die de stereotype ideëen 

gebruikt. “The other’ wordt hierbij altijd als minderwaardig bestempeld en tegelijkertijd 

wordt zodoende de eigen positie gelegitimeerd. Hall beargumenteert dat dingen niet 

simpelweg iets betekenen, maar dat er een betekenis kan worden geconstrueerd met behulp 

van representatieve systemen, concepten en tekens. Doordat de verschillen tussen culturen 

worden geaccentueerd wordt duidelijk welke elementen bij welke culturele identiteit horen. 

Hall stelt: “It is the language system or whatever system we are using to represent our 

concepts. It is social actors who use the conceptual systems of their culture and the linguistic 

and other representational systems to construct meaning, to make the world meaningful and to 

communicate about that world meaningfully to others.”13 Door een representatiesysteem als 

taal of stijl wordt er volgens Hall dus betekenis geconstrueerd over een bepaald fenomeen. 

Zwarte mannelijkheden worden in de Westerse wereld afgebeeld als ‘the other’, omdat de 

meerderheid van de Westerse bevolking ‘wit’ is. Op deze manier wordt er voor de witte 

 
9 Stuart Hall, in Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (London: Sage, 1997), p. 15. 
10 Hall, Representation, 15.  
11 Hall, Representation, 219-224.  
12 Hall, Representation, 225-226. 
13 Hall, Representation, 224. 
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gemeenschap een culturele identiteit geconstrueerd waarbij zwarte mensen gelden als 

‘other’.14 Elke cultuur kent verschillende betekenissen over een bepaald fenomeen. Om deze 

reden zijn deze verschillende betekenissen dan ook continu aan verandering onderhevig, niet 

ieder persoon in dezelfde cultuur zal een identieke betekenis toekennen aan een fenomeen.15  

Richard Dyer, die zich specialiseert in representaties van etniciteit, seksualiteit en  

gender heeft een standpunt dat in lijn is met de notie van Hall. Ook hij benoemt dat culturele 

identiteiten geen vaste betekenis hebben.16 Dyer bespreekt het concept van representatie op 

het niveau van mediarepresentaties en beargumenteert dat representaties altijd worden 

gestuurd door culturele codes. Het proces waarbij er op basis van enkele kenmerken 

onderscheid tussen mensen kan worden gemaakt is stereotypering.17 Stereotypen worden 

volgens Dyer vaak als negatief beschouwd, personen worden dan gereduceerd tot eenvoudige 

en ongenuanceerde kenmerken, waarbij de complexiteit vrijwel volledig buiten beschouwing 

wordt gelaten.18 Als een groep mensen continu gestereotypeerd wordt in de media, zal dit 

gevolgen hebben voor de sociale positie van deze groep mensen en op de manier waarop zij 

zichzelf zien, aldus Dyer.19 In een ander onderzoek uit 1997 van Dyer naar de representatie 

van ‘witheid’ in het televisielandschap beschrijft hij zijn problematische oordeel over de 

representatie van juist de witte huidskleur.20 Hij beargumenteert dat de film-industrie voor een 

groot deel bestaat uit witte mannen en daarbij vooral gericht is op witte mensen.21 Wat vaak in 

televisieseries voorkomt is het benoemen van de zwarte huidskleur, terwijl de witte huidskleur 

zelden tot nooit benoemd wordt.22 Dit heeft volgens hem tot gevolg dat de zwarte huidskleur 

als ‘de Ander’ wordt geclassificeerd, de niet-witte huidskleur is hetgeen dat afwijkt van 

normaal. Volgens Dyer is dit een duidelijk kenmerk dat wit als de norm wordt gezien.23 Deze 

theorie kan worden gebruikt om de verhouding tussen de huidskleur van de personages en de 

relaties die zij met elkaar hebben aan te kaarten.   

 

 
14 Hall, Representation, 224. 
15 Hall, Representation, 225-226. 
16 Richard Dyer, in The Matter of Images: Essays on Representations (London: Routledge, 2002), p. 1. 
17Dyer, The Matter of Images, 2. 
18Dyer, The Matter of Images, 28. 
19 Dyer, The Matter of Images, 2. 
20 Richard Dyer en Maxime Cervulle, in White (London: Routledge, 2017), pp. 129-131. 
21 Dyer, White, 134. 
22 Dyer, White, 132.  
23 Dyer, White, 133-134. 



 9 

 

 

2.2 Zwarte masculiniteit in het film- en televisielandschap  

 

In de Amerikaanse context is er veel geschreven over de representatie van zwarte 

mannelijkheid op televisie. Naast de bevindingen van onderzoekers, zoals die van 

filmwetenschapper Paul Hodkison, dat zwarte mannelijke personages al voor een lange tijd op 

een vrij eentonige manier worden afgebeeld24, worden deze stereotype beelden volgens hem 

nog steeds vaak getoond in de televisie- en filmindustrie. Zo concludeerde de Amerikaanse 

filmwetenschapper Donald Bogle in 1973 in zijn onderzoek over de representatie van zwarte 

mensen in Hollywoodfilms dat de Amerikaanse filmindustrie al decennialang gebruik maakt 

van een aantal stereotypes die sinds de slavernij gelinkt zijn aan de Amerikaanse cultuur.25 

Deze types worden volgens hem al jarenlang vervormd en hergebruikt.26 Volgens Bogle zijn 

er in de cinematografische representatie van zwarten steeds terugkerende types. Het eerste 

stereotype, Tom, is een trouwe bediende, hij doet vrijwel alles voor zijn witte meester. Hij 

wordt vaak neergezet als kinderachtig, sympathiek en passief.27 Het tweede stereotype, Coon, 

is een entertainer. Hij wordt vaak neergezet als dom en heeft daarbij een slechte beheersing 

van de gesproken taal.28 Het derde stereotype betreft de Mulatto: dit stereotype betreft een 

vrouw met “gemengd bloed”. Ze wordt vaak neergezet als exotisch en erotisch tegelijk. Haar 

‘witte’ bloed maakt haar aantrekkelijk voor ‘witte’ mannen.29 Het volgende stereotype is de 

Mammie: Dit vrouwelijke stereotype wordt afgebeeld als de loyale zwarte dienstmeid. Haar 

enige doel in het leven is het dienen van de ‘witte’ meesters. Het laatste stereotype dat Bogle 

noemt is de Buck. Bucks worden gekenmerkt door hun gespierde uiterlijk en seksuele driften. 

Ze zijn daarbij zeer onbetrouwbaar en gevaarlijk en daarmee vormen ze ook een gevaar voor 

de gevestigde orde.30 

Een recenter onderzoek naar de rol van zwarte mannelijkheid in het huidige film- en  

televisielandschap is het onderzoek van televisiewetenschapsters Tina M. Harris en Gina 

Castle Bell. Zij hebben onderzoek gedaan naar de representatie van zwarte mannelijkheid 

 
24 Paul Hodkinson, in Media, Culture and Society: an Introduction (London: Sage Publications Ltd, 2017), pp. 

203. 
25 Donald Bogle, in Toms, Coons, Mulattoes, Mammies, and Bucks: an Interpretive History of Blacks in 

American Films (New York: Bloomsbury, 1973), p. 4. 
26Bogle, Toms, Coons, Mulattoes, Mammies, and Bucks, 3-4 
27 Bogle, Toms, Coons, Mulattoes, Mammies, and Bucks, 5. 
28 Bogle, Toms, Coons, Mulattoes, Mammies, and Bucks, 5. 
29 Bogle, Toms, Coons, Mulattoes, Mammies, and Bucks, 5. 
30 Bogle, Toms, Coons, Mulattoes, Mammies, and Bucks, 5-10. 
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door middel van een analyse van de serie Parenthood.31 Harris en Bell veronderstellen dat 

Hollywoods traditionele weergaven van zwarte mannelijkheid zijn geëvolueerd naar 

stereotype misdadigers, gangsters, rappers en drugsdealers.32 Onder deze ‘nieuwe’ 

stereotypen zitten dus eigenlijk de oudere stereotypen verhuld. Daarbij merken Harris en Bell 

op dat er vrijwel altijd een verband bestaat tussen zwarte masculiniteit en hyperseksualiteit. 

Volgens de auteurs komt dit verband voort uit “The continuing sexual drive of black men 

towards white women”,33 waar zij mee bedoelen dat zwarte mannen vaak nog worden gezien 

als angstaanjagende roofdieren die zich richten op hulpeloze slachtoffers; witte vrouwen. Wat 

betreft dit stereotype is er dus geen sprake van romantische gevoelens. Deze ‘romantiek’ 

wordt enkel als middel beschouwd om tot seks over te kunnen gaan.34 Harris en Bell stellen 

dat de manier waarop zwarte hyperseksualiteit geïnterpreteerd wordt, sterk afhangt van de 

context waarin het zich afspeelt. Zo is er, wanneer een zwart vrouwelijk personage en een 

zwart mannelijk personage een relatie met elkaar aangaan sprake van een onschuldige relatie. 

Maar zodra dit zwarte vrouwelijke personage wordt vervangen door een wit vrouwelijk 

personage, wordt het gedrag van de man getypeerd als een bedreiging voor de reinheid van de 

witte vrouw.35 ‘Gemengde’ relaties zouden het idee van het ‘witte ras’ als ‘superieur’ 

aantasten.   

Ook mediawetenschapper Ronald L. Jackson, die onderzoek heeft gedaan naar zwarte  

minderheden in populaire cultuur, benoemt dat zwarte mannen vrijwel altijd in relatie staan 

tot enige vorm van hyperseksualiteit.36 Waar Harris en Bell uitgaan van de objectivering door 

zwarte personages, gaat Jackson uit van objectivering van zwarte personages. Hij stelt: “even 

in the most seemingly innocent and objective depictions of erotogenic Black male bodies, the 

corporeal inscription represents a social fixity that makes the act of looking seem perverse.”37 

Hiermee bedoelt hij dat zwarte personages vrijwel altijd onderworpen zijn aan een “erotische 

 
31 Gina Castle Bell and Tina M. Harris, “Exploring Representations of Black Masculinity and Emasculation on 

NBC’SParenthood,” Journal of International and Intercultural Communication 10, no. 2 (November 2016): pp. 

