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Voorwoord 

 

Mijn hele studie heb ik opgekeken tegen het schrijven van mijn scriptie. Na in vier jaar 

alle benodigde vakken gehaald te hebben, wilde ik dit moment dan ook nog even 

uitstellen. Geen onnuttig uitstel overigens: een leuke stage, daar nog langer blijven 

werken, een jaar studeren in Amerika, en daarna nog wat meer werken op en rond de 

oude stageplek. Toen de datum om nog te kunnen afstuderen als Doctorandus steeds 

dichterbij kwam, moest ik er toch aan geloven. Uitstellen was geen optie meer. 

Nu, ruim een halfjaar later, ligt hij hier voor uw neus: mijn scriptie. Het schrijven 

ervan is een uitdagende onderneming geweest, waarbij mijn onderwerp me geen moment 

is gaan vervelen. Mijn fascinatie met de Verenigde Staten heb ik kunnen combineren met 

SIX FEET UNDER, naar mijn idee een van de mooiste televisieseries die er bestaat.  

Maar het is niet alleen mijn onderwerp dat me er doorheen heeft gesleept. Ik 

kreeg hulp en aanmoediging van mijn begeleider Sonja de Leeuw, die mij bij elk bezoek 

weer op een rustige en onderbouwende manier feedback gaf en me gerust stelde over een 

goede afloop van het hele scriptieproces. Daarnaast heeft Clara Pafort mij geholpen bij 

het opstellen van het concept voor deze scriptie, waarvoor ik haar erg dankbaar ben. 

Naast de begeleiding vanuit de universiteit heb ik ook aan vrienden, huisgenoten 

en studiegenoten veel steun gehad. Altijd kon ik bij hen terecht voor de nodige 

ontspanning, tips, of een luisterend oor. Zelfs in de letterenbibliotheek, waar ik veel tijd 

heb doorgebracht om optimaal aan mijn scriptie te kunnen werken, was er steun van en 

gezelligheid met lotgenoten waarvan ik sommigen voor die tijd niet eens kende. 

Ten slotte het thuisfront, H&M. Even bellen voor een praatje of een weekend naar 

huis om bij te komen na een zware deadline; ik kon altijd bij ze terecht. 

Nu is het gedaan, de scriptie is af. Het is een heel karwei geweest, maar achteraf 

kan ik er met een goed gevoel op terugkijken en trots zijn op het resultaat. Gelukkig heeft 

uitstel in dit geval niet geleid tot afstel. 

 

Saskia Visser,  

Utrecht 2007 
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1 Inleiding 
 

Nathaniel Fisher Sr. rijdt in een zwarte lijkwagen door het zonnige Los Angeles. Hij 

rookt een sigaret en zingt mee met een kerstliedje op de radio: “I’ll be home for 

Christmas”. Dan wordt hij gebeld door zijn vrouw Ruth. Als ze merkt dat hij rookt wordt 

ze boos, want daar gaat de auto zo van stinken. Nathaniel zegt dat hij nu stopt en gooit 

zijn sigaret uit het raam. Terwijl hij direct na het telefoontje een nieuwe sigaret opsteekt, 

rijdt hij zonder te kijken een kruising op en wordt doodgereden door een bus. 

 De eerste scène van SIX FEET UNDER suggereert dat we hier niet te maken hebben 

met een standaard televisieserie. De kijker maakt kennis met Nathaniel, schijnbaar een 

hoofdpersonage. Maar binnen een paar minuten zijn we al getuige van zijn dood. SIX FEET 

UNDER, een dramaserie van de Amerikaanse betaalzender HBO, trok veel kijkers maar 

werd ook door critici goed ontvangen. Vijf seizoenen lang deelde de kijker lief en leed 

met de Fishers, een disfunctionele familie die in Los Angeles een begrafenisonderneming 

runt. De eerste aflevering op HBO was op 3 juni 2001 en de laatste op 21 augustus 2005. 

Op de Nederlandse televisie werd de eerste aflevering pas in de winter van 2003 

uitgezonden – bij de NPS op Nederland 3.  

SIX FEET UNDER is ontwikkeld door Alan Ball, eerder verantwoordelijk voor het 

scenario van de met vijf Oscars bekroonde film AMERICAN BEAUTY (1999). Daarin geeft hij 

een vrij cynisch beeld van de American Dream. Een beeld dat Ball in SIX FEET UNDER lijkt 

door te zetten, zoals beschreven wordt in het volgende citaat uit de VPRO-gids: “Het zal 

niemand verbazen dat er in SIX FEET UNDER (evenals in AMERICAN BEAUTY) wederom veel 

heilige Amerikaanse huisjes omver worden getrapt.”1
  

Dit schoppen tegen de Amerikaanse cultuur maakt SIX FEET UNDER verfrissend 

anders dan andere Amerikaanse dramaseries. Toch krijgt de serie niet de aandacht die 

andere vernieuwende, succesvolle HBO-producten kregen. SEX AND THE CITY en THE 

SOPRANOS konden jarenlang rekenen op een enorme mediabelangstelling, zowel in de 

populaire pers als in de vorm van uitgebreide analyses in boeken met een meer 

wetenschappelijke inslag. SIX FEET UNDER wordt bij die analyses soms kort genoemd, maar 

                                                 
1 http://www.dood.nl/showit.php3?cid=203. 
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het blijft vaak bij een korte vermelding. Terwijl de serie juist een bijzonder beeld 

weergeeft van de huidige Amerikaanse maatschappij. Mede daarom wil ik analyseren hoe 

de American Dream in deze serie wordt gerepresenteerd.  

Het begrip ‘de American Dream’ is een enigszins ongrijpbaar begrip en ook nog 

eens met de jaren aan verandering onderhevig. Over het algemeen wordt met de term het 

idee bedoeld dat ‘iedereen door hard te werken hogerop kan komen’. Elk individu kan de 

top bereiken, ongeacht zijn of haar afkomst. Filmmaker Alan Ball lijkt dit idee niet erg 

realistisch te vinden en brengt dit in zijn werk telkens weer tot uitdrukking. Ball geeft een 

ander beeld van de American Dream. Dit roept vragen op als: waarom deze afwijkende 

opvatting? En waarom deze opvatting op dit moment? Kan een verklaring gezocht 

worden in een bredere maatschappelijke context? 

Dit zijn de deelvragen die aan de basis staan van dit onderzoek. Deze deelvragen 

komen samen in de volgende probleemstelling:  

 

Hoe geeft Alan Ball de American Dream weer in SIX FEET UNDER en waarom doet hij dat 

op die manier? 

 

Om de deelvragen en daarmee de probleemstelling te beantwoorden, is een 

ideologiekritisch onderzoek noodzakelijk. Daarom ga ik in mijn tweede hoofdstuk in op 

de begrippen ideologie en mythe vanuit de Cultural Studies. Binnen deze academische 

discipline is er veel aandacht geweest voor de betekenissen die in mediaproducten 

worden gelegd. 

In het hoofdstuk daarna staat de American Dream centraal. Zoals ik al aangaf, is 

dit begrip niet gemakkelijk te definiëren, maar literatuuronderzoek leidt wel tot vier 

elementen die van pas komen bij de analyse van de serie: gelijkheid, een nieuw begin, 

stijgende mobiliteit en de kust. Deze worden besproken in hoofdstuk vier. Daarnaast 

wordt er in dit hoofdstuk bekeken hoe de American Dream in het verleden naar voren is 

gekomen in films en op televisie. Het vierde hoofdstuk bestaat, zoals gezegd, uit een 

analyse van een aantal afleveringen van SIX FEET UNDER. Hoe wordt de American Dream 

hierin weergegeven? 
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In hoofdstuk vijf wordt verklaard waarom Alan Ball de American Dream in SIX 

FEET UNDER representeert zoals hij dat doet. Hiertoe wordt bekeken hoe Ball te werk ging 

in zijn eerdere scenario’s en wat hij hierover heeft gezegd in interviews. Ook wordt de 

serie in een maatschappelijke context geplaatst. Deze plaatsing wordt vergeleken met hoe 

de American Dream in het verleden in film en op televisie werd gerepresenteerd (de 

bevindingen uit hoofdstuk drie). Wat was er in het verleden in film en op televisie terug 

te zien van maatschappelijke problemen die de American Dream raakten? Is dit te 

vergelijken met wat Alan Ball ermee doet in SIX FEET UNDER? 

In hoofdstuk zes volgt de conclusie. Daarin zal blijken hoe en waarom Alan Ball 

de American Dream in de serie SIX FEET UNDER representeert zoals hij dat doet. 



 9 

2 Theoretisch kader 

 

Communication is too often taken for granted when it should be taken to pieces 

– John Fiske2 

 

2.1 Inleiding 

 

Serieus televisiedrama kreeg voor de jaren negentig maar weinig aandacht binnen de 

wetenschappelijke wereld, constateert John Tulloch in zijn boek Television Drama: 

Agency, Audience and Myth. Hij zegt dat meerdere theoretici zich daarbij aansluiten. De 

aandacht ging voornamelijk uit naar soaps, komedieseries en licht vermakelijke 

programma’s, maar de single play en het serieuze drama werden genegeerd. Er was wel 

aandacht voor serieuze televisie, maar dat gebeurde vooral binnen de non-fictieve genres: 

nieuws en actualiteitenprogramma’s. Dit verklaart Tulloch door de manier waarop serieus 

drama door televisiecritici werd gekoppeld aan cultureel prestige.3 

Wijlen Dennis Potter vond dat er niet alleen in de wetenschappelijke wereld, maar 

ook op televisie zelf maar weinig plek is voor drama: “There in the middle of the news 

bulletins, the ads, the sports, entertainments and party politicals, …, is a precious space 

for drama.” 4 Hij zegt dus dat ergens tussen allerlei andere genres, namelijk nieuws, 

reclame, sport, vermaak en politiek, er ook nog een plekje over was voor televisiedrama.  

Tulloch haalt later ook Elliott, Murdock en Schlesinger aan. Ook zij vinden dat 

televisiedrama lange tijd weinig aandacht kreeg. In 1983 wezen ze op de ‘orthodoxy’ van 

media sociologie, namelijk dat het vaak de nieuws- en actualiteitenprogramma’s waren 

die de analisten van cruciale maatschappelijke gegevens voorzagen. Populair drama werd 

daarbij niet belangrijk geacht. Maar toen Elliott, Murdock en Schlesinger dit 

constateerden, in 1983, zagen ze dit wel veranderen en kwam er in recentelijk werk 

                                                 
2 Fiske, op citaat bij John Tulloch Television Drama: Agency, Audience and Myth (Londen: Routlegde, 
1990): General editor’s preface. 
3 Tulloch, 4, 89. 
4 Potter, op citaat bij Tulloch, 31. 
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binnen de media theorie steeds meer een centrale plaats voor het bestuderen van 

televisiedrama.5 

Tulloch schenkt juist wel aandacht aan televisiedrama aangezien er 

maatschappelijke gegevens uit kunnen worden afgelezen. In zijn boek zegt Tulloch dat 

werk en familie soms kritisch wordt bekeken in televisiedrama.6 Dit lijkt ook het geval te 

zijn in SIX FEET UNDER, waarin werk (de begrafenisonderneming) en familie (de familie 

Fisher) zelfs samengaan en centraal staan. Dit is interessant omdat familie en werk 

onderdelen zijn die bepalend zijn voor het leven van de American Dream. 

Deze nadruk op de representatie van de American Dream maakt dit tot een 

ideologiekritisch onderzoek. Daarmee valt dit onderwerp onder Cultural Studies. Volgens 

deze benadering legt een maker altijd bewust een bepaalde betekenis in mediaproducten. 7 

“Any portrayal of reality is constructed,” zegt George W. Brandt.8 Het publiek geeft er 

vervolgens haar eigen uitleg aan.9 Dit is heel kort door de bocht de basis van Cultural 

Studies, waar John Fiske een van de grondleggers van is geweest. 

Het boek van John Tulloch, Television Drama, is geschreven vanuit het Cultural 

Studies perspectief. Zijn boek dient als basis voor dit hoofdstuk, aangezien de theorie van 

Tulloch nauw aansluit op dit onderzoek. Daarnaast is er aandacht voor John Caughie, die 

interessante dingen heeft geschreven over het auteurschap van een regisseur/schrijver van 

televisieseries of films. Hier en daar zullen andere theoretici voor aanvullingen zorgen. 

Maar allereerst volgt er een korte uiteenzetting van Cultural Studies zoals John Fiske die 

beschreef in zijn boek Television Culture. 

 

2.2 Cultural Studies 

 

Cultural Studies is een stroming binnen de mediawetenschappen waarvan John Fiske 

mede grondlegger is. Zijn boek Television Culture heeft hij vanuit het oogpunt van deze 

                                                 
5 Tulloch, 32. 
6 Ibidem, 55. 
7 http://nl.wikipedia.org/wiki/Mediatheorie. 
8 Brandt, op citaat bij Tulloch, 5. 
9 http://nl.wikipedia.org/wiki/Mediatheorie. 
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stroming geschreven. In deze paragraaf wordt in het kader van dit onderzoek getracht de 

belangrijkste punten uit zijn boek naar voren te halen.  

 “Television is, above all else, a popular cultural medium,” zegt Fiske. Hiermee 

bedoelt hij dat tv altijd zal proberen om een massapubliek te bereiken. In de maatschappij 

van tegenwoordig betekent dit dat er een variëteit aan discoursen is waaraan voldaan 

moet worden, aangezien er allerlei culturen en subculturen zijn voor wie de producten 

leuk en begrijpbaar moeten zijn. Daardoor zijn er veel televisieprogramma’s die deze 

variatie homogeniseren, om maar een zo breed mogelijk publiek aan te kunnen spreken. 

Er wordt dus getracht om iedereen te plezieren en dit resulteert in het voornamelijk 

representeren van de gedeelde dominante ideologie. Televisie is daardoor een 

conventioneel medium, aldus Fiske. Zelfs wanneer het progressief wil zijn, vraagt de 

economische factor die erbij komt kijken – er moet immers geld binnenkomen – altijd om 

een conventionele benadering.10 De afgelopen jaren is dit overigens wel wat afgenomen.  

 Binnen deze gedachtegang refereert Fiske naar Colin MacCabe, die van mening is 

dat de conventionaliteit waar televisie aan gebonden is ervoor zorgt dat elk radicalisme 

eigenlijk altijd onschadelijk wordt gemaakt. Volgens hem staat er aan de top van de 

hiërarchie altijd een ongeschreven discours, het zogenaamde metadiscours, welke zo 

compleet logisch is dat de kijker er niet verder over hoeft na te denken. De neiging tot 

kritisch zijn zou er niet alleen onnodig door worden, maar er zelfs door worden 

verminderd.11 

 Fiske grijpt hierbij terug op de theorieën van het Marxisme en de Frankfurter 

Schule. Volgens deze stromingen zorgde de culturele industrie van het kapitalisme ervoor 

dat mensen werden gehomogeniseerd tot een massa en dat hun individuele smaak hen 

werd afgenomen. Economie en ideologie werden volgens deze stromingen zo krachtig 

gecombineerd dat radicale tegenbewegingen geen kans van slagen hadden en zonder 

moeite werden opgenomen in de dominante ideologie. Hierdoor konden ook 

tegenbewegingen in een televisieprogramma naar voren komen.12 

Fiske zegt dat televisieprogramma’s überhaupt verschillende discoursen 

representeren, zodat ze meerdere groepen kijkers aanspreken. Zo kan één programma 

                                                 
10 John Fiske Television Culture (10e ed. Londen: Routledge, 1999): 37-38. 
11 Fiske, 38. 
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bekeken worden door mensen die leven volgens de dominante ideologie, terwijl mensen 

die zichzelf niet thuis voelen binnen de dominante ideologie en op zoek zijn naar 

alternatieve of tegenstrijdige discoursen, in hetzelfde programma ook dingen kunnen 

vinden die hen aanspreken. Een programma kan dus verschillende betekenissen hebben 

voor verschillende groepen mensen, aldus Fiske. Dit is de basis van Cultural Ctudies, 

waarin een mediatekst wordt gezien als een plek waar ‘gevochten’ wordt om een 

betekenis.13 

 Belangrijk hierbij is het besef dat een discours niet alleen een product van cultuur 

is, maar ook, zeker in een geïndustrialiseerde maatschappij, een product van die 

maatschappij en de onderlinge politieke verhoudingen in die maatschappij. Een discours 

komt dan ook voort uit een bepaald sociaal en politiek punt. Volgens Fiske betekent dit 

dat critici dus nooit alleen moeten bekijken wat voor wereldbeeld er wordt 

gerepresenteerd in een product. Ze moeten verder gaan en herkennen van wie dat 

wereldbeeld is. Fiske gaat zelfs zo ver om dit de belangrijkste taak van critici te noemen: 

“Revealing the who within the what is possibly the most important task of criticism.” 14 

Dit belang wordt extra relevant doordat bijna overal de sociale macht ongelijk is 

verdeeld, zegt Fiske. Degenen met sociale macht zijn volgens hem vooral blanke, middle-

class mannen, conservatief religieus, van middelbare leeftijd en woonachtig in een 

economisch en politiek machtige regio. Hij verwacht dat het metadiscours van 

televisierealisme vanuit dat sociale punt ontstaat, waardoor dit door het hele land voor 

waar en als de algemene opinie wordt aangenomen. Het wordt in ieder geval op die 

manier aangeboden.15 

Sociale veranderingen kunnen plaatsvinden, ideologische waarden kunnen 

verschuiven, en televisie is deelgenoot van dit alles. Maar, zo benadrukt Fiske, televisie 

staat nooit aan de oorsprong van dergelijke veranderingen. Toch kan het wel deel zijn van 

die verandering en die verandering ook versnellen of vertragen. Fiske noemt het 

voorbeeld van CHARLIE’S ANGELS, een serie die in de jaren zeventig niet populair had 

                                                                                                                                                 
12 Fiske, 38-39. 
13 Ibidem, 40-41. 
14 Ibidem, 42. 
15 Ibidem, 42. 
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kunnen zijn als de positie van de vrouw in de maatschappij niet al aan het veranderen 

was. Maar het zou te ver gaan om daar dé oorzaak te zoeken van grote veranderingen.16 

Opvallend is dat Fiske bepaalde kenmerken ziet in teksten die een min of meer 

radicale en niet dominante ideologie representeren. Hij citeert hiervoor E. Ann Kaplan, 

die in 1983 vier eigenschappen onderscheidde: 17 

1) Een focus op de manier van representeren, op films en televisieseries als een 

machine die illusies van de werkelijkheid creëert, ze leggen de aandacht op het 

productieproces en gebruiken technieken om de illusie te verstoren dat we geen 

televisie zien, maar de “realiteit”. 

2) De weigering om een fixed spectator te construeren. De kijker wordt actief 

betrokken bij de film, in plaats van alleen een passieve bijstander te zijn. 

Vervreemdingstechnieken kunnen voor dit effect zorgen. 

3) Ze weigeren bewust om de emoties van de toeschouwers te sturen. In plaats 

daarvan wordt getracht het plezier van herkenning te vervangen door het plezier 

in leren. Kennis wordt dus boven de emotie gesteld. 

4) Documentaire en fictie wordt gemixt. 

Volgens Fiske bevatten de meeste (radicale) televisieprogramma’s vooral de eerste twee 

van deze eigenschappen. De radicale teksten worden echter altijd, zoals al eerder in deze 

paragraaf is gezegd, gebracht via het conventionele medium televisie. Zo kan een radicale 

tekst toch in een conventioneel en realistisch jasje en binnen een dominante ideologie 

verborgen worden. Dit is noodzakelijk om het succes en de toegankelijkheid van het 

programma te verzekeren, aldus Fiske. De dominante ideologie zorgt dan voor een frame 

waarbinnen een plekje is voor tegenstrijdige discoursen.18 

 Deze plek voor tegenstrijdige discoursen is noodzakelijk om ook aan te kunnen 

slaan bij mensen die de dominante ideologie niet aanhangen. Zo kunnen ook zij cultureel 

geïnteresseerd raken in teksten die eigenlijk niet helemaal aansluiten bij hun denkwijze. 

Als een product alleen eigenschappen heeft die binnen een dominante ideologie passen, 

dan zou er een grote groep potentiële kijkers afvallen.19 

                                                 
16 Fiske, 42. 
17 Kaplan, op citaat bij Fiske, 45-46. 
18 Fiske, 42, 47. 
19 Ibidem, 88. 
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M. Bakhtin noemt zo’n tekst die geconstrueerd is uit verschillende stemmen een 

heteroglot tekst, terwijl een monoglot tekst meer eenzijdig is in haar discours en visie op 

de wereld. Fiske gebruikt deze termen ook. ‘Heteroglossia’ is volgens hem een compleet 

logische manier om een tekst te benaderen, aangezien de maatschappij ook veel 

verschillende stemmen bevat. Een tekst zou al die stemmen moeten weerspiegelen om 

populair te kunnen zijn. Heteroglossia, voegt Fiske toe, helpt overigens ook om de 

diversiteit binnen de media in stand te houden en weerstand te bieden tegen de 

homogenisatie van sociale controle. De schrijver is dus niet als enige verantwoordelijk 

voor de betekenis van een tekst. Hij verzamelt een meervoud aan stemmen en construeert 

hieruit een product. Uiteindelijk is het de lezer die uit al deze verschillende stemmen iets 

zoekt wat hem aanspreekt.20  

Samenvattend kunnen in een mediatekst dus verschillende meningen of 

betekenissen verwerkt zijn. Dit maakt dat een televisietekst, net als alle andere teksten, 

een plek is waar wordt ‘gevochten’ om betekenis, aldus Fiske. Over het algemeen stuurt 

de structuur van de tekst aan op het representeren van de dominante ideologie, maar vaak 

zijn er ook tegenstrijdige discoursen te vinden die deze controle afzwakken. De 

verscheidenheid aan betekenissen moet leiden tot het bereik van een zo breed mogelijk 

publiek. Alleen, de hiervoor genoemde ‘structuur van de tekst’ zegt het eigenlijk al, 

zowel de dominante als de alternatieve en tegenstrijdige discoursen, zijn bewust en 

gestructureerd in de tekst aangebracht waarbij de grootste sociale machten het voor het 

zeggen hadden. Uiteindelijk zijn het echter toch de mensen die bepalen wat ze kijken, zo 

zegt Fiske. Het publiek bepaalt welk programma wordt bekeken en heeft dus in principe 

de macht om iets wel of niet populair te maken. Wat dat betreft ligt het laatste woord 

altijd nog bij het publiek, niet bij de producenten.21 

Door de verscheidenheid aan discoursen onder het publiek, moet een tekst volgens 

Umberto Eco ten slotte ook ‘open’ zijn. Fiske sluit zich hierbij aan. Alternatieve 

gedachten moeten dus niet zomaar afgesloten worden en de focus van de tekst zou niet op 

een standaard gedachtepatroon moeten liggen. Juist niet, want eenzijdigheid zou teveel 

mensen kunnen afstoten. Er moet een complexiteit aan betekenissen in een tekst te vinden 

                                                 
20 Fiske, 89, 96. 
21 Ibidem, 93. 
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zijn. Afsluiting van de tekst zou ook voorkomen moeten worden. Het einde kan beter 

voor meerdere interpretaties te vatten zijn. Opvallend is wel, dat Eco constateert dat open 

teksten vooral worden geproduceerd in literatuur en hoogstaande, of minderheids, 

cultuur, terwijl massamedia vaak met gesloten teksten werken.22  

Een mediaproduct draagt dus altijd een bepaalde betekenis met zich mee en bevat 

vaak zelfs meerdere discoursen. De betekenis die een mediaproduct bij zich draagt, 

beïnvloedt het creëren van mythes binnen een samenleving, zo wordt binnen Cultural 

Studies geredeneerd. In de volgende paragraaf ga ik dieper in op dit begrip om te 

begrijpen wat een mythe is en hoe dit precies werkt.  

 

2.3 Creatie van een mythe 

 

In het boek Television Drama: Agency, Audience and Myth borduurt John Tulloch voort 

op de denkwijze die valt binnen Cultural Studies. Sterker nog, het boek is geschreven 

binnen een serie waarvan John Fiske de redacteur is. Later in dit hoofdstuk krijgt het 

begrip ideologie meer aandacht, maar eerst wordt in deze paragraaf het begrip mythe 

besproken. Al in de introductie van zijn boek zegt Tulloch: ‘Communication is too often 

taken to be a natural and transparent transaction, when in fact it is a process of myth-

making which requires deconstructing.’ 23 Hij zegt dus dat communicatiemedia 

misschien natuurlijk en transparant lijken, maar dat ze dat absoluut niet zijn. Er wordt 

altijd een betekenis, een mythe, weergegeven. Die mythe ontstaat niet zomaar, die wordt 

geconstrueerd. Juist doordat de mythe er zo bewust in wordt gelegd, zou deze grondig 

moeten worden geanalyseerd.  

Al vroeg in zijn boek benoemt Tulloch de mate van selectie die plaatsheeft bij het 

schrijven van een boek of eigenlijk bij de productie van elk denkbaar medium. Niet 

alleen de keuze van het onderwerp, maar ook de manier waarop het onderwerp wordt 

besproken. Alles is bepalend voor de mythe die het product creëert. Tulloch stelt zich aan 

de hand van die constatering een logische vraag, namelijk waarom bepaalde keuzes 
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 16 

worden gemaakt. Elke auteur kiest er immers voor bepaalde dingen wel of juist niet te 

laten zien en ook de manier waarop hij dat doet wordt door hem bepaald.24  

Maar wat is nu eigenlijk een mythe? Fiske geeft de volgende definitie:  

 

“A myth is a story by which a culture explains or understands some aspect of reality or 

nature. Primitive myths are about life and death, men and gods, good and evil. Our 

sophisticated myths are about masculinity and feminity, about the family, about success, 

about the British policeman, about science. A myth, for Barthes, is a culture’s way of 

thinking about something, a way of conceptualizing or understanding it.” 25 

 

Volgens zowel Fiske als Barthes staat een mythe dus voor de manier waarop een cultuur 

over iets denkt. Tulloch citeert ook John Hartley, die vindt dat mythes feitelijke en 

fictieve personages en gebeurtenissen aanreiken die de kijker kan gebruiken om iets te 

snappen van zijn eigen omgeving. Volgens Hartley maken mensen dus gebruik van de 

media om hun omgeving te verklaren.26  

In deze definitie van mythe wordt er geen onderscheid gemaakt tussen fictief en 

feitelijk (als tussen mythe en realiteit), maar wel tussen dominante mythen – die door 

genoeg mensen zijn geaccepteerd om tot de algemene opinie te behoren – en counter-

myths – die volgens Fiske verankerd zijn in subculturen binnen onze maatschappij. Zowel 

mythe als counter-myth zijn visueel zeer aanwezig in populaire cultuur. De feitelijke kant 

van televisie (nieuws, actualiteiten, documentaires) neigt meer de dominante dan de 

counter-myth te tonen; bij fictionele televisie en cinema is het juist andersom. Tulloch 

voegt daaraan toe dat hoe minder onze dominante mythen worden ‘aangevallen’ door 

counter-myths, hoe natuurlijker ze gaan lijken. Dit betekent dat de weergegeven mythe 

dan niet meer als een sociale constructie wordt gezien, maar als de waarheid. 27 

Er wordt dus vanaf verschillende kanten gesuggereerd dat er betekenis in 

mediaproducten wordt gelegd, maar de auteur is niet de enige die daarvoor 

verantwoordelijk is. De context speelt ook een rol, merkt Tulloch op. Hij zegt namelijk 

dat de betekenis niet alleen wordt geconstrueerd door het spel van signifiers, maar ook 
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door de tussenkomst van onderwerpen en situaties in de wereld. De persoon die het 

mediaproduct ziet, leest of hoort, doet dit altijd vanuit zijn/haar eigen kader. Dit kan een 

groot verschil maken in de betekenisgeving.28 Tulloch gaat uitgebreid in op deze 

betekenisgeving en legt daarbij dus de nadruk op het publiek. Dit is voor mijn onderzoek 

niet echt van belang, aangezien ik me vooral met het mediaproduct bezig houd. 

Toch wordt de rol van de auteur niet teniet gedaan. Hiervoor haalt Tulloch een 

citaat aan van Janet Wolff:  

 

“But the author, now understood as constituted in language, ideology, and social 

relations, retains a central relevance (…) in relation to the meaning of the text (the author 

being the first person to fix meaning).” 29  

 

De auteur blijft dus altijd de eerste die een betekenis geeft aan zijn product, ook al kan 

die betekenis later worden vervormd door het kader waarin het product wordt bekeken. 

Deze betekenisgeving kan de auteur op verschillende manieren in zijn producten 

aanbrengen, door voor een bepaald discours of een speciaal genre te kiezen. De volgende 

paragraaf besteed hier meer aandacht aan. 

 

2.4 Discours 

 

Het kwam in de vorige paragraaf al even ter sprake: de positie van het mediaproduct. In 

het geval van mijn onderzoek is dat de basis; het product SIX FEET UNDER wordt onderzocht 

op de betekenis die erin is gelegd en die door mij wordt gezien, niet op de betekenis die 

het publiek daarin ziet. Aan de hand van literatuuronderzoek zal ik trachten hier wel wat 

inzicht in te krijgen, maar dat is slechts ter aanvulling. De basis is het mediaproduct. 

Vooral in het eerste deel van zijn boek, onder de gezamenlijke noemer ‘Popular tv drama: 

ideology and myth’ gaat Tulloch in op de positie van het mediaproduct en hoe er een 

bepaald discours in naar voren kan komen. 
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Het belangrijkste is dat hij binnen een ideologische ruimte onderscheid maakt 

tussen drie verschillende soorten discoursen: een officieel, alternatief en tegenstrijdig 

(oppositional) discours. In elk mediaproduct zit een ander soort discours verborgen. Een 

officieel discours verkoopt een waarheid die het publiek geacht wordt als dergelijk aan te 

nemen.30  Stuart Hall benoemt in dit perspectief een citaat van Foucault: “Each society 

has its regime of truth, its ‘general politics’ of truth: that is, the types of discourse which 

it accepts and makes function as true.” 31 Dit betekent dat degene die de macht heeft 

binnen een bepaald medium, het discours naar voren laat komen dat door de maatschappij 

wordt geaccepteerd. 

Volgens Tulloch is in televisieseries vaak sprake van een officieel discours, omdat 

een serie een massapubliek moet aanspreken. Dit betekent dat er ideologische thema’s in 

voor moeten komen die voor zoveel mogelijk kijkers herkenbaar zijn. Ook binnen 

nieuwsprogramma’s en actie- of avonturenseries wordt vaak het officiële discours 

aangehouden. Vooral deze laatste categorie bevat vaak stereotype personages en 

standaard narratieve oplossingen voor problemen.32  

Een alternatief discours vraagt om meer ruimte en dialoog, omdat het niet tot de 

algemene opinie behoort. Daardoor is er meer tijd nodig voor de kijker om dit discours op 

te pikken. In serials is er meer ruimte voor dit alternatieve discours, want het plot heeft 

een aantal weken om zich te ontwikkelen. Het rustige tempo schept meer ruimte om 

complexe personages neer te zetten. Zo kunnen ook de motivaties van de slechteriken 

bijvoorbeeld ter sprake worden gebracht en hiermee kan een veel breder beeld geschept 

worden dan binnen een serie met een meer eenzijdige benadering.33 

Voor sommige kijkers lijkt een serial toch nog veel op een soap. Glen Creeber 

stipt echter verschillen aan die aantonen dat een serial – waar hij SIX FEET UNDER toe rekent 

– qua discours toch echt op een ander niveau zit. Volgens hem hebben de meeste serials 

in tegenstelling tot soaps een meer volwassen en intense inhoud, wordt er af en toe wel 

naar een einde toegewerkt maar altijd binnen complexe verhaallijnen, worden er soms 

meer experimentele technieken gebruikt en worden politieke situaties persoonlijker 

                                                 
30 Tulloch, 33-34. 
31 Foucault, op citaat bij Stuart Hall, Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (5e 
ed. Londen: Sage Publications, 2001): 49. 
32 Tulloch, 34-35. 
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gebracht.34 Hiermee geeft hij aan dat serials inderdaad meer ruimte bieden voor een 

alternatief discours. 

Binnen de alternatieve discoursen maakt Tulloch nog onderscheid tussen een 

strakke (tight) en losse (loose) variant. De strakke variant houdt in dat bewijs en 

argumenten zo worden gebruikt dat er eigenlijk maar één mogelijke interpretatie over 

blijft en alle anderen worden uitgesloten. Dit is vaak het geval in actie- en 

avonturenseries, welke dus ook ‘gesloten’ zijn rond het officiële discours. De losse 

variant omschrijft hij als een format waarbinnen dubbelzinnigheden, tegenstellingen en 

losse eindjes niet volledig worden opgelost. Hierdoor blijft het publiek achter met een 

keuze aan mogelijke interpretaties. Tulloch noemt als voorbeeld hierbij soaps, welke 

volgens hem vaak ‘los’ zijn en een ‘open mix bevatten van officiële en alternatieve 

discoursen.35 Bij SIX FEET UNDER is dit ook het geval, aangezien lang niet alle verhaallijnen 

tot een bevredigend einde worden gebracht. Zo op het eerste gezicht lijkt het dus binnen 

de losse variant van het alternatieve discours te passen. 

Maar wat is nu precies de definitie van een discours? Tulloch definieert deze term 

aan de hand van Fiske als volgt: “Communication comprising ‘a topic area, a social 

location, and the promotion of the interests of a particular social group’.” 36 Dat betekent 

dat volgens Fiske, en Tulloch sluit zich daarbij aan, een discours eigenlijk alle 

communicatie is waarin een bepaald onderwerp, een sociale locatie en de interesses van 

een bepaalde sociale groep worden gerepresenteerd. 

Om terug te komen op het verschil in genres, die scheidslijn tussen soaps en 

actieseries is lang niet altijd zo duidelijk te stellen. In zijn boek Televison Culture 

beweert Fiske namelijk dat zelfs een ideologisch conservatieve actieserie zoals THE A-

TEAM nog ruimte laat voor een tegenstrijdige benadering als het gaat om klasse, ras, of 

leeftijd.37 

Tulloch gaat verder in op het verschil tussen actieseries en soaps en constateert 

dat het in de actieseries de legitimiteit van de staat is die onder druk komt te staan, terwijl 

                                                                                                                                                 
33 Tulloch, 35. 
34 Glen Creeber Serial Television: Big Drama on the Small Screen (Londen: British Film Institute, 2004): 
12. 
35 Tulloch, 36. 
36 Ibidem, 4. 
37 Fiske, 221-222. 
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in soaps de autoriteit van de familie of het huwelijk constant wordt getest. Zo worden de 

grootste publieke en private instituten van onze maatschappij, namelijk de staat en het 

gezin, door de twee meest populaire culturele vormen zeer kritisch bekeken.38 

Volgens Tulloch verschillen soaps en actieseries vooral met elkaar doordat de 

eersten niet op zoek zijn naar afsluiting van het verhaal. De nadruk ligt niet op het komen 

tot een oplossing, maar op het proces van problemen aan de oppervlakte krijgen, intieme 

conversaties en de gevoelens die mensen ervaren. Tulloch noemt deze formele 

eigenschappen van soaps als oorzaak voor het openen van mogelijkheden om een 

officieel discours tegen te spreken. Toch zijn soaps vaak alsnog gemakkelijk te verteren. 

Tulloch citeert in zijn boek een paar oudere mensen, die liever drama kijken dan 

actualiteiten of nieuws. Zij zeggen: “We’d rather watch something that will give us a bit 

of pleasure. (…) The dramas don’t push things down your throat – it’s ordinary, 

everyday things.” 39 SIX FEET UNDER is niet een gemakkelijk verteerbaar drama als wat deze 

mensen in gedachten hebben. Soaps zijn wat dat betreft een stuk conservatiever en sluiten 

wel aan bij wat deze mensen willen als ze de televisie aanzetten: ontspanning. 

De single play heeft in vergelijking met de dramaseries en serials het minst te 

maken met de kijkcijfers. Daardoor krijgen auteurs veel meer ruimte om hun eigen visie 

te uiten en ervaren ze minder druk om binnen de meest gangbare ideologische thema’s te 

blijven. Volgens Tulloch wordt in dit geval zelfs van ze verwacht dat ze hun eigen 

gedachtegoed laten doorschemeren, binnen een product dat is voorzien van hun eigen 

stem en stijl. De producent onder wie hij werkt kan afstand nemen van het product door 

duidelijk te benadrukken dat het om de mening van deze individuele auteur gaat.40 

Hierdoor krijgt dit soort drama volgens Philip Elliott et al. “a license to raise awkward 

political questions and to do so in forms that may disturb or even overturn the audience’s 

expectations”.41 Een single play heeft dus meer vrijheid, doordat de producent minder 

verantwoording hoeft af te leggen voor het product en zo een schrijver meer ruimte kan 

geven. 
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Ook al is SIX FEET UNDER qua structuur absoluut niet te vergelijken met een single 

play, er is wel minder druk om een bepaald publiek te bereiken dan bij veel andere 

televisieseries. HBO, waar de serie door werd uitgezonden, is namelijk een betaalzender 

en heeft daardoor geen last van adverteerders die bepalen welke doelgroep wanneer 

bereikt moet worden. Dat betekent dat de zender niet verplicht is altijd programma’s uit 

te zenden die aansluiten op de dominante ideologie. Wat er precies onder die term wordt 

verstaan, komt naar voren in de volgende paragraaf. 

 

2.5 Dominante ideologie 

 

In dit onderzoek wordt de American Dream als de dominante ideologie gezien binnen het 

Amerikaanse film- en televisieaanbod. In het volgende hoofdstuk wordt hier meer 

aandacht aan besteed. Hoe wijkt de serie hiervan af, of sluit het er juist op aan? Om te 

bekijken of SIX FEET UNDER afwijkt van deze dominante ideologie zal ik eerst moeten 

definiëren wat daar precies onder verstaan wordt.  

Tulloch legt in zijn boek uit dat vroeger de radio al een dominante ideologie 

voorschreef. In de jaren twintig van de vorige eeuw zorgde radio er zelfs voor (samen 

met de stofzuiger en de oven) dat er een bepaald beeld werd geconstrueerd van het 

‘moderne elektronische huishouden’. Ook legde de radio een nadruk op de familiesfeer 

waar de luisteraar in zou verkeren. Het was de bedoeling dat men met het hele gezin naar 

de radio luisterde en het medium werkte dit ook in de hand. Hiermee onderschreef radio 

een bepaalde ideologie. Radio had dus niet alleen een economische functie door reclame 

te maken voor bepaalde producten, maar ook een ideologische functie in de zin van het 

benadrukken van gedeelde problemen binnen de gemeenschap. Vooral tijdens de 

Depressie in de jaren twintig werd hierdoor via de radio een gevoel van saamhorigheid 

gecreëerd.42 

Opvallend is, zo benadrukt Tulloch, dat er ook een bepaald beeld van de 

vrouwelijke luisteraar werd gecreëerd. Dit deden beide genres op een andere manier. In 

soaps werd de blik van de kijker gericht op de privé-sfeer waarin de vrouw de manager 
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is, maar in sciencefiction werd een heel ander beeld gegeven. Het perspectief werd daar 

uit de privé-sfeer getrokken, naar buiten, naar andere werelden zelfs waar mannen de 

ontdekkers waren en ‘managers van de toekomst’.43 

De beelden die hier werden neergezet vormen volgens Tulloch een mythe die de 

denkwijze van mensen kan beïnvloeden. Hij vult deze bewering aan met theorie van 

Umberto Eco, die zegt dat het steeds weer vertellen van een bekend verhaal ertoe leidt dat 

een mythe haar functie kan vervullen. Die functie is in dit geval het ‘ritueel 

herbevestigen’ van de algemene opinie. Tulloch voegt hieraan toe dat de verschillende 

genres (soap en sciencefiction) impliceren dat wetenschap, rationaliteit, technische kennis 

en management kwaliteiten vrij en individueel worden gekozen. Hierdoor ontstaat er een 

‘realistisch’ effect van een unieke individualiteit en dit maakt een mythe tot een 

‘powerfully adaptable ideological force’. Ideologische manipulatie, in de vorm van het 

construeren van een mythe, is dan ook een veelbesproken onderwerp binnen studies op 

mediagebied.44 

Toch zegt Tulloch ook dat televisie geen kant-en-klare teksten overbrengt, omdat 

de inhoud ervan niet op papier staat. Daardoor werkt het net als oude, orale mythen. Door 

het herhalen van een bepaalde formule wordt er een geheugen gecreëerd. Roger 

Silverstone onderschrijft deze functie van televisie volgens Tulloch. Silverstone zegt 

namelijk dat het succes van drama, nieuws en documentaires ligt in het vervormen van 

het nieuwe als iets bekends, waardoor “the experience of television is grounded in the 

experience of everyday”.45 De televisie zorgt ervoor dat ervaringen alledaags worden.  

Maar waarom ontstaat er nu een mythe door wat er op televisie wordt vertoond? 

Tulloch citeert Roger Silverstone, die stelt dat een mythe via televisie kan ontstaan door 

de menselijke angst voor chaos. Men wil graag alles begrijpen, ook het onbekende, en 

gebruikt hiervoor wat ze zien op televisie. Op deze manier, zo concludeert Silverstone, 

helpt televisie met het bepalen van de grenzen van een cultuur. Tulloch is het hier echter 

niet helemaal mee eens. Hij denkt ook dat televisie een flinke controle kan uitoefenen op 

                                                 
43 Tulloch, 61-62. 
44 Ibidem, 63. 
45 Ibidem, 64-65. 
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het denkbeeld van een maatschappij, maar hij voegt daaraan toe dat deze rol ambiguated, 

oftewel dubbelzinnig, kan zijn.46 

Tulloch stelt dat Geoff Hurd deze invloed van televisie wijdt aan de fragmentatie 

van het hedendaagse kapitalisme. Hurd denkt dat we door deze fragmentatie slechts een 

half beeld kunnen vormen van de wereld om ons heen en dat we iets zoeken om de 

andere helft van dat beeld aan te vullen. Dat zou dan gevonden kunnen worden in 

dramaseries, aangezien de kijker daarin zicht krijgt op delen van de maatschappij waar 

hij/zij normaal gesproken niets mee te maken heeft.47 Ook Glen Creeber beweert dat we 

de media gebruiken om wijs te kunnen worden uit de wereld waarin we leven.48 De 

authenticiteit van deze wereld wordt versterkt door de ‘frustraties’ van de centrale 

personages duidelijk te onderbouwen en individualiseren. Toch, zegt Tulloch, ondanks 

het tonen van een wereld die de kijker misschien niet kent, wordt die wereld vaak 

getoond aan de hand van dominante mythen.49 

In navolging van Bennett en Woollacott constateert Tulloch dat “the complexity of 

discourses within genres allows the ‘excessive’ to be exposed and contained at the same 

time, in the process of rearticulating ideological forms”. Er worden dus niet alleen 

dominante ideologieën getoond. Populaire fictie probeert zeker controle uit te oefenen, 

aldus Tulloch, maar dit gebeurt altijd op een dubbelzinnige en dus niet eenduidige 

manier. In de trend van Cultural Studies constateert Tulloch dan ook dat er vaak 

meerdere ideologieën te lezen zijn in een televisieprogramma.50 

Toch zegt Tulloch dat zowel Fiske als Silverstone steeds weer de nadruk leggen 

op de controlerende macht van populaire genres, in plaats van hun dubbelzinnigheid. 