144, https://doi.org/10.1080/17513057.2016.1142598. 
32 Bell and Harris, “Exploring Representations of Black Masculinity and Emasculation on NBC’S Parenthood,” 

141-142. 
33 Bell and Harris, “Exploring Representations of Black Masculinity and Emasculation on NBC’S Parenthood,” 

145. 
34 Bell and Harris, “Exploring Representations of Black Masculinity and Emasculation on NBC’S Parenthood,” 

145. 
35 Bell and Harris, “Exploring Representations of Black Masculinity and Emasculation on NBC’S Parenthood,” 

147. 
36 Ronald Jackson, “Scripting the Black Masculine Body: Identity, Discourse, and Racial Politics in Popular 

Media,” Choice Reviews Online 43, no. 11 (January 2006): p. 80, https://doi.org/10.5860/choice.43-6290. 
37 Jackson, “Scripting the Black Masculine Body,” 78. 
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weergave van het zwarte mannelijke lichaam”.38 Dit wordt volgens hem onder andere vaak 

benadrukt door het tonen van de zwarte penis, zwarte gespierdheid en teint.39  

In dezelfde lijn als bovengenoemde auteurs bespreken ook filmwetenschappers  

Dwight Brooks en Lisa Hebert in hun onderzoek naar essentialistische noties van 

mannelijkheid dat zwarte mannelijke personages in het filmlandschap aan verandering 

onderhevig zijn.40 Zij stellen dat steeds meer zwarte mannelijke personages ‘vrouwelijke’ 

kenmerken vertonen. Ze noemen daarbij ook de term ‘spornoseksueel’, een combinatie van de 

woorden ‘sport’ en ‘porno’. Ze beweren dat het zwarte mannelijke personage “is constantly 

working on his body, which is always ready to be admired on the beach or at a festival. When 

the sun comes out, it's all right to take the T-shirt off.”41 Wat inhoudt dat zwarte mannelijke 

personages steeds vaker afgebeeld worden als ijdel, zelfbewust en veel bezig met zijn 

voeding. Ze tonen een mate van kwetsbaarheid die geen bedreiging vormt voor witte 

vrouwen.42 Vanuit deze notie zijn elementen van eerdere stereotypering nog steeds aanwezig, 

maar worden ze wel onderdeel van een complexer personage. 

 

2.3 Alternatieve weergaves van zwarte masculiniteit  

 

Ander onderzoek benadrukt juist een alternatieve weergave van zwarte mannelijkheid.  

Het betreft hier onder meer een onderzoek van mediawetenschapper Keith M. Harris, waarin 

hij het concept New Black Cinema bespreekt.43 Dit concept wordt volgens Harris gekenmerkt 

door een “inversie van stereotypes”. Dit komt erop neer dat stereotype representaties van 

zwarte mannelijke personages steeds vaker worden vervangen door tegengestelde weergaves, 

waarmee de valsheid van het desbetreffende stereotype aan het licht wordt gebracht. De 

stereotypes waaraan zwarte mannelijke personages vaak worden onderworpen worden als het 

ware ‘omgekeerd’, waardoor er een hele andere weergave van de zwarte mannelijke karakters 

ontstaat.44 Alle negativiteit rondom zwarte mannelijke personages wordt vervangen door 

positieve tegenbeelden. Op deze manier ontstaat er een “morele” weergave van zwarte 

 
38 Jackson, “Scripting the Black Masculine Body,” 76. 
39 Jackson, “Scripting the Black Masculine Body,” 76. 
40 Bonnie J. Dow et al., “Gender, Race and Media Representation,” in The SAGE Handbook of Gender and 

Communication (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2006), pp. 297-317. 
41 Bonnie J. Dow et al., “Gender, Race and Media Representation,” pp. 301-302. 
42 Bonnie J. Dow et al., “Gender, Race and Media Representation,” pp. 305. 
43 Keith M. Harris, “Boyz, Boyz, Boyz: New Black Cinema and Black Masculinity,” in The Persistence of 

Whiteness: Race and Contemporary Hollywood Cinema (London: Routledge, 2008), pp. 51-67. 
44 Harris, Boyz, Boyz, Boyz, 51-67. 
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mannelijkheid die eigenlijk niet meer als realistisch beschouwd kan worden, aldus Harris.45 

Bovendien, zo beredeneert Harris, heeft de inversie van stereotypes negatieve gevolgen voor 

de representatie van witte mannelijkheid. Immers, het stereotype van de zwarte man als 

‘other’ in New Black Cinema wordt vervangen door het beeld van de witte man als ‘other’. 

Hiermee wordt het “wij-versus-zij” principe alsnog in stand gehouden.46 

 

2.4 Nederlands representatie onderzoek 

 

Er is dus, zoals al eerder gesteld, nauwelijks onderzoek naar representaties van zwarte  

mannelijkheid binnen Nederlandse jeugdseries. In 1995 werd er een onderzoek door Joost de 

Bruin gepubliceerd waarin hij de representatie van etnische minderheden in Nederlandse 

series analyseerde.47 Hij wierp hierbij een blik op de relaties tussen de personages en de rol 

van het personages in het verhaal.48 Uit zijn onderzoek bleek dat etnische minderheden in 

populair Nederlands televisiedrama via vier verschillende frames in beeld komen: In het 

assimilatieframe worden etnische achtergronden niet benadrukt. Allochtonen zijn hierbij 

gelijkwaardig aan de mensen van de autochtone meerderheid. Zo dragen zij dezelfde kleding, 

spreken vloeiend Nederlands en hebben dezelfde religie. Ook wordt hun afkomst niet 

benoemd. De personages passen zonder moeite in de gemeenschap van de serie.49 Bij het 

exotische frame wordt de afwijkende achtergrond van het personage juist zo veel mogelijk 

benadrukt. De nadruk wordt gelegd op de verschillen, het allochtone personage heeft dan ook 

vaak problemen met het autochtone personage. De verschillen worden duidelijk door 

bijvoorbeeld het spreken met een accent of andere culturele gewoontes.50 Wanneer de 

afwijkende achtergrond van een minderheidspersonage in een verhaallijn wordt geplaatst over 

discriminatie en racisme is er sprake van het discriminatieframe. Vanuit dit frame wordt een 

minderheidspersonage door leden van de gemeenschap gediscrimineerd, of juist gesteund 

door de gemeenschap in het optreden tegen discriminatie.51 In het complexe frame verkeert 

het minderheidspersonagepersonage als het personage constant in onderhandeling is met zijn 

of haar culturele eigenschappen. In dit frame gaan personages constant relaties aan en kunnen 

zij tot verschillende gemeenschappen behoren, op die manier wordt dan ook hun plaats in de 

 
45 Harris, Boyz, Boyz, Boyz, 51-67. 
46 Harris, Boyz, Boyz, Boyz, 51-67. 
47 De Bruin, Multicultureel Drama?, 1-216. 
48 De Bruin, Multicultureel Drama?, 3-10. 
49 De Bruin, Multicultureel Drama?, 7. 
50 De Bruin, Multicultureel Drama?, 8. 
51 De Bruin, Multicultureel Drama?, 9. 
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samenleving bepaald. De karakters worden voortdurend geconfronteerd met andere culturele 

zienswijzen, die ze kunnen overnemen of verwerpen in hun identiteitsvorming.52 Aan de hand 

van zijn onderzoek stelde De Bruin dat personages tussen deze verschillende frames heen 

bewegen. Met deze theorie van De Bruin kan de rol van karakters en de relatie tussen de 

karakters worden geanalyseerd.  

 

3. Methode 

3.1 Verzamelmethode 

 

In dit onderzoek beperk ik me tot het meest recente seizoen van SPANGAS, seizoen 14. Om een 

duidelijk overzicht te krijgen van het seizoen en om mogelijke ontwikkelingen bij de 

karakters vast te stellen zullen de eerste, de middelste en de laatste aflevering in de analyse 

worden opgenomen. Deze afleveringen bevatten 41 minuten aan beeldmateriaal. De 

afleveringen die ik zal gaan analyseren zijn respectievelijk: “Een nieuw begin”53, “De Snor”54 

en “Dirt”55. Het materiaal is verkregen via https://spangas.kro-ncrv.nl. Aangezien het concept 

zwarte masculiniteit centraal staat in dit onderzoek, richt ik mij binnen dit corpus in de eerste 

plaats op de zwarte mannelijke personages, dit zijn Mo en Cosmo. In mindere mate zullen ook 

andere personages worden besproken; de vriendin van Mo, een medestudent en een docent. 

De verhaallijnen van deze andere personages zijn zodanig verweven met de zwarte 

personages, dat het benoemen van deze personages niet uit kan blijven. Bovendien is het van 

belang het onderscheid tussen witte en zwarte personages te behandelen. Immers, uit het 

theoretische raamwerk bleek al dat zwarte personages met name worden bestudeerd aan de 

hand van de ondergeschikte positie van het zwarte personage ten opzichte het witte 

personage. Aan de hand van de zwarte personages Mo en Cosmo zal daarom worden 

onderzocht hoe zwarte mannelijkheid wordt gerepresenteerd. Uitsluitend de scenes waar deze 

personen in voorkomen zullen worden meegenomen in de analyse. Omdat het in deze scriptie 

niet haalbaar is om alle sequenties te analyseren zullen de meest representatieve scenes uit de 

 
52 De Bruin, Multicultureel Drama?, 73-75. 
53 Grrr.nl, “Een Nieuw Begin,” SpangaS, accessed January 28, 2021, https://spangas.kro-

ncrv.nl/afleveringen/KN_1716972/dirt. 
54 Grrr.nl, “Dirt,” SpangaS, accessed January 28, 2021, https://spangas.kro-

ncrv.nl/afleveringen/KN_1716972/dirt. 
55 Grrr.nl, “De Snor,” SpangaS, accessed January 28, 2021, https://spangas.kro-

ncrv.nl/afleveringen/KN_1716972/dirt. 
 

https://spangas.kro-ncrv.nl/
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serie worden uitgewerkt om de argumenten te kunnen toelichten. Ik ga dieper in op scenes: 1, 

5, 6, 8, 9, 10, 13. 15, 19 en 21.  