Tulloch denkt juist dat het de meervoudige verstrengeling van discoursen is die de tekst 

redt voor de status quo. Hij vindt dat er wel minder gangbare discoursen in een serie 

kunnen zitten, maar als die worden overschaduwd door een discours van moraliteit zal er 

toch weinig tegenstand ontstaan onder de kijkers. In de sociale realiteit bestaan er immers 

ook verschillende discoursen, zoals Tulloch terecht opmerkt. Sterker nog, er zijn in het 
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echt veel meer tegenstrijdige discoursen dan die paar die in een serie of programma naar 

voren komen.51 

Volgens Fiske is het ook juist deze verscheidenheid aan discoursen die een 

mediatekst populair maakt. De verschillende discoursen zijn namelijk allemaal deel van 

de ideologie van de algemene opinie en dat maakt ze geloofwaardig. Fiske vindt ook dat 

populair televisiedrama geen ontsnappingspoging uit de werkelijkheid is, maar dat het 

mythisch is. Televisiedrama zorgt er volgens hem namelijk voor dat de kijker zijn/haar 

bestaan begrijpt en volgens Fiske moedigt het medium dit effect ook aan. Toch, zo 

herhaalt Tulloch in zijn boek, doen populaire genres dit niet op een eenduidige manier.52  

Tulloch en Alvarado hebben vanuit dit perspectief een productanalyse gedaan van 

DOCTOR WHO. Daarbij wijzen ze op de progressieve inhoud van sciencefiction. Dit kan 

doordat er in sciencefiction vaak andere, onbekende werelden worden geconstrueerd. Dit 

zorgt voor een vervreemding van de kijker van zijn/haar eigen, alledaagse wereld.53  

Het genre van een televisieserie kan dus bepalen in hoeverre er kan worden 

afgeweken van de dominante ideologie. Vooral Terry Lovell wordt in dit perspectief veel 

aangehaald door Tulloch. Lovell zegt dat komedieseries over het algemeen makkelijker 

een andere ideologie kunnen voorschrijven dan een serieuze dramaserie. Wel zijn er 

verschillende gradaties van komedies en dat bepaalt hoe ver een komedie hierin kan 

gaan.54 

Volgens Lovell kan een sitcom minder gezagsondermijnend zijn wanneer er in de 

serie een sterke verwijzing is naar de sociale realiteit. Als de serie realistisch aandoet, 

neemt het publiek de gebeurtenissen en personages namelijk aan als zijnde typisch. Als er 

binnen deze realistische vorm radicale kritiek wordt gegeven, wordt dat al snel gezien als 

het provoceren tot controversie en censuur. Dit geeft aan dat er een duidelijke relatie is 

tussen het genre en de verwachtingen die een publiek heeft.55 

Een overeenkomst tussen drama en komedie is dat de familie vaak wordt gebruikt 

als uitgangspunt. Het gezin is namelijk, zoals Eaton zegt, “a sufficiently stable situation, 

settled enough to be able to bear repetition and to deal with the onslaughts of the outside 
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in a recognizable, characteristic way”.56 De familie wordt dus gebruikt als basis. 

Daarbinnen kunnen verschillende discoursen worden voorgeschreven, maar 

overkoepelend is er altijd nog het gezin. Altijd worden deze discoursen in een mediatekst 

gelegd door een auteur, of soms zelfs meerdere schrijvers. In dit opzicht wordt 

auteursdrama interessant om naar te kijken. In de volgende paragraaf wordt dit 

onderwerp dan ook besproken aan de hand van theorieën die vallen binnen Cultural 

Studies. 

 

2.6 Auteursdrama 

 

John Caughie zegt het volgende: “Film is een kunst, en kunst is de expressie van emoties, 

ervaring en ‘wereldblik’ van een individuele artiest.” 57 Maar al in 1948 zei Alexandre 

Astruc het volgende over film en het uitdragen van een betekenis: 

 

“The cinema is quite simply becoming a means of expression, just as all the arts have 

been before it, and in particular painting and the novel. After having been successfully a 

fairground attraction, an amusement analogous to boulevard theatre, or a means of 

preserving the images of an era, it is gradually becoming a language. By language, I mean 

a form in which and by which an artist can express his thoughts, however abstract they 

may be, or translate his obsessions exactly as he does in the contemporary essay or 

novel.” 58 

 

John Caughie haalt dit citaat aan in zijn boek Theories of Authorship: A Reader, omdat 

het aangeeft dat bijna zestig jaar geleden al werd geconstateerd dat film – en daarmee ook 

televisie – een mening uitdraagt die er door iemand anders in is gelegd. Ook wordt er een 

associatie gelegd tussen de filmartiest en de ‘serieuze’ schrijver. De basis voor de 

benoeming van een filmschrijver of de artiest die de film had gemaakt tot zijnde een 
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auteur, is dan ook al in die tijd gelegd. In de jaren vijftig schreef Cahiers de Cinema dat 

een auteur een artiest was wanneer zijn/haar persoonlijkheid in de film was verwerkt.59  

 Er zijn wel een aantal voorwaarden voor het auteurschap, aldus Caughie. Een film 

moet namelijk, ook al is het altijd een collectieve productie, wel nog duidelijk van de 

hand van de regisseur zijn. Als deze regisseur een echte artiest – een auteur – is, dan is de 

film veelal een uiting van zijn individuele persoonlijkheid. Deze persoonlijkheid moet 

dan wel terug zijn te vinden in andere films van de betreffende auteur en te herkennen 

zijn aan een thematische of stilistische consistentie.60  

De nadruk op het auteurschap van regisseurs bracht overigens een verandering 

teweeg in de manier waarop films werden bekeken door de filmcritici. Nu ging namelijk 

de persoonlijkheid van een regisseur en de consistentie binnen zijn films ook een rol 

spelen bij het analyseren van een film. De films moesten hierdoor nog meer binnen een 

context worden geplaatst, niet alleen een van films en de maatschappij, maar ook 

specifiek van de films van deze ene regisseur. De critici moesten vanaf dat moment niet 

meer alleen kijken naar het expliciete onderwerp van een film, maar vooral naar de 

manier waarop de auteur dat onderwerp had vervormd en er zijn eigen, kenmerkende 

product van had gemaakt.61 

Uiteindelijk is het de mise-en-scène waarin de auteur zijn individualiteit in de film 

schrijft, aldus Caughie.62 Hiermee lijkt hij echter de dialoog compleet over het hoofd te 

zien. Natuurlijk zijn visuele kenmerken bij sommige auteurs erg karakteristiek, maar dat 

is niet het enige waar overeenkomsten gevonden kunnen worden. Thematiek kan net zo 

goed of misschien zelfs een grotere rol spelen, hetzelfde geldt voor de dialogen.  

Tulloch besteedt ook veel aandacht aan auteursdrama. Eén van de hoofdstukken 

in Television Drama is hier zelfs volledig aan gewijd. Al vroeg in dat hoofdstuk citeert 

Tulloch de volgende uitspraak van Milan Kundera: 

 

                                                 
59 Caughie, 9. 
60 Ibidem, 9. 
61 Ibidem, 11-12. 
62 Ibidem, 13. 
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“In a world built on sacrosanct certainties the novel is dead. The totalitarian world, 

whether founded on Marx, Islam, or anything else, is a world of answers rather than 

questions. There, the novel has no place.” 63 

 

Wat hij hiermee naar voren haalt is dat in romans over het algemeen meer vragen worden 

gesteld dan dat er antwoorden worden gegeven. Je zou daardoor kunnen stellen dat 

auteursdrama de roman van de fictieve televisieprogramma’s. Dit soort drama is volgens 

Tulloch het meest geschikt voor alternatieve of zelfs tegenstrijdige discoursen. Ook John 

Caughie ziet het politieke belang van auteursdrama. Tegelijkertijd geeft Tulloch echter 

aan dat kwaliteitsdrama vaak de neiging heeft om een ideologisch conservatieve cultuur 

te representeren.64  

 Toch is Fiske, in navolging van Marxistische opvattingen over macht en sociale 

controle, ervan overtuigd dat men plezier kan halen uit programma’s die iets anders 

representeren dan waar ze zelf voor staan:  

 

“The pleasure experienced by more liberal or even radical viewers of HILL STREET BLUES or 

CAGNEY AND LACY is a form of plaisir to be found in confirming their social identity as one 

that opposes or at least interrogates dominant social values.”65 

 

Fiske zegt dus dat sommige, meer liberale, kijkers juist plezier kunnen halen uit het feit 

dat sommige tv-shows tegen de dominante ideologie ingaan. Eigenlijk, zo beweert 

Tulloch, is de hele structuur van Fiske’s boek afhankelijk van ‘the tension between 

pleasures of power and pleasures of resistance’. Sommigen halen er nu eenmaal plezier 

uit om juist programma’s te zien waarin de dominante ideologie wordt aangevallen. Maar 

dit ligt helemaal aan iemands eigen ‘pleasures and politics’, voegt Fiske toe.66 

Elliott et al. vindt auteursdrama volgens Tulloch de perfecte plek voor een 

dergelijke representatie van een andere ideologie dan de dominante. Toch zegt Tulloch 

dat kwaliteitsdrama op televisie, in ieder geval tot zijn boek uitkwam begin jaren 

                                                 
63 Kundera, op citaat bij Tulloch, 154. 
64 Tulloch, 116, 90. 
65 Fiske, 228. 
66 Tulloch, 5-6. 
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negentig, de neiging had om een elitaire en ideologisch conservatieve cultuur te 

representeren.67 

Volgens Glen Creeber zijn veel theoretici momenteel van mening dat er 

recentelijk nog maar weinig innovatief en experimenteel drama te zien is geweest. Ze 

vinden zelfs dat televisieprogramma’s een gebrek aan sociale en politieke betrokkenheid 

tonen terwijl ze die in de jaren zestig en zeventig wel hadden. Dit wijdt Creeber aan de 

videorecorder en de hedendaagse grote diversiteit aan kanalen op televisie.68 Daardoor 

heeft het publiek veel meer keus en moeten programma’s blijkbaar meer meegaan met de 

dominante ideologie. 

De televisieprogramma’s die wel controversieel durven te zijn, zijn volgens John 

Caughie geïnspireerd door het theater. Vooral naturalistisch televisiedrama wordt door 

hem aan theater gekoppeld. Over het algemeen is de invloed van het theater conservatief 

geweest. Toch denkt Caughie dat de relatie tussen televisie en theater een verklaring is 

van de reden waarom dramaproducenten graag controversieel zijn.69 Griffiths sluit zich 

volgens Tulloch aan bij deze redenering, vooral als het om auteursdrama gaat. Hij is 

namelijk van mening dat bij dit soort televisiedrama’s, net als in het theater, het ‘dealing 

with ideas’ het belangrijkste element is. Hierdoor komt televisie te balanceren tussen 

informatie en entertainment, of tussen kunst en commercie.70 

Dit is belangrijk omdat, zo stelt Caughie, televisieprogramma’s kunnen bijdragen 

aan de huidige geschiedenis.71 Televisiedrama is namelijk intertekstueel en kan daardoor 

steeds meer een soort gebeurtenis, een event, worden, in plaats van een tekst, aldus 

Tulloch. De programma’s zitten namelijk ingebouwd tussen andere teksten en sociale 

gebeurtenissen, en juist daardoor kan het een dergelijke functie aannemen.72  

Wanneer televisieprogramma’s inderdaad de functie aannemen van een event, dan 

kan de kijker deze gebruiken om zijn/haar eigen sociale identiteit te bevestigen. Dit kan 

de geschiedenis veranderen, beweert Caughie, doordat deze herbevestiging van de sociale 
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identiteit kan zorgen voor een groei van solidariteit onder minderheden.73 Dit laat zien 

hoe belangrijk de actualiteit is binnen het medium televisie. Want alleen hierdoor kan 

televisie een sociale en institutionele gebeurtenis zijn. 

Zo haalt Tulloch onder meer de dramaseries FLAME TREES en THE LAST PLACE ON 

EARTH aan, welke volgens hem onderdeel waren van een proces van ideologische 

reproductie en het creëren van een mythe die ‘Britishness’ moesten reconstrueren. Deze 

mythe wordt niet alleen gecreëerd door de schrijver. Juist niet, zegt Griffiths volgens 

Tulloch. Alles wat wordt geschreven behoort uiteindelijk tot de producent.74 Dit is 

misschien wel waar, de producent heeft immers het laatste woord. Toch betekent dit niet 

dat de mening van de schrijver er meteen niets meer toe doet. 

 Overigens, zo voegt Tulloch toe in navolging van Griffiths, kan televisie een meer 

(her)opvoedende functie hebben dan een geschiedenisboek door haar bereik. Boeken 

bereiken nu eenmaal lang niet zoveel publiek als televisie.75 

 

2.7 Productie 

 

Zoals in de vorige paragraaf ook werd aangehaald, is de productie de plek waar de 

betekenis in een mediaproduct wordt gelegd. Dat die betekenis later binnen een 

intertekstuele omgeving moet worden ontcijferd betekent dat de betekenisgeving niet 

eenduidig kan zijn. Toch is de invloed tijdens het productieproces, zeker in het kader van 

dit specifieke onderzoek, van belang. In deze paragraaf zal ik, wederom aan de hand van 

theorieën van Tulloch, dieper op dit gedeelte van de media ingaan. 

 In 1979 constateerde David Edgar volgens Tulloch dat revolutionaire artiesten in 

verschillende periodes in de geschiedenis ook verschillende manieren aangrepen om de 

maatschappij weer te geven of te becommentariëren. Volgens Edgar is er alleen wel een 

klein probleem wanneer televisie radicale ideeën wil verspreiden onder een 

massapubliek, namelijk dat de tv vaak in de huiskamer staat, ‘de plek waar mensen op 

hun minst kritisch zijn’. Dit wordt versterkt doordat programma’s in een vertrouwd 
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schema worden uitgezonden. Hierdoor wordt de reactie van het publiek nog passiever 

gemaakt, denkt Edgar. Daarnaast identificeert het publiek zich vaak met één personage en 

wordt de blik daardoor wat eenzijdig. Ook wordt televisiekijken als vrijetijdsbesteding 

gezien, en dus niet als iets waarbij een kritische opstelling wordt verwacht.76 

 Edgar zou dan ook graag nieuwe vormen zien, zegt Tulloch. Het hoeft niet zo ver 

te gaan als de vervreemding van Bertolt Brecht, maar hij zou wel graag het publiek wat 

meer provoceren tot nadenken door te verrassen en shockeren met beelden. Vooral voor 

het massapubliek van televisie hoopt hij dat een soort Brechtiaanse methode, de techniek 

van ‘shock and disruption’, wordt gebruikt zodat een oprechte dynamiek wordt gevonden 

tussen de oppervlakte en de essentie van de maatschappij.77 

Dennis Potter – op 59-jarige leeftijd overleden in 1994 – gebruikte dergelijke 

vervreemding soms in zijn werk. Hij wilde het publiek af en toe flink wakker schudden, 

blijkend uit het volgende citaat: 

 

“The best naturalist of realist drama (…) breaks out of [televisions] cozy habit by the 

vigor, clarity, originality and depth of its perceptions of a more comprehensive reality. 

The best non-naturalist drama, in its very structure, disorientates the viewer smack in the 

middle of the orientation process which television perpetually uses. (…) It shows the 

frame in the picture when most television is showing the picture in the frame.” 78 

 

Om dergelijke kritiek te kunnen tonen in televisiedrama, denkt John McGrath volgens 

Tulloch dat televisieschrijvers een connectie zouden moeten houden met het theater. 

Theater vraagt namelijk vaak om een actief publiek en gaat niet mee met de dominante 

cultuur waarin drama wordt gedegradeerd tot ‘entertainment’. Ze legt juist de nadruk op 

de maatschappelijke invloed en effectiviteit van drama.79 

 McGrath benadrukt ook dat er lang niet voor alle schrijvers overal plek is. Het 

hangt ontzettend van de organisatie af of een schrijver wel of niet kan doen wat hij/zij 

wil, zeker als het een min of meer radicale schrijver is.80 Alan Ball had waarschijnlijk 
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voor geen enkel ander kanaal dan HBO zoveel vrijheid gehad voor het ontwikkelen, 

schrijven en regisseren van SIX FEET UNDER. 

 Ondanks dergelijke vrijheden, blijft televisiedrama altijd een collectief product, 

zelfs wanneer het wordt geproduceerd door een klein en onafhankelijk productiebedrijf.81 

In de verschillende stadia van productie gaan er namelijk altijd verschillende discoursen 

overheen, die van de ‘controleurs’ en die van de artiesten.82 Maar zou dit betekenen dat er 

echt nooit iets vernieuwends kan worden geproduceerd? Jane Feuer zegt er het volgende 

over: 

 

“Given the structure of the American broadcasting industry … a child could come to the 

conclusion that innovative programs are not likely to emerge from it. But such a 

simplistic conclusion is misleading, even in the industry’s own terms. For just as the 

system demands the repetition of previously successful formats, it also reproduces itself 

on the basis of constant novelty and innovation.” 83 

 

Glen Creeber is ook niet pessimistisch ingesteld en ziet ruimte voor vernieuwing. Hij 

vindt niet dat het merendeel van hedendaags televisiedrama politiek en esthetisch 

conservatief is. Volgens hem zal er juist altijd drama blijven dat traditionele vertelwijzen 

en ideologische verwachtingen in een kritisch daglicht stelt.84 

Niets is dus uitgesloten, ook al wordt de productie van alle kanten beïnvloed door 

verschillende discoursen. Het systeem vraagt uiteindelijk ook om vernieuwing en daar 

heeft de mediawereld op te antwoorden. Belangrijk hierbij is, zoals Selig volgens Tulloch 

opmerkt, dat progressief televisiedrama goed moet worden geprogrammeerd. Daar hangt 

namelijk vanaf welk publiek er wordt bereikt. Vaak wordt kwaliteitsdrama uitgezonden 

op een moment waarop voornamelijk kwaliteitspubliek televisie kijkt. De meer liberale 

en beschaafde kijker dus, die waarschijnlijk überhaupt een dergelijk programma zou 

bekijken. De serie gaat dan aan het massapubliek voorbij. En dit terwijl de methode van 

‘strategic penetration’ juist dit massapubliek zou moeten bereiken.85 
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2.8 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk is uiteen gezet wat Cultural Studies inhoudt en hoe er binnen deze 

academische discipline wordt omgegaan met begrippen als mythe, discours en ideologie. 

De basis van Cultural Sudies is dat een mediatekst wordt gezien als een plek waar 

‘gevochten’ wordt om een betekenis. Over het algemeen stuurt de structuur van de tekst 

aan op het representeren van de dominante ideologie, maar vaak zijn er ook tegenstrijdige 

discoursen te vinden die deze controle afzwakken. Dit is noodzakelijk om ook mensen 

aan te kunnen spreken die de dominante ideologie niet aanhangen. 

 Belangrijk hierbij is het besef dat een discours niet alleen een product van cultuur 

is, maar ook, zeker in een geïndustrialiseerde maatschappij, een product van die 

maatschappij en de onderlinge politieke verhoudingen in die maatschappij. Een discours 

komt dan ook voort uit een bepaalde sociale en politieke arena. Waar een mediaproduct 

vandaan komt bepaalt dus welke betekenis erin wordt gelegd. 

Deze betekenis wordt volgens Tulloch altijd heel bewust in mediaproducten 

verwerkt. Communicatiemedia lijken misschien natuurlijk en transparant, maar dat zijn 

ze absoluut niet. Er wordt altijd een betekenis, een mythe – de manier waarop een cultuur 

over iets denkt – weergegeven en die mythe ontstaat niet zomaar. De auteur en de context 

bepalen wat die mythe is. Uiteindelijk is het de lezer die uit de verschillende betekenissen 

iets zoekt wat hem aanspreekt. 

 Tulloch onderscheidt een officieel, alternatief en tegenstrijdig discours. Hij 

constateert dat in televisieseries vaak sprake is van een officieel discours, om een 

massapubliek aan te kunnen spreken. Creeber gaf aan dat serials meer ruimte bieden voor 

een alternatief discours. Auteursdrama is volgens Tulloch het meest geschikt voor 

alternatieve of zelfs tegenstrijdige discoursen. 

Volgens Glen Creeber zijn veel theoretici van mening dat er recentelijk nog maar 

weinig innovatief en experimenteel drama te zien is geweest. Naar mijn idee is SIX FEET 

UNDER hierop een uitzondering. De serie lijkt af te wijken van de dominante ideologie 

doordat ze de Amerikaanse samenleving een stuk realistischer portretteert. Tast SIX FEET 

UNDER hiermee de representatie van de American Dream aan? Dit onderzoek zal uitwijzen 
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of dit het geval is. Daarvoor wordt in het volgende hoofdstuk eerst getracht het begrip 

van de American Dream te definiëren aan de hand van een aantal thema’s. 
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3 De American Dream 

 

The American Dream that we were all raised on is a simple but powerful one – if you 

work hard and play by the rules you should be given a chance to go as far as your  

God-given ability will take you  

– Voormalig president Bill Clinton.86 

 

3.1 Inleiding 

 

Er is veel geschreven over de American Dream, toch blijft het een moeilijk te definiëren 

begrip. In veel boeken waarin de term naar voren komt worden wel kenmerken genoemd, 

maar er wordt geen poging gedaan tot het vormen van een definitie. Zelfs wanneer het 

begrip in de titel voorkomt en er films, televisieseries of boeken worden geanalyseerd op 

de representatie ervan, ontbreekt er vaak een definitie. Men gaat er blijkbaar vanuit dat de 

lezer weet wat het is.  

Jim Cullen bevestigt dit vermoeden in zijn boek The American Dream: A Short 

History of an Idea That Shaped a Nation. Daarin beaamt hij dat geen van de boeken die 

hij heeft gelezen een definitie bevat van de American Dream of een beschrijving van de 

herkomst van dit begrip. Haar betekenis wordt als vanzelfsprekend gezien. Volgens 

Cullen is de hedendaagse invulling van de American Dream dat je in de Verenigde Staten 

alles kunt bereiken als je het maar graag genoeg wilt.87  

De term American Dream wordt te pas en te onpas gebruikt en wereldwijd weet 

iedereen wel een beetje wat het inhoudt. Cullen wijdt dit deels aan de massamedia, 

waarin de American Dream min of meer tot het nationale motto van de Verenigde Staten 

is gebombardeerd – hier kom ik later in dit hoofstuk uitgebreid op terug. Het lijkt 

misschien een relatief nieuw begrip te zijn, maar het ontstaan van de American Dream is 
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volgens Cullen veel verder terug in de geschiedenis van de Verenigde Staten te traceren. 

Zelfs nu we in een tijd leven waarin de nationale identiteit wat onzeker is, blijft de 

American Dream een duidelijk aanwezig element binnen deze nationaliteit.88 

Volgens Robert Fossum en John Roth was de historicus James Truslow Adams 

een van de eersten die een poging deed tot een definitie van de term. In The Epic of 

America (1931) beschreef Adams het als “that dream of a land in which life should be 

better and richer and fuller for every man”. Hij vond Amerika niet alleen het thuis van de 

droom, het land was de droom.89 Dit klinkt natuurlijk allemaal mooi, maar wat betekenen 

“better and richer and fuller” eigenlijk? Dat is voor iedereen anders en hangt niet alleen 

van de persoon af, maar ook van de tijd.90 

Cullen waarschuwt dan ook dat de American Dream niet eenduidig te definiëren 

is. Dat is volgens hem ook juist waar de term haar ‘mythische kracht’ aan te danken 

heeft. Er is niet één American Dream.91 Fossum en Roth beamen de veelzijdigheid en 

zeggen dat de American Dream is opgebouwd uit meerdere dromen. Nooit is een van die 

dromen dominant geweest binnen de Amerikaanse samenleving. Het nationale motto – E 

Pluribus Unum – wordt hierdoor in stand gehouden, aangezien de American Dream 

zowel de eenheid als de diversiteit van de Amerikaanse maatschappij weergeeft.92 

Jennifer Hochschild merkt naar aanleiding hiervan op dat de American Dream, net als 

alle andere dromen, op meer manieren vertaald kan worden dan dat er vertalers zijn.93  

Ook Fossum en Roth menen dat de term door iedereen anders wordt gedefinieerd. 

Sommigen vinden het überhaupt een fabeltje. Voor anderen is het slechts een excuus voor 

een exclusieve en dure levenswijze. Weer een andere groep ziet er een unieke set van 

sociale en morele idealen in.94 

Cullen doet in zijn boek een poging verschillende variaties van de American 

Dream te beschrijven. Hierbij gaat hij in op haar oorsprong, de veranderingen door de 

geschiedenis heen en haar voortdurende relevantie binnen de Amerikaanse samenleving. 

Mede aan de hand van zijn boek worden in dit hoofdstuk verschillende aspecten van de 

                                                 
88 Cullen, 5-6. 
89 Robert H. Fossum en John K. Roth, The American Dream (South Shields: Peterson Printers, 1981): 6. 
90 Cullen, 7. 
91 Ibidem, 7. 
92 Fossum en Roth, 6. 
93 Hochschild, 250. 



 36 

American Dream besproken. Naast Cullen worden ook andere theoretici aangehaald, om 

een breed beeld te schetsen van de American Dream en haar elementen. Verder zal in dit 

hoofdstuk kritiek op de American Dream naar voren komen.  

Drie paragrafen zijn vervolgens volledig gewijd aan de representatie van de 

American Dream in de beeldende media. In het bijzonder de mainstream Hollywood film, 

de sitcom en televisiereclame komen aan bod, aangezien na literatuuronderzoek bleek dat 

binnen deze categorieën de American Dream het meest duidelijk naar voren is gekomen. 

Uiteraard komt dit uitgebreider ter sprake in de betreffende paragrafen. Ter afsluiting van 

dit hoofdstuk wordt aan de hand van de besproken theoretici bekeken waar de toekomst 

van de American Dream ligt. 

 

3.2 Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring 

 

Cullen legt een groot deel van de ontstaansgeschiedenis van de American Dream bij de 

Declaration of Independence, oftewel de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, van 

4 juli 1776. Zelfs nu, meer dan driehonderd jaar later, staat de zin “life, liberty, and the 

pursuit of happiness” in het geheugen van veel Amerikanen gegrift en de 

Onafhankelijkheidsverklaring ligt dan volgens Cullen ook aan de basis van de American 

Dream.95 Fossum en Roth trekken dezelfde conclusie over de openingszin van de tweede 

paragraaf van de Onafhankelijkheidsverklaring.96 Daarin staat het volgende: 

 

“We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are 

endowed by their Creator, with certain unalienable Rights, that among these are Life, 

Liberty, and the Pursuit of Happiness.” 97 

 

In deze woorden legt Cullen niet alleen de basis van de American Dream, maar ook de 

basis van burgerrechtenbewegingen die een einde maakten aan bijvoorbeeld de slavernij. 

De Onafhankelijkheidsverklaring heeft blijvende invloed gehad op de ontwikkelingen 
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van de Verenigde Staten. Vooral de “pursuit of happiness” refereert aan de invulling van 

de American Dream. Geluk wordt hierdoor benaderd als een concreet en realiseerbaar 

object.98 

 Toch kan deze belofte van geluk voor iedereen iets anders inhouden. Abraham 

Lincoln was zich in 1864 ook al bewust van de verschillende betekenissen die één woord 

kan hebben. Hij zei toen: “We all declare for liberty, but using the same word we do not 

all mean the same thing.” Fossum en Roth zien dan ook in dat “life, liberty, and the 

pursuit of happiness” nog steeds geen eenduidige definitie van de American Dream 

oplevert. Wat vrijheid is voor de een, kan namelijk het tegenovergestelde betekenen voor 

een ander. En het geluk van een individu kan ervoor zorgen dat een ander juist wordt 

beroofd van het leven zelf. Fossum en Roth noemen hierbij het voorbeeld van abortus.99 

 In de tijd dat de Onafhankelijkheidsverklaring werd opgesteld realiseerden de 

zogenaamde Founding Fathers zich dat het bereiken van hun droom misschien een aanzet 

kon zijn voor anderen om eigen dromen achterna te gaan. De Founding Fathers wilden 

van Amerika een republiek maken. Zij waren het niet eens met het feit dat geboorte 

binnen een bepaalde familie bepaalde of iemand wel of niet aan de macht kwam. Toch 

wilden ze ook niet dat een willekeurige persoon zichzelf een machtige positie zou 

verwerven door het verkondigen van een paar populaire standpunten. Ze wilden een 

natuurlijke aristocratie: mensen met de juiste talenten en verdiensten moesten het recht 

verdienen om het volk te representeren.100 

 Destijds betekende dit echter wel wat anders dan tegenwoordig, zegt Cullen. In de 

Onafhankelijkheidsverklaring stond dan wel “all men are created equal”, maar daar 

bedoelden de schrijvers van het document ook echt alleen maar mannen mee, en dan ook 

nog alleen ‘beschaafde’, blanke mannen. Dit voorkwam echter niet dat ook slaven en 

vrouwen hun eigen, alternatieve American Dreams ontwikkelden. Ondanks de onderlinge 

verschillen kwamen bij al deze groepen, blanke mannen, slaven en vrouwen, hun dromen 

voort uit een gedeeld vertrouwen in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring.101 
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 Mede hierdoor blijft de Onafhankelijkheidsverklaring dan ook de voorloper van 

de American Dream. De term “equal” is hierbij van belang en uiteraard ook de rechten 

van elke Amerikaan op “Life, liberty, and the pursuit of happiness”. Maar elke 

Amerikaan vult deze rechten weer anders in. Toch zijn in de geschiedenis een viertal 

elementen te ontdekken. Deze worden in de volgende paragraaf besproken. 

 

3.3 De vier elementen van de American Dream 

 

Er is veel geschreven over de American Dream, maar zoals in de inleiding van dit 

hoofdstuk al bleek, betekent dat niet meteen dat er ook een definitie van het begrip wordt 

gegeven. Sommige theoretici doen wel een poging, maar nooit lijken hiermee echt alle 

aspecten van de American Dream naar voren te komen. Na literatuuronderzoek blijkt dat 

een eenduidige definitie in dit geval inderdaad niet te vormen is. Wel zijn er een viertal 

elementen te ontdekken die steeds weer terugkomen: gelijkheid, een nieuw begin, 

stijgende mobiliteit en de kust. In deze paragraaf worden deze vier elementen stuk voor 

stuk besproken. 

 

3.3.1 Gelijkheid 

 

Al in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring werd het begrip “equal” genoemd 

als streven. Tijdens haar formatie wilden de machthebbers binnen de Verenigde Staten 

het klassensysteem van Engeland dan ook van de hand wijzen en het vervangen door een 

nieuw systeem. Dit moest een systeem zijn waarin alle individuen de mogelijkheid 

hadden om welvaart te verkrijgen en naar aanleiding van hun talenten en ambities op te 

klimmen binnen de maatschappij. Dit nationale concept werd later benoemd als een 

essentieel element van de American Dream. Met de jaren werd deze in principe ook 

toegankelijk voor zwarten en vrouwen, maar dat is niet altijd zo geweest.102 
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Cullen beschrijft het geval van Frederick Douglass. Hij was een slaaf op een 

scheepswerf in Baltimore tot hij in 1838 ontsnapte. Tijdens zijn (trein)reis door het 

noorden van de Verenigde Staten, werd hij gediscrimineerd omdat hij zwart was. 

Hierdoor, zo vertelt Cullen, werd zijn wil om een volledig burgerschap te krijgen alleen 

maar groter. Het vergrootte echter ook zijn woede over het bedrog van de beloften van de 

nationale identiteit en de American Dream. Zelfs ruim honderd jaar na de Amerikaanse 

Onafhankelijkheidsverklaring, was er dus nog steeds geen sprake van gelijkheid. Cullen 

wijdt het uitblijven van deze gelijkheid aan de overtuiging waarmee veel blanke 

Amerikanen de gelijkheid van ras en geslacht leken te willen tegenhouden, met name in 

de jaren na de Amerikaanse burgeroorlog.103 

In de tussenliggende jaren zijn er stappen ondernomen om de gelijkheid van 

burgers te vergroten. Wetsbepalingen betekenden echter niet dat het in de realiteit ook 

meteen zo werkte. Ondertussen zijn we op dit gebied gelukkig wel een stuk verder dan 

honderd jaar geleden. Toch blijft de American Dream soms nog problematisch en niet 

voor iedereen even toegankelijk. Vooral vrouwen merken dat het meer een mannendroom 

is. Ondanks dat zijn er in de geschiedenis uiteraard ook vrouwen geweest die de 

American Dream nastreefden. Vooral zwarte vrouwen, die historisch gezien het meest 

zijn benadeeld van iedereen, hebben een cruciale rol gespeeld in het uitbreiden van het 

kader van de Dream wat betreft geslacht en ras. Cullen noemt Oprah Winfrey als het 

ultieme voorbeeld van een self-made woman die op kracht van haar eigen mythologie een 

succesvol media imperium heeft gebouwd.104  

Hier is in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw wel een 

burgerrechtenbeweging aan vooraf gegaan. Martin Luther King was hiervan de meest 

toonaangevende persoon. Hij streefde de “American Dream of Equality” na, zegt Cullen. 

Slavernij was al lange tijd verboden en moest nu vervangen worden door vrijheid. 

Segregatie bestond immers nog altijd, en de enige manier om hier een einde aan te 

maken, was door gelijkheid.105 
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De American Dream was een vast onderdeel binnen de speeches van King. Hij 

gebruikte de term in het kader van de gelijkheid, waarnaar hij streefde. In 1961 zei hij 

bijvoorbeeld het volgende: 

 

“We are simply seeking to bring into full realization the American Dream – a dream yet 

unfulfilled. A dream of equality of opportunity, of privilege and property widely 

distributed; a dream of a land where men no longer argue that the color of a man’s skin 

determines the content of his character.” 106 

 

King geloofde dat “all men are created equal.” Cullen meent echter dat alleen vrijheid 

niet genoeg is om deze gelijkheid te verkrijgen. Ook de belofte dat iedereen gelijke 

kansen heeft is volgens Cullen nog niet geloofwaardig. Om de “Dream of Equality” 

levend te kunnen houden, zijn alleen beloftes op het gebied van gelijkheid niet genoeg.107 

Wat Cullen hiermee bedoelt is dat er wettelijk kan zijn vastgelegd dat iedereen gelijk 

behandeld moet worden, maar in de realiteit wordt dit lang niet altijd nageleefd. Toch 

gelooft Amerika graag dat al haar burgers gelijke kansen hebben en dit is dan ook een 

essentieel element van de American Dream. 

 

3.3.2 Een nieuw begin 

 

“In the beginning,” schreef John Locke, “all the world was America.” 108 Locke zag 

Amerika als de nieuwe wereld waarin alles kon gebeuren. Amerikanen hebben dan ook 

een volhardend geloof in new beginnings, ofwel het maken van een nieuw begin. In het 

boek van Cullen komt dit niet echt naar voren, maar in dat van Fossum en Roth wel. 

Anderen noemen de Amerikanen naïef doordat ze geloven dat ze daadwerkelijk compleet 

opnieuw zouden kunnen beginnen. Fossum en Roth zien de positieve instelling van 

Amerikanen liever als optimisme. Dit is volgens hen precies de reden waarom de 

American Dream in de Verenigde Staten zo is aangeslagen. Het houdt de hoop van 
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Amerikanen hoog. Door dit gevoel van hoop en optimisme hebben Amerikanen altijd een 

gevoel gehad dat ze het grootste succes nog tegoed hebben.109 

Historisch gezien is het motief van een nieuw begin natuurlijk ook bij uitstek van 

toepassing op de Verenigde Staten, zoals Fossum en Roth terecht opmerken. De 

immigranten hadden immers een beeld van Amerika als zijnde de ‘New World’. Jonathan 

Edwards zei in 1742 zelfs dat “the glorious work of God, so renew the world of mankind 

(…) will begin in America”. Wat zij toen al droomden lag aan de basis van de invulling 

van de American Dream in het heden.110 

De eerste immigranten waren afkomstig uit verschillende windstreken en brachten 

diverse overtuigingen met zich mee. Ze waren het dan ook niet in alles met elkaar eens, 

maar er was een ding dat ze met elkaar gemeen hadden: de hoop dat het onontgonnen, 

maagdelijke Amerika ze zou voorzien van een nieuwe start. Zij waren een nieuwe Adam; 

Amerika een nieuw Hof van Eden.111 

Tijdens de Revolutie zette de trend van opnieuw beginnen door, toen de 

Amerikanen hun onafhankelijkheid wonnen en daarmee de mogelijkheid kregen om een 

eigen overheidssysteem op te zetten. In 1788 resulteerde dit in de Grondwet, welke 

samen met de Onafhankelijkheidsverklaring nog steeds het fundament vormt van de 

eenheid binnen de American Dream. Deze eenheid is er echter alleen in een soort 

overkoepelende vorm, want daarbinnen is de invulling van de term, zoals al eerder in dit 

hoofdstuk naar voren kwam, behoorlijk divers.112 

Het principe van opnieuw beginnen is direct terug te vinden in de Grondwet. 

Fossum en Roth besluiten hun hoofdstuk hierover daarom met een quote uit dit document 

en ik volg hen hierin. De Grondwet van de Verenigde Staten moedigt aan dat: 

 

“We the People of the United States (…) to form a more perfect Union, establish Justice, 

insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general 

Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity.” 113 
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3.3.3 Stijgende mobiliteit 

 

Zoals bleek in paragraaf 3.2 kan de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring worden 

gezien als de voorloper van de American Dream. Maar tussen dat ene abstracte document 

en de huidige realiteit zitten talloze variaties van het bereik van happiness, ofwel geluk. 

Hiervoor kwamen al gelijkheid en een nieuw begin aan bod. Een ander element is 

volgens Cullen de stijgende mobiliteit, oftewel het behalen van commercieel succes. 

Volgens het idee van de American Dream zou dit voor iedereen bereikbaar moeten zijn: 

“Anyone can get ahead,” zegt Cullen.114 

Dit was waarschijnlijk ook de reden dat Andrew Jackson, de zevende president 

van de Verenigde Staten (van 1829 tot 1837), zo populair was. Hij was de ultieme 

belichaming van de American Dream. Hij kwam uit een arm gezin, maar was op eigen 

kracht en door sterke wil dat milieu ontstegen en had zijn succes afgedwongen. Hij was 

een typische self-made man en dat was precies wat Amerika wilde uitstralen, namelijk dat 

zij een land was waarin iedereen het eigen lot kan bepalen.115 

Ook Abraham Lincoln was een voorstander van dit beeld van Amerika. Al lang 

voor zijn presidentschap van 1861 tot 1865, zei Lincoln dat hij het mooi vond dat 

wanneer iemand in de Verenigde Staten een wil had, er ook een weg te vinden moest zijn. 

Lincoln was dan ook een voorstander van de gedachte dat als je ergens in wilde slagen, 

dat dan vertrouwen in jezelf het belangrijkst was.116  

Tijdens zijn ambtstermijn als president was het door de Amerikaanse 

burgeroorlog echter niet gemakkelijk om de American Dream te blijven aanprijzen. De 

oorlog zorgde enerzijds voor een opleving van de “American Dream of Upward 

Mobility”, doordat het een mooie belofte was voor erna. Anderzijds ging Lincoln zelf 

anders tegen dit onderdeel van de American Dream aankijken door de oorlog. Hij werd 

namelijk steeds sceptischer over deze beloften en durfde er niet meer zo positief over te 

zijn als Benjamin Franklin was toen hij als een van de Founding Fathers de Amerikaanse 

                                                 
114 Cullen, 59-60. 
115 Ibidem, 69-70. 
116 Ibidem, 79. 



 43 

Onafhankelijkheidsverklaring opstelde. De mogelijkheid om het eigen noodlot te 

beïnvloeden werd niet meer als vanzelfsprekend gezien.117 

Toch leefde de droom van de stijgende mobiliteit voort. Nog jaren later probeert 

Amerika zichzelf te propaganderen als het land waar alles mogelijk is en waar men de 

eigen toekomst in de hand heeft. Cullen merkt op dat dit optimisme echter ook een 

keerzijde heeft, namelijk dat mensen die geen succes hebben, daar zelf de schuld van 

krijgen.118 

 

3.3.4 De kust 

 

Het doel van de American Dream is altijd geweest om met meer te eindigen dan waarmee 

je bent begonnen. Maar dit hoeft niet altijd om iets materieels te gaan. Cullen noemt 

namelijk ook de kust als een van de American Dreams. Überhaupt is de invulling van de 

American Dream vaak gebonden aan een bepaalde regio. Zo kwam de droom van 

gelijkheid vooral vanuit het zuiden van de Verenigde Staten, terwijl de droom van 

stijgende mobiliteit met name vanuit de Midwest kwam. Maar het ultieme ideaal, dat is 

Californië: “the dream of the Coast”.119 

De trek naar Californië werd in 1838 explosief aangewakkerd door de gold rush. 

Er was goud gevonden in Californië en dit zorgde voor een stroom aan gelukzoekers 

vanuit Amerika en het buitenland. Ook was een groot gedeelte van de staat erg geschikt 

voor boeren. Maar wat vooral nationaal tot de verbeelding sprak, was het idee van easy 

living dat men had over Californië. Het werd het Middellandse-Zeegebied van de 

Verenigde Staten. Cullen zegt dat dit ook wel de California Dream werd genoemd.120 

Begin twintigste eeuw werd daar een factor aan toegevoegd vanuit de film 

business: Hollywood. Deze wijk werd in 1910 bij Los Angeles getrokken en vanaf dat 

moment kreeg het een voorbeeldfunctie voor het beeld van de American Dream. Vooral 

de levensstijl van sommige filmsterren sprak tot de verbeelding van menig Amerikaan. 
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Douglas Fairbanks en Mary Pickford waren hier het eerste voorbeeld van. Het echtpaar 

leefde de American Dream.121  

De droom van de kust was echter lang niet altijd een realiseerbaar begrip. “We 

never reach the Coast we think we see,” zegt Cullen.122 Toch gaan we door met dromen 

en dat is precies wat de American Dream Amerikaans maakt. 

 

“What makes the American Dream American is not that our dreams are any better, worse, 

or more interesting than anyone else’s, but that we live in a country constituted of dreams 

whose very justification continues to rest on it being a place where one can, for better and 

worse, pursue distant goals.” 123 

 

Hierdoor zou je kunnen denken, aldus Cullen, dat de geschiedenis niet van belang wordt 

geacht in Amerika. De toekomst is immers waarover wordt gedroomd. Cullen noemt 

echter, in navolging van de overleden historicus en sociaal criticus Christopher Lasch, de 

geschiedenis essentieel voor het behouden van een gevoel van hoop en daarmee een 

cruciaal onderdeel van de American Dream.124 

 Fossum en Roth zien de trek naar het westen als een mogelijkheid om afstand te 

doen van het verleden. Het westen van Amerika moedigde daardoor bij bewoners uit het 

oosten van het land een geloof in onafhankelijkheid en vrije wil aan.125 Benshoff en 

Griffin beamen dat men alles kon achterlaten om aan de westkust een nieuw leven op te 

bouwen. In de negentiende eeuw, toen het land steeds verder westwaarts uitbreidde, was 

Amerika volgens hen het land van de oneindige nieuwe mogelijkheden. Als een man had 

gefaald op de plek waar hij was, kon hij zijn spullen pakken en verder naar het westen 

verhuizen om daar met een schone lei te beginnen.126 

Daarnaast waren boeren op de Texaanse prairie wanhopig op zoek naar een markt 

voor hun vee, in de nasleep van de Amerikaanse Burgeroorlog. Terwijl de spoorlijnen 

langzaamaan via Kansas richting Californië werden aangelegd, dreven de boeren hun 

                                                 
121 Cullen, 173, 176. 
122 Ibidem, 182. 
123 Ibidem, 182. 
124 Ibidem, 184. 
125 Fossum en Roth, 18. 
126 Benshoff en Griffin, 162. 



 45 

kuddes omhoog langs het duizend mijl lange spoor naar nieuwe dorpjes als Abilene en 

Dodge City. Dit beeld leidde tot het ontstaan van een mythe rondom het figuur van de 

cowboy; een vrije geest die van niets afhankelijk was behalve zijn paard, pistool en zijn 

mannelijkheid. Roland Barthes omschrijft een mythe als een verhaal dat steeds opnieuw 

wordt verteld en daardoor in het dagelijks leven steeds meer als vanzelfsprekend werden 

beschouwd.127 Dit is precies wat er gebeurde met de cowboy en het westen. Mensen 

hoorden er verhalen over en vormden zich aan de hand daarvan een bepaald beeld. 

 Een gevolg van de trek naar het westen en de verovering van nieuw land, was het 

ontstaan van de mythe over het westen van de Verenigde Staten. In de literatuur kwam 

het westen al rond 1900 als thema steeds vaker naar voren. Later zorgde het ook voor de 

opkomst van een bijpassend filmgenre: de Western. Tussen 1910 en 1960 was dit het 

meest populaire genre in de Amerikaanse en Europese cinema. Haar populariteit was een 

belangrijke factor in het bereiken van de machtpositie van Hollywood binnen de globale 

filmmarkt.128 

 Ook op televisie werd de Western een populair genre. In Who Shot the Sheriff? 

The Rise and Fall of the Television Western schrijft J. Fred MacDonald dat de 

televisiewestern kwam opzetten toen de eerste tv-toestellen de huiskamers in kwamen na 

de Tweede Wereldoorlog. De Western bevatte een klassieke formule die elk publiek 

herkende: een cowboy, pionier of sheriff die op de rand van de beschaafde wereld 

woonde. In dit negentiende-eeuwse grensgebied, met aan de andere kant het ‘wilde 

westen’, moest de beginnende Amerikaanse maatschappij tegenslagen overwinnen om 

een leven op te kunnen bouwen. Helden en pistolen, paarden, vee, bandieten en indianen; 

het werden vertrouwde ingrediënten.129 

 De meeste Westerns werden destijds geproduceerd volgens een klassieke formule 

en geïnspireerd door fantasievolle veronderstellingen van het historische westen. Ironisch 

genoeg was het westen eigenlijk niets meer dan een geografische regio die in korte tijd 

was verkend en overwonnen. Toch hadden de Amerikanen een zwak voor deze regio. 
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Voor een land dat was opgebouwd door immigranten die droomden van persoonlijke 

verbetering, betekende het Westen weer een nieuwe start en een laatste kans om dromen 

waar te maken.130 

Zowel in de bioscoop als op televisie had het genre echter niet het eeuwige leven, 

aangezien het succes van de Western was verbonden met de aantrekkingskracht van het 

westen en die duurde nu eenmaal niet eeuwig. Uiteindelijk werd het westen gewoon een 

deel van Amerika in plaats van een ‘wild’ grensgebied vol met cowboys en Indianen. 

Tegen de jaren zeventig sprak de Western dan ook steeds minder mensen nog echt aan en 

begin jaren tachtig was er helemaal geen publiek meer voor.131 “The appeal cannot last 

forever (…) since the West definitely has been won, the cowboy must someday fade,” zegt 

Northrop Frye.132 Ook President Ronald Reagan zag in dat het genre niet het eeuwige 

leven kon hebben: “No one seemed to believe in the West anymore.” 133 

Het westen van de Verenigde Staten was een populaire mythe in literatuur en film, 

en later ook op televisie. Maar toen het westen eenmaal was veroverd verwaterde deze 

mythe. In tegenstelling tot het westen, bleef de American Dream wel populair in de 

Amerikaanse media. Hier kom ik later dit hoofdstuk uitgebreid op terug. Nu is eerst 

noodzakelijk te bekijken wat de zwakke plekken zijn van de American Dream. Want 

natuurlijk wordt met dit begrip een hoopvolle gedachte gepropagandeerd, maar hoe 

kijken critici hier tegenaan? 

 

3.4 Zwakke plekken 

 

Niet iedereen vindt de American Dream een realistisch gegeven. Ook Jennifer 

Hochschild is redelijk kritisch. In het boek Facing up to the American Dream doet zij net 

als Cullen, Fossum en Roth een poging tot het definiëren van deze droom. Maar naast een 

beschrijving legt ze ook de nadruk op de beperkingen en minder goede kanten van de 

American Dream. 
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Het is al eerder naar voren gekomen in dit hoofdstuk, dat een van de beloftes van 

de American Dream is dat iedereen op een gelijkwaardig niveau kan deelnemen aan de 

maatschappij en altijd opnieuw kan beginnen. Het is een mooie fantasie, maar zo werkt 

de wereld niet. Hochschild denkt dat wanneer teveel mensen dit persoonlijk ondervinden, 

dit kan resulteren in een afname van de aantrekkingskracht van en het geloof in de 

American Dream.134 

Volgens Hochschild is een mogelijk gevolg van het besef dat succes moeilijker te 

bereiken is, dat de burger wordt aangezet meer competitief te werk gaan. Individueel – en 

materieel – succes wordt dan dus belangrijker. Succesvol zijn is iets wat centraal staat in 

het zelfbeeld van Amerikanen. Mislukking van henzelf of een ander herinnert hen eraan 

dat een droom altijd slechts een droom zou kunnen zijn en niet de realiteit. Binnen de 

American Dream is er ook geen buffer om dergelijke mislukkingen op te vangen. En het 

falen wordt nog zwaarder doordat een van de beloftes van de American Dream volgens 

Hochschild luidt dat succes voortkomt uit acties en eigenschappen die men zelf onder 

controle heeft. Deze nadruk op het individu vindt Hochschild een grote tekortkoming van 

de American Dream.135  

Toch denkt ze dat de American Dream helemaal niet zo individualistisch hoeft te 

zijn, aangezien men net zo goed kan dromen van succes voor zijn hele familie of de hele 

gemeenschap als voor zichzelf. Toch is de Dream over het algemeen een individueel 

gegeven. Dat betekent dat iedereen zijn eigen American Dream heeft, maar het blijft een 

feit dat niet iedereen ook precies die ene droom bereikt – Hochschild beweert zelfs dat 

het systeem erop gebouwd is om sommige dromen te laten mislukken. En de American 

Dream doet niets om Amerikanen te helpen met een dergelijke tegenvaller om te gaan.136 

Sterker nog, wanneer iemand faalt, dan is het zijn/haar eigen schuld. Elke burger is 

immers verantwoordelijk voor het eigen succes.137 

Dat betekent dat wanneer een persoon niet erg welvarend is, dit volgens de 

American Dream komt door een gebrek aan doorzettingsvermogen en vastberadenheid. 

Het individu krijgt de schuld, terwijl de rol van het kapitalisme in het creëren van 
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werkloosheid en armoede over het hoofd wordt gezien. Dit aspect van de American 

Dream is volgens Benshoff en Griffin terug te vinden in de tradities van de Protestanten 

toen zij net in Amerika aankwamen. Zij waren ervan overtuigd dat wanneer iemand hard 

genoeg werkt, diegene door God zal worden beloond in dit leven en het volgende. Deze 

denkwijze is binnen het kapitalisme nog steeds terug te vinden. Individuen krijgen 

daardoor de schuld van sociale problemen, welke net zo goed kunnen zijn veroorzaakt 

door de kapitalistische ideologie.138 

Deze eigenschap is volgens Hochschild precies wat de American Dream tot een 

“briljante ideologie” maakt. Het zorgt er namelijk voor dat de aspecten van de 

maatschappij die de Dream tegenwerken onzichtbaar blijven. Ook verzekert de American 

Dream iedereen ervan iets te kunnen bereiken, maar het blijft onbenoemd wat dat bereik 

dan precies is en wanneer het genoeg is. Het is immers moeilijk om succes te definiëren. 

Juist die eigenschap is volgens Hochschild belangrijk voor het vermogen van de 

American Dream om te kunnen functioneren als de dominante ideologie binnen een grote 

en complexe maatschappij zoals die van de Verenigde Staten.139 

Een voorwaarde om de Amerikanen te doen geloven in de American Dream, is dat 

ze niet te rationeel over de toekomst moeten nadenken. Dan zouden ze de ideologie van 

de American Dream namelijk als ongeloofwaardig kunnen afdoen. Wel moeten ze een 

realistische verwachting hebben van succes. Ook moeten ze geloven dat talent en inzet 

uiteindelijk loont. Ten slotte, aldus Hochschild, moeten Amerikanen geloven dat succes 

zonder deugd eigenlijk geen echt succes is. Als Amerikanen zich niet in al deze 

componenten zouden kunnen vinden, kan dat ertoe leiden dat sommigen van hen het 

vertrouwen in de American Dream opgeven of het principe zelfs verwerpen als zijnde 

hypocriet, onmogelijk, of onaantrekkelijk.140 

Überhaupt blijven er altijd mensen die niet onvoorwaardelijk geloven in de 

American Dream. Het is nu eenmaal onmogelijk voor alle Amerikanen om hun dromen te 

bereiken en sommigen beseffen dat maar al te goed. Daarom wordt het ook de American 
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Dream genoemd. Het is een droom. Het paradoxale is echter dat dit binnen het principe 

van de American Dream wordt verdoezeld.141 

Door deze zwakke punten van de American Dream wordt dit begrip onthuld als 

zijnde een mythe. Toch blijkt later dit hoofdstuk dat de mythe van de American Dream 

nog steeds wordt gerepresenteerd in de Amerikaanse media. Maar waarom precies is de 

American Dream een mythe? In de volgende paragraaf ga ik hier dieper op in. 

 

3.5 De American Dream: een mythe? 

 

Tot zover is dit hoofdstuk een poging tot het beschrijven van de American Dream. Het 

geven van een algemene definitie is eigenlijk nog steeds onmogelijk, hoewel er in het 

verleden wel pogingen zijn gedaan. Harry Benshoff en Sean Griffin omschrijven de 

American Dream bijvoorbeeld als “de vrijheid om geluk na te streven zonder sociaal-

economische klassenbeperkingen”.142 Lawrence R. Samuel geeft “het geboorterecht van 

elke Amerikaan om succes te bereiken, geluk te realiseren, en de vruchten van de 

consumentencultuur te plukken” als definitie.143 

Beide omschrijvingen bevatten een of meer van de elementen die in voorgaande 

paragrafen zijn genoemd en ze klinken aannemelijk. Maar de American Dream wordt 

geen recht gedaan wanneer je alleen dergelijke definities zou gebruiken. Vandaar dat in 

dit hoofdstuk niet is gezocht naar een korte, eenzijdige beschrijving. In plaats daarvan 

zijn zoveel mogelijk kenmerken van de American Dream ter sprake gekomen en zijn er 

vier basiselementen geformuleerd. Aan de hand van deze elementen wordt in het 

volgende hoofdstuk de televisieserie SIX FEET UNDER geanalyseerd. Maar wat waren ook 

alweer precies de elementen? 

Allereerst is er de droom van gelijkheid. De term ‘gelijk’, equal, werd al genoemd 

in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, welke aan de basis ligt van de 

American Dream. Destijds werden nog niet alle bevolkingsgroepen hiertoe gerekend, 
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maar in de loop der jaren is er aan gewerkt om dat te verbeteren. Amerika gelooft graag 

dat ze iedereen gelijke kansen biedt, ook al is dit in de realiteit misschien nog niet 

helemaal het geval. 

Ten tweede: de droom van een nieuw begin. De eerste immigranten zagen 

Amerika als een nieuwe wereld waar ze een nieuw leven konden opbouwen. Ook 

tegenwoordig straalt Amerika dit nog steeds een beetje uit. Robert Fossum en John Roth 

noemen new beginnings dan ook terecht als een van de elementen die leiden tot 

vervulling van de American Dream. 

Het derde element hangt nauw samen met de eerste twee: de droom van stijgende 

mobiliteit. Al eerder in dit hoofdstuk haalde ik een citaat aan van John Cullen: “Anyone 

can get ahead.” 144 Iedereen kan alles bereiken en dat is precies waar dit element voor 

staat. Als je het graag genoeg wilt, dan lukt het ook. Dit onderdeel van de droom moedigt 

mensen aan te streven naar persoonlijke en materiële vooruitgang. 

Het vierde en laatste element van de American Dream is meer een geografisch 

kenmerk: de droom van de kust. Zoals blijkt in paragraaf 3.3.4 gaat het hier om de 

westkust van Amerika. Vooral toen deze nog niet werd bewoond door de blanke 

immigranten, sprak de regio tot de verbeelding. Ondertussen hoort Californië al ruim 150 

jaar bij de Verenigde Staten. Toch gaat er voor veel Amerikanen nog steeds een 

bijzondere aantrekkingskracht vanuit. 

Gelijkheid, een nieuw begin, stijgende mobiliteit en de kust. Dit zijn de elementen 

die het belangrijkst zijn om de American Dream te kunnen realiseren. Maar hoe 

realistisch is het bereiken van deze droom nu eigenlijk? Zoals in de vorige paragraaf al 

bleek, is het bereiken van de American Dream lang niet voor iedereen weggelegd. In de 

realiteit krijgt niet iedereen gelijke kansen, kan niet iedereen opnieuw beginnen, is niet 

iedereen in staat zijn eigen weg naar het geluk te vinden en zien sommige Amerikanen 

nooit de west- of oostkust. 

Toch blijft de American Dream tot de verbeelding spreken en dit komt doordat het 

principe al ontzettend lang onderdeel is van de Amerikaanse samenleving. Veel 

Amerikanen groeien op met het idee dat ze alles kunnen bereiken, als ze er maar hard 

voor werken. Deze gedachte wordt van generatie op generatie overgebracht en zo in stand 
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gehouden. De American Dream is dan ook verankerd in de Amerikaanse maatschappij, 

ondanks haar zwakke plekken, die in de vorige paragraaf naar voren kwamen. Dat maakt 

van de American Dream een mythe. Maar wel een mythe die door velen graag wordt 

geloofd. Hollywood- en de televisiewereld houden deze mythe veelal in stand. In de 

volgende paragraaf komt dit uitgebreid aan bod, wanneer de representatie van de 

American Dream in de Hollywood film en op televisie wordt besproken.  

 

3.6 De American Dream in film en op televisie 

 

All entertainment has hidden meanings, revealing the nature of the culture that created it 

– Gerard Jones145 

 

In deze paragraaf komt aan bod hoe de American Dream in het verleden is 

gerepresenteerd in Hollywood en op televisie. Allereerst wordt grof geschetst hoe films 

de American Dream weergaven en hoe dit werd beïnvloed door gebeurtenissen in de 

maatschappij. Daarna wordt aandacht besteed aan de manier waarop televisie met het 

begrip omging. Binnen dit massamedium blijkt dat in het bijzonder de sitcom en 

televisiereclame zichzelf graag leenden voor een positieve representatie van de American 

Dream. 

 

3.6.1 Hollywood 

 

Een van de middelen waarmee de mythe van de American Dream de afgelopen eeuw 

mede in stand lijkt te zijn gehouden, is de mainstream film uit Hollywood. De 

Amerikaanse cultuur heeft altijd beelden geproduceerd die de kapitalistische economie 

representeren. Mainstream films doen daar volgens Harry M. Benshoff en Sean Griffin 

net zo lief aan mee. Volgens hen heeft de Amerikaanse cinema zich voornamelijk 

gefocust op de midden- en hogere klasse. Tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw 
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liet Hollywood wel zien dat er economische diversiteit bestond in de Verenigde Staten. 

Maar in plaats van de situatie te bekritiseren, lieten de films zien hoe gemakkelijk het was 

om deze gelaagdheid te ontstijgen. De films gaven daarmee een perfect voorbeeld van de 

vervulling van de American Dream.146 

Rond 1900 waren de romans van Horatio Alger, een voormalige minister van 

New England, erg populair. De verhalen in zijn boeken onderschreven de American 

Dream en hielpen het idee te verspreiden dat iedereen – of eigenlijk voornamelijk 

mannen – succesvol kon zijn in Amerika als er maar hard genoeg voor werd gewerkt. Het 

kreeg de naam “Horatio Alger mythe”. Deze term neem ik over van Benshoff en 

Griffin.147  

Zoals eerder dit hoofdstuk naar voren kwam, omschrijft Roland Barthes een 

mythe als een verhaal dat steeds opnieuw wordt verteld en daardoor in het dagelijks leven 

steeds meer als vanzelfsprekend werden beschouwd. Dat is precies wat hier gebeurde. In 

zijn romans beschreef Alger telkens weer een geschiedenis die paste binnen het plaatje 

van de American Dream. De Amerikaanse cinema, die snel uitgroeide tot wijdverspreid, 

mainstream entertainment, gebruikte deze Horatio Alger mythe volop, waardoor de 

middenklasse werd getoond als groep die rijkdom kon verkrijgen binnen het 

kapitalisme.148 

De invloed van de Horatio Alger mythe kwam overigens niet alleen in films naar 

voren. Hollywood werd zelf ook een soort belichaming van die mythe. In paragraaf 3.3.4 

kwam dat al even ter sprake, met betrekking tot de levensstijl van acteurs Douglas 

Fairbanks en Mary Pickford. Ook Benshoff en Griffin noemen de levensstijl van sterren 

en studiobazen als ultiem voorbeeld van de American Dream.149 

Begin jaren dertig bracht de Grote Depressie verandering in de klakkeloze 

overname van de Horatio Alger mythe. De American Dream bleek namelijk geen 
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realistische droom meer te zijn. Sommigen, ook filmmakers, gingen op zoek naar een 

alternatief voor het kapitalisme en verdiepten zich in het socialisme en communisme.150 

Toch bleven films die een vlucht uit de werkelijkheid boden tijdens de Grote 

Depressie erg populair. Er waren echter ook filmkijkers die het blije optimisme en de 

glamour van de films begonnen te wantrouwen. De studio’s konden niet anders dan 

hierop reageren. Voor het eerst sinds het ontstaan van de cinema begonnen mainstream 

Amerikaanse films zoals SCARFACE (1932), WILD BOYS OF THE ROAD (1933) en BABY FACE 

(1933) de levensvatbaarheid van het kapitalisme in twijfel te trekken.151 

Het pessimisme en de kritiek duurden echter niet lang. In 1934 werd namelijk de 

Hollywood Productie Code van kracht, ingevoerd door de Motion Pictures Producers and 

Distributors Association (MPPDA).152 De Code gaf aan wat wel en wat niet moreel 

acceptabel was in films. Het perspectief van de middenklasse werd daarmee hersteld en 

de Code vereiste meer optimistische verhalen. Ook maakte President Roosevelt er werk 

van om het systeem weer te geven als iets dat voor de gewone man werkte en niet tegen. 

Het herstelde geloof in het Amerikaanse systeem bracht een einde aan het pessimisme en 

luidde een nieuwe generatie van films in waarin het geloof werd hooggehouden dat de 

Verenigde Staten “the land of opportunity” was.153 

Regisseur Frank Capra ging in deze trend mee, hoewel hij in vergelijking met de 

eerdere Hollywood films de weergave van de Horatio Alger mythe wel iets aanpaste. Hij 

maakte de obstakels van de held nog afschrikwekkender en bedreigender, des te beter 

was daarna de beloning. Opvallend is, dat zowel in deze als in andere Hollywood films 

de tegenslagen altijd werden veroorzaakt door een individu, nooit door het systeem 

zelf.154 

In de Hollywood film werd dus een optimistisch beeld gegeven van de 

Amerikaanse samenleving, maar in het echte leven was het allemaal niet zo rooskleurig. 

Vooral de economische problemen, ontstaan door de Grote Depressie, waren nog steeds 

groot. President Roosevelt werkte hard aan verbetering, maar dit kwam pas toen Amerika 
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een oorlogseconomie werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na deze periode begrepen 

echter niet alle Amerikanen waar de Amerikaanse soldaten nu precies voor hadden 

gevochten en dit kwam tot uiting in een nieuw filmgenre: film noir. De hoofdpersonages 

uit deze films hadden gefaald om hun versie van de American Dream te realiseren. Ze 

leefden een teruggetrokken bestaan en voelden zich gevangen in hun economische 

situatie. De film noir schepte een pessimistisch beeld van de Amerikaanse cultuur en de 

Amerikaanse manier van leven. Sommige van deze films gaven zelfs expliciet kritiek op 

het kapitalisme.155 

Eind jaren veertig gingen de Hollywood bazen bezuinigen op personeel en daar 

reageerden veel van de productieteams op door te gaan staken. De reactie van de grote 

studio’s was hard: de vakbondshoofden werden ervan beschuldigd communisten te zijn. 

De Red Scare, ofwel Rode Angst – paranoia over communistische infiltratie – was 

hiermee een feit, vooral nu de Koude Oorlog tegen de Sovjet Unie op het punt van 

beginnen stond. Er werd een blacklist, een zwarte lijst, opgesteld met ruim duizend 

namen. Voor velen van hen betekende dit het einde van hun carrière.156 

De angst om een communist genoemd te worden zat er goed in. Politieke 

onderwerpen werden gemeden in Hollywood films uit deze tijd. In plaats daarvan werden 

het materialisme en de glorie van een kapitalistisch bestaan weer aangeprezen. 

Filmmakers hadden geen keus, want als ze iets anders toonden, werd dat gezien als 

landverraad.157 

In de jaren vijftig veranderde er weinig in de Hollywood film. Het bleef escapist 

entertainment, een vlucht uit de werkelijkheid. “Homes were bigger, cars were faster, 

and everything was newer and brighter,” zeggen Benshoff en Griffin over de inhoud van 

deze films. Kritiek op het kapitalisme kon alleen op subtiele wijze. Dit reflecteerde 

precies wat er op dat moment in de samenleving aan het gebeuren was. Veel Amerikanen 

geloofden graag in de beloftes van de American Dream, maar ondertussen was er ook een 

steeds groter wordende groep die zich hiertegen afzette: de tegencultuur. Hollywood 

bleef echter stug het kapitalisme in haar films aanprijzen. Mensen die de tegencultuur 
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aanhingen moesten dus op zoek naar iets anders. Dit vonden zij in de onafhankelijke en 

avant-garde film, maar ook in de buitenlandse cinema.158 

Tegen het einde van de jaren zestig kreeg Hollywood te kampen met een stevige 

recessie, doordat steeds meer jongeren de mainstream films de rug toekeerden en ouderen 

liever thuis televisie keken. Jonge filmmakers speelden hier handig op in door films te 

gaan maken over onderwerpen die aanhangers van de tegencultuur aansprak. 

Voorbeelden van dergelijke films zijn BONNIE AND CLYDE (1967) en THE GRADUATE 

(1967).159 

In het begin van de jaren zeventig probeerden filmmakers niet alleen de leegheid 

van het Amerikaanse kapitalisme te tonen, maar ook de tragische gevolgen voor mensen 

uit de lagere klassen die constant de American Dream van materieel succes probeerden 

na te streven. De makers van deze intellectuele en zelfbewuste films werden collectief 

bekend als de Film School Brats, doordat ze de eerste generatie filmmakers waren die 

naar de filmacademie waren geweest.160 

Tegen het midden van de jaren zeventig begon de tegencultuur over te waaien en 

kwam in films weer minder kritiek naar voren over de dominante ideologie. In plaats 

daarvan mocht het kapitalisme weer ongegeneerd worden aangeprezen. Het was het begin 

van Hollywood blockbusters zoals THE GODFATHER (1972), JAWS (1975) en STAR WARS 

(1977) en betekende een wederopstanding van film als ontsnapping aan de werkelijkheid 

– “good old-fashioned entertainment”. Hollywood kwam hierdoor uit haar financiële dip. 

De conventionele formule werkte al snel enige kritiek op het kapitalisme weg en haalde 

de Horatio Alger mythe terug. Vooral ROCKY (1976) and SATURDAY NIGHT FEVER (1977) 

sloten nauw aan op het principe van de American Dream. Ook hier waren het een paar 

corrupte individuen die het verpesten voor de hoofdpersoon, nooit het systeem.161  

De grote blockbusters van de jaren zeventig en de vroege jaren tachtig waren een 

antwoord op verschillende historische ontwikkelingen – de moordaanslagen en sociale 

oproer in de jaren zestig, de politieke schandalen en corruptie rond Watergate in de 

vroege jaren zeventig en het verlies in Vietnam – maar probeerden deze vooral te 
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ontkennen. De films waren fantasieën om de kijker aan de huidige realiteit te laten 

ontsnappen.162  

In de films die in deze periode werden uitgebracht – waaronder CLOSE ENCOUNTERS 

OF THE THIRD KIND (1977) en RAIDERS OF THE LOST ARK (1981) – werd getoond dat het succes 

van de blanke man afhangt van zijn capaciteit om te geloven in zijn eigen talent. Ook 

STAR WARS: THE EMPIRE STRIKES BACK (1980) was hier een vrij letterlijk voorbeeld van. In 

een van de scènes zegt Luke Skywalker: “I don’t believe it.” Yoda antwoord dan: “That is 

why you fail.” Dit geeft het idee weer dat in deze films werd overgebracht: een geloof dat 

men alles aankan door daar simpelweg in te vertrouwen.163  

In de jaren tachtig begon de altijd hooggehouden can-do mood van het land af te 

brokkelen. Het einde van de Koude Oorlog en groeiende binnenlandse problemen – 

waaronder de slechte situatie van Afro-Amerikanen in de steden – waren hier de oorzaak 

van. Hollywood reageerde door films uit te brengen die de blanke man als slachtoffer 

representeerden. Een voorbeeld hiervan waren de Rambo-films. Joseph Sartelle noemt in 

het bijzonder het eerste deel FIRST BLOOD (1982) en het tweede deel RAMBO: FIRST BLOOD 

PART II (1985). Net als in veel andere blockbusters was de hoofdpersoon een blanke 

mannelijke held, in dit geval Vietnam veteraan John Rambo, die diverse tegenslagen 

overwint. De tegenslagen waren echter een stuk zwaarder dan in veel andere films. 

Rambo onderging fysieke en psychologische martelingen.164  

Met blockbusters als STAR WARS en RAMBO leek het meer sociaal betrokken, 

klassenbewuste tijdperk van Hollywood voorbij. Nostalgische blockbusters, die de 

Horatio Alger mythe nieuw leven inbliezen, waren de meest populaire films in de jaren 

tachtig en negentig. In 1980 werd ook acteur Ronald Reagan tot President gekozen. Hij 

geloofde onvoorwaardelijk in de American Dream en impliceerde zelfs dat iedereen die 

problemen vond binnen de Amerikaanse maatschappij, niet vaderlandslievend genoeg 

was.165 
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In de periode waarin Reagan aan de macht kwam, was er sprake van een 

naderende recessie. Toch werd het kapitalisme nog steeds aangeprezen als de “winnende” 

ideologie. Reagan zette Amerikanen er zelfs toe aan om veel geld uit te geven, want dat 

zou de recessie wel opheffen. Sommigen maakten zich echter zorgen dat deze generatie 

zich teveel in de schulden werkte en die later zouden doorgeven aan de kinderen. Voor 

hen zorgde het buitensporige materialisme van die tijd voor een afkeer van de American 

Dream. Toch kwam echte kritiek op het Amerikaanse kapitalisme niet echt meer terug in 

Hollywood. Er waren wel films waarin klassenstrijd centraal stond, maar die hadden dan 

vaak plaats in een ander land of een ander tijdperk. De blockbuster TITANIC (1997) is hier 

een voorbeeld van.166 

Op het moment dat Benshoff en Griffin hun boek schreven was de 

internetbusiness al ingestort en had 9/11 al plaatsgevonden. Het was echter nog te vroeg 

om te zien wat het effect hiervan is geweest op de Amerikaanse filmindustrie. Benshoff 

en Griffin zijn er echter van overtuigd dat Amerika dit alles zal overleven, net zoals ze in 

het verleden depressies en recessies heeft overleefd. De daaraan gerelateerde mythen, 

formules, en formaties van kapitalistische ideologie, welke Hollywood en de gehele 

popcultuur de afgelopen eeuw trouw hebben gerepresenteerd, zullen ongetwijfeld 

aanwezig blijven. Benshoff en Griffin: “Hollywood will continue to validate the 

American Dream.” 167 

 

3.6.2 Televisie 

 

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog nam de televisie ongeëvenaard snel een centrale 

plek in de Amerikaanse huishoudens in. Rond 1955 had dan ook al bijna tweederde van 

de bevolking een televisietoestel in huis en was het een dominant massamedium 

geworden, aldus Lynn Spigel in Make Room for TV. Nog geen vijf jaar later bezat bijna 
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negentig procent van de Amerikaanse huishoudens ten minste een televisie. Gemiddeld 

werd er vijf uur per dag ook daadwerkelijk televisie gekeken.168 

 Spigel constateert dat na de Tweede Wereldoorlog televisie gebruikt werd om het 

familieleven en de huiselijke idealen te reconstrueren. Het geloof in een hecht gezin leek 

te moeten worden teruggebracht, maar ook werd getracht het geloof van de burger in het 

consumentenkapitalisme terug te brengen. De American Dream werd aangeprezen als een 

ideaal dat voor iedereen te bereiken was. Dit kon op televisie naar voren komen doordat 

grote bedrijven de drijvende kracht waren achter de opkomst van dit massamedium. 

Hierdoor konden ze in meer of mindere mate ook bepalen wat er werd uitgezonden.169 

 In de jaren zestig bleef de rol van televisie dezelfde. Spigel citeert Donald Coyle, 

op dat moment vice-president van ABC, om dit te bevestigen. Volgens hem moest 

televisie haar natuurlijk functie vervullen als “a giant pump fueling the machine of 

consumer demand, stepping up the flow of goods and services to keep living standards 

high and the economy expanding.” Grote bedrijven gebruikten televisie graag op deze 

manier, maar zij waren niet de enigen die invloed hadden op de inhoud van het medium. 

Er waren namelijk ook sociale, politieke en culturele invloeden. Televisie was constant 

een onderwerp van debatten en discussies – over smaak, nationale en internationale 

doeleinden, en haar sociale rol binnen de maatschappij.170 

 Volgens Spigel en Curtin is televisie in de geschiedenis vaak gebruikt als een 

middel om minderheden stil te houden, terwijl de ‘stille meerderheid’ wel een stem 

kreeg. Ondanks de oneerlijke machtsverhoudingen tussen media elites en hun critici, en 

ondanks de macht van de netwerken en hun noodzakelijke reclame-inkomsten, zijn er wel 

eens momenten op televisie die aan de ‘logica’ van het systeem ontsnapten. Maar, aldus 

Spigel en Curtin, dat waren meer uitzonderingen dan regel.171 

 Of televisie nu wel of niet de American Dream representeert, 

televisieprogramma’s zijn altijd intertekstueel. Televisie kan dan ook niet apart worden 

gezien van de context waarbinnen de programma’s worden uitgezonden. Televisie – of 
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het nu om nieuws of komedie gaat – draagt dan ook bij aan het begrip wat men heeft van 

de geschiedenis, het heden, en mogelijke toekomsten, aldus Spigel en Curtin.172 

 De rol van televisie is dan ook met betrekking tot het in stand houden van de 

American Dream erg belangrijk geweest. Uit literatuuronderzoek blijkt dat met name de 

sitcom en televisiereclame in dit opzicht interessant zijn. De volgende twee paragrafen 

gaan dan ook dieper in op deze genres en hun representatie van de American Dream door 

de jaren heen. 

 

3.6.3 Sitcom 

 

Zoals in de vorige paragraaf naar voren kwam, leek de American Dream in de beginjaren 

van televisie verzekerd van een positieve representatie. Met name sitcoms bleken een 

succesvolle ‘verkoper’ van deze mythe. Gerard Jones schrijft hierover in Honey, I’m 

Home! Sitcoms: Selling the American Dream. Hij noemt de sitcom een “Miracle play of 

consumer society”, ofwel het wonderspel van de consumptiemaatschappij. Jones vindt dat 

televisiegezinnen in sitcoms vaak een klakkeloze weergave zijn van de beloftes van een 

kapitalistische en bureaucratische democratie en van massaconsumptie.173 

 Rond het midden van de jaren vijftig werd er in de popcultuur al een redelijk 

eenzijdig beeld weergegeven: een bijna eng homogeen landschap van huizen en lachende, 

tevreden W.A.S.P. – White Anglo-Saxon Protestant – gezinnen. Dit was het beeld dat de 

meeste advertenties en vormen van entertainment destijds weergaven. Voor jonge ouders 

kwam de aandacht van de consumentencultuur als geroepen, doordat opa en oma vaak 

niet meer in de buurt woonden en oude gebruiken in de loop der jaren discutabel waren 

geworden. Commerciële producten waaronder boeken, tijdschriften en 

televisieprogramma’s zorgden nu voor de informatie die vroeger bij de ouders vandaan 

kwam. De massamedia werden een klaslokaal om de burger te leren hoe hij zich moest 

gedragen binnen de Amerikaanse maatschappij. Populaire cultuur werd dus gebruikt als 

een middel tot sociale educatie.174 

                                                 
172 Spigel en Curtin, 10, 12. 
173 Jones, 4. 
174 Ibidem, 87, 91, 96. 



 60 

Televisie werd daarmee de nieuwe motor van de democratie. Als middelpunt van 

elke voorstedelijke huiskamer paste zij perfect in het plaatje van deze golf van 

pedagogische popcultuur. Aanvallen op de moraliteit van tv-programma’s leidden tot het 

opstellen van zelfbeleid onder de netwerken, stations en sponsors. Dit beleid moest hun 

sociale verantwoordelijkheid benadrukken. Een ontelbaar aantal drama’s analyseerde de 

problemen van het moderne gezin grondig, met verwarde ouders en verwarde jeugd die 

vaak gered werden door het moderne schoolsysteem of een therapeut of andere 

buitenstaander.175 

De meest nauwkeurige sociale instructie kwam van een sitcom die ongegeneerd 

tot doel had het brede Amerikaanse publiek een hart onder de riem te steken: FATHER 

KNOWS BEST (1954-1960). Het was de eerste sitcom die een poging deed tot sociale 

educatie. De serie bevatte veel basislessen: kom je beloftes na, respecteer anderen, lieg 

niet tegen je ouders, doe altijd je best. Maar er was één hoofdthema dat alles 

overkoepelde: accepteer je rol.176 

Een van de acteurs uit FATHER KNOWS BEST, Billy Gray, zegt achteraf het volgende 

over de serie:  

 

“I wish there was some way I could tell kids not to believe it. (…) I think we were all 

well motivated, but what we did was run a hoax. FATHER KNOWS BEST purported to be a 

reasonable facsimile of life. (…) Looked at from a certain slant, it’s an incredibly 

destructive pattern for emulation.” 177  

 

Jones vindt ook dat FATHER KNOWS BEST geen realistische kijk op de wereld gaf. Hierdoor 

wordt er een beeld geschept van een vrijzinnig paradijs dat net zo gemakkelijk gezien kan 

worden als hel, aldus Jones.178 

Destijds was FATHER KNOWS BEST echter een populaire sitcom en dit succes zorgde 

voor een verandering van alle andere series binnen dit genre. Morele lessen werden een 

bijna standaard onderdeel van de sitcom, zelfs wanneer de inhoud deze morele les niet 

rechtvaardigde. Het werd moeilijker om satire en absurditeit op televisie te krijgen. 
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Sitcoms mochten niet teveel bij de tijd zijn of shockeren. Het geld stroomt namelijk pas 

binnen als de sitcom een publiek voor zich heeft gewonnen. Dit maakte het moeilijk voor 

elke schrijver of producent van sitcoms om een nieuwe komische visie te ontwikkelen die 

de sociale sfeer van die periode realistisch weergaf. Commentaar riep immers 

controversie op en dat zou de grootste doelgroep, gezinnen, uitsluiten.179 

Toch onstond er ruim tien jaar later een komedieserie die niet de gebaande wegen 

betrad, namelijk ALL IN THE FAMILY (1971-1979). De serie werd gebaseerd op het Britse 

TILL DEATH DO US PART. In Groot-Brittannië was televisiedrama al langer veel cynischer en 

maatschappijkritischer dan in Amerika het geval was. Dit kwam doordat Groot-Brittannië 

langer en heftiger de gevolgen ondervond van de Industriële Revolutie. De Verenigde 

Staten kwamen redelijk hoopvol uit de Tweede Wereldoorlog, maar voor Groot-

Brittannië brak er toen juist een moeilijke periode aan. Dit was terug te vinden in de toon 

van de televisieseries.180 

Norman Lear, een Amerikaanse scenarioschrijver en producent, wilde zich graag 

aan een meer kritische serie wagen en kocht de rechten van TILL DEATH DO US PART. De 

situatie in de Verenigde Staten was op dat moment onrustig: minderheden eisten hun 

rechten op, het einde van de Vietnam oorlog was nog steeds niet in zicht en het 

feminisme kreeg voeten aan de grond in Amerika. Deze ontwikkelingen deden het 

binnenlandse debat groeien en daar haakte de politieke humor van ALL IN THE FAMILY, met 

de racistische en sociaal conservatieve Archie Bunker als hoofdpersoon, prima op in.181 

Eind jaren zeventig kreeg de kritische sitcom hierdoor voeten aan de grond in de 

Verenigde Staten. Toch bleef het echte debat vaak uit. Zo bleef de sitcom veilig dicht bij 

de mening van de status quo. De makkelijke oplossing is eigenlijk altijd populair geweest 

binnen de sitcom. Vooral in de jaren tachtig werden problemen binnen sitcoms altijd zo 

opgelost dat alle partijen tevreden waren.182 

In de jaren tachtig kwam er een sitcom op televisie die hier perfect op aansloot: 

THE COSBY SHOW. De serie toonde een Afro-Amerikaans gezin dat de American Dream 

leefde. Het was een feel-good show, maar na een succesvol begin, bleek THE COSBY SHOW 
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(1984-1992) te weinig inhoud te hebben. De personages waren te goed, er waren te 

weinig conflicten en de levenslessen overtuigden niet.183 

Uitzonderingen op de sitcom norm hebben het niet echt goed gedaan in het begin 

van de jaren tachtig, behalve CHEERS (1982-1993), aldus Jones. De meeste sitcoms 

probeerden in te spelen op de wensen van elke kijker die toevallig voor de televisie zat, 

CHEERS mikte echter juist op de doelgroep die buiten de massa viel. Het café dat in de 

serie centraal stond, was namelijk een toevluchtsoord voor mensen die in de moderne 

wereld hadden gefaald.184 

Hoewel de kwaliteit van het schrijven veel beter is dan dat van de meeste sitcoms, 

is in CHEERS wel het standaard jaren tachtig patroon terug te vinden van beledigende 

humor en karikaturale personages. Het is anders dan andere komedieseries door de toon 

van haar centrale verhaallijn: de wederzijds destructieve relatie tussen Sam en Diane. Het 

verlangen tot een unie wat in andere sitcoms leidt tot blije herenigingen van compleet 

verschillende personages, leidt er in CHEERS toe dat Sam en Diane zich nog meer 

beschadigd en alleen voelen dan ooit.185 

 Aan het einde van de jaren tachtig kwamen er twee series op televisie die het 

sentiment uit de sitcom haalden: MARRIED WITH CHILDREN (1987-1997) en THE SIMPSONS 

(1989-heden). De komedieserie MARRIED WITH CHILDREN won een publiek door uit te stralen 

dat de optimistische representatie van gezinnen in veel andere sitcoms niet meer is dan 

een leugen. Met deze benadering werd de serie ontzettend populair.  