Om een helder beeld te schetsen van de jeugdserie, zal er gestart worden met een  

synopsis. Vervolgens start de analyse met de categorie narratieve kenmerken. Er zal hierbij 

een sequentieanalyse worden gebruikt die een algemeen overzicht geeft van de serie (zie 

bijlage 1). Vervolgens zullen de categorieën uiterlijke- en filmische kenmerken behandeld 

worden.  

 

 

3.2 Analysemethode 

 

Voor deze analyse zal het onderzoek van televisiewetenschapper John Fiske als  

grondslag worden genomen. Fiske beredeneert dat televisie betekenissen kan produceren door 

middel van tekens en codes.56 In zijn onderzoek naar de televisieserie Hart to Hart 

onderscheidt hij verschillende niveaus van codes die ook bij deze analyse kunnen worden 

ingezet. Fiske deelt de codes in op drie niveaus van betekenisgeving, respectievelijk: 

‘realiteit’, ‘representatie’ en ‘ideologie’.57 Bij elk van deze niveaus hoort een bepaald type 

code. Sociale codes zijn hierbij onderdeel van ‘realiteit’ en bestaan uit elementen als kleding, 

omgeving, make-up en gedrag. Deze worden vervolgens elektronisch overgebracht door 

technische codes te zien op het niveau van ‘representatie’, zoals cameralicht en montage, 

muziek en geluid. Deze brengen op hun beurt weer de conventionele representatiecodes over, 

die de representatie vormgeven, zoals narratief, conflict en karakter. Deze codes zijn 

samenhangend en sociaal georganiseerd op het niveau van ‘ideologie’ met de ideologische 

codes, zoals individualisme, ras en klasse.58 Volgens Fiske bestaat het televisiekijken en het 

begrijpen van wat men ziet uit een constante op- en neergaande beweging tussen 

verschillende niveaus uit zijn analysemodel. Begrip wordt alleen geproduceerd wanneer 

realiteit, representaties en ideologie samensmelten tot een natuurlijke eenheid.59  

Naar voorbeeld van dit model zijn er binnen dit onderzoek ook drie categorieën  

opgesteld: narratieve, uiterlijke en filmische kenmerken. Bij de eerste categorie zal het 

narratief worden besproken, waarbij de eigenschappen en ontwikkelingen van de personages 

aan bod komen.  De tweede categorie zal bestaan uit uiterlijke kenmerken, hierbij zullen 

 
56 John Fiske, in Television Culture (London: Routledge, 2001), p. 1. 
57 Fiske, Television Culture, 5. 
58 Fiske, Television Culture, 5 
59 Fiske, Television Culture, 5 
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kleding, uiterlijk en dialoog worden onderzocht. Onder de laatste categorie valt de 

cameravoering. Uiteindelijk zullen zo de ideologische codes van SPANGAS aan het licht 

komen.  

Naast de methode van Fiske, zal er ook een blik worden geworpen op de vier ‘frames  

van etniciteit’ van De Bruin. De frames, die laten zien hoe etnische minderheden in soaps 

worden neergezet, zijn te koppelen aan maatschappelijke ideeën, in dit geval over zwarte 

mannelijkheden. Er zal onderzocht worden binnen welke frames de personages vallen in de 

serie. Vanuit de Bruin zal er dus gekeken worden naar hoe de relaties tussen de personages 

zijn en wat de rol van een personage is in het verhaal. Op deze manier ontstaat er een 

verdieping van de ideologische context.  

 

 

4. Analyse 

 

4.1 Synopsis 

 

De serie gaat over een groep van elf studenten op Spangaliscollege. De studenten maken van 

alles mee, zo worden ze verliefd, zijn ze onzeker en maken ze ruzie. Naast de reguliere lesstof 

die wordt aangeboden op de school, krijgen de leerlingen ook te maken met eigen 

verantwoordelijkheid en initiatief tonen. Op deze manier leren de studenten hoe ze later op 

hun eigen benen kunnen staan. Dit leidt tot veel komische en aangrijpende momenten. De drie 

afleveringen die in dit onderzoek centraal staan gaan over de zwarte leerlingen van het 

Spangasliscollege; Mo en Cosmo. Het centrale thema van deze geanalyseerde afleveringen is 

omgaan met racisme, wat garant staat voor spannende ontwikkelingen binnen de school.  

 

4.2 Hoe wordt zwarte masculiniteit gerepresenteerd door middel van het 

narratief: de karaktereigenschappen en ontwikkeling van de personages? 

 

Representatie van het persongage Mo 

SPANGAS portretteert Mo als een meelevende en tegelijkertijd stoere jongen. In  
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tegenstelling tot de negatieve stereotypes van zwarte mannen, zegt Mo vaak dingen als “Ik 

hou van je” en hij is daarbij kwetsbaar tegenover zijn vrienden. In de eerste scene van 

aflevering 2 laat Mo duidelijk blijken dat hij geen hulp van anderen nodig heeft. Dit zegt hij 

letterlijk. Het is overduidelijk dat hij met problemen worstelt, maar hij vertrouwt niemand en 

wil daarbij zelfs niet door zijn vrienden geholpen worden. In aflevering 2 scene 4 geeft Noor 

een omhelzing aan Mo omdat het maar niet wil lukken met zijn rap. In dit geval betreft het 

een wit vrouwelijk personage dat een zwart mannelijk personage probeert te helpen (zie 

figuur 1 en 2). Dit soort beelden, waarbij Mo als kwetsbaar wordt afgebeeld, staan in contrast 

met het idee van de ‘brute zwarte man’.60 Deze scenes waarin het witte vrouwelijke personage 

Mo probeert te helpen zorgen ervoor dat het witte vrouwelijke personages in een ‘krachtigere’ 

positie wordt geplaatst dan het zwarte mannelijke personage.61 Bovendien wordt er in de 

eerste aflevering al een relatie vastgesteld tussen Mo en zijn witte vriendin. Deze relatie lijkt 

op het eerste gezicht enkel seksueel, wat wellicht kan duiden op een representatie van zwarte 

 
60 Bell and Harris, “Exploring Representations of Black Masculinity and Emasculation on NBC’S Parenthood,” 

145. 
61 Bell and Harris, “Exploring Representations of Black Masculinity and Emasculation on NBC’S Parenthood,” 

145. 

Figuur 2: Een wit vrouwelijk personage legt haar hand 

op de schouder van Mo om hem op te beuren. 

 
 

Figuur 1: Een wit vrouwelijk personag probeert Mo te 

helpen bij het schrijven van zijn rap.  
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mannelijkheid als hyperseksueel, zoals beschreven door Harris en Bell.62 In scene 6 aflevering 

1 hebben de twee personages dan ook seks, van een relatie is op dat moment nog geen sprake. 

Dit beantwoordt eveneens aan de representatie van zwarte mannelijkheid als hyperseksueel, 

zoals bescheven door Harris en Bell (zie figuur 3 en 4).63 In de volgende aflevering wordt de 

romantische sfeer tussen Mo en zijn vriendin bevestigd met omhelzingen en aanrakingen (zie 

figuur 5 en 6). Er wordt duidelijk gemaakt dat ook romantische gevoelens een rol kunnen 

spelen bij de relaties tussen een zwarte man en witte vrouw. Mo's karakter is vol van passie en 

medeleven, en als de laatste aflevering eindigt, vraagt hij zijn vriendin zelfs mee uit. Mo 

hunkert juist naar een een romantische verdieping van zijn verhouding met het witte 

vrouwelijke personage. Hetgeen in SPANGAS gerepresenteerd wordt, is niet in 

 
62 Bell and Harris, “Exploring Representations of Black Masculinity and Emasculation on NBC’S Parenthood,” 

146. 
63Bell and Harris, “Exploring Representations of Black Masculinity and Emasculation on NBC’S Parenthood,” 

147. 

Figuur 5: de romantische sfeer tussen Mo en zijn 

vriendin wordt bevestigd, zij zit op zijn schoot.  

 
 

Figuur 6: de romantische sfeer tussen Mo en zijn 

vriendin wordt bevestigd, ze zijn samen naar een 

voetbalwedstrijd geweest.  

 
 

Figuur 3: een wit vrouwelijk personage en Mo hebben 

seks.  

 
 

Figuur 4: een wit vrouwelijk personage en Mo zijn 

aan het zoenen. 
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overeenstemming met het idee dat zwarte mannelijke personages en witte vrouwelijke 

personages enkel seksuele relaties aangaan64. In plaats hiervan wordt getoond dat ook 

romantische gevoelens typerend kunnen zijn voor de relaties die zwarte mannelijke 

personages aangaan met witte vrouwelijke personages.  

Noemenswaardig is dat van de drie onderzochte afleveringen geen enkele keer de  

witte huidskleur wordt benoemd, dit in tegenstelling tot de zwarte huidskleur, deze wordt wel 

benoemd in scene 6 aflevering 3. In deze scene wordt er stilgestaan bij het feit dat Mo niet 

mag worden achtergesteld op basis van zijn donkere huidskleur. Dit fenomeen correspondeert 

met het argument dat Dyer maakte over de representatie van witte mannen dat hun huidskleur 

niet besproken wordt.65 De witte huidskleur wordt over het algemeen als ‘normaal’ 

beschouwd, en daarbij niet als een huidskleur op zich gezien. In dit opzicht bestaat de witte 

huidskleur niet en daarom komt het ook niet ter sprake. Dit verschijnsel zou geen probleem 

zijn als de zwarte huidskleur ook niet werd benoemd, maar die wordt hier juist wel benoemd, 

waardoor gezegd kan worden dat die als wordt afwijkend beschouwd. Dit heeft als gevolg dat 

Mo binnen dit narratief als ‘de ander’ wordt gerepresenteerd.66 Vanuit deze notie kunnen de 

makers van SPANGAS aanhoudend positieve representaties van zwarte mannelijkheden 

proberen te construeren, desondanks zullen zij daarbij nooit volledig gelijk zijn aan de witte 

mannelijke karakters. De zwarte huidskleur komt niet zomaar ter sprake in de serie, wanneer 

de zwarte huidskleur namelijk ter sprake komt in scene 6 van aflevering 2 wordt er kritiek 

geleverd op racisme. Wat opvalt in deze scene is dat Mo wordt geplaatst in het discriminatie 

frame, zoals gedefinieerd door De Bruin.67 In de scene wordt de zwart huidskleur namelijk 

lijnrecht tegenover de witte huidskleur geplaatst, waardoor het ‘anders’ zijn wordt benadrukt.  