Opvallend was dat MARRIED WITH CHILDREN werd geproduceerd door Fox Network, 

een verzameling van onafhankelijke televisiestations. Fox had maar weinig zendtijd, een 

stads publiek en lagere advertentiekosten. Daarmee had het netwerk al eerder invloedrijke 

programma’s uitgezonden waarmee ze zich op een jonge doelgroep richtten. MARRIED WITH 

CHILDREN was de eerste sitcom uit de keuken van Fox die een groot publiek vond. Het 

succes van de serie had tot gevolg dat ook andere series een meer donkere soort humor 

durfden te gebruiken.186  
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THE SIMPSONS gaat over een gezin waarvan de verschillende leden stuk voor stuk op 

hun eigen manier min of meer hopeloos zijn. De cynische tekenfilmserie is ontzettend 

populair en er worden nog steeds nieuwe afleveringen gemaakt. Met een scherpe 

ondertoon brengt ze bittere en zelfbewuste satire. Tekenfilms en donkere humor hebben 

het altijd slecht gedaan tijdens prime time, maar THE SIMPSONS vormden een grote 

uitzondering.187  

 

3.6.4 Reclame 

 

Net als Hollywood, opereerde televisie in de Verenigde Staten dus ook niet binnen een 

vacuüm. Het heeft effect op en wordt beïnvloed door de maatschappij waarin het wordt 

gemaakt en bekeken.188 Dat geldt voor programma’s zoals de hiervoor besproken 

sitcoms, maar ook voor televisiereclame. In Brought to You By… Postwar Television 

Advertising and the American Dream beschrijft Lawrence Samuel hoe televisiereclame 

bepalend was voor het beeld van de naoorlogse American Dream.189 

Reclame op televisie droeg bij aan de normalisatie van de Amerikaanse 

consumentencultuur na de oorlog, toen nationale merken, detailhandelaars, franchisers en 

ketens de regionale verschillen verkleinden en zorgden voor een overbrugging van de 

demografische diversiteit. Dit homogeniserende effect werd versterkt doordat kijkers 

slechts een handjevol tv-stations (op zijn meest drie of vier netwerken en twee of drie 

locale zenders) ontvingen. Hierdoor was reclame via dit medium een stuk effectiever dan 

radio, waarvan iedereen wel een dozijn of meer aan stations kon ontvangen.190 

De American Dream werd in de reclamewereld gekoppeld aan de middenklasse, 

en beloofde elke burger – of dan in ieder geval elke blanke burger – het recht op wat 

Karal Ann Marling “the standard consumer package” noemde. Dit hield in een gezin, 

auto en huis in de buitenwijk voorzien van moderne apparaten. Veel van deze dromen 
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werden gerealiseerd in de jaren na de oorlog, aangezien marktkapitalisme opbloemde als 

nooit tevoren.191 

De opkomst van commerciële televisie sloot perfect aan op de huiselijke, 

gezinsgeoriënteerde en op consumptie gebaseerde levensstijl die kenmerkend was voor 

de Amerikaanse cultuur tijdens de baby boom. De ideologie van het 

consumentenkapitalisme was namelijk beschadigd door de schaarste tijdens de Depressie 

en de rantsoenen ten tijde van de oorlog. Het was daarom voor zowel het Amerikaanse 

zakenleven als de federale overheid van belang dat de Amerikanen hun vertrouwen en 

geloof in een levensstijl gebaseerd op consumptie terugkregen. Televisiereclame moest 

hiervoor gaan zorgen. 192 

Vanuit economisch standpunt zou de heropleving van de American Dream leiden 

tot grotere winsten van bedrijven en hogere inkomsten uit belastingen. Vanuit een sociaal 

standpunt konden grote nationale zorgen – angst voor een nieuwe financiële repressie, 

militante arbeidskrachten, en verdelingen in etniciteit, klasse en ras – allemaal worden 

verminderd door een populistisch geloof in ‘rijkdom en succes voor iedereen’. Vanuit een 

politiek standpunt ten slotte, was een bruisende en vrijgevige marktplaats de beste 

strategie om bedreigende ideologieën zoals het socialisme of communisme te weren. Na 

de oorlog zetten de federale regering en het zakenleven dan ook een beleid in om het 

consumeren te bevorderen.193 

De realisatie van de nieuwe, verbeterde American Dream was echter niet mogelijk 

zonder de aanwezigheid van een duidelijke, consistente en krachtige stem die de burgers 

aanmoedigde om af en toe hun ‘consumptieparadijs’ te verlaten en nieuwe dingen te gaan 

kopen. Televisie was nu op de juiste tijd op de juiste plaats. Dit effect werd versterkt 

doordat televisie zich snel een centrale plek in de Amerikaanse huiskamers verwierf.194  

De zakenwereld en de federale overheid herkenden de potentie van televisie als 

een ideaal reclamemedium om de American Dream aan te wakkeren en burgers over te 

halen hun zuinigheid overboord te gooien. Daarom steunden de zakenwereld en de 

overheid het onderzoek naar en de ontwikkeling van commerciële televisie. George 
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Lipsitz concludeert dan ook: “Government decisions, not market forces, established the 

dominance of commercial television.” 195 

In televisiereclames werd, net als tegenwoordig, het kopen van bepaalde 

producten aangeprezen. Michael Curtin noemt vooral televisie van de jaren zestig “a 

display window for a national consumer culture.” 196 Uiteraard is consumeren nog steeds 

een belangrijk onderdeel van de westerse samenleving. Samuel zegt hierover het 

volgende: 

 

“The rules of the game may have changed, but consumerism remained the heart of the 

American Dream, at least until many of the children weaned on it began to question its 

ethical and moral value.” 197 

 

Mede door de naoorlogse televisiereclame bloeide de American Dream op als nooit 

tevoren. Anders dan kranten, tijdschriften en radio had televisiereclame een uniek doel, 

namelijk het verhogen van ons nationale ‘consumptiebewustzijn’. Dit doel werd boven 

ieders verwachtingen bereikt, aangezien televisiereclame de nationale psyche binnentrad 

en onderdeel werd van het dagelijkse leven. We kunnen dus de impact van 

televisiereclame op het vormgeven van onze normen en waarden niet onderschatten, 

aldus Samuel.198 

Daarnaast was televisiereclame aanleiding tot de groeiende standaardisatie van de 

Amerikaanse cultuur, aangezien dezelfde beelden en taal in huizen door het hele land 

terecht kwamen. Door haar nationale bereik was televisiereclame dan ook een belangrijk 

instrument in het homogeniseren van Amerika. Ook functioneerde televisiereclame als 

een extra aanzet tot individualisatie, doordat consumenten hun identiteit construeerden op 

de marktplaats. Hoe men consumeerde lag immers aan het individu.199 

Televisiereclame bereikte haar doel ondanks (of misschien wel dankzij) haar 

nogal agressieve techniek. In realiteit was de naoorlogse reclame niet veel erger dan die 

van voor de oorlog, maar door haar grote bereik, en omdat het direct in de huiskamer van 
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de kijker terecht kwam, was het bijna onmogelijk om televisiereclame te negeren. Meest 

toonaangevend voor de agressie van naoorlogse televisiereclame was het gebruik van 

kinderen als legitieme doelgroep. Reclamemakers probeerden televisie te gebruiken om 

de baby boom generatie te laten overgaan in een generatie van consumenten.200 Dr. 

Frances Horwich snapt goed waarom kinderen een veel aangesproken doelgroep werden: 

“Never underestimate the buying power of a child under seven. He has brand loyalty and 

the determination to see that his parents purchase the product of his choice.” 201  

Na de oorlog werd in televisiereclames een optimistisch beeld weergegeven 

waarin het geloof naar voren kwam dat voorspoed en rijkdom altijd net om de hoek 

lagen. Er waren verschillende belangrijke thema’s, maar vooral Amerika’s voorliefde 

voor consumeren werd door de reclamemakers aangesproken. Zij prezen consumptie en 

vrije tijd aan als basis van het vervullen van de American Dream en bereikten in die 

hoedanigheid vele huishoudens. Ook tegenwoordig, aldus Samuel, is televisiereclame 

onderdeel van de Amerikaanse identiteit.202 

 

3.7 Toekomst van de American Dream 

 

De American Dream is een begrip dat in de loop van de geschiedenis is ontstaan en nog 

steeds tot de verbeelding spreekt van veel Amerikanen. In de loop der tijd is echter 

gebleken dat de American Dream lang niet voor iedereen bereikbaar is. Toch blijven veel 

Amerikanen erin geloven. Uit de vorige paragraaf blijkt dat dit deels komt door de 

manier waarop de American Dream wordt weergegeven in de mediaindustrie. In 

mainstream Hollywood films en op televisie – vooral in sitcoms en reclames – wordt 

immers vaak een optimistisch beeld gegeven van de American Dream. De kijker gelooft 

waarschijnlijk graag dat in het echte leven dergelijke beloftes kunnen worden 

waargemaakt. Maar hoe denken de theoretici hierover? Wat is volgens hen de toekomst 

van de ideologie van de American Dream? 
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Om dit te kunnen constateren, gaat Cullen weer terug in de geschiedenis, waarin 

de American Dream functioneerde als een gedeeld uitgangspunt. Immigranten die anders 

misschien weinig met elkaar gemeen zouden hebben en misschien zelfs vijandig 

tegenover elkaar hadden gestaan, kwamen door de American Dream toch op één lijn te 

staan. Dit betekent niet dat de American Dream een soort magische lijm is die alle 

problemen oplost. Veel Amerikanen zien ook wel dat ze in een tijd leven van sociale 

fragmentatie. Maar over het algemeen heeft ze wel tot grotere acceptatie en een 

uitbreiding van mogelijkheden geleid.203 

Ondertussen wordt de American Dream echter lang niet meer door iedereen als 

een ideaal gezien, aldus Fossum en Roth. Vooral minderheidsgroeperingen zijn in het 

verleden uitgesloten van de American Dream, terwijl hun dromen niet veel verschillen 

van die van andere Amerikanen. Toch is de American Dream binnen de hedendaagse 

Amerikaanse samenleving nog steeds een begrip dat tot de verbeelding spreekt. President 

Ronald Reagan zei in 1981 nog: “Americans have every right to dream heroic dreams.” 

Fossum en Roth geven ook toe, in navolging van Lionel Trilling, dat Amerika het enige 

land is “that prides itself upon a dream and gives its name to one.”204 

De American Dream leeft dus voort en daarmee het vertrouwen in de Grondwet 

ook. Veel Amerikanen zijn van mening dat er voor elk individu mogelijkheden zijn om 

materieel succes te bereiken en op een eigen manier geluk te vinden. Ze vertrouwen er 

graag op dat de Verenigde Staten succesvol elke uitdaging aan kunnen en geloven dat het 

land volledig is toegewijd aan gelijkheid, mensenrechten en keuzevrijheid.205  

Hochschild vindt dat dit vertrouwen in de mogelijkheden die Amerika te bieden 

zou hebben, soms wat misleidend kan zijn. De hoop die de American Dream verkondigt 

noemt zij zowel de glorie als de schande van deze ideologie. Toch geloven velen het nog 

steeds: “No matter who they are, people can make a real difference, as they define it, in 

their own lives and the lives of the people they love,” aldus Hochschild.206 Tot minstens 
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in de jaren tachtig, zeggen Fossum en Roth, is echter een ding het belangrijkst gebleven: 

het geloof in een nieuw begin.207 

Maar zo nieuw als net na de ontdekking van Amerika, zal het natuurlijk nooit 

meer worden. Toen was het westen nog niet verkend en Amerika was een jong land, met 

zoveel vruchtbare open ruimtes dat er voor vele immigranten een nieuwe start mogelijk 

was. Ondertussen is Amerika niet meer jong en zal dat ook nooit meer worden, zijn de 

open ruimtes ingenomen, en wordt haar reputatie als zijnde het land van onbegrensde 

mogelijkheden in twijfel getrokken, zowel in binnen- als buitenland.208 

Maar zou er dan een aanvaardbaar en misschien wel beter alternatief zijn? 

Hochschild denkt van niet. De American Dream is niet meer weg te denken uit de 

Amerikaanse maatschappij, zelfs onder degenen die de ideologie bekritiseren. Hochschild 

hoopt dan ook dat de American Dream met de tijd zelf haar eigen tekortkomingen kan en 

zal oplossen. De Amerikanen zouden erbij gebaat zijn, denkt ze, om de optimistische 

elementen van hun dominante ideologie weer op de voorgrond te brengen.209 Ook Cullen 

denkt dat de American Dream geen verkeerde ideologie is. Hij hoopt dat het een soort 

serieuze standaard kan worden aan de hand waarvan de Amerikaanse samenleving 

zichzelf vragen kan stellen.210 

Fossum en Roth denken dat Amerikanen de American Dream überhaupt niet snel 

overboord zouden gooien. Ze zijn tegenwoordig misschien wat minder overtuigd dat al 

hun dromen realiseerbaar zijn, maar die onzekerheid betekent dat ze volwassen aan het 

worden zijn. Toch zullen ze altijd blijven dromen, dat zit hen nu eenmaal in het bloed.211 

Zoals Thomas Wolfe in 1940 zei: “The true discovery of America is before us.” 212 
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4 Analyse 

 

Jesus, just pull your dicks out and measure them; let’s get this over with! 

– Claire tegen haar kibbelende broers, in SIX FEET UNDER 

 

4.1 Analysemodel 

 

In voorgaande hoofdstukken zijn een aantal punten naar voren gekomen die bepalend zijn 

voor mijn aanpak van de analyse van de serie SIX FEET UNDER. Aan de hand van deze 

analyse wil ik antwoord geven op de volgende vraag: hoe representeert Alan Ball de 

American Dream in SIX FEET UNDER? Voordat ik kan beginnen met de echte analyse, 

gebruik ik deze paragraaf om mijn analysemodel uiteen te zetten. 

De nadruk op de American Dream binnen dit onderzoek betekent dat ik een 

ideologiekritische analyse zal uitvoeren. Voor een dergelijke analyse is het van belang de 

serie nauwkeurig te bekijken, aldus Mimi White in het boek Channels of Discours. Om te 

onderzoeken wat voor betekenissen een medium bevat zijn er verschillende tekstuele 

benaderingen mogelijk. Onder meer semiotiek, genre studie, narratieve analyse en 

psychoanalyse behoren tot de mogelijkheden. Het is afhankelijk van het precieze doel 

van de analyse welke methode wordt gebruikt.213 

Voor mijn onderzoek is de narratieve analyse de meest relevante methode. White 

constateert namelijk dat, naast het genre van een serie, het narratief cruciaal is voor de 

manier waarop televisie sociale spanningen en tegenstellingen behandelt. Voornamelijk 

in verband met ideologie is het daarom van belang de narratieve conventies van het 

betreffende product te bekijken. Zo kan aangetoond worden hoe de structurele en 

functionele logica van ontwikkelingen in de plot zijn gebruikt en wat de betekenis 
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hiervan is. Door een dergelijke analyse kunnen waarden of betekenissen naar voren 

komen die misschien niet direct aan de oppervlakte lagen.214
 

SIX FEET UNDER is een dramaserie – sommigen noemen het een komische 

dramaserie, maar ik vind het een dramaserie – en bevat een fictief narratief, gestuurd door 

de aanwezigheid van personages. Met vijf seizoenen van elk twaalf à dertien afleveringen 

is het onmogelijk om de hele serie te analyseren. Daar komt bij dat Alan Ball wel de 

bedenker van de serie is, maar lang niet elke aflevering zelf heeft geschreven. Aangezien 

het mij vooral gaat om zijn visie, heb ik afleveringen gekozen waarvan hij 

verantwoordelijk was voor zowel het scenario als de regie. Dit zijn in totaal drie 

afleveringen: 

 

- Seizoen 1, afl. 1: Six Feet Under (pilot) 

- Seizoen 1, afl. 13: Knock, Knock 

- Seizoen 5, afl. 63: Everyone is Waiting (laatste aflevering) 

 

In navolging van White zal ik deze afleveringen analyseren op basis van narratieve 

elementen. Per aflevering zal ik beschrijven wat de plot is en welke gebeurtenissen er 

plaatsvinden. Vervolgens zal ik dieper op deze plot ingaan. Ik zal bekijken wat de 

conflicten en loyaliteiten van de personages zijn, hoe de conflicten worden opgelost en 

wat dit betekent.  

Van belang is dat er in SIX FEET UNDER meerdere hoofdpersonages zijn die elk een 

compleet eigen karakter hebben. Dit zou kunnen betekenen dat ze misschien allemaal een 

ander beeld van de American Dream representeren. Daarom is het noodzakelijk om niet 

alleen de algemene plot aandacht te geven, maar ook de personages apart grondig te 

analyseren op hun acties en denkwijzen. 

Binnen het narratief van een serie en de interactie met anderen komen ook altijd 

karaktertrekken naar voren van de verschillende personages. In dit hoofdstuk zal ik 

bekijken wat deze karaktertrekken zijn, wat voor relaties de personages onderling hebben 

en welke boodschap hieruit naar voren komt. Er zijn verschillende relatiemogelijkheden 

die hierbij bekeken kunnen worden. Ten eerste zijn de onderlinge banden binnen het 
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gezin een belangrijke factor. Ook zijn er liefdes- of seksuele relaties die bij de analyse 

van de personages niet achterwege kunnen blijven. Ten slotte is de relatie binnen de 

werksfeer interessant om te bestuderen. Naast onderlinge relaties zal ik uiteraard ook 

bekijken wat de personages individueel in de betreffende afleveringen meemaken en 

welke ontwikkeling ze doormaken. Het kan namelijk het geval zijn dat ze iets leren, 

waardoor er een moraal naar voren wordt gebracht. 

De American Dream is de rode draad binnen deze analyse. In voorgaand 

hoofdstuk kwamen elementen naar voren die als uitgangspunt dienen voor dit onderzoek. 

In het betreffende hoofdstuk gaf ik al aan dat de American Dream niet eenzijdig is te 

definiëren, maar dat er wel vier elementen zijn aan te tonen: de droom van gelijkheid, een 

nieuw begin, stijgende mobiliteit en de kust. Dit zijn naar mijn idee de elementen die het 

belangrijkst zijn binnen het realiseren van de American Dream en deze staan dan ook aan 

de basis van mijn analysemodel. Bij dit onderzoek zal ik dus het volgende model 

gebruiken: 

 

Plot, Personages, Conflict 

- Gelijkheid 

- Een nieuw begin 

- Stijgende mobiliteit 

- De kust  

 

Ter aanvulling wil ik duidelijk maken dat de analyse in dit hoofdstuk slechts een 

observatie is. Het geeft antwoord op de vraag “Hoe representeert Alan Ball de American 

Dream in SIX FEET UNDER?” Pas in hoofdstuk 5 worden conclusies getrokken aan de hand 

van de analyse en zal ik bekijken waarom de American Dream in SIX FEET UNDER wordt 

gerepresenteerd op de manier die de analyse zal uitwijzen. 
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4.2 Six Feet Under 

 

Television should be watched – and written about – as television. As this book makes  

clear, the importance of SIX FEET UNDER is not that it is like anything else, but that it isn’t  

– Mark Lawson215 

 

SIX FEET UNDER is ontwikkeld door Alan Ball, eerder verantwoordelijk voor het scenario 

van de met vijf Oscars bekroonde film American Beauty, waaronder die voor beste film 

en beste scenario. In deze film geeft hij een vrij cynisch beeld van de American Dream. 

Het succes van de film werd in het begin ook gebruikt om de kijker te interesseren voor 

SIX FEET UNDER, want de serie werd altijd gekoppeld aan Alan Ball en American Beauty.  

De Amerikaanse betaalzender HBO vertoonde op 3 juni 2001 de eerste aflevering 

van SIX FEET UNDER en op 21 augustus 2005 de laatste. Vijf seizoenen lang volgde de 

kijker lief en leed van een ‘disfunctionele’ – zo omschreven op de website van de serie – 

familie die een onafhankelijke begrafenisonderneming runt in Los Angeles.216 Pas in de 

winter van 2003 was de eerste aflevering op de Nederlandse televisie te zien – bij de NPS 

op Nederland 3. De familie Fisher bestaat uit vader Nathaniel (die in de eerste aflevering 

komt te overlijden, maar regelmatig in gedachten van de personages terugkeert), moeder 

Ruth, zoons Nate en David, en dochter Claire. Brenda Chenowith en Federico (Rico) 

Diaz zijn ook vaste personages, buiten de familie Fisher om. 

SIX FEET UNDER heeft verschillende nominaties en prijzen in ontvangst mogen 

nemen, waaronder negen Emmy’s en drie Golden Globes. Twee van deze Globes waren 

voor actrices: in 2002 won Rachel Griffiths een Golden Globe voor Best Supporting 

Actress als Brenda; in 2004 won Frances Conroy een Golden Globe voor Best Actress in 

a Drama voor haar rol als Ruth. Ook de rest van de cast zetten hun personages goed neer: 

Peter Krause als Nate, Michael C. Hall als David, Lauren Ambrose als Claire en Freddy 

Rodriguez als Rico. 

                                                 
215 Mark Lawson, “Foreword: Reading SIX FEET UNDER” in Reading SIX FEET UNDER: TV to Die For, red. Kim 
Akass en Janet McCabe. (Londen: I.B.Tauris & Co Ltd, 2005): xxii. 
216 http://www.hbo.com/sixfeetunder/about/index.shtml. 
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Elke week begint de serie met een scène waarin iemand overlijdt. In deze scène 

wordt vaak een indruk gegeven van het leven van die persoon, waarna door natuurlijke of 

onnatuurlijke wijze dit personage komt te overlijden. De familie van het sterfgeval komt 

vervolgens naar Fisher & Sons om de begrafenis te regelen. Dit is de rode draad in de 

aflevering. Aan de hand daarvan wordt uitgezoomd en zijn we getuige van wat er zich in 

de levens van de hoofdpersonages afspeelt. De doden komen overigens vaak terug in de 

gedachten van de personages. Of eigenlijk zijn ze een middel om de gedachten van deze 

personages weer te geven. Hier kom ik in de analyse nog uitgebreid op terug. 

Voor de analyse heb ik drie afleveringen bekeken: Aflevering 1: ‘Six Feet Under’ 

en aflevering 13: ‘Knock Knock’ – de eerste en laatste aflevering van het eerste seizoen – 

en van het vijfde en laatste seizoen de allerlaatste aflevering, nummer 63: ‘Everyone’s 

Waiting’. Deze afleveringen zal ik in dit hoofdstuk bespreken aan de hand van mijn 

analysemodel, dat in de vorige paragraaf uiteen is gezet. Van elke aflevering geef ik een 

plotbeschrijving. Die ga ik vervolgens naast het analysemodel leggen, om te bekijken 

welke elementen van de American Dream op welke manier zijn terug te vinden in Alan 

Ball’s afleveringen van SIX FEET UNDER.  

 

4.2.1 Plot aflevering 1 – Six Feet Under 

 

Nathaniel Fisher Sr. is op weg naar het vliegveld om zijn zoon Nate op te halen, die een 

paar dagen overkomt vanuit Seattle. Als zijn vrouw Ruth hem belt, wordt ze boos omdat 

hij rookt in de net nieuw aangeschafte lijkwagen. “Forget that you'll give yourself cancer 

and die a slow, lingering death; you'll stink up the new hearse!” Nathaniel gooit zijn 

sigaret uit het raam en steekt na het telefoontje een nieuwe op. Daardoor rijdt hij zonder 

te kijken een kruising op en wordt aangereden door een bus. 

 Ruth is aan het koken als ze gebeld wordt en hoort dat Nathaniel dood is. Ze 

begint gillend alles wat op het aanrecht ligt er vanaf te gooien. David hoort het lawaai en 

gaat kijken wat er aan de hand is. Hij vindt Ruth die op de keukenvloer voor zich uit zit te 

staren. Ze vertelt hem dat Nathaniël dood is. En dat het avondeten verpest is. 
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 Nate heeft op het vliegveld seks met Brenda, een vrouw die hij pas net heeft 

ontmoet. Ze staan in een voorraadkast nog bij te komen als David belt met het slechte 

nieuws. Claire is ondertussen bij vrienden die drugs gebruiken. Als ze net wat crystal 

meth heeft gerookt, wordt ze gebeld door David die haar vertelt dat hun vader dood is. 

Ondertussen vergelijken Brenda en Nate hun verknipte families met elkaar, terwijl zij 

hem een lift naar het mortuarium geeft. 

 David gaat terug naar de viewing die bezig was. Van binnen schreeuwt hij, maar 

tegenover de aanwezigen houdt hij zich kalm en gecontroleerd. Claire, nog flink onder 

invloed van de drugs, rijdt haar moeder ondertussen naar het mortuarium. Daar komen 

ook Nate en Brenda aan. Ruth vraagt Nate of hij Nathaniel kan identificeren. Als Nate 

naast het lichaam van zijn vader staat, ziet hij zijn vader in pak ernaast staan. “This is 

what you’ve been running away for your whole life. (…) Nobody escapes.” 

 Op weg naar huis rijdt Claire als een bezetene. Eenmaal thuis ontstaat er een 

discussie tussen de twee broers. David vindt dat Nate het bedrijf in de steek heeft gelaten 

voor een dom baantje in Seattle. Nate verdedigt zichzelf en zijn baan. Later haalt David 

het lichaam van zijn vader op bij het mortuarium. Nate ziet hoe Rico het lichaam van 

Nathaniel balsemt. David trekt zich terug in een ander kamertje als hij wordt gebeld door 

door zijn vriend Keith. 

Later op de dag gaat Nate boodschappen doen met Claire. In de supermarkt wordt 

hij gebeld door Brenda. Het gesprek loopt niet goed, waardoor Nate uitvalt tegen Claire 

als zij zegt dat ze de winkel uit wil. Uit onmacht gooit Claire een meloen kapot en valt in 

de armen van Nate. Nate knuffelt haar en zegt dat ze zullen gaan. 

 Nate droomt dat hij wordt aangereden door een bus. Als hij daarna in de keuken 

komt wordt Ruth boos omdat Claire zit te kletsen over Nathaniel. Nate ontvlucht het huis 

door te gaan joggen en hij heeft een visioen waarin hij zich laat aanrijden door een bus. 

David werkt aan het lijk van Nathaniel. Die kijkt toe en zegt dat David nooit goed was in 

de reconstructies. David zegt dat hij het allemaal voor hem heeft gedaan. 

 Tijdens de viewing voor Nathaniel zegt Claire dat ze jaloers is op Nate. Nate geeft 

tegenover haar toe dat zijn leven in Seattle helemaal niet zo geweldig is. David stelt 

politieagent Keith aan Ruth voor als zijn squashpartner. Ruth huilt als ze Nathaniel in de 
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kist ziet, waarop David haar mee neemt naar een zijkamertje. Nate vindt het belachelijk 

dat anderen haar verdriet niet mogen zien. 

In het zijkamertje biecht Ruth op aan David en Nate dat ze al twee jaar vreemd 

gaat met een kapper. David vindt het niet getuigen van respect dat ze daar nu over praat. 

Nate vindt dat ze het er vooral uit moet gooien. Hij troost Ruth. David lucht zijn hart bij 

Keith en daarna dollen ze een beetje met elkaar. Claire ziet het en glimlacht. 

Tijdens de begrafenis schudden David, Claire en Ruth wat aarde op de kist met 

een soort zoutvaatje. Nate vindt dit te klinisch. Hij pakt met zijn handen wat aarde en 

gooit het op de kist. Ruth doet hetzelfde. Ze blijft aarde gooien tot ze losbarst in een 

ongecontroleerd en bijna dierlijk snikken. Nate houdt haar vast.  

Na de begrafenis beschuldigt David Nate ervan dat hij helemaal niets weet. Er is 

een reden voor alles wat ze doen en Nate kan dat niet zomaar overboord gooien. 

Ondertussen praat Claire met haar vader, die zegt het wel prima te vinden dood te zijn. 

Brenda is naar de begraafplaats toegekomen en ze geeft Nate haar nummer. Na de 

begrafenis belt David aan bij Keith. Hij ziet er aangedaan uit en Keith troost hem. 

Nate droomt over vroeger. Het gezin ziet er gelukkig uit. Eenmaal wakker loopt 

hij naar de keuken, waar Ruth hem om de nek vliegt. Ze is blij dat hij er is en vraagt of 

hij niet nog iets langer kan blijven. Nate stemt in en gaat dan joggen. Op een gegeven 

moment staat hij stil en ziet hij zijn vader op een bankje zitten. Er stopt een bus en daar 

stapt zijn vader in. Als hij is gaan zitten kijkt hij naar Nate en steekt zijn hand op. Tijdens 

het wegrijden houdt hij zijn vingertoppen tegen het raam. Nate kijkt de bus waarin zijn 

vader zit na. Mensen die langslopen kijken hem aan en Nate kijkt terug. 

 

4.2.2 Plot aflevering 13 – Knock Knock 

 

Matthew Gilardi, die dit seizoen heeft geprobeerd Fisher & Sons op te kopen, golft met 

zijn baas. De bal die zijn baas wegslaat, komt tegen het hoofd aan van een vrouw die 

rustig in haar tuintje zat te lezen. Ze is op slag dood. 
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 Tracy, een bekende van David, belt aan bij het huis van de familie Fisher. De 

vrouw die overleed door de klap van de golfbal was haar tante en Tracy wil haar laten 

begraven door Fisher & Sons. Ze weigert echter het contract te tekenen. 

 Brenda voelt dat haar broer Billy haar nodig heeft en wil hem opzoeken. Ze 

vraagt of Nate met haar meegaat. Brenda is bang dat Billy haar zal veroordelen omdat ze 

hem heeft laten opnemen in een instelling. Eenmaal in het ziekenhuis reageert Billy niet 

op de verontschuldigingen van Brenda. Wel vertelt hij haar hoe hij zich voelt en hij is 

open, eerlijk en rustig. Hij wil het beste voor haar. Ze knuffelen elkaar, waarbij Billy 

Brenda langer lijkt vast te houden dan haar bedoeling is. 

 Hiram, de kapper, wil Ruth mee uit eten nemen. De baas van Ruth, Nicolai, vangt 

dit op en is jaloers. Hij zegt dat het druk wordt en dat ze dus vanavond moet doorwerken. 

Ruth wordt kwaad en Nicolai ontslaat haar. Ondertussen krijgen Rico en David een fax 

van Tracy met daarin aanpassingen voor haar tantes begrafenis. Rico reageert kribbig en 

zegt dat als hij partner zou zijn, hij ervoor had gezorgd dat ze het contract had getekend. 

 Brenda en Nate rijden terug van het ziekenhuis. Brenda begint over trouwen en 

kinderen, maar Nate reageert naar haar gevoel te terughoudend. Ze wordt boos en 

plotseling gaan er verwijten over er weer. Door de ruzie let Brenda even niet op en moet 

ze uitwijken voor een vrachtwagen. Ze knallen op een andere auto. 

 Tijdens het etentje vertelt Hiram Ruth dat hij iemand anders heeft ontmoet. Ruth 

reageert luchtig. Ze vindt dat Hiram vooral moet gaan ontdekken wat die relatie kan 

worden. Als Hiram later belt omdat hij haar terugwil, wil Ruth hier niets van weten. 

 Nate en Brenda zijn in het ziekenhuis. Brenda is er erger aan toe dan hem. Later 

blijkt echter dat de arts ongerust is over de scans van Nate’s hoofd. Hij denkt aan AVM, 

een aderafwijking in de hersenen. Na een tweede scan blijkt dat Nate inderdaad AVM 

heeft. Hij heeft dus een grotere kans op een beroerte. Nate kan het niet bevatten. 

 David is bij een bijeenkomst van diakens waarin de homoseksualiteit van Father 

Jack onderwerp van discussie is. David ziet Mark Foster – het sterfgeval van de vorige 

aflevering, een jongen die was doodgeslagen omdat hij homoseksueel was – lachend voor 

het raam staan. Als het hem wordt gevraagd, geeft David toe homoseksueel te zijn. De 

doodgeslagen jongen lacht nog harder. Ondertussen laat Rico Tracy de kist voor haar 

tante zien. Ze is niet tevreden en wilde dat ze niet door slechts een hulpje werd geholpen.  
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 David is bij Father Jack. Hij wil samen met hem opkomen voor hun rechten. 

Maar Father Jack wil dit niet. Hij ontkent homoseksueel te zijn en mag aanblijven omdat 

hij heeft beloofd nooit meer een homoseksueel huwelijk te voltrekken. Maar David moet 

aftreden als diaken. David ziet de doodgeslagen jongen weer.  

 Claire en haar vriendje Gabriel (Gabe) zijn bij een feestje van Parker – een 

vriendin van Claire. Gabe wil clean blijven, maar rookt uiteindelijk toch mee van de joint 

die rondgaat. Later gaan Gabe en zijn vrienden naar een drankwinkel om bier te halen. 

Bij de kassa beginnen ze te loeien als koeien en Gabe haalt een pistool te voorschijn. Hij 

dwingt de kassier te loeien als een koe. Daarna lopen ze met het bier de winkel uit. 

 David en Keith – ondertussen uit elkaar – drinken samen koffie. David zegt dat 

hij zijn moeder heeft verteld dat hij homoseksueel is. Keith is blij dat ze vrienden hebben 

kunnen blijven. Als Keith wegloopt, ziet David de doodgeslagen jongen weer. 

 Claire is nog steeds op het feestje. Ze ziet mensen drugs snuiven. Haar vader 

vraagt of ze niet mee wil doen, maar Claire weigert. Dan komt Gabe weer binnen met 

zijn vrienden en het bier. Later droomt Claire dat haar vader zegt dat Gabe snel zijn kant 

op komt. 

 Tracy klaagt, dit keer tegenover Nate, over de kist. Nate probeert zijn geduld te 

bewaren, maar schiet toch uit zijn slof. Als hij ziet dat Tracy daarvan schrikt, wordt hij 

weer rustig en haalt het contract. Even later gaat Nate joggen. Hij rent als een bezetene. 

 Ruth loopt de bloemenzaak in om haar spullen te halen. Daar zit Nicolai. Hij zegt 

precies de goede dingen en ze kussen. Later blijkt dat ze ook seks hebben gehad. Ruth 

zegt echter dat ze nooit met hem zal trouwen. Ze is de eerste helft van haar leven al 

iemands vrouw geweest en dat doet ze niet nog een keer. Ondertussen houdt David een 

toespraak in zijn kerk. Hij vertelt dat hij zich zijn hele leven heeft geschaamd en daar wil 

hij nu mee ophouden. Het is een overwinning voor hem om dit te zeggen. Keith en zijn 

vriend Eddie waren er ook. David slaat het aanbod om iets met hen te gaan eten af.  

Nate staat afwezig in de deuropening bij de viewing van Tracy’s tante. David 

komt eraan en zegt tegen Nate: “Thanks for staying in LA and running the business. 

Things have been a lot more fun since you’ve been around.” Nate reageert emotioneel en 

geeft David een knuffel. Dan zegt Rico dat Tracy boven huilt. Nate gaat naar haar toe. 
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Tracy vraagt zich hardop af waarom mensen moeten sterven. Nate keert even terug in 

zichzelf en zegt dan: “To make life important. (…) We have to make each day matter.” 

 Meteen na de viewing begint het doopfeest van Rico en Vanessa voor hun 

pasgeboren baby Augusto. Door de aanwezigheid van hun opgewekte familie en vrienden 

heeft de ruimte een heel andere uitstraling. Nate bekijkt het schouwspel vanuit de 

deuropening. Hij glimlacht om alles wat hij ziet: David die de baby van Rico voor het 

eerst vasthoudt, Brenda en Ruth die gezellig met elkaar kletsen, en Claire die als een 

verliefde puber reageert als Gabe haar een kus geeft. Brenda komt naar hem toe en vraagt 

hem wat er is. “I’m just thinking about how lucky I am,” zegt Nate. 

 Nathaniel kijkt toe vanaf de trap. Hij overziet alles en glimlacht. Dan draait hij 

zich om en loopt de trap op. 

 

4.2.3 Plot aflevering 63 – Everyone is Waiting 

 

Brenda bevalt ruim een maand te vroeg van het dochtertje van Nate, die eerder dit 

seizoen is overleden. Ruth is bij haar. De baby huilt en ademt niet meteen uit zichzelf, 

maar ze leeft wel. 

 Keith wil dat David het huis een paar dagen verlaat, omdat hij mentaal ziek is. 

David is in het vierde seizoen door een lifter ontvoerd en voor dood achtergelaten. Dat, 

samen met de dood van Nate, heeft ervoor gezorgd dat hij min of meer is ingestort. David 

is kwaad maar beseft dan dat Keith het beste met hem voor heeft. Hij durft Durrell en 

Anthony – hun pleegzonen – echter niet de echte reden te vertellen van zijn vertrek.

 Claire is bij haar vriend Ted. Op politiek gebied verschillen ze erg van mening, 

toch lijken ze goed bij elkaar te passen. Claire weet niet wat ze met haar leven moet doen 

en twijfelt aan haar capaciteiten als fotograaf. Ted gelooft echter in haar kunnen. 

 In het ziekenhuis kijkt Brenda naar haar baby Willa, die in de couveuse ligt. Nate 

verschijnt achter haar en zegt dat het jammer is dat ze nergens in gelooft, want dan had ze 

kunnen bidden. Ze hadden deze baby nooit moeten krijgen. Nate kijkt naar Willa en zegt: 

“This is exactly what I was afraid of. Fuck!” 
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 Ruth belooft Brenda dat Maya – de dochter van Nate uit zijn eerste huwelijk, met 

Lisa – weer bij haar mag wonen. Sinds de dood van Nate had Ruth die zorg op zich 

genomen. Als Margaret, de moeder van Brenda, Maya komt ophalen is Ruth teleurgesteld 

en aangedaan. De rest van de dag gaan haar nachtjapon en badjas niet meer uit. Haar ex-

man George belt om te vragen hoe het met haar gaat. Ruth zegt dat ze nu alleen is, 

“finally completely alone”. Op dat moment komt David binnenlopen met zijn weekendtas 

en zegt dat hij een paar dagen blijft. Ondertussen wordt Claire gebeld door New Image, 

een bedrijf in New York dat op zoek is naar een nieuwe fotograaf-assistent. Ze is in de 

wolken door deze kans, maar zowel Ruth als David zijn teveel met zichzelf bezig om blij 

voor haar te zijn. Ruth kan zich geen leven zonder Nate voorstellen. 

 Rico, Brenda en David overleggen over de toekomst van Fisher & Diaz. Rico – 

ondertussen voor een kwart partner – wil worden uitgekocht, of het bedrijf verkopen. Hij 

wil samen met Vanessa een eigen uitvaartcentrum beginnen. David weigert eerst te 

verkopen, maar stemt dan toe. Later vraagt David zich af waarom ze zo aan het verleden 

zijn blijven vasthouden. Ruth weet wel waarom: “Because that’s when there was hope.”

 David en Keith zien allerlei mogelijkheden als het huis zou worden verkocht. 

David ziet al een huis met een tuin en een hond en een schommel voor de jongens voor 

zich. Vlak daarna ziet David een meisje in een rode sweater aan voor de lifter.  

 Brenda is thuis en heeft haar familie op bezoek: Billy, Margaret en Olivier 

(Margaret’s vriend). Ruth, Claire en Ted komen ook langs. Olivier blijkt degene te zijn 

die Claire’s naam heeft genoemd bij New Image. Ondertussen voelt Ruth dat de relatie 

tussen haar en Maya wordt bedreigd door Margaret. Billy en Ted hebben een 

ongemakkelijke conversatie. Billy is namelijk een ex van Claire. 

 David droomt dat hij in de kelder van huize Fisher is. Daar ziet hij Nathaniël, die 

niet verbaasd is dat David de zaak wil verkopen, aangezien hij het toch nooit in zich had. 

Ook noemt hij David een “fucking freak” omdat hij homoseksueel is. David wordt 

kwaad. Hij wil dat zijn vader hem met rust laat. Dan laat Nathaniel de lifter op hem los. 

Die valt hem aan, maar dit keer vecht David terug. Als hij de lifter overmeesterd, ziet hij 

dat hij het zelf is. Hij houdt zichzelf vast. Dan wordt hij wakker in zijn bed. Op de rand 

ervan zit Nate, die naar hem lacht. 
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 Claire hoort tot haar verbazing dat Ruth bij George gaat wonen als het huis wordt 

verkocht. Dan wordt Claire gebeld door New Image. Ze heeft de baan en moet dus naar 

New York verhuizen. Later op de dag besluit Ruth toch dat ze niet bij George wil wonen. 

Ze wil nog wel met hem uitgaan, maar niet met hem in een huis leven.  

 David vertelt Rico dat het hem spijt, maar dat hij het bedrijf toch niet wil 

verkopen. En dat er niet genoeg geld is om Rico uit te kopen. Rico wordt kwaad. Daarna 

gaat David terug naar huis. Tijdens zijn gebed voor het eten laat hij merken hoe dankbaar 

hij is voor het gezin dat hij nu heeft. Durrell en Anthony zijn er duidelijk door geraakt, 

hetzelfde geldt voor Keith. ’s Avonds in bed vertelt Keith dat ze Rico samen kunnen 

uitkopen. En dan zouden ze kunnen verhuizen naar huize Fisher. 

 Brenda droomt dat Nate naast haar ligt en in haar oor fluistert dat de baby niet kan 

ademen. Ze schrikt wakker en ziet dat er niets mis is. Ze vraagt Nate waarom hij niet 

gewoon van Willa kan houden. Nate antwoordt: “Because she is damaged and nobody 

will ever be able to fix her. Ever.” 

 Ruth belt Maggie, de dochter van George en de vrouw waar Nate mee 

vreemdging de avond dat hij in coma raakte. Ruth vraagt of Nate en zij zelf die avond 

gelukkig waren. Maggie zegt van wel. Even later laat Brenda Ruth nieuwe foto’s zien van 

Willa. Ruth merkt dat Brenda zich nog steeds zorgen maakt om de baby. Brenda kan het 

gevoel niet onderdrukken dat er iets mis is. Ruth vertelt haar dan dat moederschap een 

eenzaam ding is. Ze hoopt dat Brenda haar laat helpen en Brenda stemt opgelucht in. 

 Claire ziet dat haar moeder naar oude foto’s kijkt en huilt. Ze stelt voor hier te 

blijven en de baan in New York aan zich voorbij te laten gaan. Ruth waardeert het gebaar 

ontzettend, maar staat het niet toe. Ruth heeft geen spijt van Nathaniel en haar kinderen, 

maar wel van het feit dat ze zichzelf nooit een keuze heeft gegeven. Ze wil niet dat Claire 

dezelfde fout maakt. Tijdens een bezoek aan Bettina lijkt Ruth weer meer de oude. Ze 

zegt dat ze graag een dagopvang voor honden wil beginnen. 

 Brenda droomt dat Nate de baby aan zijn vader laat zien en zegt dat ze zo mooi is. 

Als hij Brenda ziet, zegt hij dat hij ontzettend veel van Willa houdt en dat altijd zal 

blijven doen. Hij kust Brenda. Brenda wordt wakker en glimlacht. 

 Claire en Ted zijn voor de laatste keer voor haar vertrek samen. Claire laat hem 

beloven dat hij naar Canada emigreert, mocht Amerika Iran binnenvallen en de 
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dienstplicht herinvoeren. Vlak voor het afscheidsetentje met haar familie hoort Claire 

echter dat New Image is opgekocht en dat ze haar geen baan meer kunnen garanderen. 

Nate wuift de tegenslag weg en zegt dat ze gewoon naar New York moet gaan. Claire 

twijfelt, maar dan vertelt Nate dat hij altijd bang is geweest, en waar heeft het hem 

gebracht? Hij zegt dat ze er klaar voor is naar New York te gaan en dat ze hier weg moet. 

 Brenda, Maya, Keith, David, Durrell, Anthony, Ruth, Bettina, George, en 

natuurlijk Claire; iedereen is er. Tijdens het eten halen ze herinneringen op aan Nate. 

David vertelt dat Nate vroeger altijd zo cool was. En dit wilde hij ook. Hij wilde dat 

iedereen dacht dat hij de leukste broer had van allemaal. Ze proosten op Nate. 