Dyer beargumenteert dat wanneer de zwarte huid aandacht krijgt en de witte huid niet, 

hiermee de zwarte man als afwijkend wordt beschouwd.68 Deze scene nuanceert de theorie 

van Dyer over representatie van niet-witte karakters binnen SPANGAS.  In deze scene is de 

achterliggende gedachte bij het benoemen van de zwarte huid juist om kritiek te kunnen 

leveren op het idee dat zwarte mannelijke personages anders zijn dan witte personages.  

 

 

 
64 Bell and Harris, “Exploring Representations of Black Masculinity and Emasculation on NBC’S Parenthood,” 

147. 
65 Dyer, White, 133-134. 
66 Dyer, White, 134. 
67  De Bruin, Multicultureel Drama?, 73-75. 
68 Dyer, White, 135. 
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Representatie van het persongage Cosmo  

Uit het narratief blijkt dat er bij Cosmo veel sprake is van individuele ontplooiing. Zo  

wordt er in aflevering 1 scene 12 getoond hoe Cosmo boos wordt wanneer hem wordt 

opgedragen een schooluniform te dragen. Hij zegt dan ook: “Uniformen passen niet bij de 

Nederlandse identiteit, daarvoor zijn we volgens mij veelste individueel en gelukkig”. 

Vervolgens stelt Cosmo zich voor hoe het zou zijn om in een dictatuur te leven (zie figuur 8). 

Doordat het zwarte mannelijke personage hierbij speelt vanuit zijn eigen beleefwereld wordt 

er een interessante weergave van zwarte masculiniteit gerepresenteerd. Het karakter wordt 

namelijk geconfronteerd met andere culturele zienswijzen, die hij zou kunnen overnemen of 

juist verwerpen bij zijn proces van identiteitsvorming. Tijdens scene 8 aflevering 1 gaat 

Cosmo in discussie met Mo over het uniform en daarbij bespreekt hij ook nog meer van zijn 

persoonlijke problemen (zie figuur 7). Bij deze interactie stellen de twee zwarte 

mannelijkheden zich kwetsbaar op aangezien ze openlijk discussiëren over hun geestelijke 

gezondheid. De representatie van zwarte mannelijkheid beantwoordt in dergelijke scenes aan 

de theorie van Brooks en Hebert over dat steeds meer zwarte mannelijke karakters 

‘vrouwelijke’ kenmerken vertonen.69 Immers, Cosmo en Mo komen worden in deze scene als 

gevoelig en betrokken neergezet. In scene 11 van diezelfde aflevering zegt Mo tegen Cosmo: 

“Kijk bro, ik snap het; wij zijn mannen van een bepaalde buurt, wij zijn het niet gewend om te 

praten, maar dat is therapie toch? Praten, je kunt gewoon praten over alledaagse dingen”. De 

twee zwarte mannelijke karakters tonen in deze scene hun onzekerheden en hun verlangen 

naar intimiteit. Zij tonen elkaar medeleven, een voorbeeld van het tegenovergestelde van het 

 
69 Bonnie J. Dow et al., “ Gender, Race and Media Representation,” pp. 301-302. 

Figuur 8: Cosmo stelt zichzelf voor hoe het zou zijn 

om te leven in een dictatuur.  

 
 

Figuur 7: Mo in gesprek met het andere zwarte 

mannelijke personage Cosmo.  
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stereotype van agressieve bruut bij het aanpakken van conflicten. Door dit gesprek tussen Mo 

en Cosmo krijgt de kijker meer inzicht in de complexiteit 

van het karakter Cosmo. Met het gesprek wordt duidelijk dat hij uit een verontrustend 

verleden komt, hij had in zijn tienerjaren een onrustig gezinsleven en heeft daarbij vaak in 

kraakwoningen gewoond. Ondanks zijn moeilijke leefomstandigheden heeft hij nu toch zijn 

draai gevonden op het Spangaliscollege. Door deze onthulling over het personage van Cosmo 

wordt zwarte mannelijkheid op een complexe manier gerepresenteerd. Terwijl Cosmo 

eigenlijk nog steeds met problemen uit zijn verleden kampt, hebben de producenten van 

SPANGAS er toch voor gekozen om dit personage op het goede pad terecht te laten komen. 

Wanneer er wordt gekeken naar het verleden van het personage Cosmo sluit dit aan bij de 

representatie van zwarte mannelijkheid als ongeschoold.70 Maar wanneer er wordt gekeken 

naar de weergave van zijn huidige karakter wordt duidelijk dat hij er heel hard voor heeft 

gewerkt om zijn verleden recht te zetten. Cosmo ondermijnt hiermee dus het idee van zwarte 

inactiviteit. Er is in zekere zin zelfs sprake van een ommekeer wat betreft de theorie over 

inactiviteit van Harris en Bell.71 Het karakter valt te omschrijven als buitengewoon actief (zie 

figuur 9 en 10). In meerdere scenes komt namelijk naar voren hoe groot zijn passie voor sport 

is. Ook blinkt hij uit in veel vakken en haalt hij hoge cijfers. In zijn poging om zijn verleden 

 
70 Bell and Harris, “Exploring Representations of Black Masculinity and Emasculation on NBC’S Parenthood,” 

147. 
71 Bell and Harris, “Exploring Representations of Black Masculinity and Emasculation on NBC’S Parenthood,” 

147. 

Figuur 9: Zonder te aarzelen klimt Cosmo zomaar 

over en hek. 

 

Figuur 10: Cosmo is in deze scene aan het trainen 

voor een wedstrijd.  
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te verenigen met zijn huidige omstandigheden reflecteert Cosmo op wie hij is en op wie hij 

(niet) wil zijn. Dit komt ook overeen met het complexe frame zoals beoogd door De Bruin, 

waarin er sprake is van een personage die actief zijn eigen culturele identiteit construeert.72  

Een zekerheid is dat Cosmo graag vrij wil zijn. Hij spendeert zijn tijd dan ook  

graag in het bos. In aflevering 2 scene 8 is hij op verkenning in het mysterieuze bos, een plek 

waar andere studenten niet graag komen. Cosmo lijkt zich hier volledig op zijn gemak te 

voelen en hangt er graag rond (figuur 11). Hij heeft hierbij ook zijn eigen unieke rituelen, 

zoals op een bepaalde manier naar vogels fluiten en mediteren met kaarslicht. De setting van 

het bos, waarin Cosmo zijn eigen camper heeft gezet, creëert een wonderlijke sfeer. Cosmo 

leeft wanneer hij zich hier bevindt echt in zijn eigen wereldje. De andere personages in de 

serie beschikken niet over een soortgelijk ‘eigen’ plekje. Vanuit deze visie wordt het zwarte 

mannelijke personage dus benaderd als afwijkend van de rest, en daardoor wordt de wij/zij 

constructie in stand gehouden. Deze representatie van zwarte mannelijkheid kan echter ook 

worden gezien als complex, zoals bedoeld door De Bruin.73 Cosmo kiest er bij deze situatie 

zelf voor om naar dit bos te gaan, en op deze manier geeft hij actief vorm aan zijn identiteit.  

Over het algemeen kan gesteld worden dat er bij de narratieve codes weinig sprake  

is van stereotypering wat betreft zwarte mannelijkheid. Afgezien van een subtiele vorm van 

het type hypersexual romantic bij het personage Mo zijn er geen aanwijzingen dat de zwarte 

manneijke karakters als ‘anders’ worden afgebeeld. Wat wel opvalt uit deze narratieve codes 

is dat de zwarte mannelijke personages frequent als kwetsbaar en gevoelig worden afgebeeld.   

 
72 De Bruin, Multicultureel Drama?, 73-75. 
73 De Bruin, Multicultureel Drama?, 73-75. 

 
Figuur 11: Cosmo hangt graag in zijn eentje rond in het bos. 
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4.3 Hoe wordt zwarte masculiniteit gerepresenteerd door middel van uiterlijk, 

kleding en gedrag? 

 

Representatie van het persongage Mo 

In de sociale codes is te zien hoe de personages met hun lichaam omgaan. Mo draagt in het 

algemeen vaak vrijetijdskleding. Het liefst draagt hij dezelfde kleding als zijn (rap)idolen, hij 

associeert zich graag met deze personen. In de eerste scene van aflevering 1 draagt Mo 

gouden accessoires. Rappers doen dit ook, zo kunnen ze laten zien wat ze verdienen. Mo wil 

graag een rapper zijn en hij uit zichzelf dan ook door te rappen. Hij heeft zelfs een eigen rap 

geschreven. De weergave van het zwarte mannelijke karakter als rapper is in 

overeenstemming met de theorie van Harris en Bell waarin zij stellen dat de traditionele 

Hollywood stereotypen voor een groot deel zijn geëvolueerd naar alternatieve stereotypes, 

zoals rapper.74 Doordat hij afgebeeld wordt als rapper, en dus afwijkend van de andere 

personages, wordt het anders-zijn met betrekking tot zijn etnische achtergrond nog eens extra 

benadrukt.  

In scene 3 van aflevering 2 zit Mo op een muurtje naar zijn rap te staren. 

 
74 Bell and Harris, “Exploring Representations of Black Masculinity and Emasculation on NBC’S Parenthood,” 

141-142. 

Figuur 12: Cosmo gooit zijn unifom in een 

vuilniszak. 
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Op dat moment komt er een docent naast hem zitten. Mo kijkt met een afkeurende blik naar 

de betreffende docent (zie figuur 13 en 14). De docent wil informatie krijgen over hoe hij 

beter kan inspelen op de behoeftes van de studenten. Mo is een behulpzaam type en wil de 

docent eigenlijk wel helpen, maar hij wil stoer overkomen omdat er andere studenten bij zijn 

en daarom helpt hij hem niet. Wat opvalt in deze scene is dat Mo wordt geplaatst in het 

complexe frame, zoals gedefinieerd door De Bruin.75 Mo is constant in onderhandeling met 

zijn persoonskenmerken. Hij probeert zich thuis te voelen op zijn nieuwe school, maar 

tegelijkertijd wil hij zijn eigen gebruiken in ere houden.  

 

Representatie van het personage Cosmo 

Cosmo draagt veel sportieve en modieuze kleding die vlotheid representeren. In de  

zesde scene van de aflevering wordt meteen duidelijk dat Cosmo het niet eens is met de regels 

omtrent het schooluniform. Hij vindt het belachelijk en wil er niet aan meedoen. Zo als reeds 

eerder aangegeven gooit hij zijn schooluniform dan ook nonchalant in de vuilnisbak (zie 

figuur 12). In de daaropvolgende scene is Cosmo te zien die zichzelf bestudeerd in een spiegel 

met een modieuze outfit. Hij bekijkt zichzelf van alle kanten en daardoor komt hij zelfbewust 

over. Het valt op dat hij vaak met zijn haar en outfit bezig is. Dit gegeven wordt nog eens 

bekrachtigd in scene 12 van aflevering 1 waarbij hij twee keer zegt dat hij nieuwe kleren heeft 

gekocht. In de scene die volgt is Cosmo ook bezig met zijn kleding, hij is hier aan het 

uitzoeken hoe hij een stropdas moet strikken. Deze vorm van zwarte mannelijkheid is 

congruent aan de theorie van Brooks en Hebert waarin wordt gesteld dat ook zwarte mannen 

zich meer dan ooit bewust zijn van hun uiterlijk, en dat dit ook in het film- en 

televisielandschap wordt weergegeven.76 Ook Cosmo wil zichzelf voortdurend perfectioneren. 

Deze representatie van dit zwarte mannelijke karakter als zelfbewust en bedreven is een 

eigentijdse vorm van zwarte mannelijkheid zoals beschreven door Brooks en Hebert.  

 
75 De Bruin, Multicultureel Drama?, 73-75. 
76 Bonnie J. Dow et al., “Gender, Race and Media Representation,” pp. 301-302. 
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Ook valt het op dat er in SPANGAS veelvuldig gebruik wordt gemaakt van felle  

kledingkleuren. Er zijn geen grote contrasten qua kledingstijl tussen de witte en zwarte 

personages, waardoor zij als gelijkwaardig worden gerepresenteerd. Dit laat zien dat de 

makers van SPANGAS op zichtbare wijze vormen van gelijkheid tussen huidskleuren tot 

uitdrukking willen laten komen. 

Wanneer er een blik wordt geworpen op de sociale codes van de geanalyseerde  

afleveringen kan worden aangenomen dat er wederom weinig sprake is van klassieke 

stereotypes waaraan zwarte mannelijke karakters onderworpen worden. Desalniettemin wordt 

Mo wel weergeven als rapper. De vraag die hier ontstaat, is of de keuze voor ‘rapper zijn’ 

moet worden gezien als een stereotiepe representatie van zwarte mannelijkheid. Immers, rap 

is een populaire muziekstijl bij zowel zwarte als witte jongeren maar het wordt doorgaans 

toch gezien als iets dat toebehoort aan de zwarte cultuur. Buiten het gegeven om dat Mo zo nu 

en dan gekleed gaat als rapper worden de uiterlijke kenmerken van Mo en Cosmo niet 

overdreven. Bovendien hebben de twee personages beide een geheel eigen karakter. 

Dientengevolge worden zij niet slechts beschouwd als een type, maar juist als volwaardige 

karakters waarbij hun identiteit niet enkel door hun huidskleur wordt gevormd.   

Figuur 13: De docent vraagt hulp aan Mo. 

 

Figuur 14: Mo kijkt met een afkeurende blik naar de docent. 
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4.4 Hoe wordt zwarte masculiniteit gerepresenteerd door middel van 

cameravoering? 

 

Ook cameravoering speelt een rol in de manier waarop zwarte masculiniteit kan  

worden gerepresenteerd in SPANGAS. Zoals al eerder gesteld maakt SPANGAS gebruik van 

close-ups om inzicht te kunnen geven in hoe de personages zich voelen. Er zijn ook veel 

scenes waarbij alle karakters duidelijk, met een full body shot, in beeld komen. De 

cameravoering is vaak vanuit ooghoogte, een straight-on-angle, en brengt zo een duidelijk 

beeld van die situatie. Op deze manier kan de kijker zelf beslissen waar hij of zij naar kijkt. 

Zo wordt er niks aan de kijker opgedrongen (zie figuren 15, 16, 17 en 18). Doordat er op 

ooghoogte wordt gefilmd lijkt het voor de kijker net alsof hij of zij tussen de studenten van 

het Spangaliscollege staat. Daardoor kan er goed worden ingeleefd in de personages. Door het 

filmen op ooghoogte waarbij elk karakter op dezelfde manier in beeld komt, wordt de idee 

gewekt dat de personages als gelijkwaardig afgebeeld worden.  

 

 

Figuur 16: alle karakters duidelijk in beeld 

 
 

Figuur 15: alle karakters duidelijk in beeld 

 
 

Figuur 17: alle karakters duidelijk in beeld 

 
 

Figuur 18: alle karakters duidelijk in beeld 
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Representatie van het personage Cosmo 

Naast shots van veel personages bij elkaar, is er binnen de serie ook ruimte voor individuele 

shots. Zo wordt er  

 

bijvoorbeeld getoond hoe boos Cosmo is wanneer hem wordt opgedragen een schooluniform 

te dragen (figuur 21). Maar ook andere close-ups accentueren de beleveniswereld van de 

zwarte personages op soortgelijke wijze (zie figuur 19 en 20). Bij een close-up ontbreekt het 

overzicht. Op deze manier wordt de kijker gedwongen naar een bepaald detail te kijken. Dit 

soort close-ups zorgen voor een grote betrokkenheid van de kijker en creëren een gevoel van 

nabijheid met de zwarte mannelijke personages. Door dergelijke weergaves van zwarte 

mannelijkheid wordt de representatie van kwetsbare zwarte mannen nog eens extra versterkt 

omdat er meer nadruk op de emotie van het karakter komt te liggen.   

Figuur 20: Cosmo is boos omdat hij een 

schoolunifom moet dragen. 

. 

Figuur 19: close-up Cosmo 

 

Figuur 21: close-up Mo 
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Representatie van het personage Mo 

In scene 12 van aflevering 3 wordt Mo teruggepakt voor een grap die hij had  

uitgehaald. Zijn schone kleren worden uit zijn douche gehaald en verstopt, als gevolg hiervan 

heeft hij niets om aan te trekken. Hij strompelt volledig naakt, op een handdoek na, de 

badkamer uit (figuur 23). In deze scene lijkt het lijkt het zwarte mannelijke lichaam extra 

benadrukt te worden dan eigenlijk nodig is, Mo’s lichaam is dusdanig belicht en geframed, 

dat zijn gespierdheid goed kan worden afgebeeld. Via deze fysieke representatie van Mo 

wordt er een erotisch beeld van zwarte mannelijkheid in stand gehouden. Dit erotische beeld 

wordt enigszins afgezwakt doordat het mannelijke geslachtsdeel niet benadrukt wordt. 77 De 

zogenoemde “enorme zwarte penis”78 is niet zozeer aanwezig in deze jeugdserie. Bovendien 

is het shot van Mo’s buik een extreme close-up, waarin enkel zijn buik te zien is (figuur 22). 

Deze vorm van cameravoering geeft aan dat de omringende studenten hun blik op zijn blote 

lichaam hebben gericht, en daarom moeten lachen. Technische codes versterken in deze zin 

de narratieve codes, waarbij Mo wordt neergezet als een kwetsbaar personage. Vanuit deze 

observatie kan worden beargumenteert dat zwarte mannelijkheid hier op een alternatieve 

manier wordt gerepresenteerd, namelijk als kwetsbaar.  

Uit de bestudeerde cameravoering blijkt dat de makers van SPANGAS ernaar streven  

om alle karakters op een zo gelijkwaardig mogelijke manier af te beelden. Doordat de 

personages veelal op gelijke camera-afstanden in beeld worden gebracht, wordt er een idee 

van gelijkheid gecreëerd. Hoewel de makers van SPANGAS er gedurende de afleveringen 

zichtbaar naar streven om alle karakters op een gelijkwaardig manier af te beelden, betreft het 

 
77 Jackson, “Scripting the Black Masculine Body,” 76. 
78 Jackson, “Scripting the Black Masculine Body,” 76. 

Figuur 22: close-up van Mo zijn buik 

 

Figuur 23: Mo strompelt zonder kleren de badkamer 

uit.  
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desondanks Mo, die met zijn ontblote lichaam in beeld komt. Dit roept de vraag op of het 

toeval is dat nu net het zwarte personage overkomt of had het ook een wit personage kunnen 

zijn? Tevens blijkt uit de cameravoering dat makers van SPANGAS ervoor hebben gekozen om 

de zwarte mannelijke karakters bewust op een kwetsbare manier in beeld te brengen.   