 De volgende ochtend neemt Claire emotioneel afscheid. Eerst van David, tegen 

wie ze zegt dat hij gelukkig moet zijn. David zegt dat hij dat is. Dan neemt Claire 

afscheid van haar moeder. Ruth zegt: “I’ll pray you’ll be filled with hope as long as you 

possibly can.” Claire huilt en ze wil niet meer gaan. Nate roept dat ze dat wél wil. Keith, 

Durrell en Anthony komen naar buiten en ook van hen neemt ze afscheid. Claire maakt 

een foto van de groep. Op dat moment fluistert Nate in haar oor: “You can’t take a 

picture of this, it’s already gone.” 

 Claire stapt in haar auto, zet de cd aan die ze van Ted heeft gekregen en rijdt weg. 

In haar zijspiegel ziet ze Nate joggend uit beeld verdwijnen. Claire huilt. In deze laatste 

scène zien we in korte beelden hoe het leven van de hoofdpersonen verder verloopt: 

- Ruth en Bettina hebben een dagopvang voor honden. 

- David is in de kelder aan het werk, terwijl hij Darrell uitlegt geeft. 

- De eerste verjaardag van Willa. Iedereen is er. 

- Keith en David trouwen met elkaar. Ze krijgen de ringen uitgereikt van Darrell en 

Anthony. Brenda is er ook, ze is zwanger en heeft een nieuwe vriend/man. George, 

Ruth, Rico en Vanessa zijn er ook. Claire maakt foto’s. 

- Ruth is oud en ligt in het ziekenhuis. Claire, David en George zitten naast haar bed. 

Ruth ziet Nathaniel en daarna Nate, die naar haar lacht. Dan sterft Ruth (1946-2025). 

Tijdens de begrafenis van Ruth komt Ted aanlopen. 

- Keith (1968-2029) wordt neergeschoten en overvallen terwijl hij aan het werk is. 

- Claire en Ted trouwen.  
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- Tijdens een picknick, waar Claire en Brenda ook bij zijn, zit David te kijken naar een 

stel sportende jongeren. Ineens ziet hij een jonge Keith ertussen rennen. Ze kijken 

elkaar aan en David (1969-2044) sterft. 

- Rico en Vanessa zijn op een cruise wanneer Rico (1974-2049) in elkaar zakt. 

- Brenda (1969-2051) sterft terwijl Billy tegen haar aan zit te praten. 

- In de kamer van Claire hangen allemaal foto’s aan de muur van momenten die we 

kennen uit de serie. Claire sterft (1983-2085), liggend in een groot bed. 

Tussen al deze scènes door en erna zien we de jonge Claire door de woestijn van 

Californië rijden. 

 

4.3 Analyse personages 

 

Het eerste dat opvalt aan de personages van SIX FEET UNDER, is dat ze erg menselijk zijn. 

Ze hebben stuk voor stuk verschillende lagen en eigenschappen waardoor ze diepte 

krijgen en waardoor we ze begrijpen. Alan Ball zegt dit zelf ook in het commentaar op 

zowel de eerste als dertiende aflevering op de DVD, namelijk dat hij personages wil 

creëren die ook fouten maken, anders voelen ze voor hem niet echt. Elk personage heeft 

dan ook goede en slechte eigenschappen en is nooit altijd perfect. Ze voelen daardoor 

echter dan sommige personages in andere televisieseries. Dit wordt waarschijnlijk nog 

versterkt doordat je de personages vijf jaar lang volgt en ziet wat het leven met hen doet. 

Net als in het echte leven leren de personages van alles wat ze meemaken in die vijf jaar. 

Dat de kijker uiteindelijk ook nog getuige is van de manier waarop ze sterven maakt 

helemaal dat het lijkt alsof we hier met echte mensen te maken hebben. 

Dit terzijde, zal ik nu elk personage onderling bekijken en analyseren op wat ze 

doormaken in de drie besproken afleveringen. Hier besteed ik veel aandacht aan, omdat 

John Fiske terecht opmerkt dat personages een belichaming zijn van ideologie en dat 

deze personages worden gebruikt om wijs te worden uit de relaties van discoursen en de 

ideologie die het belichaamt. Via het personage krijgen we ook normen en waarden mee 

en daarmee wordt aan alles wat er in de serie gebeurt een betekenis gegeven, aldus Fiske. 

Hij voegt daaraan toe dat personages het karakter van de serie bepalen, want ze dragen 
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haar kenmerken, haar ideologische laag en zijn de directe factoren via wie de kijker de 

informatie krijgt.217 

 

4.3.1 Ruth 

 

In de eerste scène van de pilot aflevering wordt Ruth neergezet als een typische 

huismoeder. Gekleed in een vrij ouderwetse jurk en op makkelijke gympjes is ze in de 

keuken druk bezig met het bereiden van het kerstdiner. Ondertussen belt ze met Nathaniel 

en spreekt ze hem bijna moederlijk toe over alles wat hij nog moet doen. Als ze hoort dat 

Nathaniel rookt wordt ze zelfs boos, net alsof ze een van haar kinderen toespreekt. 

 

Geen typische huismoeder 

Het beeld van Ruth als doorsnee American mom wordt echter al snel aangetast, vooral 

wanneer ze te horen krijgt dat Nathaniel dood is. Haar reactie is namelijk min of meer 

vervreemdend. Eerst schreeuwt ze “What?!” Daarna gooit ze de hoorn van de telefoon op 

de grond en begint ze gillend spullen van het aanrecht op de grond te gooien. Haar reactie 

is dermate emotioneel dat je als kijker even flink schrikt. Wanneer David naar boven 

komt zit ze voor zich uit te staren op de keukenvloer en zegt ze tegen hem: “You're father 

is dead and the pot roast is ruined.”  

 Natuurlijk, deze vrouw heeft net gehoord dat haar man is overleden en het is 

logisch dat ze daar emotioneel op reageert, maar dat ze dat op een dergelijke heftige 

manier doet is bijzonder, zeker op de Amerikaanse mainstream televisie. Dit geeft aan dat 

Ruth niet simpelweg moeder is, maar een echt persoon met verschillende lagen en 

gevoelens. Wat dat betreft doet ze dan ook absoluut niet onder voor de andere 

personages. Ook Ruth heeft onzekerheden en ze maakt fouten. In andere series wordt dit 

bij de moeder-personages vaak een beetje naar achteren verdrongen. In SIX FEET UNDER zit 

het aan de oppervlakte. 

 Als Nate het lichaam van Nathaniël heeft geïdentificeerd, begint Ruth hem 

meteen allemaal vragen te stellen over de reconstructie. Terwijl ze vlak daarvoor nog zei 

                                                 
217 John Fiske, Television Culture (10e ed. Cornwall: TJ International Ltd, 1999): 160-162. 
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dat ze Nathaniël niet kon zien als werk. Maar dit is haar manier om ermee om te gaan. 

Haar man is dood, maar ze wil nog steeds dat alles goed wordt geregeld. Een andere 

manier voor Ruth om met de dood van Nathaniel om te gaan, is gewoon doorgaan met 

het huishouden. Avondeten moet nog steeds bereid worden en dit doet ze dus ook. Als 

Claire een bord eten weigert roept Ruth uit: “We have to eat Claire. We didn’t die!” 

 

Moeite met intimiteit 

Ruth is vaak niet heel direct. Zo vindt ze het lastig om dingen van haar kinderen te 

vragen. Het is dan ook een overwinning voor haar dat ze Nate in de pilot aflevering durft 

te vragen of hij wat langer wil blijven. Maar op andere momenten kan ze zomaar alles 

wat ze denkt eruit gooien. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de bloemenzaak, wanneer Nicolai 

probeert haar langer te laten werken zodat ze niet uit eten kan met Hiram. Ruth heeft 

allerlei dingen lang opgekropt en nu krijgt Nicolai dit over zich heen. 

 Zo’n moment heeft ze ook met dochter Claire in de pilot aflevering. Ruth heeft 

niet echt een goede relatie met haar. Pas als ze samen op weg zijn naar het mortuarium 

om het lichaam van Nathaniël te identificeren, delen ze een klein moment van intimiteit. 

Pas dan stelt Ruth vragen die ze eigenlijk al heel lang had willen stellen, namelijk of 

Claire al seks heeft en of ze drugs gebruikt. Ook later in de serie zijn er spaarzame 

momenten van intimiteit tussen moeder en dochter. In aflevering 13 bijvoorbeeld. Als 

Ruth net is ontslagen en ze komt thuis, praat ze tegen Claire alsof ze tegen een vriendin 

praat. Maar over het algemeen zijn hun gesprekken oppervlakkig en stroef. 

 

Relaties 

Ruth is redelijk onhandig in het aangaan van relaties na het overlijden van Nathaniël. Als 

Hiram haar vertelt dat hij iemand anders heeft ontmoet, is ze tot haar verbazing 

opgelucht. Ze wilde hem zo graag trouw zijn, wat ze bij Nathaniël niet was, maar ergens 

voelt ze dat Hiram en zij niet voor elkaar bestemd zijn. Dit besef geeft Ruth een gevoel 

van vrijheid. Hierdoor kan ze laks reageren als Hiram haar later belt en zegt dat hij haar 

terugwil.  

In dezelfde aflevering gaat Ruth met Nicolai naar bed. Ze beseft dat ze helemaal 

niet op zoek is naar een nieuwe echtgenoot. Ze zegt dan ook tegen Nicolai “I will be your 
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friend and your lover, but I will never be your wife”. De eerste helft van haar leven heeft 

ze geleefd voor anderen. Dat wil ze niet meer. Toch blijft ze altijd een beetje zoekende op 

dit gebied. 

 Ook als ze zich in de laatste aflevering weer beter voelt, gaat ze niet meteen weer 

een echte relatie aan met haar ex-man George. Ze houdt nog steeds van hem, maar ze 

beseft ook dat ze zich een voorstelling van George heeft gemaakt die niet gelijk is aan de 

realiteit. In het verleden paste ze zichzelf aan dat plaatje aan zodat het klopte, maar nu 

ziet ze in dat het zo niet werkt. Ze heeft haar hele leven opofferingen gedaan voor 

anderen, maar nu, na de dood van Nate, stopt ze daarmee. Ze lijkt eindelijk echt voor 

zichzelf te kiezen. 

De relatie met schoondochter Brenda gaat haar ook niet gemakkelijk af. Al vanaf 

het moment dat ze Brenda voor het eerst ziet, in het mortuarium, lijkt ze te besluiten dat 

ze deze vrouw niet mag. Pas in de allerlaatste aflevering vinden de vrouwen oprechte 

toenadering tot elkaar. Eerst wanneer Brenda bang is haar baby te verliezen vlak na de 

bevalling. Ruth probeert haar te steunen en zegt dat ze Maya weer thuis zal krijgen. 

Terwijl Ruth juist blij was dat Maya bij haar was. Enerzijds omdat het haar weer iets gaf 

om voor te zorgen, anderzijds omdat ze bang was Maya anders misschien nooit meer te 

zien. Later in die aflevering vertelt Ruth Brenda dat het moederschap een eenzaam 

beroep is. Allebei zijn ze op dat moment open tegen elkaar en hieruit haalt Brenda veel 

steun. Gedurende de hele serie is er nooit echt vertrouwen geweest tussen deze vrouwen. 

Nu geven ze elkaar eindelijk een kans. 

 

Zorg voor anderen 

In aflevering 63 is Ruth nog niet over de dood van Nate heen. De bevalling van Brenda 

en de zorg voor Maya geven haar afleiding. Maar nadat Willa is geboren en Margaret 

Maya komt ophalen, wordt Ruth overmand door het gevoel dat ze niets meer heeft om 

voor te leven. Ze ziet geen hoop meer. Ze wíl zich niet eens beter voelen en lijkt eraan 

onderdoor te gaan. George probeert haar te helpen en Ruth laat het over zich heen komen, 

maar ze heeft er geen troost aan. Ruth is bitter. “I’ll never get what I want,” zegt ze tegen 

Claire. 
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 Bijzonder is dat Ruth niet boos is op Maggie. Zij is immers de laatste avond dat 

Nate nog leefde met hem naar bed geweest, terwijl er thuis een zwangere vrouw op hem 

wachtte. Ruth weet dat Brenda en Nate elkaar niet altijd konden geven wat ze wilden. 

Voor haar is het belangrijk dat Nate gelukkig was die laatste avond. Dat was hij, en 

Maggie ook. Hier haalt Ruth troost uit. Door dit ene telefoongesprek delen Maggie en 

Ruth hun liefde voor Nate even. Beide vrouwen wilden voor hem zorgen en er voor hem 

zijn. Het geeft Ruth rust dat Nate tijdens zijn laatste momenten bij een vrouw was die zo 

over haar zoon dacht. 

 

Conclusie 

Zoals al eerder naar voren kwam, wordt Ruth in het begin neergezet als een doorsnee 

American mom, maar al snel wordt dit beeld hard onderuit gehaald. In de pilot aflevering 

gebeurt dit al twee keer – haar reactie op de dood van Nathaniel en daarna het feit dat ze 

al twee jaar vreemd ging – en in de rest van de serie is dit niet anders.  

Ruth is absoluut een huisvrouw. Ze wordt ongelukkig als ze merkt dat haar 

kinderen haar niet meer nodig hebben. Maar ze is een huisvrouw met een eigen wil en 

een eigen leven. Ze heeft fantasieën, ze gaat al dan niet serieuze relaties aan, ze probeert 

zichzelf te vinden en haar leven zin te geven, maar dit alles gaat haar moeizaam af. 

Uiteindelijk blijft ze het gevoel hebben dat ze voor iemand moet zorgen. Zorgen voor 

anderen is wat haar compleet maakt. 

 Ze is er de hele serie mee bezig, maar eigenlijk neemt ze pas in de laatste 

aflevering ook echt het besluit om voor zichzelf te gaan leven en haar geluk niet meer van 

de zorg voor anderen te laten afhangen. Ze begint dan misschien een dagopvang voor 

honden, maar haar eigen geluk staat voorop. Ze blijft uitgaan met George, maar 

onduidelijk is of de twee uiteindelijk wel of niet nog met elkaar zijn gaan samenwonen. 

Het lijkt erop dat ze met haar zus Sarah en vriendin Bettina het best op haar plek is. 

Alledrie de vrouwen leven niet volgens het standaard plaatje. Geen man en geen groot 

huis of een grote auto, maar een afgelegen huisje waar ze leven zoals zíj dat willen.  

 Vanaf de pilot aflevering is het de dood van Nathaniel die ervoor zorgt dat we 

Ruth leren kennen op een hele andere manier dan dat bij moeders in andere series 

gebeurt. Door zijn dood moet zij namelijk gaan zoeken naar een manier om het 
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moederschap aan te passen.218 Gedurende de hele serie is dit min of meer een lijdensweg 

voor Ruth. Ze heeft moeite om zichzelf een plek in het leven te geven. Ze merkt dat haar 

kinderen haar zorg niet meer nodig hebben en zoekt naar iets om dit in te vullen. Steeds 

weer zoekt ze dit in andere dingen. Zoals eerder is gezegd lijkt ze zich er pas in de 

allerlaatste aflevering bij neer te leggen dat ze voor zichzelf moet klaarstaan in plaats van 

voor anderen. Voor iemand die vanaf haar achttiende moeder was, is dit een lastig besef.  

 

4.3.2 Nate 

 

Oudste zoon Nate is de vrijgevochten zoon. Maar ook de zoon die als klein kind al bang 

was voor het werk van zijn vader. De spaarzame keren dat hij in de kelder was, waar de 

doden werden opgelapt voor de viewings, wilde hij er eigenlijk zo snel mogelijk weer 

weg. Het is altijd de bedoeling geweest dat zowel Nate als David uiteindelijk in het 

bedrijf zouden gaan werken. Maar Nate heeft zich nooit in dit lot willen schikken. 

 

Oprecht en puur 

In de pilot aflevering vertelt hij tegen Brenda dat hij zijn zusje Claire niet zo goed kent – 

hij is immers het huis al uitgegaan toen zij nog erg jong was – maar dat ze “kinda wild 

like me” is. Hiermee geeft Nate aan dat hij zelf vroeger ook flink heeft gepuberd, gefeest, 

geëxperimenteerd met drugs en wat tegendraads was op school. Niet het type kind dat het 

zijn ouders gemakkelijk maakt. Die karaktertrek, maar ook zeker het feit dat hij 

opgroeide met een begrafenisonderneming in huis, zorgde ervoor dat hij al vroeg ging 

reizen – hij is onder meer in Europa geweest – en Los Angeles verruilde voor Seattle. 

Daar werd hij manager van een bedrijf dat sojaproducten ontwikkelt.  

 Vanaf het begin wordt Nate gerepresenteerd als iemand die in contact staat met 

zichzelf en zich niet anders voordoet dan hij is. Ook al geeft hij tegenover Claire toe dat 

zijn leven in Seattle lang niet zo rooskleurig en perfect is als hij de anderen doet geloven, 

als kijker krijg je sympathie voor hem doordat hij echt, oprecht en puur is. In de wereld 

van Nate moeten gevoelens niet verborgen worden en is alles bespreekbaar. Dit komt 

                                                 
218 Kim Akass, “Mother knows best: Ruth and representation of mothering in SIX FEET UNDER” in Reading SIX 
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vooral naar voren in de scène met de viewing voor Nathaniel. Hier bekritiseert Nate de 

manier waarop het verdriet van zijn moeder naar een achterkamertje wordt verplaatst. 

Vervolgens laat hij haar vrijuit praten over haar relatie met de kapper, terwijl David 

duidelijk laat merken dit ongepast te vinden. 

In de pilot aflevering zijn er echter nog veel meer dingen interessant aan het 

personage Nate: zijn relatie met Claire en David bijvoorbeeld. Bij de een (Claire) 

probeert hij toenadering te zoeken, terwijl de ander (David) dit al vanaf het moment dat 

ze elkaar zien min of meer verpest, doordat hij Nate meteen begint af te vallen. Ook zijn 

– beginnende – relatie met Brenda is interessant. Zij is de enige tegen wie hij helemaal 

eerlijk lijkt en ze praten openlijk over hun verknipte families en hun gevoelens. 

 

Onrust 

Nate lijkt open en zelfbewust in het leven te staan, maar al snel blijkt dat ook hij 

meerdere lagen heeft in zijn persoonlijkheid en niet altijd blij is met het leven dat hij 

leidt. Een van de dingen die hij doet om hiermee om te gaan, is joggen. Al in de eerste 

aflevering gebruikt hij dit als excuus om het huis te ontvluchten. Het is zijn manier om 

wat tijd voor zichzelf te nemen en zijn gedachten op een rijtje te zetten als hij onrust in 

zijn lijf heeft. Dit is vooral goed te zien in de laatste scène van de pilot aflevering, 

waarbij Nate tijdens het joggen een visioen krijgt van zijn vader die wordt opgepikt door 

een bus. Op dat moment lijkt Nate pas echt afscheid te kunnen nemen. 

 In de eerste aflevering heeft Nate seks met Brenda, een vrouw die hij pas net heeft 

ontmoet en waarvan hij haar naam nog niets eens weet. Dit geeft aan dat hij van het leven 

geniet en leuke verzetjes niet uit de weg gaat. Maar later geeft hij tegenover Claire toe dat 

deze manier van leven hem helemaal niet zoveel voldoening geeft:  

 

“I live in a shitty apartment, which was supposed to be temporary; I work at a job, which 

was also supposed to be temporary until I figured out what I really wanted to do with my 

life, which apparently is nothing; I have lots of sex but I haven’t had a relationship last 

more than a couple of months; and I don’t even have the self-discipline to floss daily! I've 

had four root canals. Four. I’m 35 and I’ve had four root canals.” 

                                                                                                                                                 
FEET UNDER: TV to Die For, red. Kim Akass en Janet McCabe (Londen: I.B.Tauris & Co Ltd, 2005): 120. 
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Brenda vertelt hem later aan de telefoon dat hij voor alle vrouwen slechts een seks-

kameraad is, maar geen materiaal voor een relatie. Dit zit doet Nate pijn. 

 Doordat Nate vroeger is weggevlucht van zijn leven en familie in Los Angeles, is 

hij nooit echt toegewijd geweest. Hij heeft zich nooit willen binden. Gedurende het eerste 

seizoen begint hem dat dwars te zitten. Vooral na de aanrijding in aflevering 13, realiseert 

Nate zich dat de tijd van weglopen voorbij is en dat hij ook meer diepgang wil in zijn 

relatie met Brenda. 

 

Angst voor de dood 

De dood is altijd de grootste angst geweest van Nate. Hij is bang voor de dood en bang 

voor alles wat er in de kelder van huize Fisher gebeurt. Door de dood van zijn vader 

wordt hij hier echter weer mee geconfronteerd. Later droomt hij dat hij zichzelf laat 

aanrijden door een bus. Hij nodigt de dood dus min of meer uit, of daagt hem uit. Terwijl 

hij er al zijn hele leven voor is weggerend.  

Nate gaat ook joggen als Ruth hem heeft gevraagd nog een paar dagen te blijven. 

Ergens beseft hij dan al dat hij niet meer terug kan naar Seattle. Als hij daarna gaat 

joggen lijkt het door zijn snelheid alsof hij ergens voor wegrent. Wanneer hij stopt, ziet 

hij zijn vader op een bus stappen en op dat moment neemt hij afscheid van zijn vader. Hij 

beseft nu dat zijn vader weg is en dat zal hij zelf op een dag ook zijn. Net als al deze 

mensen die hier op straat lopen. Het is een triest en verdrietig besef. Maar ook 

bevrijdend, want de dood is wat het leven belangrijk maakt. 

Ook in aflevering 13 doet hij dit. Hij heeft net gehoord dat hij waarschijnlijk 

AVM heeft en dat hij niet mag joggen tot alle onderzoeken zijn gedaan. Maar hij gaat 

toch rennen en doet dat als een bezetene. Hij lijkt aan zichzelf te willen bewijzen dat hij 

onsterfelijk is. 

In dezelfde aflevering komt hij echter door het gesprek met Tracy tot de conclusie 

dat hij niet zo bang moet zijn voor de dood. De dood is juist wat het leven belangrijk 

maakt. Dit besef had hij al eerder, maar doordat hij net heeft gehoord dat hij AVM heeft, 

was dit naar de achtergrond verdrongen. 
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Goede jongen 

Nate is over het algemeen een aardige jongen. Binnen deze serie doorbreekt hij dat af en 

toe door te ontploffen. De eerste keer dat dit gebeurt is hij met Claire in de supermarkt. 

Brenda heeft net boos de telefoon opgehangen en als Claire dan zegt dat ze hier wegmoet, 

wordt het Nate teveel en springt hij uit zijn vel. Wanneer Claire vervolgens reageert door 

een meloen op de grond te gooien, dan troost hij haar meteen. Nate heeft een gave om 

mensen op hun gemak te stellen en te troosten. Dat zien we hier voor het eerst. In deze 

aflevering is het ook een soort ontdekking voor hemzelf dat hij mensen zo goed kan 

troosten. Misschien dat de begrafeniswereld dan toch zijn roeping is? 

Ook in aflevering 13 is er een moment waarop Nate even niet meer de goede 

jongen is, namelijk wanneer Tracy hem vertelt dat ze een andere kist wil voor haar tante. 

Normaal zou Nate zijn geduld wel kunnen bewaren, maar nu heeft hij net gehoord dat hij 

waarschijnlijk een fatale hersenaandoening heeft. Daardoor wordt het hem al snel teveel 

en ontploft hij. Maar zoals eigenlijk bijna altijd, draait hij even later bij en is hij haar zelfs 

tot steun als ze verdrietig is om het verlies van haar tante. 

 

Conclusie 

In de allerlaatste aflevering van de serie is Nate al overleden en zien we hem alleen nog 

terugkomen in de gedachten van andere personages. Dit is echter niet Nate zelf, hij is 

slechts een personificatie van de angsten en gevoelens van deze personages. Interessant is 

natuurlijk wel het feit dát Nate is overleden vlak voor het einde van de serie. Al vanaf 

aflevering 13 weten we dat hij AVM heeft, maar daar wordt hij op een gegeven moment 

aan geopereerd en daarna lijkt het gevaar geweken. Uiteindelijk komt het dan ook 

compleet onverwacht dat hij toch in het ziekenhuis belandt en sterft.  

Nate was altijd al degene binnen het gezin Fisher die het meest bang was voor de 

dood. Dit soort mensen gaan vaak of obsessief veel werken en carrière maken, of juist 

proberen zoveel mogelijk uit het leven te halen. Nate viel onder de tweede categorie. Hij 

wilde alles meemaken en zich nergens aan vastleggen zodat niets of niemand hem in de 

weg stond zijn leven optimaal te leven. Pas als hij weer terug is in Los Angeles en wordt 

geconfronteerd met het bedrijf van zijn vader, beseft hij dat dit eigenlijk een heel leeg 

bestaan is. In de jaren dat hij toch als begrafenisondernemer aan de slag gaat worstelt hij 
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hier nog mee. Toch streeft ook hij steeds meer naar vastigheid. En zijn angst voor de 

dood is blijkbaar terecht geweest. Hij is immers degene die binnen het gezin Fisher, na 

Nathaniel, het eerste sterft.  

 

4.3.3 David 

 

David is een interessant personage doordat hij zo introvert is en dat is op een bijzondere 

manier uitgewerkt. Gedurende de pilot aflevering lijkt David een soort van robot die 

almaar doorgaat en in zijn professionele rol blijft, ook al is net zijn vader overleden. 

David is vaak gespannen, maar wel een goede jongen. Zelfs wanneer hij Ruth, Nate en 

Brenda hoort terugkomen van het mortuarium, staat hij op en trekt hij zijn pak recht alsof 

er cliënten binnenkomen. Hij wil zijn moeder gelukkig maken. Hij is de conservatieve 

binnen dit gezin, vandaar dat het verrassend is als hij homoseksueel blijkt te zijn. Dit 

geeft een interessante extra laag aan zijn personage.  

 Het introverte karakter van David zorgt ervoor dat de kijker zich niet snel met 

hem identificeert, omdat zijn gedrag in het begin een beetje onbegrijpelijk is. David komt 

houterig, professioneel en koud over. Tegen niemand is hij open of laat hij blijken wat hij 

echt voelt, behalve uiteindelijk tegenover zijn vriend Keith. 

 

Buitenbeentje 

Een van de schaarse momenten dat David wel zegt wat hij denkt, is tijdens de 

confrontaties met zijn broer Nate in de pilot aflevering. Hij uit meerdere malen zijn 

onvrede over de beslissingen van Nate. Vanaf het moment dat de mannen elkaar zien – 

wat waarschijnlijk alweer een jaar geleden is – lijken ze bijna alleen maar ruzie te kunnen 

maken. En daarbij beschuldigt David Nate ervan de familie en het bedrijf in de steek 

gelaten te hebben. Hierdoor is alle verantwoordelijkheid daarvan op de schouders van 

David gevallen. Althans, zo heeft David dat gevoeld en dat neemt hij Nate nog steeds 

kwalijk. Later, in de allerlaatste aflevering, blijkt dat David Nate vroeger min of meer 

aanbad. Dus niet alleen tegenover zijn ouders en het bedrijf, maar ook persoonlijk voelt 

het voor David alsof Nate hem in de steek heeft gelaten. 
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Na het telefoongesprek in de pilot aflevering ziet David dat Rico en Nate met 

elkaar dollen. David beseft dan weer eens dat Nate de coole jongen is en hij niet. Hij 

voelt zich buitengesloten, want hij is niet cool en is dat ook nooit geweest. Ook bij de 

begrafenis van zijn vader voelt hij zich buitengesloten, als Nate Ruth troost.  

In dezelfde aflevering zegt David tegen Nate dat hij blij is dat hij is gebleven. Net 

als Ruth heeft David er moeite mee om dergelijke dingen uit te spreken, omdat het zo 

persoonlijk is en hij zichzelf hiermee erg bloot geeft. Ondanks al hun verschillen wordt 

op dit moment duidelijk dat de broers ontzettend veel van elkaar houden. 

 

Homoseksualiteit 

David verzwijgt zijn homoseksualiteit en zijn relatie met Keith voor zijn familie. Als 

Keith belt, zoekt hij dan ook een ander kamertje op om met hem te praten. Dit eerste 

telefoongesprek waar de kijker getuige van is, is typerend voor hun relatie. Keith wil er 

zijn voor David, maar David zegt dat hij het allemaal wel alleen aankan. Pas na de 

begrafenis van zijn vader laat David zijn professionele buitenkant vallen. Als hij bij Keith 

voor de deur staat, lijkt hij een soort van dierlijke honger naar contact te hebben. 

Eindelijk laat hij zich troosten door Keith. David en Keith zijn pas een paar maanden 

samen en ze hebben op relationeel vlak nog een lange weg te gaan. Ze doen er ook wel 

een paar seizoenen over om dat te bereiken. 

In aflevering 13 verschijnt de overledene van aflevering 12 een aantal keer voor 

David. Deze jongen, Mark Foster, was mishandeld omdat hij homoseksueel was. Het 

verschijnen van overledenen gebeurt in deze serie regelmatig, maar het zijn geen geesten. 

Het is een middel om weer te geven wat de personages denken. In dit geval ziet David 

steeds deze Mark, zoals hij eruit zag na zijn mishandeling. Dit is eigenlijk een interne 

dialoog van David en geeft zijn angst weer, zijn afkeer van zichzelf als homoseksueel. 

Wat dat betreft is het een overwinning als David in diezelfde aflevering spreekt in 

de kerk. Hij praat over schaamte en zegt dat niemand zich zou moeten schamen, want hoe 

kan je het woord van God verspreiden als je jezelf zijn liefde ontzegt? De mensen in de 

kerk begrijpen waarschijnlijk niet hoe belangrijk het voor David is om dit hardop uit te 

spreken, maar Keith begrijpt het wel. Hierna ziet David Mark ook eindelijk met een 

onverminkt gezicht.  
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Ondanks deze bevrijdende toespraak is de kerk niet zo progressief als David zou 

willen. De kerk bracht David kracht, traditie en structuur, maar in aflevering 13 realiseert 

hij zich dat het net als al het andere een politieke instelling is. Een instelling waarbinnen 

homoseksualiteit niet wordt getolereerd. 

 

Trauma 

In de rest van de serie gebeurt er ontzettend veel met alle leden van de familie Fisher en 

de andere personages. Maar met name David maakt een traumatiserende ervaring mee. In 

het vierde seizoen wordt hij een paar uur lang gekidnapped door een lifter en daarna voor 

dood achtergelaten ergens in een afgelegen buurt in Los Angeles. David overleeft het, 

maar het is een ervaring die hij niet snel vergeet. Met name in seizoen vier heeft hij 

paniekaanvallen en kan hij de gebeurtenis niet verwerken. In het vijfde seizoen verdwijnt 

zijn trauma wat meer naar de achtergrond en lijkt David weer de oude. Op dat moment 

besluiten Keith en David een kindje te willen adopteren. Dit worden Durrell en Anthony, 

twee jongens waarvan de moeder verslaafd is aan drugs.  

De dood van Nate brengt echter het trauma van David weer terug. In de 

allerlaatste aflevering van de serie wordt David uiteindelijk in een droom weer 

geconfronteerd met de lifter, die de personificatie is van zijn grootste angsten. Maar 

uiteindelijk blijkt dat hij het zelf is. Hij is al die tijd bang geweest voor zichzelf, voor wie 

hij echt is. Door zichzelf vast te houden in die droom, komt hij daar overheen. Hij 

accepteert zichzelf. De glimlach die Nate op zijn gezicht heeft als David daarna wakker 

wordt, zegt dat deze acceptatie rust brengt in het leven van David. 

 

Conclusie 

Door de droom waarin David eindelijk de confrontatie met de lifter aangaat, realiseert hij 

zich dat dit is wie hij is. Hij is een begrafenisondernemer. Hij moet dat feit alleen nog 

omarmen. En daartoe heeft hij nu de eerste stap gezet. Ook op persoonlijk vlak is David 

nu zelfbewuster. Zijn gebed, waarbij hij God bedankt omdat hij de jongens in hun leven 

heeft gebracht en een gezin van hen heeft gemaakt, komt recht uit het hart.  

Vooral voor David lijken de vijf jaar dat we de familie Fisher hebben gevolgd, 

een reis te zijn geweest richting acceptatie van zichzelf. In het eerste seizoen is een groot 
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deel hiervan al voltooid, aangezien hij er toen voor uit kwam dat hij homoseksueel is. 

Maar ook de andere jaren hebben hem veranderd. Alles wat hij heeft meegemaakt heeft 

uiteindelijk geleidt tot acceptatie. Wat dat betreft zou je bijna kunnen zeggen dat zelfs de 

ontvoering hem uiteindelijk goed heeft gedaan. Het heeft hem namelijk gedwongen 

zichzelf onder ogen te komen en daar niet mee voor terug te deinzen. Elke ervaring heeft 

hem gemaakt tot wie hij aan het eind van de laatste aflevering is: iemand die tevreden is 

met zijn baan en met zijn gezin, zichzelf en zijn leven. Een groot verschil met de David 

uit de pilot aflevering. 

 

4.3.4 Claire 

 

Dochter Claire is een nakomertje. Ze voelt zich onbegrepen door iedereen binnen het 

gezin. En, wat blijkt uit een droom waarin ze met Nathaniel praat in aflevering 13, ze 

heeft het gevoel dat altijd alle aandacht naar haar broers ging en niet naar haar. Nathaniel 

denkt dat dit juist in haar voordeel werkt: “Maybe that lack of attention will motivate you 

to get up from that lazy ass and do something interesting with your life.”  

 

Puberaal 

De relatie tussen Claire en Ruth is moeizaam. Blijkbaar praten ze nooit echt ergens over, 

want het lijkt wel alsof de onderwerpen seks en drugs voor het eerst ter sprake komen als 

Claire en Ruth op weg zijn naar het mortuarium. Claire is op dat moment ontzettend high 

door de drugs die ze heeft genomen. En juist op dat moment vraagt haar moeder of ze 

drugs gebruikt en aan seks doet. Ze ontwijkt de vraag, maar uit haar reactie blijkt dat dit 

onderwerpen zijn waar Ruth normaal niet over spreekt.  

David woont nog thuis dus die kent ze vrij goed, maar Nate is het huis al 

uitgegaan toen Claire nog maar klein was. De relatie tussen die twee stelt dan ook nog 

vrij weinig voor. Ze kennen elkaar eigenlijk helemaal niet. Claire is aan het puberen: ze 

heeft foute vrienden en experimenteert met drugs. Wel lijkt ze op een gegeven moment 

de enige te zijn die zich op een gezonde manier over de dood van haar vader probeert 

heen te zetten, namelijk door aan de ontbijttafel herinneringen aan hem op te halen. 
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Claire is behoorlijk tegendraads in de pilot aflevering, tegen iedereen eigenlijk. 

Terug van het mortuarium rijdt ze als een bezetene, als Nate probeert haar even over de 

schouder te wrijven trekt ze zich terug van zijn hand, en als de twee broers ruzie maken 

wordt ze daar weer boos over. En als ze dan eens wel goed in haar vel zit, dan wordt dat 

haar ook niet in dank afgenomen – zoals de eerder besproken scène waarin ze 

herinneringen ophaalt aan Nathaniel en Ruth daar boos om wordt. Ook heeft ze niet echt 

vriendinnen. Ze trekt wel eens op met Parker, maar echt intiem zijn ze niet met elkaar.  

 

Vriendjes 

Hij kwam in de eerste aflevering al even naar voren, maar was toen nog niet haar 

vriendje: Gabriel, of Gabe. Claire werd verliefd op hem, maar werd ook zo door hem 

teleurgesteld dat ze het uitmaakte. Toen zijn zesjarige broertje zichzelf per ongeluk 

neerschoot voelde Claire zo met hem mee dat ze een vriendin voor hem wilde zijn en 

vlak daarna waren ze weer een stelletje.  

Claire had het gevoel dat ze voor Gabe moest zorgen, want hij had verder 

niemand. Ze wil zo graag van hem houden en ze wil geloven dat ze hem kan helpen. Dit 

wordt duidelijk uit de scène op het feestje van Parker, waar ze met Nathaniel praat. Hij 

zegt dat hij Gabe een leuke jongen vindt. Eigenlijk probeert Claire zichzélf er hier van te 

overtuigen dat ze hem leuk vindt en dat alles goed komt. Maar ze gelooft het niet echt. Ze 

droomt namelijk ook dat haar vader zegt dat Gabe snel zijn kant op zal komen. Dit is de 

grote angst van Claire, dat het juist helemaal de verkeerde kant opgaat met Gabe en dat 

ze hem niet kan redden. 

Hoe anders is haar vriendje dat ze leert kennen in het vijfde seizoen: Ted. Hij is 

een advocaat en als vanzelf zet ze zich tegen hem af, maar uiteindelijk vinden de twee 

elkaar toch. Ook in de laatste aflevering komt naar voren dat ze van elkaar verschillen. 

Claire moet lachen, omdat ze zelf verbaasd is over de situatie: “Eating fruit salad in bed 

with a naked frat guy who voted for George Bush.” Dat had ze zich vroeger nooit kunnen 

voorstellen. Ted is dan misschien politiek conservatief, maar hij is een goede jongen. 

Claire had nooit gelukkig kunnen worden met Ted als ze nog steeds dezelfde was 

als in het eerste seizoen. Van puberaal jong meisje is ze een jonge vrouw geworden. Niet 

een die echt weet wat ze wil, maar dat doet er niet toe. Op het moment lijkt New York 
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voor haar dé plek te zijn. Als ze ziet hoe slecht haar moeder eraan toe is, twijfelt ze daar 

echter aan. Haar geweten doet haar beslissen om dan misschien toch thuis te blijven. Ze 

weet dat ze daar weg moet, uit zelfbescherming. Maar ze weet niet of ze haar moeder 

alleen kan laten. Pas als haar moeder duidelijk haar grenzen stelt en zegt dat ze Claire 

niet in Los Angeles laat blijven voor haar, kan Claire weer even het kleine meisje zijn dat 

door haar moeder op haar plek wordt gezet. Ergens weet ze dat ze ook gewoon moet 

gaan. 

 

Conclusie 

Claire is het personage met wie we de serie verlaten. Zij rijdt het avontuur tegemoet en 

we volgen haar daarin. Haar personage toont dat het belangrijk is je hart te volgen. Het is 

niet erg om daarbij af en toe wat misstappen te maken. Claire heeft volop 

geëxperimenteerd – met foute vriendjes, drugs, een vriendinnetje, kunst – en hier heeft ze 

alleen maar van geleerd. Het heeft van haar gemaakt wie ze is. Haar reis is op het 

moment dat ze wegrijdt uit Los Angeles nog niet compleet, maar ze is al een heel eind 

verder dan toen we haar leerden kennen. 

Het feit dat Claire naar New York gaat terwijl ze eigenlijk nog geen baan heeft 

zegt veel over haar personage. Ze vindt het moeilijk om haar ouderlijk huis te verlaten en 

dit grote avontuur aan te gaan, maar zijzelf en iedereen om haar heen heeft er vertrouwen 

in dat alles op zijn pootjes terecht zal komen. Ze hebben vertrouwen in haar kunnen als 

artiest. Claire is daar zelf nog niet helemaal van overtuigd, maar ze begint daar wel te 

komen. Anders was ze dit avontuur nooit aangegaan. En uit haar sterfscène blijkt 

inderdaad dat alles goed is gekomen. Haar kamer hangt vol met documenten en foto’s, 

waaruit blijkt dat ze haar leven lang is blijven fotograferen en daarin succesvol was. Het 

is duidelijk dat ze haar leven heeft geleefd.  

In het begin van de serie had waarschijnlijk niemand dit kunnen voorspellen, 

maar hiermee is Claire uiteindelijk het meest hoopgevende personage. Gedurende de 

serie voelde ze zich vaak onbegrepen en was ze zoekende naar haar doel in het leven. 

Uiteindelijk vindt ze dit door het avontuur aan te gaan en te verhuizen naar New York. 

Claire is degene die vanuit haar puberale gedrag en als college drop-out uiteindelijk is 

opgeklommen tot een redelijk zelfbewuste vrouw die de wijde wereld intrekt en daarin 
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succesvol is. En dan ook nog goed contact onderhoudt met haar familie en uiteindelijk – 

na de dood van haar moeder – trouwt met het enige vriendje met wie ze echt een 

gelijkwaardige relatie had: Ted. 

 

4.3.5 Brenda 

 

Brenda Chenowith heeft Nate ontmoet in het vliegtuig. Ze hebben gesproken over haar 

werk: ze is een shiatsu masseuse. Eenmaal uit het vliegtuig is Brenda degene die Nate een 

“ride” aanbiedt. En daarmee bedoelt ze niet een gewone ride in de auto. Min of meer op 

haar initiatief komen ze dan uiteindelijk ook in een voorraadkast terecht, waar ze met 

elkaar naar bed gaan. 

Brenda is een moderne vrouw is die seks kan hebben zoals een man, namelijk met 

mensen die ze eigenlijk helemaal niet kent, in dit geval zelfs niet zijn naam. Ook later in 

de pilot aflevering blijkt dat Brenda niet op haar mondje is gevallen. Wanneer Nate haar 

probeert te analyseren, pakt ze hem net zo hard terug met een analyse van hem zelf. Ze 

noemt hem zo’n man waar iedere vrouw wel mee naar bed wil, maar verder niets. Daarna 

hangt ze op. Brenda lijkt een vrouw die niet gemakkelijk is binnen relaties. Ze zegt waar 

het op staat en daar moet de man het maar mee doen.  

 

Relatie met Nate 

In het mortuarium neemt Brenda afscheid van Nate. Op dat moment maakt ze een 

afweging. Ze vindt hem leuk, maar instinctief denkt ze dat ze hem op dit moment niet 

moet toelaten in haar leven. Ze heeft al genoeg problemen. Later komt ze echter naar de 

begraafplaats om met Nate te praten. Daar maakt ze weer een beslissing, maar nu met als 

conclusie dat ze hem haar nummer geeft. 

 Brenda en Nate zijn het heteroseksuele romantische koppel binnen de serie. Ze 

verwachtten elkaar nooit meer te zien na de seks op het vliegveld, maar de 

omstandigheden hebben anders bepaald. Brenda is er namelijk bij op het moment dat 

Nate een van de grootste crisissen van zijn leven doormaakt. Als twee onbekenden dat 

samen meemaken, schept dat een band van intimiteit. Gedurende de serie ontstaat er 
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echter een afstand, gaan ze uit elkaar en krijgt Nate een baby met een andere vrouw. 