 

 

5. Conclusie 
 

Het doel van deze analyse was het te onderzoeken hoe zwarte masucliniteit werd 

regepresenteerd in de Nederlandse jeugdserie SPANGAS. Aan de hand van een analysemodel 

op basis van de televisiecodes van Fiske is er een analyse gemaakt van de narratieve, sociale 

en technische codes. Zijn analysemodel heeft inzicht gegeven in hoe zwarte mannelijkheid in 

SPANGAS wordt gerepresenteerd op narratieve, sociale en technische vlakken. De resultaten in 

deze conclusie worden besproken. Tevens zal er worden toegelicht het frames model, zoals 

bedoeld door De Bruin, heeft opgeleverd betreffende mijn onderzoek.  

Vanuit een constructivistische notie, zoals beoogd door Hall, is het belangrijk om de  

reproductie van negatieve weergaves te bekritiseren.79 Zoals blijkt uit de analyse, worden 

spottende of extreem negatieve stereotypen van zwarte mannelijkheden niet gebruikt. Dit is in 

tegenstelling tot voorgaand onderzoek naar zwarte masculiniteit dat uitwijst dat er vaak 

stereotype beelden van zwarte mannelijkheden worden gerepresenteerd. Dit gegeven zou 

verklaard kunnen worden doordat de productie achter SPANGAS zichzelf ervan bewust is dat 

stereotyperende representaties schade kunnen aanrichten.  

Uit de narratieve codes blijkt dat de zwarte mannelijke karakters in SPANGAS niet  

afhankelijk zijn van de witte karakters in de serie. Op deze manier wordt er afstand gedaan 

van het idee dat huidskleur invloed heeft op de manier waarop een karakter gerepresenteerd 

kan worden. Het blijkt bovendien dat de twee zwarte hoofdpersonages over eigenschappen 

kunnen beschikken die normaal gesproken aan witte personages worden toegekend, zo zijn 

beide personages actief en intelligent. Op basis van deze constateringen kan er gesteld worden 

dat er expliciet afstand gedaan wordt van ouderwetse racistische stereotypes. Afgezien 

daarvan wordt de witte huidskleur toch nog als norm beschouwd, aangezien de zwarte 

huidskleur wel wordt benoemd in de serie. Het bij de naam noemen van zwarte mannelijkheid 

wordt in deze serie echter besproken om commentaar te kunnen leveren op een systeem 

 
79 Hall, Representation, 225-226. 
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waarbij de witte huidskleur als norm wordt beschouwd. Met dit gegeven in ogenschouw 

genomen ontstaat er een interessante wisselwerking tussen SPANGAS en de theorie van Dyer, 

waarbij het wel of niet noemen van de zwarte huid zowel positieve als negatieve uitwerkingen 

kan hebben. Het door Dyer benoemde aspect van het benoemen van de witte huidskleur wordt 

in SPANGAS namelijk vertaald in het kritiek uiten op discriminatie. Wat ook opvalt uit deze 

codes is dat de zwarte mannelijke personages frequent aan het discours rondom 

kwetsbaarheid worden gelinkt.  

Uit de sociale codes blijkt dat de zwarte mannelijke personages in Spangas voor een   

groot deel geïntegreerd lijken te zijn in de Nederlandse cultuur. Hierbij worden tevens hun 

eigen gebruiken in ere gehouden. Het is duidelijk dat de zwarte huidskleur geen rol speelt bij 

hun plaats binnen de Nederlandse school. In de verklaring van de NPO, zoals benoemd in de 

inleiding, wordt gesteld dat er een goede afspiegeling van de samenleving nodig is bij de 

uitgezonden programma’s.80 Het is moeilijk te zeggen wat deze goede afspiegeling precies 

inhoudt. Enerzijds zou gesteld kunnen worden dat het afbeelden van Mo als rapper een 

stereotype weergave betreft, maar anderzijds valt ook te beargumenteren dat rappen nu 

eenmaal bovengemiddeld populair is onder zwarte jonge manne; dit hoeft dus niet per se 

stereotyperend te werken. Bovendien geven ook de sociale codes blijk aan de representatie 

van het zwarte mannelijke karakter als gevoelig en kwetsbaar, bijvoorbeeld wanneer Mo zich 

schaamt voor zijn docent.  

Uit de technische codes blijkt dat zwarte mannelijke personages op een gelijke manier  

als de witte personages worden afgebeeld. Doordat er vooral met long shots wordt gewerkt 

waarbij de personages op een gelijkwaardige manier volledig in beeld zijn gebracht, wordt er 

een idee van gelijkheid gecreëerd. Door deze vorm van cameravoering wordt er afstand 

gedaan van het idee dat de zwarte huidskleur invloed uit kan oefenen op de manier waarop 

een karakter gerepresenteerd wordt. Enkele keren wordt er gebruik gemaakt van close-ups, 

hierbij werd vooral de nadruk gelegd op de gevoelens van het zwarte mannelijke karakter. Op 

deze manier dragen ook de technische codes bij aan de representatie van het zwarte 

mannelijke personage als gevoelig en kwetsbaar.  

De tweede analysemethode had betrekking op het frames model van De Bruin. Dit  

model gaf inzicht in hoe de relaties tussen de personages waren en wat de rol van een 

personage was in het verhaal. Iets wat zichtbaar gebeurt in SPANGAS is dat de zwarte 

 
80 Marloes Elings en Raymi Sambo, “Geen Stereotiepe Stemmen Meer Op NPO Zapp/Zappelin Na 

Racismediscussie,” NOS, accessed November 1, 2020, https://nos.nl/artikel/2343239-geen-stereotiepe-stemmen-

meer-op-npo-zapp-zappelin-na-racismediscussie.html. 
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mannelijke personages actief bezig zijn met de vragen rondom hun etnische achtergrond. De 

zwarte karakters proberen op hun eigen manier invulling te geven aan hun persoonlijkheid, en 

daardoor ontwikkelen zij zich in de serie. Zoals bleek uit de analyse, was Cosmo in zijn 

verleden een arme kraker, maar in de loop van het verhaal heeft hij zich ontwikkeld als 

intelligente jongen die ook nog eens super goed in sport is. In mindere mate geeft ook Mo op 

een complexe wijze vorm aan zijn etniciteit. Enerzijds gedraagt hij zich als stoere rapper die 

niet vies is van seks, maar anderzijds wordt hij ook neergezet als een onzekere en kwetsbare 

student. Dergelijke observaties komen overeen met het complexe frame zoals bedoeld door 

De Bruin waarin sprake is van een personage die voortdurend in onderhandeling is met 

culturele betekenissen uit verschillende bronnen, waarmee hij vorm geeft aan zijn identiteit. 

Zo wordt Mo dan wel afgebeeld als rapper maar hij bevindt zich tevens in het complexe 

frame, dus dit hoeft niet per se stereotyperend te werken.  Op deze manier zouden zwarte 

personages niet gereduceerd worden tot een bepaald type, maar krijgen ze veel meer 

diepgang.  

Verder valt het op Mo en Cosmo frequent kwetsbaar in beeld worden gebracht waarbij  

er zichtbaar wordt gemaakt wat er gebeurt om discriminatie tegen te gaan. Dit kan worden 

gelinkt aan het discriminatieframe waarbij de personages gecentraliseerd worden rondom het 

thema discriminatie. In en rondom het Spangaliscollege worden verschillende activiteiten 

georganiseerd om discriminatie tegen te gaan. Omdat er in de serie ruimte wordt gegeven aan 

personages die discriminatie afkeuren, wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan het 

verminderen van discriminatie. De zwarte mannelijke karakters in de serie worden niet 

gerepresenteerd als een homogene groep,  maar juist als individuele en volwaardige karakters 

met ieder een eigen wil. De serie slaagt er daarmee in om zwarte mannelijkheid op een 

alternatieve wijze te representeren.  

De jeugdserie SPANGAS is een mooi voorbeeld van een serie waarbij er sprake is van  

meerdere frames tegelijk. Voor zover stereotype kenmerken van zwarte mannelijkheid 

aanwezig zijn in karakters, is dat altijd in combinatie met andere kenmerken. De stereotype 

kenmerken van zwarte mannelijkheid, voor zover die aanwezig zijn, zijn in SPANGAS 

onderdeel van een ‘compleet’ personage. Dit gegeven maakt het ook moeilijk om te bepalen 

of het kenmerk aansluit bij ofwel het personage of bij de groep waartoe het personage 

behoort. Zo hoeft één zwarte rapper in een jeugdserie niet te betekenen dat de serie meewerkt 

aan een stereotype weergave van zwarte mannelijkheid. De vraag die hierbij wel kan worden 

gesteld is hoe vaak het rappende personage of de oversekste macho in series zwart is, en 

wanneer er dan sprake is van ‘te vaak’. 
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Zoals al eerder aangeven is er een doelstelling over het indammen van  

stereotyperingen omtrent zwarte mannelijkheid, maar zijn er nog wel degelijk stereotype 

weergaven van zwarte mannelijkheid in de serie herkenbaar. Uit dit onderzoek blijkt dat 

SPANGAS soms stereotype weergaven van zwarte masculiniteit laat zien zoals deze in de 

literatuur is benoemd, maar de serie probeert zwarte mannelijkheid tegelijkertijd te benaderen 

op een eigentijdse, gelijkwaardige manier. Omdat dit onderzoek een gedetailleerde analyse 

van zwarte masculiniteit heeft geboden, kan deze scriptie gezien worden als een verrijking 

van het academische veld. Na een analyse van de zwarte mannelijke personages kan 

geconcludeerd worden dat SPANGAS vernieuwend is op het gebied van representaties van 

zwarte mannelijkheid, maar het maakt daarbij gebruik van enkele typische zwarte stereotypes 

en het houdt daarmee de witte norm in stand. Oftewel: de serie lijkt gelijkheid uit te beelden, 

maar ondertussen worden er wel deels racistische representaties van zwarte mannelijkheid 

(her)gebruikt. 

 

6. Reflectie en vervolgonderzoek 
 

Aan de hand van het systematische analysemodel van Fiske en de theoretische concepten heb 

ik geprobeerd een zo betrouwbaar mogelijk onderzoek uit te voeren. Ik heb een poging 

gedaan om het onderzoek zo objectief mogelijk uit te voeren, het kan echter nog steeds zo zijn 

dat een andere onderzoeker andere narratieve/sociale/technische codes zou opmerken. 

Ik ben me ervan bewust dat deze scriptie zich heeft beperkt tot het analyseren   

van slechts drie afleveringen. Door de omvang van deze scriptie was ik niet in staat tot het 

analyseren van alle afleveringen van het laatste seizoen van SPANGAS. Dit is echter wel een 

goede mogelijkheid voor vervolgonderzoek. Het feit dat theorieën over zwarte mannelijkheid 

niet frequent toepasbaar zijn op de zwarte karakters van de serie, roept vragen op over deze 

theorieën. Kan zwarte mannelijkheid binnen deze theorieën nog wel beschouwd worden als 

apart concept? Of kan er in de toekomst beter voor gekozen worden om alleen nog maar te 

spreken van een minderheid/meerderheid perspectief in film en series, waarbij het van de 

situatie afhankelijk is wie tot welke groep behoort? Vragen als deze kunnen aan de hand van 

enkel dit onderzoek niet beantwoord worden. Voor een vervolgonderzoek is het wellicht ook 

interessant om deze kwesties te analyseren. 
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Bijlage 1 (sequentieanalyse) 
 

 

Analyse aflevering 1: EEN NIEUW BEGIN. Seizoen 14 
SPANGAS 

 

1. Scene 3 (2.28 - 3.20) Jackie 
ontmoet Mo 

  

      

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 

Ontwikkeling 
personages 

Stelt zichzelf voor en toont interesse in Jackie 

Karaktereigenscha
ppen 

Sociaal, Open 
  

Dialoog 
 

 "Hey Jackie" "Jullie gaan elkaar sowieso niet aanraken” “Kansloos" 
"In welke groep zit jij?" 

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
 

Verzorgd 
   

Kleding 
 

Schooloutfit, met rugzak, 
spijkerbroek 

 

Gedrag 
 

Maakt grapjes 
  

Technische codes 
    

Geluid/muziek Zachte achtergrondmuziek 
 

Camera 
 

Zoomt in op degene die aan het praten is.        

2. Scene 5 (6.12-7.10) - Jackie ontmoet de rest van 
studenten 

 

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Tom 
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Ontwikkeling 
personages 

 
Hij is zijn tas aan het inpakken 

Karaktereigenscha
ppen 

 
Grappig, vind het belangrijk dat anderen hem ook 
grappig vinden 

Dialoog 
  

"Nice mn derde surrograatzusje" 

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
  

Lachen
d 

  

Kleding 
  

Spijkerbroek, donkere kleding 

Gedrag 
  

Glimlacht bij het zien van Jackie. Rent de kamer uit.  

Technische codes 
    

Geluid/muziek 
 

Geen achtergrond geluid 
 

Camera 
  

Camera belicht de hele kamer       

3. Scene 6 (7.11-8,40) De groep wordt aan elkaar 
voorgesteld  

 

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 

Ontwikkeling 
personages 

Luisterd 
aandachtig 

Staan met handen over elkaar heen 

Karaktereigenscha
ppen 

Nonchala
nt 

 
Komt serieus 
over 

Komt serieus over 

Dialoog 
     

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
 

Hetzelfd
e 

Hetzelf
de 

  

Kleding 
 

Hetzelfd
e 

 
Formeel Formeel 

Gedrag 
 

Handen in zakken 
  

Technische codes 
    

Geluid/muziek Rusige muziek op de achtergrond met af en toe een geluidje 
tussendoor 

Camera 
 

Filmt de hele groep  
  

      

4. Scene 8 (9.03-10.01) De 
docenten stellen zich voor 

  

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 

Ontwikkeling 
personages 

   

Stelt zichzelf voor, komt hard 
en streng over 

Karaktereigenscha
ppen 

   

Streng 

Dialoog 
    

"Een gezonde geest in een 
gezond lichaam, daar ga ik 
voor zorgen, maar even voor 
de duidelijkheid: 
"Opmerkingen als dat kan ik 
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niet en ik ben moe die 
accepteer ik niet 

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
    

Verzorgd 

Kleding 
    

Donkere kleding 

Gedrag 
    

Sportief 

Technische codes 
    

Geluid/muziek 
   

Rustige muziek op de 
achtergrond 

Camera 
    

Zoomt in op Timon wanneer 
hij zichzelf voorsteld.        

5. Scene 9 (9.11-9,30) Jackie stelt zichzelf voor hoe het is om gedrilt te worden door 
Timon 

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 

Ontwikkeling 
personages 

 
Loopt stiekem weg Scheeuwend tegen Jackie" 

Karaktereigenscha
ppen 

 
Voor zichzelf opkomen Boos, streng 

Dialoog 
    

"Kom op kom op, opgeven is 
geen optie" "Geef me 20" 
"Voor jou nog 30!! " "Kom op, 
een gezonde geest in een 
gezond lichaam!! 

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
  

Zelfde 
 

Zelfde 

Kleding 
  

Sportkleding Zelfde 

Gedrag 
  

Boos 
 

Kijkt op Jackie neer 

Technische codes 
    

Geluid/muziek 
 

Fluitje 
 

Geluid van een fluitje 

Camera 
  

Zoomt in op achterkant Kikvorststandpunt. Zodat hij 
groter lijkt       

6. Scene 12 (12.9-12-30) De Leerlingen passen het 
uniform 

 

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 

Ontwikkeling 
personages 

 
Trekt uniform, gooit uniform in een vuilniszak. 

Karaktereigenscha
ppen 

 
Ijdel 

  

Dialoog 
  

"Heb ik hiervoor nieuwe kleren gekocht, wat is dit een 
dictatuur? 

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
  

Zelfde 
  

Kleding 
  

Unifor
m 
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Gedrag 
  

Bekijkt zichzelf vanuit elke hoek in de spiegel  

Technische codes 
    

Geluid/muziek 
 

Opzwepende muziek 
 

Camera 
  

Zoomt eerst in op Cosmo, en daarna pas de hele groep in 
beeld.        

7. Scene 13 (12.30-12.50) De leerlingen lopen de 
school uit 

 

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 

Ontwikkeling 
personages 

    

Karaktereigenscha
ppen 

 
Ijdel 

  

Dialoog 
  

"Bro hoe moet dit" 
 

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
  

zelfde 
  

Kleding 
  

Unifro
m 

  

Gedrag 
  

Probeert stropdas vast te krijgen 

Technische codes 
    

Geluid/muziek 
 

Opzwepende muziek 
 

Camera 
  

Richting deur, alle leerlingen even veel in beeld       

Analyse tweede aflevering "DE SNOR" Seizoen 14 
SPANGAS 

 

8. Scene 2 (1.20-1.30) Mo zit op 
een muurtje 

  

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 

Ontwikkeling 
personages 

Is aan het schrijven 
  

Karaktereigenscha
ppen 

Nerd, druk, geconcentreerd 
 

Dialoog 
     

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
 

Verzorgd 
   

Kleding 
 

Joggings
pak 

   

Gedrag 
 

Kijkt op, en gaat weer verder 
 

Technische codes 
    

Geluid/muziek Muziek van Desvelitas: Comemy 
way 

 

Camera 
 

Zoomt in op Mo, zoomt daarna weer uit naar de gehele omgeving       

9. Scene 3 (1.44-2.00) Docent probeert gesprek aan te knopen met Mo 

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 
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Ontwikkeling 
personages 

Zit nogsteeds op muurtje, is een rap aan het schrijven 

Karaktereigenscha
ppen 

Stoer 
   

Dialoog 
 

"Is er wat?" " Ik hang nooit met leraren" " in wat, samen gamen?" 
"Wil je dat ik je advies geef over chickies, ehhhguys?" " Je killt de 
laatste inspiratie die ik nog over heb" "Leslie heeft waarschijnlijk wel 
leip en ziek advies" 

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
     

Kleding 
 

Lichgevende schoenen, scheur in 
broek 

 

Gedrag 
 

Kijkt afkeurend, overduidelijk dat hij geen zin heeft in het gesprek 
met docent.  

Technische codes 
    

Geluid/muziek Muziek van Develitas: Come my way 
 

Camera 
 

Conversatie wordt in beeld gebracht, wisselt steeds van spreker       

10. Scene 4 (3.03-3.40) Mo krijgt advies van 
medestudent 

 

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 

Ontwikkeling 
personages 

Is nog steeds rap aan het schrijven 
 

Karaktereigenscha
ppen 

Kriitisch 
   

Dialoog 
 

"Ik ben een rap aan het fixen, het gaat slecht" "Ik heb denk ik een 
rappersblock" "Dit is serieus bad nieuws he" 

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
 

Verzorgd 
   

Kleding 
 

Zelfde 
   

Gedrag 
 

Neemt hulp niet aan, laat Noor alleen achter 

Technische codes 
    

Geluid/muziek Romantische 
muziek 

  

Camera 
 

Close up, daarna uitgezoomd op de situatie       

11. Scene 6  (5.18-5.40) Olivier heeft gesprek met 
Jackie 

 

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 

Ontwikkeling 
personages 

  
Zit onderuit gezakt in een stoel, is een 
psycholoog 

Karaktereigenscha
ppen 

  
Meelevend, geeft veel om het milieu, lui 

Dialoog 
   

"Geweldig dat je zo betrokken bent" "Ik ben 
zelf ook heel erg betrokken bij het milieu" 
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"korter douchen, wat vaker met de fiets, maar 
het blijft wel lastig" 

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
   

Heel groot postuur 

Kleding 
   

Nette blouse 

Gedrag 
   

Vind de houding van Jackie overdreven en 
geeft dit ook aan met zijn lichaamhouding, oa 
door te zuchten 

Technische codes 
    

Geluid/muziek 
  

Onheilspellende muziek 

Camera 
   

Panshot, conversatie wordt vastgelegd       

12. Scene 8 (8.01-9.02) Er wordt afgewassen en 
Cosmo komt binnen 

 

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 

Ontwikkeling 
personages 

 
Probeert het eerst aardig, maar daarna is hij bot 

Karaktereigenscha
ppen 

 
Direct 

  

Dialoog 
  

"Lukt het?" " Je kunt ook te ver gaan" "Het ligt aan de 
manier waarop je het uitlegt" "Zucht, misschien moet je 
het eens proberen zonder jou" "Je bent met koud water 
aan het afwassen, wat denk je zelf?" 