Maar uiteindelijk vinden Brenda en Nate elkaar weer. Die ene avond waarop ze elkaar 

hebben ontmoet, toen Nathaniel doodging, heeft hun levens met elkaar verstrengeld en 

hier komen ze niet meer van los. Zelfs wanneer Nate vlak voor zijn dood vreemdgaat met 

Maggie en Brenda hier boos en verdrietig om is, betekent hij nog steeds veel voor haar. 

 

Broer-zus relatie 

Brenda heeft een opmerkelijke relatie met haar broer. Ze komen uit een rare omgeving, 

opgevoed door twee psychiaters. Hun relatie is complex; gebaseerd op liefde, passie en 

behoefte, maar ergens ook ongepast en ongezond. Hun relatie heeft ook een soort diepere 

laag, alsof ze een tweeling zijn, want Brenda kan het voelen als Billy haar nodig heeft. In 

aflevering 13 is dit de reden dat ze hem wil opzoeken in het ziekenhuis. En hoewel hij 

echt te ver is gegaan – hij heeft bij haar ingebroken en wilde een tatoeage van haar rug 

snijden – is Brenda bang dat Billy boos zal zijn op haar. Ze beseft dat haar broer ziek is 

en dat het nooit zijn bedoeling is geweest om haar pijn te doen. Wat dat betreft is dit een 

relatie waar Nate nooit tussen kan komen en waardoor hij zich soms ook bedreigd voelt, 

omdat Brenda Billy bijna altijd verdedigd.  

Op het moment dat Brenda haar broer opzoekt in het ziekenhuis, wil hij echt dat 

zij gelukkig wordt en daarvoor wil hij zijn eigen geluk opgeven. De knuffel is een naakt 

en kwetsbaar moment. Hij troost Brenda, wat niet juist lijkt. En dan zegt hij ook nog dat 

ze mooi is. In de besproken drie afleveringen komt het niet echt naar voren, maar iets aan 

hun relatie voelt niet goed. 

 

Angst voor geluk 

Niet alleen de relatie tussen Brenda en Billy is complex. Brenda is dat zelf ook. Dit komt 

voornamelijk door haar opvoeding. Opgroeien met twee psychiaters als ouders en een 

manisch-depressieve broer blijkt niet de beste leefomgeving te zijn. Zij en Billy werden 

constant geanalyseerd en dit heeft hun persoonlijkheid duidelijk beïnvloed. Brenda heeft 

door haar opvoeding altijd het gevoel dat niks echt is en dat ze het geluk niet verdient. 

Hierdoor graaft ze soms haar eigen graf en maakt ze dingen kapot die niet kapot hadden 
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hoeven gaan als ze zich er maar gewoon bij had neergelegd. Op de een of andere manier 

wordt ze onrustig als ze denkt het geluk te hebben gevonden. 

 Als Willa geboren is, verschijnt Nate af en toe in de gedachten en dromen van 

Brenda en hij zegt altijd dat het slecht gaat met de baby, dat er iets mis is, dat ze dit kind 

nooit hadden moeten krijgen. De Nate die voor Brenda verschijnt is echter niet de Nate 

zoals hij was. Hij is een personificatie van de grootste angst van Brenda, namelijk het 

verliezen van haar kindje. Uiteindelijk raakt ze deze angst wel kwijt en kan ze genieten 

van Willa. Dit is te zien in haar droom, waarin Nate uitspreekt dat hij Willa mooi vindt en 

van haar houdt. Dit geeft aan dat Brenda haar situatie heeft geaccepteerd: Ze is alleen en 

heeft een gezonde baby. 

 

Conclusie 

Brenda is een ontzettend complex personage. Al in de eerste aflevering verbaast ze de 

kijker met haar directe uitspraken. Maar ook merken we al snel dat ze hierdoor geen 

gemakkelijk persoon is. De omgeving waarin ze is opgegroeid is hier grotendeels de 

oorzaak van. Doordat ze alles tot in den treuren analyseert heeft Brenda moeite zichzelf 

gelukkig te maken. Eerst doordat ze haar leven in het teken zet van haar broer Billy, later 

doordat ze onrustig wordt zodra ze geluk heeft gevonden, ervan uitgaand dat dit niet voor 

haar is weggelegd. Pas in de laatste aflevering beseft ze dat niet alles altijd slecht hoeft af 

te lopen. 

 

4.3.6 Rico  

 

Federico – Rico – Diaz is al jaren in dienst van de familie Fisher. Nathaniel heeft zijn 

opleiding betaald en dit heeft Rico een van de besten, zo niet dé beste, binnen zijn 

vakgebied gemaakt. Hij is erg trots op sommige reconstructies die hij in het verleden 

heeft gedaan. Dit wordt duidelijk in de scène waarin Nate in de kelder is en bij praat met 

Rico. Rico laat hem foto's zien van bijzondere reconstructies en praat zonder enige 

terughoudendheid over wat er precies met die mensen aan de hand was en hoe mooi hij 

ze heeft opgelapt. Details gaat hij daarbij niet uit de weg. Hij is trots op zijn werk. 
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Trots 

Ook later in de aflevering komt deze trots naar voren. Tijdens de viewing voor Nathaniel 

raakt hij namelijk in gesprek met een mevrouw die al eerder bij een viewing in huize 

Fisher was, en toen zag de overledene er zo mooi uit. Rico weet nog dat het om de vrouw 

gaat waarbij hij haar oor er terug aan moest naaien en dit vertelt hij tegen de vrouw. Je 

zou denken dat mensen er niet op zitten te wachten dit te horen, maar Rico heeft hier 

geen gevoel voor. Hij vertelt graag hoe gruwelijk mensen eruit zagen toen hij ze onder 

ogen kreeg en hoe mooi hij ze uiteindelijk heeft kunnen maken. 

 Rico is niet alleen trots op zijn werk, maar ook op zijn gezin. Dit komt naar voren 

in zijn gesprek met Nate in de pilot aflevering. Hij vertelt hem letterlijk dat hij trots is op 

zijn constructies, maar nog het meest op zijn vierjarige zoontje. Dat is zijn mooiste 

‘product’. Rico vertelt Nate ook dat Vanessa weer zwanger is en dit maakt Rico apetrots. 

Opvallend is de reactie van beide mannen, namelijk dat ze elkaar lachend aankijken en op 

de schouder slaan, alsof de bevruchting van Vanessa een bevestiging is van Rico's 

mannelijkheid. 

 

Erkenning 

Rico is, vooral in de eerste aflevering, de luchtige noot in huize Fisher. Het hele gezin is 

verdrietig om de dood van Nathaniel, en Rico kende Mr. F – zoals hij hem noemt – ook 

goed, maar hij zit niet bij de pakken neer en zorgt wat dat betreft voor wat tegengas. Rico 

is een soort bastaardkind van de familie Fisher. Dat is ook een reden waarom het voor 

hem zo belangrijk is om partner te worden. Dus niet alleen om financiële redenen, maar 

ook emotioneel wil hij graag een groter deel uitmaken van dit bedrijf. 

In aflevering 13 treedt Rico iets meer op de voorgrond dan in de pilot aflevering. 

Hier zien we meer van zijn onvrede over zijn positie binnen Fisher & Sons. Hij laat ook 

merken het vervelend te vinden dat hij nooit partner kan worden. Wanneer later Tracy 

naar hem verwijst alsof hij slechts een hulpje is binnen het bedrijf en ze duidelijk laat 

merken hem absoluut niet op gelijke hoogte te zetten als David, is dit dan ook pijnlijk. 

 Rico vecht voor erkenning van zijn vakkundigheid en in de loop van de serie 

krijgt hij dit ook. Hij wordt dan namelijk voor een kwart mede-eigenaar van Fisher & 

Diaz. Na jaren trouw werk voor de familie Fisher is hij uiteindelijk klaar voor een eigen 
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bedrijf. In de laatste aflevering van de serie werkt hij dit eindelijk uit, samen met zijn 

vrouw Vanessa. Samen willen ze een begrafenisonderneming beginnen waarbij ze 

helemaal hun eigen gang kunnen gaan in plaats van bij alles toestemming te moeten 

vragen aan de Fishers. Toch blijven ze goede vrienden, want later, bij de bruiloft van 

Keith, zijn ook Rico en Vanessa erbij. 

 

Conclusie 

Je zou kort door de bocht kunnen zeggen dat Rico zorgt voor het Latino personage, maar 

zo makkelijk is het niet. Hij is gewoon een personage, net als de rest, en in principe heeft 

zijn cultuur of achtergrond daar verder niks mee te maken. Rico werkt hard en is trots op 

wat hij heeft bereikt in zijn werk, maar uiteindelijk wil hij meer zijn eigen gang kunnen 

gaan. De familie Fisher heeft een heleboel voor hem gedaan en hij heeft dan ook nog een 

tijd voor hen gewerkt, maar loyaliteit is niet voor het leven en uiteindelijk begrijpt David 

het dan ook als Rico voor zichzelf wil beginnen.  

 

4.4 Analyse narratief 

 

In het boek Television Culture zegt John Fiske dat televisieseries een andere narratieve 

structuur aanhouden dan bijvoorbeeld films en boeken, waarin vaak de traditionele 

vertelstructuur wordt toegepast. Het grootste verschil met deze andere media is dat de 

plots van televisieseries, waaronder soaps en dramaseries, langer kunnen doorlopen. 

Afsluiting blijft vaak achterwege, tot misschien in de allerlaatste aflevering. Natuurlijk 

worden sommige verhaallijnen wel beëindigd, maar dit hoeft bij lang niet allemaal het 

geval te zijn en dit hoeft niet binnen een aflevering te gebeuren. Daarnaast hebben series 

niet altijd een specifiek aan te wijzen beginpunt. Natuurlijk, de verhaallijn wordt op een 

zeker moment gestart, maar dit gebeurt op een andere manier dan in veel films. Er is vaak 

niet echt een begin en een einde. Televisieseries beginnen gewoon, je valt middenin de 

plot.219 

                                                 
219 Fiske, 144. 
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 Het verschil in vertelstructuur dat Fiske beschrijft is absoluut van toepassing op 

SIX FEET UNDER. Ook al heb ik maar drie afleveringen besproken, het is duidelijk dat veel 

verhaallijnen alsmaar doorlopen en nooit echt afgelopen zijn. Behalve in de allerlaatste 

aflevering, dan komt er aan alles – letterlijk – een einde, in ieder geval voor de 

hoofdpersonages. Maar daar tussendoor is de verhaallijn nooit afgelopen. Ook 

verdwijnen sommige personages soms een tijdje, of er zijn personages die maar een paar 

keer hun opwachting maken. Wat dat betreft is de structuur van SIX FEET UNDER wel te 

vergelijken met die van een soapserie.  

 Toch is er ook een essentieel verschil tussen de structuur van SIX FEET UNDER en die 

van soaps, namelijk dat er in het eerste geval in elke aflevering iemand doodgaat. Nu is 

dit op zich niet ongewoon voor televisieseries, maar het wordt narratief gezien op een 

andere manier uitgewerkt. Andere series waarin elke aflevering ook minstens één dode te 

betreuren is, zijn misdaadseries zoals CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION, of het Nederlandse 

BAANTJER. Maar in deze gevallen gaat het veelal om een personage wat we nog helemaal 

niet kennen. Dit komt pas zodra de politie of recherche de zaak gaat onderzoeken. 

Daarnaast worden de betreffende personen vaak om het leven gebracht door een misdrijf. 

De rest van die aflevering staat dan in het teken van het oplossen van dit misdrijf. Het 

aanwijzen van de dader betekent het einde van de aflevering. In sommige series maken 

de hoofdpersonages wel ontwikkelingen door die in latere afleveringen terugkomen, maar 

vaak geldt de regel dat dit soort series niet persé op volgorde bekeken hoeven te worden 

om er plezier aan te beleven. Het draait immers voornamelijk om het oplossen van het 

misdrijf en het oppakken van de dader. 

In SIX FEET UNDER gaat het er iets anders aan toe. Aan het begin van elke aflevering 

maken we kennis met een persoon, een gezin, vrienden, een echtpaar, collega’s, of wie 

dan ook. Bij sommigen krijgen we een goed beeld van hun leven en/of relaties, bij 

anderen is het slechts een kleine blik in de keuken. In ieder geval zien we de personages 

nog terwijl ze in leven zijn en dan wel in hun laatste minuten van dit leven. In deze eerste 

scène gaat altijd (minstens) een van deze personages dood, onder compleet uit elkaar 

lopende omstandigheden. Van ongelukken tot misdrijven, van ouderdom tot medische 

oorzaken.  
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Het doel van de aflevering is vervolgens niet om deze dood op te lossen. Er moet 

een begrafenis geregeld worden. Dit wordt gebruikt als ingang tot de perikelen waar de 

leden van de familie Fisher op dat moment mee te maken hebben. Vaak komt de 

overledene namelijk naar voren in de gedachten van de hoofdpersonages en beïnvloedt 

daarmee bepaalde beslissingen of acties die deze persoon vervolgens onderneemt. Of de 

familie van de overledenen zorgt voor de nodige inzichten bij de hoofdpersonages. De 

overledenen en hun familie hebben geen hoofdrol in de serie, maar ze hebben dus soms 

wel invloed op de hoofdpersonages. Soms brengen ze conflicten op gang, of ze laten ons 

zien wat er in de hoofden van de personages omgaat. 

De allerlaatste aflevering van de serie begint, in tegenstelling tot alle anderen, met 

een nieuw leven: de geboorte van Willa. Dit zou een veel hoopvoller begin kunnen zijn 

dan de andere afleveringen, maar dit wordt tenietgedaan doordat de baby niet ademt. 

Toch is het een hoopvol begin van de aflevering. De baby leeft immers wel en redelijk 

snel wordt duidelijk dat het ook gewoon goed met haar gaat. 

De dertiende aflevering bevat overigens ook een verwijzing naar nieuw leven, 

maar in dit geval gaat het om de baby van Rico: Augusto. Deze aflevering eindigt met het 

doopfeest voor deze pasgeboren baby, in de ruimte waar normaal gesproken de viewings 

plaatshebben. Op de plek waar altijd de kist staat, ligt het nu vol met snacks, cake en 

taart. De serie lijkt hiermee te willen laten zien dat het allebei onderdeel is van het leven: 

nieuw leven én de dood.  

De 63ste aflevering combineert deze twee factoren dan ook, maar dan begint ze 

met het nieuwe leven, en eindigt ze met de dood, namelijk die van alle hoofdpersonages. 

Deze aflevering is dan ook anders dan alle anderen. Alle plotlijnen komen immers ten 

einde, want we zien alle hoofdpersonages sterven. “Everything. Everyone. Everywhere. 

Ends,” staat er dan ook toepasselijk op de DVD-box met daarin alle vijf de seizoenen van 

SIX FEET UNDER. Aan alles komt een einde.  

Maar daarnaast gaat het leven van anderen ook altijd door. De een sterft, de ander 

rouwt en pakt het leven dan weer op. Ook dit wordt in SIX FEET UNDER benadrukt door de 

plotstructuur. De verhaallijnen van de hoofdpersonages lopen immers vijf seizoenen lang 

door. Natuurlijk worden er ook tussendoor bepaalde lijnen afgesloten, maar lang niet 

allemaal. Elke aflevering worden er een of meerdere begrafenissen verzorgd, soms zelfs 
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van personen die ze goed kennen, maar het leven van de Fishers en dat van hun cliënten 

gaat verder. Mensen sterven, maar de wereld draait door. 

 

4.4.1 Conflicten 

 

Elke aflevering worden er verschillende conflicten naar voren gebracht, die soms wel 

maar vaker niet ook binnen die ene aflevering worden opgelost. De overledenen of hun 

nabestaanden hebben daar nog wel eens invloed op, doordat ze op de een of andere 

manier een indruk achterlaten op een van de hoofdpersonages. In deze paragraaf zal ik 

analyseren welke conflicten er in de drie besproken afleveringen naar voren komen. 

 

Interne conflicten 

In alle afleveringen zijn er conflicten op verschillende niveaus. Relationeel is er veel aan 

de hand, maar ook intern hebben veel personages de nodige conflicten op te lossen. In de 

eerste aflevering hebben alle leden van het gezin Fisher dit. Nathaniel is net overleden en 

ze hebben allemaal moeite om dit te verwerken. Ze zouden elkaar graag willen helpen, 

maar dat lijken ze niet te kunnen, juist doordat ze intern met zichzelf in de knoop zitten. 

Ruth voelt zich nu schuldig omdat ze is vreemdgegaan, Claire heeft het gevoel nooit echt 

een band gehad te hebben met haar vader, David is bang niet in de voetsporen van 

Nathaniel te kunnen treden en Nate is simpelweg altijd al bang geweest voor de dood. Hij 

lijkt het overlijden van zijn vader het meest realistisch van allemaal te bekijken zonder al 

teveel interne rompslomp, hoewel ook hij moeite heeft om zijn vader los te laten. 

Zoals al eerder is gezegd, worden de interne conflicten vaak weergegeven door 

een confrontatie tussen een van de hoofdpersonages en een overledene. Regelmatig is dit 

Nathaniel en daarnaast bijna elke aflevering degene waarvoor op dat moment de 

begrafenis wordt geregeld. Het terugkomen van de doden in de gedachten van de 

personages is overigens niet een soort van geestverschijning. Het is slechts een middel 

om te laten zien wat er in het hoofd van de personages omgaat. Het zijn dan ook geen 

echte conversaties en de doden zijn niet zichzelf. De doden worden gebruikt om de 

angsten en onzekerheden van de hoofdpersonages weer te geven. 
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Nathaniel 

In de eerste aflevering is Nathaniel degene die in de gedachten van verschillende 

personages naar voren komt. Via hem leren we dat Ruth iets heeft gedaan – pas later 

horen we dat ze is vreemdgaan – en door zijn dood voelt ze zich hier ineens erg schuldig 

over. Nu kan ze het niet langer voor zich houden en ze vertelt het aan Nate en David. 

Nathaniel is ook degene via wie de gedachten van Nate worden verwoord. 

Wanneer Nate zijn dode vader moet identificeren, verandertt de lijkbewaarder in 

Nathaniel die zegt dat dit is waar hij altijd voor is weggelopen. En dat niemand aan zijn 

lot kan ontsnappen. Hierdoor leren we dat Nate het beroep van zijn vader altijd heeft 

verafschuwd. Maar nu wordt hij toch, keihard, weer met de dood geconfronteerd. 

Ook de gedachten van David komen in de pilot aflevering naar buiten via 

Nathaniel. Door een gesprek tussen deze twee wordt namelijk duidelijk dat David voor 

zijn vader deze business in is gegaan, maar toch nog steeds twijfelt aan zijn capaciteiten 

en de waardering die zijn vader voor hem had. 

In aflevering 13 heeft Claire een aantal keren een discussie met haar vader die 

telkens weer laten zien waar ze op dat moment mee zit . Haar twijfels over Gabe en of het 

wel goed gaat komen met die jongen, worden via Nathaniel verwoord. En het gevoel dat 

ze vroeger nooit dezelfde behandeling heeft gehad als haar twee broers zit haar blijkbaar 

dwars, want ook hierover praat ze met Nathaniel. 

 

Inzichten 

Voor de andere personages zorgt in de dertiende aflevering niet de dode, maar familie 

van de overledene voor bepaalde inzichten. Tracy’s tante is overleden, maar Tracy is 

degene die (onbewust) invloed heeft op een aantal van de personages. Door haar gedrag 

tegenover David en Rico doet ze het conflict tussen deze twee hoger oplopen. Vooral van 

Rico’s kant zorgt ze voor spanningen: Rico zegt dat als hij partner was, hij haar wel het 

contract had laten tekenen, en wanneer Tracy bijna in zijn gezicht zegt dat ze liever niet 

door slechts een hulpje werd geholpen, zie je Rico een afweging maken in zijn hoofd. Hij 

betwijfelt door haar weer of hij wel genoegen moet nemen met de positie die hij heeft 

binnen Fisher & Sons. 
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Ook Nate wordt door Tracy beïnvloed, maar dan op een positieve manier. Hij 

mag haar absoluut niet doordat ze zeurt over iets wat in zijn ogen onbelangrijk is, vooral 

doordat hij net heeft gehoord misschien een dodelijke hersenaandoening te hebben. Maar 

later ziet hij haar wanneer ze intens verdrietig is en doet ze hem nadenken over de vraag 

waarom mensen doodgaan. Dit is een moment van besef voor Nate: “To make life 

important.” Dit doet hem stilstaan bij zijn leven in plaats van alleen maar dat donkere 

beeld van de misschien naderende dood. En eigenlijk is hij op dat moment best tevreden. 

David heeft in deze aflevering vooral te maken met de overledene van de vorige 

aflevering, de homoseksuele Mark, die dood werd geslagen. Elke keer als deze jongen in 

beeld verschijnt, weten we dat David zich klein voelt en dat hij van zichzelf walgt. Mark 

zorgt er dus voor dat we het interne conflict van David kunnen zien. Pas na zijn toespraak 

in de kerk kan hij zichzelf meer accepteren, en dat zien we aan Mark, die hem letterlijk 

bedankt. 

 

Externe conflicten 

De doden zorgen ervoor dat de we inzicht krijgen in de denkwereld – de interne 

conflicten – van de personages. Deze interne conflicten zorgen vervolgens weer voor 

externe conflicten tussen personages onderling. Vrij bijzonder is dat alle personages in 

SIX FEET UNDER hun spanning opbouwen. Er gebeurt van alles met ze en dat laten ze over 

zich heenkomen zonder aan anderen te vertellen hoe ze zich voelen. Als het ze dan teveel 

wordt kunnen ze om iets heel kleins uit hun slof schieten. Juist doordat we via de doden 

getuige zijn van de denkwereld van de personages, begrijpen we beter waar deze 

conflicten vandaan komen. 

 

Nate en David 

Soms is het ook zonder ‘interventie’ van de doden duidelijk waar een conflict vandaan 

komt. Een van de grootste externe conflicten in de eerste aflevering is hier een voorbeeld 

van, namelijk dat tussen de broers Nate en David. De mannen zien elkaar voor het eerst 

in lange tijd, maar meteen ontstaat er een argument tussen de twee. Gedurende de rest 

van de aflevering komt dit nog een paar keer terug en daarbij is het vooral David die Nate 

verwijt het gezin en het bedrijf in de steek te hebben gelaten.  
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Tijdens het gehele eerste seizoen blijft dit een beetje een knelpunt tussen de twee 

broers. Het is niet altijd aanwezig op de voorgrond, maar het is duidelijk dat het een tijd 

duurt voordat David echt waardeert dat Nate er weer is. In de dertiende aflevering spreekt 

hij dit letterlijk uit tegenover zijn broer, wanneer hij zegt zo blij te zijn dat Nate in Los 

Angeles is gebleven. Dit is een belangrijk moment tussen de twee broers. 

 

Ruth en Claire 

In de drie besproken afleveringen is er niet echt sprake van conflicten tussen Ruth en 

Claire, maar het is wel duidelijk dat de relatie tussen moeder en dochter best moeizaam 

is. In ieder geval worden onderwerpen als drugs en seks gemeden. Dit durft Ruth pas te 

vragen als ze net heeft gehoord dat Nathaniel is overleden en ze met Claire op weg is 

naar het laboratorium. Hierdoor is er een stuk van haar reserves weggevallen en lijkt ze 

ineens meer moeite te durven doen om te weten waar haar dochter mee bezig is. Claire 

heeft het in deze aflevering echter te druk met haar slechte drugservaring om er echt op in 

te gaan. 

In aflevering 13 zijn er een paar momenten van intimiteit tussen moeder en 

dochter, maar die komen ook meer van de kant van Ruth dan van Claire. Ruth is 

verontwaardigd over de manier waarop eerst Nicolai en vervolgens Hiram haar 

behandelen en hier maakt ze Claire deelgenoot van. Maar ze geeft Claire niet echt ruimte 

om meer te doen dan verbaasd op haar te reageren.  

De laatste aflevering van de serie is een compleet ander verhaal. Ruth is het meest 

van iedereen nog steeds aangedaan door de dood van Nate en Claire doet verwoede 

pogingen om haar moeder te helpen. Zonder succes echter. Pas als ze voorstelt om niet 

naar New York te gaan, beseft Ruth wat het is dat haar dochter voor haar zou willen 

doen. Pas dan ontstaat er een echt intiem moment tussen de twee, waarin de twee 

vrouwen beseffen dat ze allebei het beste met elkaar voor hebben, veel voor elkaar 

betekenen en ontzettend veel van elkaar houden. 

 

Nate 

Tussen Brenda en Nate is er gedurende de hele serie regelmatig sprake van conflicten. 

Dit begint al in de eerste aflevering, waarin al snel blijkt dat de twee aan elkaar gewaagd 
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zijn doordat ze allebei niet bang zijn hun mening over de ander te verkondigen. In 

aflevering 13 reageert Brenda een intern conflict (ze heeft met haar broer iets afgesloten) 

af op Nate en hiermee rijdt ze hen allebei een ziekenhuis is. En het is de aanleiding 

waardoor de artsen erachter komen dat Nate wel eens AVM zou kunnen hebben. 

In het laatste seizoen is dit ook precies waar Nate aan overlijdt, terwijl vlak 

daarvoor de ruzie met Brenda – met wie hij ondertussen was getrouwd en een kindje 

verwachtte – hoog was opgelopen. Al een tijd ging de relatie tussen hen niet heel goed 

meer. Bij de dochter van George vond hij wel de troost en het begrip dat hij nodig had en 

hij ging met haar naar bed. Dit bekocht hij meteen erna met de dood. 

In de laatste aflevering van de serie zegt hij tegen Claire dat hij zijn hele leven 

bang is geweest, en waar heeft het hem gebracht? Dit doet Claire besluiten om toch naar 

New York te gaan. Zij weet dat Nate niet altijd voor zichzelf heeft gekozen en dat zij dit 

nu wel moet doen. Door deze gesprekken met hem lost ze in deze aflevering haar interne 

conflict op. 

 

Basisconflict 

Gedurende de vijf seizoenen van SIX FEET UNDER probeert elk personage stabiele en 

betekenisvolle intimiteiten op te bouwen, aldus Lorena Russell. Maar steeds weer lopen 

ze op tegen complicaties en frustraties. Als gezin lijkt de familie Fisher überhaupt 

gekenmerkt te worden door vier compleet verschillende gezinsleden. Ze hebben elkaar 

nodig, maar lijken soms bijna vreemdelingen voor elkaar te zijn. Eigenlijk ontstaat er pas 

aan het eind van de laatste aflevering een soort traditionele eenheid binnen de familie. En 

zelfs dan wordt de kwaliteit van het moment bepaald door herinneringen aan de 

voorbijgaande natuur van het leven, want ze praten over Nate.220 

 Lange tijd streeft Ruth ernaar een dergelijk harmonieus gezin te creëren. Maar als 

ze steeds weer merkt dat haar kinderen haar pogingen niet echt waarderen, geeft ze het 

op. Ze beseft dat het perfecte gezin niet bestaat. In (oude) televisiereclames en -series – 

vooral de sitcom, zo bleek in hoofdstuk drie – misschien wel, maar in het echte leven is 

het vaak allemaal niet zo makkelijk. Het duurt alleen even voordat deze realiteit 
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doordringt tot Ruth. Ze doet meerdere geforceerde pogingen om de gezinsleden dichter 

tot elkaar te brengen. Dit werkt alleen maar averechts. Nate, David en Claire weten dat 

een gezin niet altijd is zoals reclames het graag laten zien. Voor hen hoeft dit ook 

helemaal niet, dat zou nep en onecht zijn. Ze nemen er genoegen mee als ze af en toe bij 

elkaar terecht kunnen. Er moet niets geforceerd worden. 

Ashley Sayeau is van mening dat het streven naar succes en het onvermogen om 

te ontsnappen aan een verlangen naar iemand of iets anders, beters, het centrale plot is 

van SIX FEET UNDER. Volgens haar lijden bijna alle personages aan dit ‘American thing’. 

Allemaal streven ze naar verbetering. Ook zijn ze allemaal bijna constant bang dat ze 

kansen gemist hebben. “Living the American Dream – whatever it may be – is stressful”, 

concludeert Sayeau dan ook.221  

De interne én externe conflicten binnen SIX FEET UNDER lijken dan ook bijna altijd 

te draaien om de onkunde om eigen geluk te vinden. Dit is waar alle personages naar op 

zoek zijn, maar ze weten niet altijd even goed hoe ze dat ultieme geluk moeten bereiken. 

Of soms denken ze het wel te weten, maar dan zijn er andere dingen die hen tegenhoudt. 

Bijvoorbeeld de mening van anderen. Bijna allemaal proberen ze iets te zijn wat ze 

denken te moeten zijn, maar de laatste aflevering laat zien dat dit niet dé manier is om 

geluk te bereiken. Ze moeten gewoon zíjn, in plaats van aan allerlei verwachtingen te 

willen voldoen.  

Vijf seizoenen lang worstelen ze met zichzelf en hun eigenbeeld, maar in de 

allerlaatste aflevering lijken ze pas eindelijk vrede te vinden met zichzelf en hoe hun 

leven is gelopen. En maken ze het beste van het leven dat ze nog voor zich hebben. 

Bijzonder is dat ze hier de dood van Nate voor nodig hebben gehad. Deze gebeurtenis 

heeft ze gemotiveerd om iets te doen met hun leven en om ergens te komen. Na de 

periode van intense rouw is dit dan ook precies wat de personages doen. 

 

                                                                                                                                                 
220 Lorena Russell, “Strangers in Blood: The Queer Intimacies of SIX FEET UNDER” in Considering Alan Ball: 
Essays on Sexuality, Death and America in the Television and Film Writings, red. Thomas Fahy (Jefferson: 
McFarland & Company, Inc., Publishers, 2006): 107. 
221 Sayeau, 97-98. 
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4.4.2 De dood 

 

This is (…) a show that takes place in a funeral home, and the business of undertaking 

exerts a series of unique pressures on how the characters, and by extension the viewers,  

come to consider intimacy, kinship and love  

– Lorena Russell.222 

 

Een van de belangrijkste thema’s binnen SIX FEET UNDER is de dood. Elke week gaat er 

minstens een iemand dood, al dan geen bekende van de familie Fisher. Elke week ligt er 

een dode in de kelder van het huis waar dit gezin woont. En elke week wordt er een 

viewing en een begrafenis geregeld voor de familie en/of vrienden van de overledene. Dit 

betekent dat de hoofdpersonages constant worden geconfronteerd met de dood. Het is 

waar de serie om draait en wat de familie Fisher in leven houdt. Wat betekent deze 

dagelijkse aanwezigheid van de dood voor dit gezin? Had deze serie ook om een ander 

bedrijf kunnen draaien? 

 

Taboe 

Door de dood als een centraal thema te gebruiken, doorbreekt Alan Ball een taboe. In een 

interview zegt hij: “The discussion of sex – of any kind – still freaks out many Americans, 

and the same can be said of talking about death.” 223 Volgens Ball willen velen in de 

westerse samenleving de realiteit van de dood niet onder ogen zien. Het is een gevoelig 

onderwerp waar mensen niet graag over praten. Maar in SIX FEET UNDER wordt de kijker er 

constant mee geconfronteerd en zijn ze er getuige van hoe de hoofdpersonages met deze 

confrontatie omgaan. Maar wat betekent de aanwezigheid van de dood nu precies voor de 

representatie van de American Dream in SIX FEET UNDER? 

 De American Dream is een droom, maar het is er wel een die door sommigen 

bereikbaar wordt geacht. Gelijkheid, een nieuw begin, stijgende mobiliteit en de kust; het 

zijn dingen waar veel Amerikanen van dromen en die ze hopen te bereiken. Want als dit 

lukt, dan zijn ze gelukkig. Dat is de belofte van de American Dream. De dood past niet 

                                                 
222 Russell, 108. 
223 Ball, op citaat bij Paul Clinton, “Diggin’ SIX FEET UNDER” in Advocate 841 (2001). 
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echt binnen dit plaatje, want als je dood bent is er niets meer te dromen. Iedereen die 

dromen heeft, wil deze vervullen voordat ze dood gaan. 

 De centrale rol die de dood krijgt toebedeeld in SIX FEET UNDER zou er dan ook voor 

kunnen zorgen dat de American Dream wordt afgedaan als ongeloofwaardig. De dood 

betekent immers het einde van de dromen die de betreffende persoon had. Hoewel het in 

sommige gevallen een verlichting kan zijn. In de serie draait het echter vaak niet om de 

dood van die persoon zelf. Het gaat meer om de mensen er omheen en hoe zij omgaan 

met de dood van een familielid of een vriend. 

 

Carpe Diem 

De overledenen en hun nabestaanden verdwijnen veelal na een aflevering uit beeld, maar 

dit geldt natuurlijk niet voor de familie Fisher. Zij gaan door met het regelen van de 

volgende viewing en begrafenis. Maar niet zonder dat de cliënten uit de vorige aflevering 

een indruk op hen hebben achtergelaten.  

Dit heeft overigens niet bij elke personage dezelfde uitwerking. Voornamelijk 

Nate en David, die het meest met de dood te maken hebben aangezien zij het soms vrij 

intense verdriet van de betrokkenen onder ogen krijgen, reageren heel verschillend. 

David kan zich redelijk goed afsluiten voor emoties van anderen, maar Nate leeft met 

iedereen ontzettend mee. Juist hierdoor beseft hij in aflevering 13 echter ook dat het de 

dood is die het leven belangrijk maakt.  

Nate is altijd bang geweest voor de dood, maar door erover te praten met Tracy en 

eens echt stil te staan bij het onderwerp, beseft hij dat het belang van de dood is dat je 

elke dag belangrijk moet maken. In het geval van Nate lijkt de confrontatie met de dood 

dus te zorgen voor een stimulans voor het naleven van zijn dromen. Dit zijn echter niet 

persé de traditionele dromen die onderdeel zijn van de American Dream. Toch is de 

confrontatie van Nate met de dood een positieve ervaring te noemen. Hij beseft daardoor 

dat je iets van je leven moet maken zolang je nog leeft. Je moet jezelf gelukkig maken en 

je optimaal leven. 

Op zich is het principe van het herkennen van sterfelijkheid als een pad tot het 

waarderen van het leven niets nieuws, aldus Lorena Russell. Een dergelijke herkenning 

staat aan de basis van het begrip ‘Carpe Diem’, waarmee individuen worden aangespoord 
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de soms positieve en veranderende potenties van verlies in te zien.224 Toch is het 

bijzonder als thema in een televisieserie. 

Doordat er elke week mensen komen te overlijden in SIX FEET UNDER, worden 

zowel de personages als het publiek met de dood geconfronteerd. Dit maakt niet alleen de 

dood een beter bespreekbaar onderwerp, maar het zorgt er ook voor dat er een bepaalde 

thematiek naar voren wordt gebracht. Namelijk: Leef je leven zolang je nog niet dood 

bent. 

 

Geen keuze 

De familie Fisher wordt niet alleen beroepsmatig geconfronteerd met de dood. Een aantal 

keren komen personages te overlijden die zij goed kenden. In de pilot aflevering is dit 

zelfs het kader waarbinnen de kijker kennis maakt met de hoofdpersonages; op het 

moment dat ze horen dat hun vader is overleden. Niet alleen de nabestaanden van 

overledenen, maar ook de hoofdpersonages hebben dus te maken met de intense en 

onvoorspelbare impact van de dood Het tonen van deze impact is volgens Russell precies 

wat de serie zo interessant maakt.225 

Russell schrijft dat veel Amerikanen tegenwoordig in complete isolatie leven van 

de dood. Alles wat hen met de dood confronteert gaan ze uit de weg. Als je bij de familie 

Fisher woont heb je deze keuze niet. Doordat er een begrafenisonderneming wordt 

gerund hebben de personages immers dagelijks te maken met de dood. Al vroeg in de 

pilot komt dit naar voren, want zelfs wanneer Nathaniel, de man des huizes, komt te 

overlijden, regelt het gezin zelf het balsemen, de reconstructie en de begrafenis. Al vanaf 

het moment dat Ruth, Nate en Claire terugkomen van het mortuarium, verwacht David 

dat ze het lijk van Nathaniel hebben meegenomen. Hij snapt niet dat ze dit waren 

vergeten doordat ze in de war waren door de dood van Nathaniel.  

‘Normale’ gezinnen zouden de zorg voor een overledene uitbesteden en die 

afstand gebruiken om de shock van het verlies te verzachten. Maar voor het gezin Fisher 

blijft de dood constant aanwezig, iets wat onmogelijk is om te ontwijken of om aan te 

ontsnappen. In de pilot aflevering, wanneer David boos is op Nate, roept hij: “I just got 

                                                 
224 Russell, 108. 
225 Ibidem, 108. 
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through stuffing formaldehyde-soaked cotton up my father’s ass to keep his insides from 

leaking out.” Het is de ultieme confrontatie met de dood.226 

 

On-Amerikaans? 

De aanwezigheid van de dood in het leven van de familie Fisher brengt andere inzichten 

naar voren dan in sommige andere series. Zowel de kijker als de personages worden er 

namelijk constant aan herinnerd dat het leven een kostbaar iets is en dat het leven voorbij 

gaat. Doordat de personages zoveel worden geconfronteerd met de dood, worden ze extra 

uitgedaagd hun tekortkomingen te accepteren en om manieren te vinden volop te leven en 

van anderen te houden.227 

Ze zijn daar echter niet altijd even succesvol in. Russell constateert dan ook dat 

het ‘plukken van de dag’ en het voluit leven niet als vanzelf komen bij de familie Fisher, 

doordat ze zich allemaal op de een of andere manier onderdrukt voelen. Gedurende de 

serie komen alle personages hier langzaam overheen. Vaak komt deze verandering voort 

uit een confrontatie met een van de overledenen waarvan Fisher & Sons de begrafenis 

verzorgt. De personages leren dan een soort sociale- of levensles van deze doden.228  

In aflevering 13 zien we dit voornamelijk bij David. De aflevering ervoor hebben 

ze de begrafenis van Mark Foster verzorgd, de jongen die in elkaar was geslagen omdat 

hij homoseksueel was. David wordt hierdoor uitgedaagd zichzelf te accepteren en ervoor 

uit te komen dat hij homoseksueel is. Hij ziet steeds weer Mark Foster voor zich zoals hij 

eruit zag toen hij bij hen binnenkwam: nog bont en blauw van de klappen die hem fataal 

zijn geworden. Zijn projectie van Mark Foster beeldt zijn interne homofobie uit en 

confronteert hem met zijn eigenbeeld.229 

De aanwezigheid van de dood in SIX FEET UNDER is wat de serie bijzonder maakt. 

Doordat het een onderwerp is wat in de maatschappij vaak nog wordt vermeden. 

Historicus Arnold Toynbee zei in 1968 al dat “death is un-American, an affront to every 

citizen’s inalienable right to life, liberty and the pursuit of happiness”.230 Inderdaad, de 

                                                 
226 Russell, 110-111. 
227 Ibidem, 111. 
228 Ibidem, 111. 
229 Ibidem, 111-113. 
230 Mandy Merck, “American gothic: undermining the uncanny” in Reading SIX FEET UNDER: TV to Die For, 
red. Kim Akass en Janet McCabe (Londen: I.B.Tauris & Co Ltd, 2005): 60. 
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dood voorkomt dat degene die overlijdt zijn of haar dromen nog kan waarmaken, maar 

voor de nabestaanden kan het juist leiden tot een belangrijk besef. Iedereen gaat op een 

dag dood en voor dat gebeurt kan je er maar beter het beste van maken.  

In SIX FEET UNDER komt dit voornamelijk naar voren als Nate is overleden. Alle 

personages weten even niet waar ze het moeten zoeken van verdriet, maar als ze daar 

eenmaal overheen komen is het juist de dood van Nate die hen aanzet om hun eigen geluk 

na te streven. De dood van Nate blijkt voor hen een katalysator. Door zijn dood komen de 

andere personages verder. 

De dood zelf is dus uiteraard niet gunstig voor het bereiken van de American 

Dream. Maar de impact ervan op de nabestaanden kan dit juist wel zijn. Door de 

confrontatie met de dood worden ze zich namelijk bewust van het feit dat het leven 

zomaar voorbij kan zijn. Dit is een stimulans om niet bij de pakken neer te gaan zitten, 

maar dromen na te streven. Uiteraard komt dit besef niet van de ene op de andere dag, 

maar het is wel duidelijk iets dat naar voren komt in SIX FEET UNDER. Alle personages leren 

van het feit dat er om hen heen zoveel ‘dood’ is. En dit zet ze aan om ervoor te gaan. Dat 

dit niet altijd lukt, is niet de oorzaak van de business waar ze in zitten. 

 

4.4.3 Locatie 

 

SIX FEET UNDER speelt zich af in Los Angeles en dit is niet voor niets. Alan Ball zegt het 

zelf in zijn commentaar op de eerste aflevering van de serie op de DVD: “Los Angeles is 

the state capitol of the denial of death.” Dit is precies de reden waarom hij deze stad heeft 

gekozen als locatie, omdat het hem een mooie tegenstelling leek. Los Angeles, waar de 

zon altijd schijnt en iedereen zijn best doet om er jong uit te zien door middel van 

plastische chirurgie, leek hem de ultieme plek om het verhaal te vertellen van deze 

familie met een begrafenisonderneming. 

 De ontkenning van de dood komt niet alleen naar voren onder de mensen die in 

Los Angeles wonen. Ook de films die uit Hollywood komen, gaan vaak met de dood om 

alsof het niets is. In horrorfilms worden er aan de lopende band en op de meest 

gruwelijke manieren mensen afgeslacht en in dramafilms wordt er met de dood 
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omgegaan door middel van intense, gesimplificeerde sentimentaliteit. De echte impact 

van de dood wordt verdoezeld in deze filmwereld.231 

 In SIX FEET UNDER is dit compleet anders. Elke week weer laten ze de familie of 

bekenden van de overledenen zien, die soms tot op het bot verscheurd zijn van verdriet. 

Het is bijzonder dat de personages in de serie zelf ook direct te maken krijgen met de 

dood. In de eerste aflevering sterft Nathaniel en maken we kennis met de familie Fisher 

in een periode van rouw om een echtgenoot en vader. Later in de serie verdwijnt Lisa, 

waar Nate mee was getrouwd omdat ze zwanger van hem was. Pas maanden later wordt 

ze dood gevonden en dit is voor de hele familie Fisher en met name voor Nate een 

moeilijk te verwerken gebeurtenis. En ten slotte natuurlijk de dood van Nate zelf. 

 Zowel de inwoners als de films die er vandaan komen, tonen geen realistisch 

beeld van de impact van de dood. SIX FEET UNDER probeert dit wel te doen. Rouw is dan 

ook niet binnen een aflevering verwerkt. Wel als het om personen gaat die we niet 

kennen, maar niet als het om leden of vrienden van de familie Fisher gaat. In deze 

gevallen dragen de hoofdpersonages het verdriet vaak nog een aantal afleveringen, soms 

zelfs langer dan een seizoen, met zich mee. SIX FEET UNDER gaat de heftige impact die de 

dood kan hebben dan ook niet uit de weg. 

 

4.5 Ideologiekritische analyse 

 

Binnen de plot van de drie besproken afleveringen van SIX FEET UNDER zijn in specifieke 

scènes, maar ook over het geheel genomen, alle elementen van de American Dream terug 

te vinden. In hoeverre brengen deze elementen een bepaalde ideologie naar voren? Dit 

kan gebeuren via de personages en door de conflicten die ze ondervinden. Maar ook de 

plotstructuur en locatie zorgen voor een bepaalde ideologische lading. Deze paragraaf 

bevat de ideologiekritische analyse, waarin wordt uitgelegd waar de vier elementen van 

de American Dream zijn terug te vinden in SIX FEET UNDER en op wat voor manier deze 

werden gerepresenteerd. 

 

                                                 
231 Merck, 59. 
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4.5.1 Gelijkheid 

 

In hoofdstuk drie werd beschreven hoe gelijkheid een belangrijk element is binnen de 

American Dream. Al in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, opgesteld in 

1776, werd vermeld dat “all men are created equal” en dit is nog steeds een streven 

binnen de Amerikaanse samenleving. De Dream of Equality houdt in dat iedereen, 

ongeacht ras of geslacht, gelijke kansen heeft. Of dit tegenwoordig in Amerika echt het 

geval is valt te betwisten, maar hoe zit dit in SIX FEET UNDER? 

 

Familie 

In de drie besproken afleveringen komt gelijkheid – zoals het begrip binnen de American 

Dream wordt gehanteerd – niet heel sterk naar voren. In ieder geval niet in die zin dat de 

personages het gevoel hebben dat ze door hun ras of geslacht geen gelijke kansen hebben 

(gehad) in hun leven. Als ze al wel dit gevoel hebben, dan is dit niet doordat de 

maatschappij ze tegenwerkte, maar meer doordat ze zichzelf in de weg zaten. Of, in het 

geval van David, geven ze hun familie de schuld. 

Wat David betreft komt dit voornamelijk in de eerste aflevering naar voren. Hij 

heeft zich altijd benadeeld gevoel. Eigenlijk had hij rechten willen gaan studeren. Maar in 

plaats daarvan is hij in het bedrijf van zijn vader terecht gekomen. Hij lijkt Nate hiervoor 

aansprakelijk te stellen. En zijn vader, want David wilde graag de goede jongen zijn en 

niemand teleurstellen. Hij heeft zichzelf dus de toegang tot gelijke kansen op de 

arbeidsmarkt ontzegd en daarmee de kans op zijn eigen vervulling van de American 

Dream. Pas veel later, in de allerlaatste aflevering van de serie, beseft David dat hij 

binnen Fisher & Sons toch op zijn plek is. Dit is wat hij doet en wat hij wil doen.  

Eigenlijk hebben alle personages een beetje hetzelfde probleem. Ze zitten hun 

eigen geluk in de weg, doordat ze veel bezig zijn met wat ze denken te moeten doen. 

Daarmee ontnemen ze zichzelf kansen voordat ze überhaupt iets hebben geprobeerd. Een 

bijna schrijnend voorbeeld hiervan is Ruth. Zij is als jonge vrouw thuis gebleven om voor 

haar zieke moeder te zorgen en daar heeft ze nu nog steeds spijt van. Ze raakte op haar 

achttiende al zwanger van Nate en de rest is geschiedenis. Tegen Claire maakt ze in 
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aflevering 63 duidelijk dat ze geen spijt heeft van haar kinderen of haar huwelijk met 

Nathaniel, maar wel van het feit dat ze zichzelf nooit een keus heeft gegeven. 

Door de leeftijd van Ruth is dit misschien min of meer aan gelijkheid te koppelen, 

aangezien ze een vrouw is en zeker toen zij jong was kon dit de reden zijn dat zij degene 

was die thuis moest blijven om voor haar moeder te zorgen. Maar dit is niet zo, want ze 

had ook nog een zus, Sarah, en die had dat net zo goed kunnen doen. Ruth heeft zich 

destijds geschikt naar dit lot, terwijl ze er ook voor had kunnen kiezen dit niet te doen. 

Ook dit personage was dus zelf de oorzaak van het gebrek aan gelijke kansen. Pas na de 

dood van Nathaniel en al helemaal na de dood van Nate, kiest Ruth meer voor zichzelf. 

 

Gelijke kansen 

Ook de andere personages lijken niet erg hard hun best te doen om kansen voor zichzelf 

te creëren. Nate is bang voor elke vorm van commitment en in Seattle heeft hij dan ook 

niet heel veel moeite gedaan een echt goed bestaan op te bouwen. In de eerste aflevering 

zoekt hij de reden hiervan ook bij zichzelf, op het moment dat hij Claire vertelt dat zijn 

leven in Seattle eigenlijk maar weinig voorstelt. Ook in aflevering 13 is het niet de 

maatschappij die Nate in de steek laat, maar zijn eigen lichaam, wanneer hij hoort dat hij 

AVM heeft. 

Claire en Brenda zouden allebei kunnen worden benadeeld doordat ze vrouwen 

zijn, maar dit komt in de serie geen enkele keer naar voren. Net als de hiervoor besproken 

personages zitten Claire en Brenda meer zichzelf in de weg dan dat de maatschappij dit 

doet. Zelfs Rico, die als Latino in principe een minderheid vertegenwoordigt, wordt in de 

besproken afleveringen niet bekeken op zijn ras. De reden dat hij geen partner kan 

worden van Fisher & Sons, is simpelweg omdat hij geen Fisher is. Later in de serie doen 

de broers toch wat meer moeite en wordt Rico deels eigenaar van het bedrijf Fisher & 

Diaz. Maar totdat dit gebeurt, behandelen ze hem met net zoveel respect zoals ze ieder 

ander zouden behandelen. 

De enige die zich in deze drie afleveringen gelijke kansen voelt worden ontnomen 

zoals dit wordt bedoeld binnen de American Dream, is David. Hij wordt diaken in zijn 

kerk. Maar hij verzwijgt dat hij homoseksueel is, omdat hij anders bang is geen gelijke 

kans meer te krijgen. Uiteindelijk blijkt inderdaad dat het misschien een progressieve 
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kerk is, maar een homoseksueel als diaken wordt door het bestuur niet getolereerd. David 

vindt het spijtig dat hij deze positie moet afstaan, maar dat hij nu meer vrede heeft met 

zijn seksuele geaardheid lijkt hij belangrijker te vinden. 

 

Verwachtingen 

De personages zijn eigenlijk de hele serie lang op zoek naar geluk, maar ze hebben erg 

veel moeite dit te vinden. Dat betekent dat ze aan verkeerde verwachtingen willen 

voldoen, verwachtingen die ze niet waar kunnen maken. Waar komen die verwachtingen 

vandaan? Van de familie, de maatschappij of de stad?  

Ieder personage wil aan andere verwachtingen voldoen en bij iedereen komen 

deze ergens anders vandaan. David is het personage dat het meest duidelijk aan de 

verwachtingen van zijn vader wil voldoen. Vanaf het moment dat hij wist dat hij 

homoseksueel was, dacht hij dat zijn vader hem daarom een freak zou vinden. Om dat te 

voorkomen heeft hij zijn familie nooit verteld dat hij homoseksueel is. In plaats daarvan 

heeft hij zijn droom advocaat te worden opgegeven om in het bedrijf van zijn vader te 

gaan werken. Op deze manier wilde hij zijn vader toch trots maken. 

Uiteindelijk is David wel gelukkig met deze keuze. Hij beseft dat hij op zijn plek 

is in de begrafeniswereld. Maar hij is er destijds niet terechtgekomen doordat hij toen al 

dit gevoel had. Hij wilde aan de verwachtingen van zijn vader voldoen. Dat dit hem 

uiteindelijk gelukkig maakte had hij destijds niet kunnen voorzien. 

Nate en Claire zijn beiden erg op zichzelf en lijken niet echt aan verwachtingen 

van iemand of iets te willen voldoen. Juist niet. Ze zetten zich af tegen de verwachtingen 

die de maatschappij van hen heeft. Beiden willen ze niet een leven dat de regering of de 

media hen opleggen. Ze willen hun eigen leven op eigen wijze invullen. Dit geeft ze bijna 

de hele serie een soort onrust, omdat ze zoekende zijn. In het laatste seizoen valt echter 

alles min of meer op hun plek. 

Ruth is altijd huismoeder geweest, een rol die haar door de maatschappij was 

opgelegd. Toen zij zwanger raakte van Nate was het vanzelfsprekend dat ze huismoeder 

zou worden. Ze heeft Nathaniel altijd geholpen in het bedrijf, maar haar grootste zorg dat 

waren de kinderen. Als Nathaniel overlijdt, wil Ruth uit dit verwachtingspatroon stappen. 

Maar dat blijkt voor haar nog niet zo makkelijk. Het zit in haar systeem om voor anderen 
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te zorgen. Maar voor zichzelf zorgen, daar heeft ze moeite mee. Ook voor haar geldt dat 

ze pas aan het einde van de serie dit verwachtingspatroon kan doorbreken en haar eigen 

lijn trekt. 

De verwachtingen van Brenda en Rico zijn wat minder duidelijk. Brenda heeft 

haar leven min of meer in dienst gesteld van dat van haar broer. In het eerste seizoen 

komt ze langzaam van hem los, maar haar verwachtingen veranderen hier niet echt mee. 

Haar personage is zo complex dat moeilijk is in te schatten wat ze nu precies verwacht 

van zichzelf. Dit is waarschijnlijk precies het probleem dat haar in de weg zit bij het 

zoeken naar geluk. Ze weet niet waar ze dat moet zoeken en als ze het vindt is ze bang 

dat het nooit lang kan duren. Haar opvoeding is hier waarschijnlijk de grootste oorzaak 

van. In haar jeugd werd ze constant geanalyseerd door haar ouders of hun collega’s en dat 

zorgt ervoor dat ze nooit echt ergens van kan genieten. 

Rico ten slotte kennen we eigenlijk niet goed genoeg om veel te zeggen over zijn 

verwachtingen, of in ieder geval niet waar zijn verwachtingen vandaan komen. 

Waarschijnlijk is de maatschappij of zijn cultuur verantwoordelijk voor de manier 

waarop hij in het leven staat. Hij wil graag voor Vanessa en zijn kinderen zorgen. 

Vanessa werkt zelf ook, als verpleger, maar Rico wil de hoofdverdiener zijn en hij wil 

zijn gezin een groter huis geven. In het begin moet hij hier hard voor strijden, maar beetje 

bij beetje weet hij dit alles te bereiken. Eerst door eindelijk partner te worden, later door 

zijn eigen bedrijf te openen. 

 

Conclusie 

In de besproken drie afleveringen zitten de personages dus vooral zichzelf in de weg. 

Alleen David voelt zich benadeeld door de maatschappij, de kerk in het bijzonder, omdat 

hij homoseksueel is. Maar van de andere personages ontstaat niet de indruk dat ze geen 

gelijke kansen krijgen. Ze grijpen niet altijd alle kansen aan en zoeken ze ook lang niet 

altijd op. Maar mochten ze dat wel willen doen, dan zouden ze daarmee niet tegen muren 

van ongelijkheid aanlopen. 

Wat dat betreft lijkt SIX FEET UNDER dus te willen representeren dat de Fishers, 

maar ook Rico en Brenda, allemaal gelijke kansen hebben. Ze zijn alleen allemaal zo 

druk met het bedenken van wat het is dat ze nu echt willen, dat ze dit niet inzien. Het feit 



 120 

dat alle personages ondanks deze gelijke kansen moeite hebben om geluk te vinden, 

onderschrijft niet echt het idee van de American Dream. Helemaal niet zelfs. Volgens de 

American Dream ligt geluk namelijk om de hoek, men moet er alleen wel hard voor 

werken.  

De personages in SIX FEET UNDER werken ontzettend hard, maar blijven tegen 

dingen aanlopen die ze weghoudt van hun geluk. Dat dit veelal persoonlijke dingen of 

verkeerde verwachtingen zijn, doet niet af aan het feit dat op dit gebied de American 

Dream dus niet als geloofwaardig wordt gerepresenteerd. Of in ieder geval laat Ball zien 

dat er zoveel meer vanaf hangt om gelukkig te kunnen zijn. Je kunt alles hebben wat je 

wilt, maar als je niet blij bent met jezelf heb je daar niets aan. 

 

4.5.2 Een nieuw begin 

 

Is het maken van een echt nieuw begin eigenlijk wel mogelijk? Deze vraag lijkt gesteld te 

worden in de drie besproken afleveringen van SIX FEET UNDER. En ogenschijnlijk kan het 

antwoord hierop niet op een positieve manier worden uitgelegd. Ook niet geheel negatief, 

maar misschien meer als realistisch. 

In hoofdstuk drie blijkt dat het de Amerikanen in het bloed zit om te geloven in de 

mogelijkheid van een nieuw begin. De eerste immigranten hadden immers alles 

achtergelaten om in Noord-Amerika een nieuw leven te beginnen. Ook later, toen de trek 

naar het westen begon, bleef dit denkbeeld in tact. Was je niet tevreden met je leven in 

het oosten? Pak dan je spullen, zeg je familie vaarwel en verhuis naar het westen. In een 

land als Nederland zou dat weinig verschil maken. Maar in het immense Amerika lijkt 

het inderdaad een nieuw begin te kunnen zijn. De taal is misschien hetzelfde, maar verder 

kunnen verschillende staten bijna als dag en nacht verschillen qua klimaat, landschap en 

inwoners. Daarnaast ben je zover van je oude omgeving dat het inderdaad een nieuw 

begin lijkt, omdat niemand je kent en je letterlijk een nieuw leven moet opbouwen. 
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Weglopen 

In SIX FEET UNDER lijkt Alan Ball te willen zeggen dat dit beeld iets te naïef is. Mensen 

kunnen wel willen proberen ergens compleet opnieuw te beginnen, maar je verleden kan 

je nooit helemaal achter je laten. Ook al verhuis je naar de andere kant van het land, of 

nog sterker naar de andere kant van de planeet, dit neemt niet weg dat je een verleden 

hebt. Voor de personages in SIX FEET UNDER geldt dit in ieder geval wel. Je kunt niet 

weglopen voor je verleden.  

Alle personages in SIX FEET UNDER ondervinden dit aan den lijve in de drie 

afleveringen die in dit hoofdstuk zijn besproken. Hun verleden bepaalt hoe ze omgaan 

met bepaalde situaties en hoe ze in het leven staan. Ze zijn kritisch over hun verleden en 

geven erop af, maar ergens weten ze ook dat precies dat verleden ervoor heeft gezorgd 

dat ze zijn wie ze zijn. 

Brenda is zich misschien nog wel het meest bewust van dit feit. Opgroeien met 

twee psychiaters als ouders en een manisch-depressieve broer heeft haar persoonlijkheid 

absoluut beïnvloed. Ze zou kunnen verhuizen, weg van haar familie, maar ze blijft de 

persoon die ze is. Door een verhuizing verdwijnt dat niet ineens. Zelfs als iemand nog 

bijna geen verleden heeft, is er al iets bepaald door de familie waar diegene in wordt 

geboren. In de laatste aflevering van de serie verwoordt Olivier dit, wanneer hij Willa 

vast heeft. Hij zegt dan tegen haar: “That’s what you were born into, I’m sorry.” Ze komt 

voort uit de familie Chenowith en dit zal haar ongetwijfeld beïnvloeden in de rest van 

haar leven. 

Nate heeft wel een poging gedaan een nieuw leven te beginnen. Bang voor het 

beroep van zijn vader is hij altijd bezig geweest huize Fisher te ontvluchten. Uiteindelijk 

deed hij dit door te verhuizen naar Seattle. Nate wilde geen onderdeel worden van Fisher 

& Sons. Hij had zijn hele jeugd in een huis gewoond waar doden in de kelder lagen en 

daar wilde hij vanaf. In Seattle hoopte hij helemaal opnieuw te kunnen beginnen. Een 

andere stad, andere mensen, een andere baan, ver weg van zijn familie en de 

begrafenisonderneming van zijn vader. Maar zijn leven daar stemt hem niet echt 

gelukkig. Dit geeft hij niet toe totdat hij merkt dat Claire naar hem opkijkt. Pas dan laat 

hij blijken dat het opnieuw beginnen voor hem mislukt is. 
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Nate is letterlijk weggelopen voor het beroep van zijn vader. Maar wanneer zijn 

vader overlijdt en zijn moeder hem vraagt of hij niet nog een paar daagjes langer kan 

blijven, weet hij dat de tijd van het weglopen voorbij is. Langzaam aan beseft hij dat hij 

misschien toch in het bedrijf zou moeten gaan werken. Onder andere door zijn vermogen 

om mensen te troosten komt hij tot het besef dat waar hij al die tijd voor is weggelopen, 

misschien wel is waar hij behoort. 

 

Succes 

Bijna alle personages doen regelmatig een poging opnieuw te beginnen. Zichzelf 

opnieuw leren kennen, een nieuwe relatie aangaan, een relatie verbreken, een nieuwe 

baan, er zijn meerdere manieren waarop ze proberen een schone lei te maken of eindelijk 

eens te doen wat ze zelf denken te willen. Maar hun keuzes hierin worden altijd bepaald 

door hun verleden. Een echt nieuw begin lijkt dan ook onmogelijk te zijn. 

De enige die hierin slaagt is Claire, het personage van wie je in het eerste seizoen 

van de serie nog zou kunnen denken dat ze nooit ergens zal komen. Een rebelse puber die 

experimenteert met drugs en vriendjes en die eigenlijk niet wil gaan studeren na haar 

middelbare school, omdat ze niet net als alle anderen wil worden geprogrammeerd om 

uiteindelijk voor niets anders goed te zijn dan consumeren. Haar studie maakt ze 

inderdaad niet af, maar in de laatste aflevering komt het goed met haar. Ze rijdt weg 

richting New York om daar een nieuw leven op te gaan bouwen. Ze gaat opnieuw 

beginnen.  

Toch laat ze haar verleden nooit helemaal achter. In de laatste scène is te zien dat 

ze nog regelmatig, in ieder geval voor belangrijke gebeurtenissen, terugkeerde naar Los 

Angeles om bij haar familie te zijn. Uiteindelijk komt ze ook Ted weer tegen en trouwt ze 

met hem. Ook het personage van Claire laat dus zien dat, hoewel ze succesvol een nieuw 

leven opbouwt in een andere stad, je het verleden nooit compleet achter je kunt laten. 

 

Conclusie 

Uit de drie afleveringen lijkt naar voren te komen dat het maken van een nieuw begin 

eigenlijk onmogelijk is. Natuurlijk kunnen mensen verhuizen en een verandering van 

omgeving kan goed voor ze zijn. Maar hun verleden kunnen ze niet uitbannen. Ze blijven 
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verbonden met hun geschiedenis. Dat is deel van hun persoonlijkheid en dit verleden 

nemen ze voor altijd met zich mee. 

Belangrijk hierbij op te merken is dat dit niet als negatief wordt ervaren. 

Natuurlijk, soms hebben de personages moeite met dingen die in hun verleden zijn 

gebeurd en waar ze nog steeds door worden beïnvloed, maar ergens maakt het ze ook wie 

ze zijn: een mens. Ieder mens maakt dingen mee en wordt daardoor gevormd. Dat maakt 

iedereen bijzonder en uniek. Ook het proberen te vergeten van nare dingen uit het 

verleden is menselijk. Het proberen te creëren van een nieuw begin lijkt daar misschien 

de oplossing voor. Maar dat is het niet. Alles, leuke maar ook nare gebeurtenissen, vormt 

degene die het overkomt. Zo ook bij de hoofdpersonages uit SIX FEET UNDER. Hun verleden 

heeft ze gemaakt tot wie ze zijn: unieke personen. 

Elk uniek persoon heeft een eigen geschiedenis en die kan niet zomaar worden 

achtergelaten. Dat is wat naar voren komt in SIX FEET UNDER. Als je het te hard probeert, 

komt het verleden je later zelfs net zo hard of misschien zelfs wel harder inhalen – zoals 

in het geval van David met zijn trauma door de ontvoering. Dit specifieke element van de 

American Dream, de mogelijkheid om helemaal opnieuw te beginnen, wordt dan ook niet 

als geloofwaardig gerepresenteerd in SIX FEET UNDER. Wel wordt getoond dat iedereen het 

graag probeert. Maar uiteindelijk kan men niet om het verleden heen. 

 

4.5.3 Stijgende mobiliteit 

 

Dit element van de American Dream houdt in dat iedereen kan bereiken wat hij/zij wil, 

als diegene er maar hard genoeg voor werkt. In de eerste aflevering wordt de stijgende 

mobiliteit echter niet als iets vanzelfsprekends neergezet, want niemand van de 

personages lijkt echt blij te zijn met wat ze doen. Behalve Nathaniel; hij rijdt met een 

lach op zijn gezicht in de nieuwe lijkwagen door Los Angeles, voordat hij door een bus 

wordt aangereden. 

 David heeft in principe wel bereikt wat hij vond dat hij moest bereiken, want hij 

heeft alle diploma’s en de ervaring om het bedrijf van zijn vader over te nemen. Maar dat 

is niet wat hij altijd had gewild. Hij vond dat Nate de familie en het bedrijf in de steek 
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had gelaten en hij heeft dit gat helemaal alleen willen opvullen. En hij wilde zijn vader 

niet teleurstellen. Daar heeft hij zijn eigen droom – een rechtenstudie – voor laten varen. 

Althans, dit leren we over hem in het eerste seizoen. Maar als David in de laatste 

aflevering de kans het bedrijf te verkopen, doet hij dit niet. Hij beseft dat hij nooit echt 

advocaat heeft willen worden. Begrafenisondernemer is wat hij is. In die zin heeft hij 

bereikt wat hij wilde bereiken, alleen het duurde lang voor hij door had dat dit was wat 

hij wilde. 

 Alles bereiken wat je wilt lijkt ook niet te zijn weggelegd voor Nate. In de eerste 

aflevering doet hij tegenover David alsof hij het prima naar zijn zin heeft in Seattle, maar 

in gesprek met Claire geeft hij toe dat zijn leven daar eigenlijk helemaal niets voorstelt. 

Hij heeft nog lang niet bereikt wat hij zou willen bereiken. Hij weet zelfs niet eens wat hij 

zou willen bereiken. “Apparently (…) nothing,” zegt hij tegen Claire.  

 

Niet voor het geld 

In aflevering 13 doet Nate voor de tweede keer mee aan het examen om zijn diploma als 

begrafenisondernemer te halen. Hij negeert een berichtje van Brenda, waarin ze zegt dat 

ze hem nodig heeft. Nate is al een keer gezakt. Nu is hij vastberaden het examen te halen. 

Hij doet dus zijn best om zichzelf een betere positie binnen het bedrijf te geven, maar 

echt bezig met de droom van stijgende mobiliteit is hij niet. Hij doet het niet om een 

groot huis en een mooie auto te kunnen kopen. Hij doet het omdat zijn familie het van 

hem verlangt en omdat zijn leven in Seattle toch niet zo heel veel voorstelde. Zo erg vindt 

hij het dus niet om in Los Angeles te blijven, waar hij ook nog eens een leuke vrouw, 

Brenda, is tegengekomen. De laatste scène van deze aflevering, waarin hij beseft dat hij 

gelukkig is, geeft aan dat hij deze keuze nu accepteert. 

Claire, Ruth en Brenda lijken ook geen van drieën echt bezig te zijn met de droom 

van stijgende mobiliteit. Juist niet eigenlijk. Claire zet zich af tegen school en 

kantoorbaantjes. Haar vriend Ted, een Republikeinse advocaat, is wel een persoon die 

streeft naar succes in zijn carrière. Natuurlijk wil Claire dit ook, maar succes betekent 

voor haar meer dat ze waardering krijgt voor haar werk, dan dat ze er echt veel rijker van 

zou worden. 
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Ruth is als vanzelfsprekend huismoeder geworden en is nooit van deze ‘roeping’ 

afgeweken tot Nathaniel dood ging. Pas daarna kreeg ze een eigen baantje, in de 

bloemenzaak van Nicolai, maar niet met als doel stijgende mobiliteit. Ze wilde gewoon 

eens buitenshuis zijn en iets van zichzelf hebben. Ook Brenda is niet echt bezig met dit 

element van de American Dream. Ze heeft altijd wel een baan, maar doet alleen werk 

waar ze op dat moment in gelooft en waar ze zich goed bij voelt. Hoeveel ze daarmee 

verdient of wat het voor haar carrière zou kunnen betekenen, maakt haar daarbij niet veel 

uit. 

 

Een eigen bedrijf 

Eigenlijk lijkt alleen Rico de Dream of Upward Mobility te representeren. In de eerste 

aflevering komt dit nog niet zo sterk naar voren, maar in aflevering 13 wel. Rico neemt 

geen genoegen met zijn positie binnen het bedrijf. Hij vindt het belachelijk dat ze hem 

geen partner maken en vindt dat hij te weinig betaald krijgt. Gedurende de serie komen 

de Fishers hem hierin tegemoet, maar pas in de laatste aflevering doet Rico wat hij altijd 

al had gewild: een eigen begrafenisonderneming beginnen. 

 Al die jaren heeft hij bij de Fishers gewerkt en hij was daar min of meer tevreden. 

Maar nooit heeft hij zijn zin ergens in kunnen doordrijven, omdat hij toch voor slechts 

een kwart partner was en David en Nate het vaak niet eens waren met zijn voorstellen. 

Dit leidde tot onvrede bij Rico. Na de dood van Nate helpt Vanessa een keer bij een van 

de viewings en tot Rico’s verbazing vindt ze dat leuk. Dan durft hij te bekijken of het 

mogelijk is om samen met haar een begrafenisonderneming te beginnen. Met haar ligt hij 

veel meer op een lijn dan met de Fishers – Rico en Vanessa willen bijvoorbeeld allebei 

een espresso-bar voor de cliënten inbouwen, iets wat Nate en David nooit hebben 

goedgekeurd.  

 In de laatste aflevering krijgt Rico voor elkaar wat hij eigenlijk vanaf het begin al 

wilde: een eigen begrafenisonderneming. Hij en Vanessa lijken dit bedrijf tot een succes 

te hebben gemaakt, want als Rico jaren later – in 2049 – komt te overlijden, zitten ze 

samen op een cruiseschip. Dit betekent dat hun bedrijf het goed heeft gedaan en dat Rico 

zijn eigen American Dream of Upward Mobility heeft bereikt. 
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Conclusie 

De familie Fisher en Brenda zijn dus geen van allen echt bezig met het bereiken van de 

zogenaamde stijgende mobiliteit, het derde element van de American Dream. Allemaal 

zoeken ze hun geluk in persoonlijke ontwikkeling en plezier in hun baan. Als ze daarmee 

genoeg verdienen om brood op de plank te krijgen, vinden ze het verder eigenlijk wel 

prima. Ze hebben ook allemaal een vrij normaal leven en lijken geen onzinnige uitgaven 

te doen. Een groot huis of een dure auto; dit alles is voor hen niet belangrijk. Daarvoor 

zijn ze teveel met zichzelf bezig. Voordat ze blij zijn met zichzelf zouden ze 

waarschijnlijk niet eens kunnen genieten van dingen die ze door stijgende mobiliteit 

zouden verkrijgen. 

 Dit element van de American Dream wordt niet afgekraakt in SIX FEET UNDER. 

Maar wat wel opvallend is, is dat de personages er absoluut niet mee bezig zijn. Behalve 

Rico. Hij is de enige die er al vanaf het begin van de serie naar streeft om zijn vrouw en 

kinderen een groter huis te geven. Dat hem dit uiteindelijk ook lukt zorgt ervoor dat hij 

de enige is die de stijgende mobiliteit representeert als een bereikbaar iets en ook iets wat 

iemand echt kan begeren. Voor hem is dit wel net dat extra iets wat hem en zijn vrouw 

gelukkig maakt. 

 

4.5.4 De kust 

 

Het laatste element van de American Dream is de droom van de kust. Voornamelijk 

Californië lijkt daar onderdeel van te zijn. In 1838 werd de trek naar deze staat 

aangewakkerd door de gold rush, maar ook toen die allang voorbij was bleef er een 

aantrekkingskracht van het gebied uitgaan. Nog steeds spreekt de leefwijze – voor 

Europeanen te vergelijken met die in het Middellandse-Zeegebied – tot de verbeelding 

van menig Amerikaan die niet in Californië woont. Ook de andere twee staten aan de 

westkust, Portland en Oregon, staan bekend om hun ontspannen atmosfeer. 

 SIX FEET UNDER speelt zich af in Los Angeles, Californië, en dit is, zoals al eerder in 

dit hoofdstuk werd aangegeven, niet zonder reden. Dit is immers de stad waar van alle 

steden ter wereld de dood misschien nog het meest wordt ontkend. De andere twee steden 



 127 

die binnen de serie van belang zijn, zijn Seattle en New York. Beiden zijn ook 

kustplaatsen, zij het dat New York zich aan de oostkust bevindt. Seattle is de plek waar 

Nate een tijd heeft gewoond, maar waar hij er niet echt in slaagde een eigen leven op te 

bouwen. Of in ieder geval geen leven waar hij echt tevreden mee was. New York ten 

slotte is de stad waar Claire heen gaat in de laatste aflevering.  

 Los Angeles wordt absoluut niet getoond als het paradijs op aarde. Voor Nate is 

de stad onlosmakelijk verbonden met het bedrijf van zijn vader en zijn familie. Voor hem 

heeft Californië dan ook niet echt de aantrekkingskracht die het voor anderen misschien 

wel heeft. Speciaal voor Kerstmis komt hij een paar dagen terug om tijd met zijn familie 

door te brengen. Als zijn vader doodgaat worden deze dagen nog langer en nog minder 

ontspannen dan hij had gehoopt. Uiteindelijk vraagt zijn moeder of hij niet nog iets 

langer kan blijven. Op dat moment weet Nate eigenlijk al een beetje dat hij gedoemd is in 

Los Angeles te blijven. Hij kiest er echter niet echt zelf voor om te blijven. Zijn familie, 

niet Californië zelf, is de reden dat hij blijft. 

 

New York 

Opvallend is dat New York de hele serie niet een belangrijke plaats is. Het komt zelfs een 

beetje uit de lucht vallen als Claire ineens wordt gebeld door een bedrijf dat daar een 

vestiging heeft. Dat ze de baan krijgt en dus naar New York moet verhuizen, is een 

logisch vervolg, maar in voorgaande afleveringen was dit nog onvoorstelbaar geweest. 

Überhaupt dat Claire ging verhuizen, maar ook dat ze zo ver weg zou gaan wonen. 

New York is bijna letterlijk aan de andere kant van het land, binnen de Verenigde 

Staten kan ze niet veel verder van Los Angeles terecht komen dan daar. Ze heeft nooit 

echt iets met New York gehad, althans dat kwam niet naar voren in de serie, maar nu ze 

deze uitdaging krijgt aangereikt besluit ze dat ze haar leven naar deze andere stad moet 

verplaatsen. Een stad waarvan de op dat moment teneergeslagen David alleen kan zeggen 

dat hij daar zelfs niet zou kunnen wonen al zou hij ervoor betaald worden. Alleen voor 

Claire blijkt New York een uitweg te zijn, de plek waar zij een nieuw leven wil 

opbouwen. 

 Voor andere personages is de locatie nooit echt een belangrijke kwestie. Alleen 

Claire kiest er uiteindelijk bewust voor de stad te verlaten en aan de andere kant van het 
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land te gaan wonen. Ze heeft in Los Angeles nooit echt haar draai kunnen vinden, maar 

besefte nooit zo hoe dit kwam. Pas als ze via Olivier dat baantje in New York kan 

krijgen, bedenkt ze zich dat verhuizen naar een totaal andere stad misschien wel heel 

goed voor haar zou zijn. Als dat baantje niet doorgaat, begint ze hier uiteraard aan te 

twijfelen. Toch gaat ze, want met bang zijn kom je nergens. Het is de dood van Nate die 

Claire mede doet beseffen dat ze deze kans niet moet laten varen. Ook al wacht er in New 

York geen baan op haar, ze is klaar om Los Angeles te verlaten en ergens anders 

gelukkig te worden. 

 

Paradijs 

Opvallend is wel dat elk personage een beetje een eigen paradijs heeft, een plek waar ze 

graag zijn, en hierbij kan het om een locatie gaan maar ook om iets minder grijpbaars. 

Voor Claire is het uiteindelijke paradijs New York. Deze stad moet haar gelukkig gaan 

maken. Ruth vindt het paradijs in het huis van haar zus Sarah, waar ze een tijd woont met 

Bettina en waar ze haar dagopvang voor honden realiseert. Voor David is het eigenlijk 

overal waar hij een gezin kan zijn met Keith, Durrell en Anthony. Uiteindelijk wordt dit 

het huis waar hij is opgegroeid. En voor Rico is het hebben van een eigen 

begrafenisonderneming zijn paradijs. 

 Nate en Brenda zijn de enigen van wie er in dit geval niet echt iets is aan te 

wijzen. Van Brenda ontstaat gedurende de serie zelfs het idee dat er voor haar geen 

paradijs is. Vaak denkt ze het te hebben gevonden, maar uiteindelijk gaat het bijna altijd 

kapot. Voor Nate lijkt Maggie het paradijs te zijn. Zij is de vrouw waarmee hij 

vreemdgaat en als ze hem later in het ziekenhuis opzoekt, lacht hij naar haar als een 

verliefde puber. Hij heeft rust, een luisterend oor en begrip bij haar gevonden. Maar hij 

mocht er niet lang van genieten. 

 

Conclusie 

De droom van de kust wordt nog het meest gerepresenteerd door Claire, aangezien ook 

New York aan de kust ligt. Zij lijkt met haar vertrek de enige te zijn die een droom 

nastreeft die in dit geval gekoppeld is aan een geografische locatie. Maar verder is het 
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niet iets waar de personages actief mee bezig zijn. Ze wonen in Californië en that’s that. 

De staat, of specifiek de stad Los Angeles, wordt niet als het paradijs weergegeven. 
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5 Verklaring 

 

In dit hoofdstuk wordt verklaard waarom Alan Ball de American Dream representeert 

zoals bij de analyse naar voren is gekomen. Hiervoor wordt eerst een paragraaf besteed 

aan Alan Ball zelf. Hij heeft al een behoorlijke geschiedenis als het gaat om het schrijven 

van scenario’s voor theater en televisie en hij heeft een – zeer succesvol – filmscenario 

geschreven. Waren de thema’s van zijn eerdere werk min of meer gelijk aan die in SIX 

FEET UNDER? Waarom kiest hij voor een bepaalde representatie van de American Dream? 

 De tweede paragraaf gaat dieper in op de reacties op SIX FEET UNDER. Want hoe 

reageerden critici op de serie? En hoe werd SIX FEET UNDER ontvangen door de pers? 

Misschien geven ze een verklaring van de manier waarop de American Dream erin wordt 

gerepresenteerd? 

 De laatste paragraaf dient voor het uiteenzetten van de maatschappelijke context 

waarbinnen SIX FEET UNDER werd uitgezonden. De serie wordt binnen een breder 

maatschappelijk kader geplaatst en vergeleken met andere media. Hiervoor worden de 

resultaten van de analyse vergeleken met de representatie van de American Dream in 

andere media zoals besproken in hoofdstuk drie. 

 

5.1 Alan Ball 

 

Beauty is in the strangest places. A piece of garbage floating in the wind. And that  

beauty exists in America. It exists everywhere. You have to develop an eye for it  

and be able to see it  

– Alan Ball.232 

 

Alan Ball voelde zich altijd al aangetrokken tot het theater. Al op zesjarige leeftijd 

schreef hij zijn eerste toneelstuk en hij organiseerde kleine producties in de buurt waar hij 

opgroeide. Hij studeerde Theater aan de Florida State University in Tallahassee en 

                                                 
232 http://www.imdb.com/name/nm0050332/bio. 
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studeerde daar in 1980 af. Een paar jaar later verhuisde hij naar New York, waar hij 

begon te schrijven voor het theater. Hij heeft zelfs nog een tijd met drie vrienden een 

theatergezelschap gehad.233 

 Begin jaren negentig begonnen de stukken van zijn hand een steeds breder 

publiek te vinden. Voornamelijk het stuk Five Women Wearing the Same Dress (1993) 

trok de aandacht van Hollywood. Ball kreeg een aanbod als een van de vaste schrijvers 

aan de slag te gaan voor de sitcom GRACE UNDER FIRE. Dit heeft hij gedaan in 1994 en 

1995. In de jaren erna schreef hij ook een aantal episodes voor de sitcom CYBILL. Creatief 

gezien is hij niet heel gelukkig geweest in deze periode. Bij beide series had hij namelijk 

het gevoel dat veel van het eindproduct werd bepaald door commerciële eisen.234 

 

“It was really frustrating. It was infuriating. (…) It was like being a member of the court 

of some mad monarch who was completely insane and power hungry and crazy and doing 

completely destructive things to the country but nobody could say anything.” 235 

 

Ball heeft zichzelf met het schrijven van de scenario’s voor deze series dus nooit echt 

kunnen uiten. Hij noemde het “factory work” en voelde zich niet verbonden met zijn 

eigen werk.236 

 Met het creëren van een eigen sitcom hoopte hij meer vrijheid te krijgen. En dit 

gebeurde inderdaad. In 1999 werden alle elf afleveringen van zijn sitcom OH GROW UP 

door ABC uitgezonden. “One critic said it was the first show that was actually physically 

painful to watch,” zei Ball daarover. In hetzelfde jaar kwam AMERICAN BEAUTY uit in de 

bioscopen. Ball was in 1990 al begonnen aan dit idee en had het tegen het einde van zijn 

sitcom-periode weer opgepakt.237 De film won vijf Oscars, waaronder Best Picture, Best 

Original Screenplay (Alan Ball), Best Actor (Kevin Spacey) en Best Director (Sam 

Mendes).238 

                                                 
233 Thomas Fahy, “Sexuality, Death, and the American Dream in the Works of Alan Ball: An Introduction” 
in Considering Alan Ball: Essays on Sexuality, Death and America in the Television and Film Writings, 
red. Thomas Fahy (Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2006): 1. 
234 Fahy, “An Introduction”, 1-2. 
235 Ball, op citaat bij Fahy, “An Introduction”, 2. 
236 Fahy, “An Introduction”, 2. 
237 Marc Peyser, “A Family Drama to Die For” in Newsweek 22 (2001). 
238 Fahy, “An Introduction”, 2-3. 
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 Al snel hierna benaderde Carolyn Strauss hem namens betaalzender HBO met een 

idee voor een televisieserie over een gezin met een begrafenisonderneming en over 

Amerika’s relatie met de dood. Ball wist meteen dat hij dit wilde doen. Hij verloor zelf 

zijn 22-jarige zus door een auto-ongeluk toen hij dertien jaar oud was. Hij zat op dat 

moment bij haar in de auto. De plotselinge dood van zijn zus scheidde zijn leven in “het 

leven voor” en “het leven erna”. Ook later heeft hij veel te maken gehad met de dood. 

Zijn vader overleed toen hij negentien jaar oud was. In de jaren tachtig en negentig 

overleden vrienden van hem aan de gevolgen van AIDS.239 Het schrijven van de pilot en 

andere afleveringen bleek dan ook een confronterende ervaring voor Ball: 

 

“The show forced me to face death on a daily basis. The show is about the loss I’ve felt in 

my life. (…) The grief I’ve felt over loss, the people I’ve lost. (…) It’s about moving on. 

About greeting grief and being able to move past it.” 240 

 

Met het schrijven en regisseren van SIX FEET UNDER kon Ball zijn eigen ervaringen met 

rouw omzetten in kunst, terwijl hij tegelijkertijd kritiek kon leveren op de neiging van de 

Amerikaanse cultuur om de dood te ontkennen. “We live in a culture that goes out of its 

way to deny mortality,” zegt Ball.241 Volgens hem negeren Amerikanen de dood en doen 

ze liever alsof dit onderdeel van het leven niet bestaat. De industrie van 

begrafenisondernemingen is er dan ook volledig op gericht om voor onze doden te zorgen 

en het te saniteren. Maar pas als we de dood accepteren, zegt Ball, wordt het leven dieper, 

rijker en betekenisvoller.242 

 

Five women wearing the same dress 

In de periode dat Alan Ball in New York woonde en werkte, schreef hij onder meer het 

theaterstuk Five Women Wearing the Same Dress. Hierin staat het (Amerikaanse) 

huwelijk centraal. Volgens Mardia Bishop is de traditie van een Amerikaanse bruiloft 

onvoorwaardelijk te linken aan de beloften en teleurstellingen van de American Dream. 