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
     

Kleding 
  

Dikke warme trui 
 

Gedrag 
  

Meelevend, behulpzaam 
 

Technische codes 
    

Geluid/muziek 
 

Achtergrond muziek 
 

Camera 
  

bewegendPanshot, laat de conversatie tussen Cosmo en 
Jackie zien       

13. Scene 9 (9.03-10.11) Mo is bezig met zijn rap aan het optimaliseren 

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 

Ontwikkeling 
personages 

   

Geeft mening op rap 

Karaktereigenscha
ppen 

Onzeker 
  

Eerlijk, direct 

Dialoog 
 

"En ik pak die Mike alsof ik 10K like. 
En ik spit die shit, Mo Master scoort 
weer een hit. Ik zeii de Mo Master 
en ik ben geen patser, dus noem me 
geen sukkel of rare kwaster" "Is het 
heel slecht?" 

"Wil je de waarheid?" 

Sociale codes 
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Uiterlijk 
 

Hetzelfd
e 

  

Formeel 

Kleding 
 

Hetzelfd
e 

  
Formeel 

Gedrag 
 

Probeert allerlei variaties van zijn rap, is niet tevreden, dus niet blij 

Technische codes 
    

Geluid/muziek Mo rapt zijn rap, op de achtergrond zijn geluiden van radio/televisie 
te horen 

Camera 
 

Ingzoomd op Mo, totdat Timon langs loopt voor commentaar       

14. Scene 11 (11.03-11.50) Cosmo is 
opzoek naar Jackie 

  

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 

Ontwikkeling 
personages 

 
Loopt naar buiten 

 

Karaktereigenscha
ppen 

 
Behulpzaam 

 

Dialoog 
  

"Hey hebben julliee Jackie gezien…. Betrapt" "Ik dacht 
dat we die app even zouden laten?""Laat ze even joh, 
geef ze even de tijd om het in hun systeem te krijgen" 
"Focus je even op jezelf, hoe zit het eigenlijk met je 
moestuin?" 

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
  

Zelfde 
  

Kleding 
  

Zelfde 
  

Gedrag 
  

Lacht veel, stelt Jackie gerust 

Technische codes 
    

Geluid/muziek 
 

Belletjes en rustige achtergrondmuziek. Ook 
omgevingsgeluiden zijn te horen 

Camera 
  

Camera is op de conversatie tussen Jackie en Cosmo 
gericht       

15. Scene 12 (11.51-13.02) Mo komt weer binnen met zijn rap in zijn handen, Noor wil 
hem wederom helpen 

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 

Ontwikkeling 
personages 

Zit met macbook op schoot. Weigert hulp van Noor aan te nemen 

Karaktereigenscha
ppen 

Nors, sip 
   

Dialoog 
 

"zucht, het gaat heel slecht met mijn rappersblock" "Ik hoef geen 
hulp, ik moet dit echt zelf doen 

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
 

Hetzelfd
e 

   

Kleding 
 

Hetzelfd
e 
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Gedrag 
 

Wil geen hulp aannemen, hoofd gebogen 

Technische codes 
    

Geluid/muziek Treurige muziek. Speelt in op de situatie 

Camera 
 

Camera is gericht op de conversatie tussen Mo en Noor.        

Analyse derde aflevering analyse "Dirt" Seizoen 14 SPANGAS 

16. Scene 1 (0.25-0.59) Mo en Noor zitten in de auto, ze gaan naar een ajaxwedstrijd 
kijken van Gioia  

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 

Ontwikkeling 
personages 

Noor zegt dat mo overdrijft,  
 

Karaktereigenscha
ppen 

Meelevend, komt op voor Giogia 
 

Dialoog 
 

"Het is superdruk de afgelopen tijd en voor Giogia is het natuurlijk al 
helemaal superdruk" 

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
 

Verzorgd 
   

Kleding 
 

Ajax supporter 
kleding 

  

Gedrag 
 

Probeert voor Giogia op te komen omdat haar vader te 
bemoeizuchtig is 

Technische codes 
    

Geluid/muziek Radiomuziek  van the weekend 
 

Camera 
 

Shot van de achterbank, gevolgd door shot van Giogia en haar vader       

17. Scene 3 (2.26-3.40) Olivier pakt Femke Goedhart flink aan in de Wake-up Call 

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 

Ontwikkeling 
personages 

  
Heeft zichzelf verdiept in het puberlichaam 

Karaktereigenscha
ppen 

  
Veel kennis over het menselijk lichaam 

Dialoog 
   

"Kan ik je ergens mee helpen?" "Ik heb mezelf 
gespecialiseerd in het puberbrein dus met mij 
gaat het prima" Hij knikt heel vaak en laat 
duidelijk merken dat hij welk beter weet.  

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
   

Heel groot postuur.  

Kleding 
   

overhempt 
 

Gedrag 
   

Gelooft Goedhart niet.  

Technische codes 
    

Geluid/muziek 
  

Geen muziek. Ongemakkelijke stiltes. Tikkende 
klok op de achtergrond 

Camera 
   

Camera richt zich steeds op degene die aan het 
woord is. Het valt op dat Olivier steeds met zijn 
hele bovenlichaam in beeld is.  
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18. Scene 4 (4.20-4.40) Mo, Giogia en Noor komen weer terug op school, 
beantwoordeen haar vader.  

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 

Ontwikkeling 
personages 

Wil eerlijk zijn tegen de vader, maar Noor geeft hem een schop. 
Waardoor hij zijn mond evengoed maar houdt. Het is duidelijk dat 
Noor en Mo een stelletje zijn. Noor trekt MO mee 

Karaktereigenscha
ppen 

Eerlijk 
   

Dialoog 
 

"au" "tot ziens meneer kramer" 
 

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
 

Hetzelfd
e 

   

Kleding 
 

Hetzelfd
e 

   

Gedrag 
 

Ongemakkelijk, geeft veel om Noor 
 

Technische codes 
    

Geluid/muziek Vogelgeluiden, na verloop van tijd onheilspellende muziek 

Camera 
 

Beeld van Noor en Mo naast elkaar. De conversatie wordt in beeld 
gebracht       

19. Scene 6 (5.14-6.04) Veel studenten zitten bij elkaar om even een kopje thee/koffie 
te drinken 

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 

Ontwikkeling 
personages 

 
Bemoeit zich niet, kijkt alleen maar toe 

Karaktereigenscha
ppen 

 
Chill 

  

Dialoog 
     

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
  

Verzor
gd 

  

Kleding 
  

Rode trui, bruine broek. Comfy outfit.  

Gedrag 
  

Zit met zijn benen wijd en maakt het zichzelf gemakkelijk. 
Handen in elkaar gevouwen.  

Technische codes 
    

Geluid/muziek 
 

Onheilspellende muziek 
 

Camera 
  

Camera gaat de hele kamer rond, er wordt stilgestaan bij 
degene die aan het woord is.        

20. Scene 8 (7.25-7.50) Vader van Giogia in gesprek met Noor, Mo komt er tussen 

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 

Ontwikkeling 
personages 

Slaat een arm om Noor heen, heeft snel de situatie door" 

Karaktereigenscha
ppen 

Behulpzaam voor Noor, beleefd naar vader 
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Dialoog 
 

"Sorry meneer Kramer, we moeten er echt vandoor" "fijne middag 
he" 

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
 

Kijkt 
lichtgeïrriteerd 

  

Kleding 
 

Heeft jas aangetrokken, want 
buiten.  

 

Gedrag 
 

Slaan arm om Noor heen, beschermend.  

Technische codes 
    

Geluid/muziek Rustige achtergrondmuziek 
 

Camera 
 

Camera richt zich vooral op Noor. Ook arm van Mo om Noor komt 
duidelijk in beeld.        

21. Scene 9 (8.28-9.00) Mo loopt door de gang met 
Noor 

 

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 

Ontwikkeling 
personages 

Is erg gesteld op zijn relatie met Noor, en wil dat hij aardig tegen 
haar is 

Karaktereigenscha
ppen 

Nieuwsgierig 
  

Dialoog 
 

"Het is bullshit, maar er is wel iets. Dat je het niet tegen haar vader 
vertelt, prima. Maar tegen mij?""Wat beteken ik dan voor jou?" "Ik 
zeg niks ik beloof het" 

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
 

Hetzelfd
e 

   

Kleding 
 

Nogsteeds jas aan, nu wel binnen 
 

Gedrag 
 

Opdringerig omdat hij wil weten wat er aan de hand is 

Technische codes 
    

Geluid/muziek Zachte achtergrondmuziek 
 

Camera 
 

De camera volgt Mo en Noor door de gang heenlopend (panshot). 
Daarna stilstaand shot van hen beide terwijl ze een conversatie 
voeren       

22. Scene 10 (9.01-9.40) Precies op dat moment komt Giogia van de trap 

Narrative codes Mo Cosmo Olivier Timon 

Ontwikkeling 
personages 

Schrikt, aangzien hij is betrapt 
 

Karaktereigenscha
ppen 

    

Dialoog 
 

"Luister, ze zat echt niet over je te roddelen ofzo hoor, ze wil je 
gewoon helpen en ze maakt zich zorgen." "Ze zal er vanaf nu ook niet 
meer over praten oke? We praten er niet meer over" 

Sociale codes 
    

Uiterlijk 
     

Kleding 
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Gedrag 
 

Beschermende houding tegenover Noor 

Technische codes 
    

Geluid/muziek Muziek van Rocstrong: go 'head 
 

Camera 
 

Richt zich vooral op Mo, aangezien hij het hoogste woord heeft.  
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