Ze zegt dat Ball in dit toneelstuk de Amerikaanse bruiloft hetzelfde typeert als de 

                                                 
239 Paul Clinton, “Diggin’ SIX FEET UNDER” in Advocate 841 (2001). 
240 Ball, op citaat bij Fahy, “An Introduction”, 3. 
241 Fahy, “An Introduction”, 3-4. 
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American Dream: als een lege en ongezonde, maar toch ook een extreem aantrekkelijke 

droom.243 

 In hoofdstuk drie bleek dat de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring aan de 

basis heeft gestaan van de invulling van de American Dream tegenwoordig. Deze 

American Dream is echter volgens Bishop voor (blanke) mannen nog steeds makkelijker 

te bereiken dan voor vrouwen. Bishop is van mening dat trouwen een van de manieren is 

voor vrouwen toch deze American Dream te bereiken. Een huwelijk kan namelijk soms 

niet alleen geluk, maar ook succes, status en rijkdom met zich meebrengen.244 

 Bishop constateert dat Ball in het stuk Five Women Wearing the Same Dress de 

Amerikaanse bruiloft, net als de American Dream, hoge verwachtingen en hoop oproept, 

terwijl het eigenlijk slechts een hallucinatie is, een lege belofte. De American Dream 

wordt ook weergegeven als oppervlakkig, aangezien in het stuk naar voren komt dat een 

Amerikaanse bruiloft alleen is weggelegd voor mooie, rijke en blanke vrouwen.245 

 Wat het toneelstuk ons ook vertelt, is dat sommige van de vrouwen waarschijnlijk 

nooit zullen trouwen, maar dat ze hier wel naar blijven streven. Want net als bij de 

American Dream blijft de illusie van de Amerikaanse bruiloft aantrekkelijk. En de 

vrouwen blijken er veel voor over te hebben een dergelijk huwelijk te krijgen. Hun 

toewijding zet ze zelfs aan tot ongezond gedrag, alleen maar om een man en schoonheid 

na te jagen.246 

 In Five Women Wearing the Same Dress geeft Ball de Amerikaanse bruiloft, en 

daarmee ook de American Dream, weer als leeg, exclusief en ongezond. In het stuk 

geloven alleen de wat meer naïeve en kortzichtige personages in het huwelijk. Toch komt 

ook naar voren dat vrouwen toch echt gered moeten worden door een man. Dit blijft 

immers datgene waar ze allemaal naar blijven streven. Een vrouw heeft misschien niet de 

Amerikaanse bruiloft nodig, maar wel een man.247 

 

                                                                                                                                                 
242 Clinton. 
243 Mardia Bishop, “Always a Bridesmaid, Never a Bride: The American Dream in Five Women Wearing 

the Same Dress” in Considering Alan Ball: Essays on Sexuality, Death and America in the Television and 

Film Writings, red. Thomas Fahy (Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2006): 157. 
244 Bishop, 158. 
245 Ibidem, 159-160. 
246 Ibidem, 162. 
247 Ibidem, 167-169. 
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Authentiek leven 

Al in de toneelstukken die Ball in New York schreef, zijn dus thema’s te herkennen die in 

zijn latere werk nog steeds terug te vinden zijn. Ball heeft altijd al veel aandacht besteed 

aan het kapitalisme en conservatisme binnen de Amerikaanse cultuur die individuele 

identiteit en expressie onderdrukken. Ball is van mening dat de consumentencultuur niet 

alleen de American Dream corrupt heeft gemaakt, maar dat het ook mensen tegenhoudt 

een authentiek leven te leven.248 Binnen dit perspectief is de volgende quote van Ball 

interessant: 

 

“As a culture, we are so conditioned from Day One by television, by the movies and by 

the media to look at this kind of sanitized, plastic version of life as what we should aspire 

to. I think that’s madness.” 249 

 

Gedurende zijn carrière heeft Ball geprobeerd via zijn scenario’s te uiten hoe gevaarlijk 

het is een kunstmatig bestaan te omarmen. Hiervoor koos hij al vanaf het begin consistent 

voor momenten van plotseling en min of meer vervreemdend geweld om zijn publiek in 

een staat van bewustzijn te brengen. Hij wilde zijn publiek uitdagen de meer benauwende 

aspecten van de Amerikaanse cultuur af te wijzen en een meer authentiek leven te leiden. 

Het commerciële belang deed (en doet) hij af als een illusie dat het verlangen van de 

bevolking manipuleert.250 

Ball laat zijn personages vaak zien als ze net op het punt staan te ‘ontploffen’. Zo 

wil hij de vernietigende kracht laten zien van de repressie en een levensstijl die niet 

authentiek is. De impact van de repressie op het individu is dan ook, in navolging van 

Freud, een belangrijk terugkerend thema binnen het werk van Ball. De personages in zijn 

scenario’s zijn niet gelukkig door schuldgevoelens en repressie. Na jaren en jaren van 

opkroppen van deze problemen en gevoelens, bereiken de personages eindelijk een punt 

waar ze uit hun vel springen door een gewelddadige actie of door fantasie. Deze 
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momenten onthullen wat de personages nodig hebben en verlangen, en wat het is dat ze al 

die tijd heeft tegengehouden hun dromen achterna te gaan.251 

Het uitspreken van deze gevoelens heeft in de wereld van Ball vaak een soort 

helende werking. Het brengt een bepaald gevoel van bevrijding en verlichting bij de 

personages die een dergelijk moment doormaken. En pas door het uit te spreken kunnen 

de personages werkelijk een authentiek leven gaan leiden.252 

Geweld lijkt een essentieel instrument van Ball te zijn om zijn artistieke visie tot 

uitdrukking te brengen. Opvallend is wel dat hij dit op een heel realistische manier doet, 

wat nog meer aanstuurt op het bewustzijn onder de kijker van de consequenties van 

repressie. Zijn scenario’s sturen erop aan dat de kijker de maatschappij iets kritischer 

benadert. Ball lijkt ons uit te dagen te herkennen dat onze verlangens zijn 

geprogrammeerd door sociale normen en de marketing industrie en ons hiertegen te 

verzetten.253 

Volgens Thomas Fahy suggereert Ball in zijn scenario’s dat we stil moeten staan 

bij de manieren waarop materialisme en de consumentencultuur onze verlangens en onze 

interactie met anderen hebben gevormd. Dit doet hij door onderwerpen als de dood, 

seksualiteit, ras en klasse op een confronterende manier ter sprake te brengen. Daarnaast 

daagt zijn schrijven ons uit om ons af te keren van de vooroordelen en angsten die 

intolerantie en repressie in de hand werken. Ball wil dat we de discussie aangaan. Hij wil 

dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en stoppen met het klakkeloos accepteren 

van alles om hen heen.254 

Fahy heeft Alan Ball geïnterviewd en daarin gevraagd door welke schrijvers hij is 

beïnvloed. De eerste persoon die Ball noemt is Tennessee Williams. Hij houdt van de 

sterke vrouwelijke personages die deze auteur neerzet. Ball is namelijk van mening dat 

het meeste mainstream entertainment doorspekt is met seksisme. Met name in films vindt 
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hij dat vrouwen vaak slechts worden gebruikt als rekwisiet, iets om te winnen of iets om 

te verliezen zodat de held wordt gemotiveerd om wraak te nemen.255 

Ball geeft in hetzelfde interview aan dat het hem interesseert te zien hoeveel 

moeite mensen hebben om hun leven authentiek te leven. De American Dream is een 

geconstrueerd gegeven, een kunstmatig principe, waar sommige Amerikanen misschien 

maar met moeite aan kunnen ontsnappen. Dit is dan ook een overlappend thema binnen 

het werk van Ball en is terug te zien bij de personages in American Beauty en SIX FEET 

UNDER. Ball denkt dat deze moeite een authentiek leven te leiden wordt veroorzaakt door 

de oververzadiging van de media – in zijn ogen vaak self-serving voor de heersende 

klasse – en de ongelooflijke niveaus van ontkenning op alle fronten in Amerika.256 

In hetzelfde interview geeft Alan Ball aan dat veel in SIX FEET UNDER min of meer 

uit zijn eigen leven gegrepen is: 

 

“The controversial episode of SIX FEET UNDER where David was kidnapped … that 

happened to my brother’s girlfriend. The AVM condition that Nate Fisher had … my 

cousin had that. I know a lot of people who have died. This is the world that I know. 

These are the things that the people I know have to deal with.” 257 

 

Hij vond televisie een mooi medium om het publiek een kijkje te geven in zijn wereld. 

Met een televisieserie kan je namelijk, meer dan in theater of film, veel meer tijd nemen 

om de personages neer te zetten. Je kunt ze zien groeien en veranderen in een realistisch 

tempo.258 

Na de eerste versie van de pilot aflevering ontving hij een verzoek van HBO: “It 

seems a little safe. Could you make it a little messier, a little more fucked up?” Ball kon 

zijn geluk niet op.259 Het is niet zo dat hij de kijker wil shockeren, maar wel vindt hij dat 

de personage volwassen zijn en dus seksueel actief, én dat ze nu eenmaal te maken 

hebben met een bedrijf dat over de confrontatie met de dood gaat. Op andere 
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Amerikaanse televisiezenders zou dit telkens weer voor problemen zorgen, maar HBO 

heeft nooit van hem gevraagd of hij iets in het scenario kon aanpassen. “HBO wants my 

voice,” zegt Ball dan ook.260 

 In de laatste aflevering van de serie wilde Ball graag dat de personages gelukkig 

zouden zijn, doordat hij ze na al die jaren bijna als echte mensen was gaan zien. Maar 

ook al waren ze allemaal zelfbewuster geworden, het kon niet zo zijn dat ineens alle 

puzzelstukjes op hun plek zouden vallen. Zo is het leven namelijk niet, aldus Ball, en 

hetzelfde geldt voor SIX FEET UNDER.261 

 

Homoseksualiteit 

Naast de dood, komt ook homoseksualiteit gedurende de hele serie naar voren als thema, 

iets wat in andere series vaak wat minder op de voorgrond zit. Voor Ball was David 

vanaf het moment dat hij begon te schrijven homoseksueel. In de ogen van Ball wilde 

David daardoor altijd de goede jongen zijn en iedereen tevreden houden. Dit is volgens 

Ball een typische karaktereigenschap voor homoseksuelen. In andere televisieseries 

komen ook homoseksuelen voor, aldus Ball, en die zijn grappig en out and proud. Maar 

ze hebben geen seks en worstelen niet echt met hun seksualiteit. Ball wilde graag een 

personage dat daar nog wel moeite mee had.262 

 

“Because ultimately, even though we live in frightening times here in America and it 

seems like there are people who really want to turn this into a fascist theocracy as fast as 

they possibly can--and gay men and lesbians are the new witches--I feel like the biggest 

enemy one faces in one's road to self-acceptance and being comfortable with being gay is 

oneself.” 263 

 

Ball heeft het gevoel dat de grootste vijand die in de weg staat bij het komen tot 

zelfacceptatie en comfortabel zijn met homoseksueel zijn, jezelf is. Tenminste zo heeft 
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hij dat zelf ervaren. De enige tegen wie je vecht – “If you take away all of that negative 

stuff from the crazy Christians and the right wing and you internalize it” – ben je zelf.264 

Ball vond dat dit de reis moest zijn die David gedurende de serie zou doormaken. 

Hij probeert een bepaald beeld van zichzelf af te geven om de buitenwereld tevreden te 

houden zonder dat hij zijn homoseksualiteit accepteert. Volgens Ball is dit waar zijn 

compulsieve en zelfdestructieve gedrag vandaan komt. Ball heeft er overigens wel 

bewust op gelet dat David niet ‘het gay personage’ is. Hij is gewoon een personage, net 

als alle anderen. Daarom heeft Ball ook getracht de relatie tussen David en Keith net 

zoveel gewicht te geven als de relatie tussen Nate en Brenda.265 

 Alan Ball heeft aangegeven de relatie tussen David en Nate ook heel interessant te 

vinden. Het komt met name in de eerste aflevering niet direct over, maar de broers 

hebben een diepe band en houden veel van elkaar. Ball stelt zich voor dat ze als kinderen 

onafscheidelijk zijn geweest. Maar op een zeker moment realiseerde David zich dat hij 

anders was, waardoor hij volgens Ball verlangde naar goedkeuring en dus de goede 

jongen wilde zijn. “That’s what I did as a kid,” zegt Ball. “I thought, I'll get good grades, 

and I'll behave, and I'll do everything right, and that will compensate for the fact that 

deep down somewhere inside, I'm a freak.” 266 

 Het feit dat Alan Ball zelf homoseksueel is, heeft invloed gehad op zijn werk, zo 

zei hij in een interview met Time Magazine. Tijdens zijn jeugd had hij namelijk het 

gevoel een buitenstaander te zijn. Ddaardoor heeft hij de mythologie van de popcultuur 

nooit zomaar voor waar aangenomen. Zijn geaardheid en de manier waarop hij daardoor 

in het leven stond hebben dus bijgedragen aan de manier waarop Ball de wereld, of 

Amerika, bekijkt.267 
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5.2 Reacties 

 

Mark Lawson constateert in Reading Six Feet Under: TV to Die For dat Alan Ball de 

donkere toon van AMERICAN BEAUTY heeft doorgezet in SIX FEET UNDER. Maar vooral is 

opvallend, zegt Lawson, dat alle taboes ondertussen op televisie worden doorbroken, 

behalve het taboe dat rust op de dood. Hier durven maar weinig programmamakers hun 

handen aan te branden. Natuurlijk overlijden er mensen of worden er mensen vermoord 

in series, maar de emotionele impact daarvan speelt vaak geen grote rol.268  

Vooral in populaire politieseries, waarin vaak in elke aflevering een moord 

plaatsheeft, blijft de emotionele lading achterwege. Vaak had de kijker totaal geen band 

met het betreffende personage en het oplossen van de moord bleek ook meteen de 

afsluiting van de betreffende aflevering. SIX FEET UNDER is de eerste televisieserie die 

anders met dit onderwerp omgaat. De dood wordt hierin meer geassocieerd met de 

zinloosheid, onwaardigheid en vooral de definitiefheid ervan.269 

Lawson noemt een aantal televisieseries die rond het begin van deze eeuw 

uitkwamen en volgens hem in hetzelfde vernieuwende rijtje pasten als SIX FEET UNDER: THE 

SOPRANOS, THE WEST WING, SEX AND THE CITY, 24 en NIP/TUCK. Al deze series bevatten ook een 

meer donkere toon en gingen dieper in op gevoelige onderwerpen. Of ze hadden een 

meer complexe structuur. Elk van deze series was op haar eigen manier innovatief, ook al 

hadden ze misschien al voorgangers gehad op televisie dan wel in de bioscoop. 

Opvallend is dat drie van deze series (THE SOPRANOS, SEX AND THE CITY en natuurlijk ook SIX 

FEET UNDER) van de betaalzender HBO kwamen. Lawson noemt deze zender dan ook als 

een grote stimulans voor het taaier worden van Amerikaanse televisie.270 

Lawson dicht SIX FEET UNDER veel eigenschappen toe die hij nooit eerder op 

televisie had gezien. Niet eerder was er een serie of film waarin het onderwerp dood met 

satire werd gecombineerd, progressieve politiek met traditioneel huishoudelijk drama. 

Ook had hij nooit eerder gezien dat iemand die in de openingsscène als hoofdpersonage 

was neergezet, in diezelfde scène kwam te overlijden. En dit gebeurde niet een keer, dit 
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gebeurde elke week. Het was het standaard begin van de serie. We zagen een stukje uit 

het leven van iemand en diegene kwam te overlijden. Deze overledene was degene die 

door Fisher & Sons zou worden begraven en vaak had dit een meer of minder directe 

invloed of relatie met wat de hoofdpersonages in deze aflevering zelf doormaakten.271 

Niet alleen het taboe van de dood werd doorbroken, maar ook dat van 

homoseksualiteit.272 Maar er zijn nog veel meer taboes die in de serie naar voren komen: 

(mentale) ziektes, ouderdom, drugsverslaving, adolescentie, ras en klasse. Deze taboes 

worden vervolgens weer gebruikt om terug te koppelen naar culturele zekerheden als 

religie, het huwelijk en het gezin.273  

 Craig N. Owens zegt dat Ball zowel in AMERICAN BEAUTY als SIX FEET UNDER het 

hedendaagse Amerika en haar inwoners met lichte ironie behandelt. Daarmee vraagt hij 

het publiek om in plaats van de consumerende een meer beschouwende, of actieve, 

houding aan te nemen tegenover de film- of televisietekst.274 

 Het eerste seizoen van SIX FEET UNDER liep slechts een paar maanden voor 11 

september 2001 af, toen de terroristische aanslag op het World Trade Center in New 

York plaatshad. Peter Krause – die Nate Fisher speelt – zei dat veel mensen die bij 

televisie werkten hun werk na die bewuste dag niet echt meer betekenisvol vonden, “but 

our show is as meaningful as ever”.275 

Sinds het begin van de oorlog in Irak heeft de administratie onder President 

George W. Bush besloten te voorkomen dat er op televisie beelden zouden worden 

vertoond van de lijken van Amerikaanse soldaten die naar huis werden gevlogen. Binnen 

dit perspectief heeft de aanwezigheid van de dood in SIX FEET UNDER een nog diepere 

betekenis gekregen.276 

 Wat zo goed is aan SIX FEET UNDER, zegt Thomas Lynch, zelf een 

begrafenisondernemer, is dat Alan Ball en de andere schrijvers de verleiding tot een goed 
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eind, makkelijke oplossingen of cliché metaforen weerstaan. In plaats daarvan krijgt de 

kijker menselijkheid te zien. De personages maken allemaal pijn en onzekerheid mee en 

krijgen te maken met alle onaangename feiten van het leven en de dood.277   

 

5.2.1 Amerikaanse media 

 

In de Amerikaanse media werd SIX FEET UNDER enthousiast ontvangen. Er zijn diverse 

artikelen terug te vinden waarin dit duidelijk naar voren komt. In de New York Times 

wordt de serie in december 2001 “another delicious, wholly unexpected series” en een 

meesterwerk genoemd.278 In Time Magazine wordt SIX FEET UNDER aangeprezen als een 

serie die tijdens de vijf seizoenen tot een van de beste familiedrama’s op televisie ooit is 

gegroeid.279 

Niet alle kranten en tijdschriften waren echter meteen razend enthousiast over de 

serie. Ook bij Time Magazine, waarin de serie na haar laatste seizoen werd omschreven 

als een meesterwerk, waren ze in het begin nog wat sceptisch. In ieder geval schreef Bill 

Carter destijds dat SIX FEET UNDER na vier afleveringen nog niet kon tippen aan de 

aandacht in de pers en de mond-op-mond-reclame zoals dat bij THE SOPRANO’S het geval 

was geweest.280 

Chris Albrecht, hoofd van de originele programmering van HBO, maakte zich 

echter geen zorgen. In een interview met Time Magazine zei hij dat SIX FEET UNDER nu 

eenmaal een heel andere serie was dan THE SOPRANO’S, doordat de serie niet over iets gaat 

dat snel een groot publiek aanspreekt, zoals seks of gangsters. Het is geen serie die 

gemakkelijk is om te kijken, even tijdens het stofzuigen. Albrecht vond dat SIX FEET UNDER 

anders is dan alles wat ooit op de Amerikaanse netwerk televisie is vertoond. En HBO is 
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dat ook. Zo hebben ze het tweede seizoen van SIX FEET UNDER al besteld voor de serie op 

televisie was geweest. Geen enkel netwerk zou die gok durven nemen.281 

Wat de serie in de pilot aflevering onder meer laat zien, is dat mensen soms graag 

een leugen leven als het gaat om de dood en het leven. Dat schrijft James Poniezowik, 

wederom in Time Magazine. De scène waarin Nathaniel wordt begraven is hier een 

voorbeeld van. De uitbarsting van Ruth, waarin ze bijna dierlijke klanken van emotie 

uitstoot en aarde op de kist van haar echtgenoot gooit, is zo ongemakkelijk dat de kijker 

bijna had gehoopt dit niet te hoeven zien.282 

Overigens zitten er in SIX FEET UNDER meerdere knipogen richting de commerciële 

televisie. Caryn James schrijft in The New York Times dat de personages beseffen dat 

het leven niet is zoals in de film of op televisie. Dit zorgt ervoor dat de kijker zich bewust 

wordt van het verschil tussen commerciële televisie en de serie die ze nu zitten te 

kijken.283 

Rond de uitzending van de allerlaatste aflevering schreef Ann Oldenburg in USA 

Today dat Alan Ball voordat SIX FEET UNDER op televisie kwam nooit echt het idee heeft 

gehad dat ze bezig waren met iets vernieuwends. Hij wilde slechts een serie maken die hij 

zelf de moeite waard zou vinden als kijker. Pas toen de pers sprak van een “critically 

acclaimed groundbreaking” serie, besefte Ball dat ze echt iets bijzonders neer hadden 

gezet. Maar van tevoren was het nooit de intentie geweest om een dergelijke serie te 

maken, in de traditie van THE SOPRANO’S. Wel was altijd al duidelijk dat een van de 

kenmerken van de serie te vinden was in de donkere toon ervan.284 

Vlak na de uitzending van de laatste aflevering verscheen er weer een stuk over 

SIX FEET UNDER in USA Today, dit keer geschreven door Craig Wilson. Hij zei dat de serie 

de kijker de kans gaf elke week naar de dood te kijken. Hoe gingen de nabestaanden 

daarmee om? Of hoe bleek dat ze er juist niet mee om konden gaan? Daarnaast was er in 
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de serie aandacht voor eigenlijk alles waarmee we in het dagelijks leven te maken 

krijgen, aldus Wilson.285 

 

5.2.2 Nederlandse media 

 

Ook de Nederlandse dagbladen hebben aandacht besteed aan SIX FEET UNDER. Zo schreef 

Peter van der Lint in dagblad Trouw een artikel waarin hij teruggrijpt naar AMERICAN 

BEAUTY en zegt dat Alan Ball toen al het Amerikaanse publiek confronteerde met families 

die afweken van het ideale plaatje. Van der Lint noemt het opvallend dat een Amerika-

kritische film als AMERICAN BEAUTY ontstond in het land zelf. Wat dat betreft is het ook 

bijzonder dat SIX FEET UNDER, waarin de – zo door Van der Lint omschreven – Amerika-

kritische toon door Ball werd voortgezet, ook als eerste populair werd in Amerika. Van 

der Lint noemt het een goedgemaakte en diepgravende serie, door de manier waarop de 

karakters van de verschillende personages worden uitgewerkt.286 

Een jaar later schreef Sjak Jansen, ook in het Algemeen Dagblad, dat Alan Ball 

wist dat veel Amerikanen genoeg hadden van het “ingeblikte entertainment” dat hen al 

veertig jaar werd voorgeschoteld door de commerciële zenders. SIX FEET UNDER moest dus 

anders worden, namelijk een drama met meerdere lagen. Volgens Ball bewees het succes 

van series als THE SOPRANO’S en SEX AND THE CITY dat het publiek toe was aan dergelijke 

complexe thema’s.287 SIX FEET UNDER tart dan ook “alle wetten van drama voor het 

‘gevoelige’ Amerikaanse televisiepubliek,” schreef Mark Langeslag weer een jaar later in 

het magazine van Algemeen Dagblad.288 Toch, of juist daardoor, was de serie in Amerika 

een groot succes. 
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5.3 Maatschappelijke context 

 

Zowel Alan Ball zelf als de Amerikaanse en Nederlandse critici en pers vinden dat SIX 

FEET UNDER anders is dan veel andere series. SIX FEET UNDER wordt omschreven als een 

donkere, baanbrekende en Amerika-kritische serie die geen makkelijk televisievoer is en 

complexe thema’s bevat.  

In de vorige paragraaf verwezen zowel Mark Lawson als de Nederlandse 

journalist Peter van der Lint naar de overeenkomst tussen SIX FEET UNDER en AMERICAN 

BEAUTY. Deze laatste is een zeer kritische film als het om het consumeren en kapitalisme 

gaat, terwijl dit wel degelijk een onderdeel is van de American Dream in de zin van 

stijgende mobiliteit. In SIX FEET UNDER borduurt Ball min of meer voort op deze 

representatie van de American Dream. Maar waarom doet hij dat?  

In hoofdstuk drie bleek dat de Hollywood film vaak een positieve representatie 

heeft weergegeven van de American Dream. In periodes van maatschappelijke onrust 

ontstond er soms een meer kritische benadering, maar als het aan de regering lag werd de 

American Dream gerepresenteerd als een bereikbaar gegeven. Hetzelfde geldt voor 

televisie. Vanaf het moment dat dit een massamedium werd, werd het door de overheid 

gebruikt om de burger het plaatje van de American Dream voor te schotelen. 

Televisiereclame bleek hier het perfecte middel voor. Ook sitcoms, waarin vaak een 

gezin als basis werd genomen, lieten de American Dream doorschemeren als een manier 

van leven. In de jaren zeventig kwam langzaam politieke kritiek naar voren binnen dit 

genre, maar pas sinds de jaren tachtig en negentig is sarcasme en ironie een meer 

geaccepteerde vorm van komedie op televisie. 

Het verleden wijst dus uit dat de maatschappelijke context absoluut van invloed 

was op de representatie van de American Dream. Natuurlijk probeerde de regering dit te 

beïnvloeden, maar dat hield niet tegen dat er af en toe meer kritische films of 

televisieseries te zien waren. In deze paragraaf wordt beknopt bekeken wat er ongeveer 

gebeurde in de Amerikaanse maatschappij in de periode dat SIX FEET UNDER werd 

uitgezonden, dus van 2000 tot 2005. Is het gevoel wat er in de samenleving heerste, te 

vergelijken met dat in periodes uit de geschiedenis van film en televisie en de manier 
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waarop dit in de media tot uitdrukking kwam? Op deze manier wordt verklaard waarom 

Alan Ball voor een dergelijke representatie van de American Dream heeft gekozen. 

 

Recent Amerika 

De eerste aflevering van SIX FEET UNDER werd door HBO uitgezonden op 3 juni 2001 en de 

laatste aflevering op 21 augustus 2005. In deze periode was George W. Bush president 

van de Verenigde Staten, hadden de aanslagen van 11 september plaats en is Amerika 

Irak binnengevallen. Dit is de achtergrond tegen welke de kijker SIX FEET UNDER heeft 

bekeken in Amerika. Deze paragraaf bevat een uiteenzetting van de recente geschiedenis, 

om te kunnen verklaren waarom Alan Ball de serie in die periode heeft gecreëerd. Ervan 

uitgaand dat voor de meeste lezers de recente geschiedenis van de Verenigde Staten wel 

bekend is, zal de uiteenzetting ervan in deze paragraaf redelijk beknopt zijn. 

In 2000 won de Republikeinse kandidaat George W. Bush de 

presidentsverkiezingen van Democraat Al Gore. Een paar maanden later werd hij 

geïnaugureerd tot de nieuwe President van de Verenigde Staten. In de eerste negen 

maanden van zijn termijn had hij te maken met een economische recessie, doordat de 

financiële bloei van de jaren negentig tot een einde was gekomen. Het aantal werklozen 

steeg aanzienlijk en veel bedrijven moesten hun faillissement aanvragen. Bush probeerde 

de economie weer aan te wakkeren door de belastingen te verlagen.289 

 Een kleine maand nadat de uitzending van het eerste seizoen van SIX FEET UNDER 

op HBO was afgelopen, hadden de aanslagen op het World Trade Center in New York en 

het Pentagon in Washington plaats. Bijna drieduizend Amerikanen kwamen om het 

leven. 11 september 2001 staat in het geheugen gegrift van bijna iedere wereldburger. De 

gevolgen van die aanslag zijn nog steeds duidelijk zichtbaar in de binnen- en 

buitenlandse politiek van de Verenigde Staten. Van heel veel landen eigenlijk. De 

aanslagen hebben wereldwijd invloed gehad.290 

President Bush kondigde de “war on terror” aan en viel daarna Afghanistan 

binnen. De Taliban moest verdreven worden en de jacht op Osama Bin Laden – 

aangewezen als brein achter de aanslagen van 11 september – en Al Qaida werd geopend. 

                                                 
289 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States_%28since_1988%29. 
290 Ibidem.  



 146 

Voordat dit gebeurde keurde het congres de omstreden USA Patriot Act goed, om 

toekomstige aanslagen te kunnen voorkomen.291 

Door de aanslagen had de aandelenmarkt echter een harde klap gekregen en daar 

kwam ze niet zomaar overheen. Een veelvoud aan bedrijfsschandalen en de nog steeds 

maar niet afnemende werkloosheid zorgden ervoor dat het in 2002 economisch niet goed 

ging met de Verenigde Staten. Toch kwam Amerika in de jaren erna weer over deze post 

9/11 recessie heen. Volgens sommigen kwam dit door de al eerder genoemde 

belastingvermindering die Bush had ingevoerd.292 

In 2002 noemde Bush Irak, Iran en Noord-Korea als de landen die samen de “axis 

of evil” vormden, omdat ze terrorisme steunden en massawapens zouden produceren. Met 

name Irak zou met Saddam Hoessein aan de macht een ware bedreiging voor de 

veiligheid vormen. Lang niet iedereen geloofde hier echter in, waardoor uiteindelijk de 

Verenigde Staten min of meer op eigen kracht Irak binnenviel op 20 maart 2003.293 

Na zes weken verklaarde Bush de oorlog gewonnen, want het regime van Saddam 

was voorbij. Saddam zelf werd ruim zeven maanden later gevonden en gevangen 

genomen. Maar de situatie in Irak is er sindsdien niet veel beter op geworden. Tot op de 

dag van vandaag zijn er dagelijks bomaanslagen waarbij militairen maar vooral veel 

Irakese burgers om het leven komen.294 

In 2004 werd George W. Bush herkozen als president van de Verenigde Staten. 

Door het aanhoudende geweld en de alsmaar stijgende kosten van de invasie en 

reconstructie van Irak heeft de oorlog ondertussen echter niet alleen buiten Amerika, 

maar ook in eigen land flink moeten inboeten aan steun. Ruim eenderde van de groep die 

de oorlog steunde, vindt dat het nu lang genoeg heeft geduurd.295 

Amerika heeft dus een redelijk onrustige periode gekend terwijl SIX FEET UNDER te 

zien was op HBO. De aanslagen van 11 september zijn hier de hoofdoorzaak van 

geweest. President Bush heeft daarop gereageerd door de strijd tegen het terrorisme af te 

kondigen en later Irak binnen te vallen. De steun voor hem en zijn politieke keuzes is 

daardoor uiteindelijk in zowel binnen- als buitenland flink afgenomen en het heeft 

                                                 
291 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States_%28since_1988%29.  
292 Ibidem. 
293 Ibidem.  
294 Ibidem.  
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onvrede veroorzaakt onder de bevolking over hun regering. Deze opkomende onvrede is 

de achtergrond waartegen Alan Ball SIX FEET UNDER produceerde. In de volgende paragraaf 

wordt duidelijk wat voor invloed dit heeft gehad op de inhoud van de serie. 

 

5.4 Verklaring representatie Six Feet Under 

 

In films en op televisie is de American Dream altijd vrij duidelijk aanwezig geweest. In 

de vorige paragrafen en vooral de analyse in hoofdstuk vier is naar voren gekomen dat 

Alan Ball ook dromen representeert in SIX FEET UNDER. Elk personage heeft immers 

dromen en wensen en hoopt uiteindelijk gelukkig te worden. Maar allemaal zoeken ze dit 

geluk in andere dingen. Naast het feit dat ze niet allemaal hetzelfde zoeken, hebben ze 

ontzettend veel moeite om precies dat te bereiken wat ze willen. Een erg positief beeld 

geeft Alan Ball dus niet weer van de American Dream in SIX FEET UNDER. Hoe is dit te 

verklaren? 

Zoals uit de vorige paragraaf blijkt, is er in de Verenigde Staten veel gebeurd in 

de periode dat SIX FEET UNDER op HBO te zien was. Door al deze gebeurtenissen is de 

onvrede in binnen- en buitenland over president Bush en zijn beleid gegroeid. In de 

geschiedenis is gebleken dat wanneer er onvrede is over de situatie in eigen land, dit in 

onafhankelijke en soms zelfs in Hollywood-films is terug te vinden. Uiteindelijk wordt 

alles vaak nog overstemd door de grote blockbusters die wel de American Dream 

onderschrijven en vaak komen daar ook de meeste bezoekers op af. Maar dit betekent 

niet dat het aanbod tot dergelijke films is beperkt. 

SIX FEET UNDER geeft geen standaard beeld weer van de American Dream, doordat 

de serie deze droom veel minder bereikbaar doet lijken. Alle personages werken er hard 

aan om gelukkig te worden, maar dit gaat gepaard met vallen en opstaan. Vaak komt dit 

door hun eigen instelling. Ze staan hun eigen geluk in de weg. Daarnaast zijn ze niet in 

staat een nieuw begin te maken, doordat ze verbonden zijn met hun geschiedenis. 

Gebeurtenissen uit het verleden kunnen ze niet zomaar achter zich laten. 

                                                                                                                                                 
295 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States_%28since_1988%29.  
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Met stijgende mobiliteit houdt geen van de personages zich echt bezig, behalve 

Rico. Voor hem is het bezitten van een groter huis wel belangrijk. Maar de anderen lijken 

zich eerder af te zetten tegen materialistische zaken dan dat het iets is dat ze begeren. De 

droom van de kust is ten slotte een element dat niet heel duidelijk is terug te vinden. De 

familie Fisher woont in Los Angeles, Californië, maar dit wordt niet neergezet als het 

paradijs op aarde. Nate is al een keer weggevlucht, naar Seattle, en in de laatste 

aflevering verkiest ook Claire een andere stad boven Los Angeles, namelijk New York. 

De film- en televisiegeschiedenis heeft uitgewezen dat wanneer er sociale onrust 

was in Amerika, dit dan vaak was terug te zien in films. Televisie leek meer gezapig en 

begon pas vanaf de jaren zeventig meer maatschappijkritische series uit te zenden. In 

films is er echter altijd al een tendens geweest kritiek te leveren in periodes waarin een 

tegencultuur opkwam onder de bevolking. 

De manier waarop Ball de American Dream in SIX FEET UNDER representeert is te 

relateren aan wat er aan de hand was in de Amerikaanse samenleving tijdens de productie 

van de serie. De aanslagen van 11 september, het beleid van George W. Bush en de 

oorlog in Irak kenmerkten deze periode, maar ook een steeds conservatiever wordend 

politiek beleid. Ball reageerde hierop door onder meer onderwerpen als de dood, seks, 

drugsgebruik, abortus en homoseksualiteit aan bod te brengen in de serie. Zonder daar 

een waardeoordeel over te vellen overigens. Maar het wordt bespreekbaar gemaakt, 

terwijl de politiek in Amerika juist de andere kant opgaat. De afstand tussen SIX FEET 

UNDER en de Amerikaanse politiek is daardoor steeds groter geworden. 

SIX FEET UNDER geeft niet echt commentaar op het uitbreidende conservatisme in de 

Amerikaanse samenleving. We zijn ‘slechts’ getuigen van de familie Fisher waarvan alle 

leden hun eigen leven zo goed mogelijk proberen te leven. Maar daar hebben ze stuk voor 

stuk veel moeite mee door een verkeerd verwachtingspatroon na te streven. Dit is een 

vorm van kritiek op de Amerikaanse maatschappij, in die zin dat de serie aangeeft dat 

iedereen te geforceerd leeft.  

De American Dream is in principe ook een geforceerde droom, die de bevolking 

door de regering min of meer is aangepraat in het verleden. Alan Ball vindt dat mensen 

dit idee moeten laten varen. Je moet doen waar je gelukkig van wordt zonder daarbij te 

willen voldoen aan allerlei verwachtingen. Dit geforceerde leven is jarenlang 
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gestimuleerd via film, televisie en reclame en dit zal voorlopig ook wel zo blijven, maar 

SIX FEET UNDER wil een tegengeluid laten horen. Gemotiveerd door de omstandigheden in 

de Amerikaanse maatschappij van dat moment, heeft Alan Ball deze serie geproduceerd.  

Eerder dit hoofdstuk kwam al naar voren dat Sjak Jansen in het Algemeen 

Dagblad schreef dat veel Amerikanen moe waren van het “ingeblikte entertainment” dat 

andere televisiezenders al veertig jaar laten zien.296 HBO bracht met SIX FEET UNDER 

eindelijk iets nieuws, iets anders dan anders. En dit bleek wel, want de wereld die Alan 

Ball in SIX FEET UNDER weergaf, sprak zowel in Amerika als daarbuiten ontzettend veel 

kijkers aan. Het was een frisse lucht tussen andere standaard televisieseries. De 

realistische en soms levensechte wereld van SIX FEET UNDER werd door de kijker met open 

armen ontvangen.  

SIX FEET UNDER deinst niet terug om personages en emoties levensecht te maken. En 

dat is precies waar veel Amerikaanse (en andere) kijkers op zaten te wachten. Personages 

die te maken hebben met echte, persoonlijke problemen. Natuurlijk, het draait om een 

familie die in een begrafenisonderneming werkt, een omgeving waar de meeste kijkers 

niet beroepsmatig komen. Maar dat neemt niet af aan het feit dat de gevoelens en emoties 

van de personages niet heel anders zijn dan die van ons. Juist deze realistische manier van 

representeren is iets waar het publiek van deze serie behoefte aan had en heeft. De 

Amerikaanse politiek met al haar conservatisme en oorlogsverwikkelingen gaf hen die 

eerlijkheid niet meer. SIX FEET UNDER doet dit wel. 

                                                 
296 Jansen, 13. 
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6 Conclusie 

 

Al jaren zijn er op de Nederlandse televisie talloze Amerikaanse films, series en 

programma’s te zien. Hiertussen was er echter één die opviel door haar donkere toon: SIX 

FEET UNDER. Ook in Amerika week de serie af van anderen. Ze werd niet voor niets 

ontwikkeld door de betaalzender HBO. Een netwerk had de productie waarschijnlijk niet 

aangedurfd. De donkere toon van SIX FEET UNDER zou kunnen betekenen dat de American 

Dream in een ander daglicht wordt geplaatst. Dat is de insteek geworden van dit 

onderzoek, waarin de volgende probleemstelling centraal stond: 

 

Hoe geeft Alan Ball de American Dream weer in SIX FEET UNDER en waarom doet hij dat 

op die manier? 

 

Vanuit de ideologiekritische benadering van Cultural Studies is in deze scriptie antwoord 

gegeven op deze vraag. Volgens deze benadering bevat een televisietekst altijd 

verschillende betekenissen. Naast de dominante ideologie worden er ook tegenstrijdige 

discoursen gerepresenteerd, om zoveel mogelijk kijkers te kunnen bereiken. Dit is in het 

kader van SIX FEET UNDER interessant, omdat deze serie niet altijd de American Dream als 

dominante ideologie representeert. 

 De American Dream bevat vier elementen – gelijkheid, een nieuw begin, 

stijgende mobiliteit en de kust – en is in het verleden in films en op televisie behoorlijk 

aanwezig geweest. Toch werd het principe van de American Dream in sommige periodes 

als minder geloofwaardig gerepresenteerd, zowel in films als op televisie. Tijdens de 

analyse bleek dat dit precies is wat Alan Ball doet in SIX FEET UNDER. De personages zijn 

constant op zoek naar manieren om zichzelf gelukkig te maken. Het bereiken van dit 

geluk blijkt echter niet zo gemakkelijk als het principe van de American Dream doet 

voorkomen. De personages willen immers voldoen aan verkeerde verwachtingen – hen 

opgelegd door de maatschappij, familie, of anderen – terwijl ze vooral naar zichzelf 

zouden moeten luisteren. De confronterende aanwezigheid van de dood in huize Fisher 

vergroot dit besef alleen maar, bij de personages en de kijker. 
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 Wat betekent dit voor de representatie van de American Dream? Natuurlijk moet 

men hard werken om deze droom te bereiken. In SIX FEET UNDER is dit precies wat de 

personages doen: ze werken ontzettend hard om gelukkig te worden, maar hoe harder ze 

het proberen hoe minder gelukkig ze lijken te zijn. Pas helemaal op het laatst rekenen ze 

af met de verwachtingen van anderen en gaan ze hun eigen weg. 

 Nu rest de vraag waarom Ball de American Dream op deze manier representeert. 

In dit onderzoek zijn verschillende oorzaken naar voren gekomen. Ball is zich bewust van 

de dominante ideologie die veel (Amerikaanse) media hun publiek voorschotelen en hij 

wil deze doorbreken. Zijn persoonlijke drijfveer werd versterkt door de maatschappelijke 

context ten tijde van het schrijven van de serie. Terwijl hij nog aan SIX FEET UNDER werkte, 

werd het politieke klimaat in Amerika steeds conservatiever. Dit zette Ball aan tot het 

schrijven en produceren van een serie die soms net wat over de grens gaat, een serie die 

doorgaat waar andere series zouden stoppen. De dood, homoseksualiteit, abortus, seks, 

drugs; Ball wilde het echte leven – met al zijn mooie en minder mooie aspecten – laten 

zien, juist doordat sommige van die aspecten binnen de hedendaagse Amerikaanse 

politiek bijna onbespreekbaar waren geworden. 

 Het is opvallend te noemen dat ondanks het toenemende conservatisme in 

Amerika, afwijkende series zoals SIX FEET UNDER nog wel ruimte krijgen op de televisie. 

Dit bevestigt het idee van Cultural Studies dat de media soms ook iets anders moeten 

tonen dan de dominante ideologie. Daardoor kan de serie juist via een populair medium 

als televisie een boodschap afgeven over wat de Amerikaanse samenleving als mythe 

produceert en reproduceert. Dergelijke afwijkende boodschappen blijven echter een 

uitzondering op de Amerikaanse televisie. 

 Uit de analyse in hoofdstuk vier blijkt dat Alan Ball in SIX FEET UNDER geen 

standaard representatie van de American Dream weergeeft. Wat hij wel laat zien, is dat 

het leven af en toe moeilijk en pijnlijk is, maar dat dit de momenten dat het wel goed gaat 

juist de moeite waard maakt. Zijn boodschap is dat het leven lang niet altijd moeilijk en 

pijnlijk hoeft te zijn, als je maar gewoon naar jezelf blijft luisteren.  

In principe zou dit kunnen betekenen dat hij de American Dream juist wel 

aanprijst, aangezien hij met de serie uiteindelijk een hoopvolle boodschap afgeeft. Hij 

laat ons in SIX FEET UNDER immers zien dat het leven geleefd moet worden. Maar uit de 
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analyse blijkt dat dit niet per definitie betekent dat hiervoor de American Dream moet 

worden nagestreefd. Door zijn eigen leven en de maatschappij om hem heen weet Ball 

namelijk dat de American Dream niet echt bestaat en in veel gevallen onbereikbaar is.  

Dromen van geluk, dat is wat Ball weergeeft in SIX FEET UNDER, in plaats van het 

dromen van de vaak meer materialistische American Dream. Persoonlijk geluk door 

jezelf te vinden, niet door gelijkheid, een nieuw begin, stijgende mobiliteit of een huisje 

aan de kust na te streven. Natuurlijk kunnen deze elementen onderdeel zijn van de 

dromen van de personages – zo gaat Claire op weg naar een nieuw begin in New York – 

maar hun dromen zijn niet te definiëren als American. 

  

Reflectie 

 In deze scriptie is onderzocht hoe Alan Ball de American Dream representeert in 

de televisieserie SIX FEET UNDER. Hierbij is in overweging genomen wat de persoonlijke 

levensvisie van Ball is en wat hiervan is terug te vinden in zijn werk. Daarnaast is 

bekeken hoe deze representatie te vergelijken is met andere films en 

televisieprogramma’s en hun relatie met de maatschappelijke context. De combinatie van 

de onderwerpen SIX FEET UNDER en American Dream was voor mij ideaal. SIX FEET UNDER is 

naar mijn idee een van de mooiste dramaseries ooit gemaakt en mijn fascinatie voor de 

Verenigde Staten zorgde voor een grote interesse in het lezen over en uitpluizen van de 

betekenis van de American Dream.  

Uiteindelijk heeft het schrijven van deze scriptie mij meer inzicht gegeven in het 

ontstaan van de American Dream en de werking van ideologie binnen de media. Door te 

bekijken hoe de American Dream werd weergegeven in films en op televisie, en specifiek 

in SIX FEET UNDER, heb ik kunnen ontdekken in hoeverre de maatschappelijke context in de 

Verenigde Staten beïnvloedt wat er op de Amerikaanse televisie te zien is. Dit onderzoek 

geeft aan dat populaire televisiefictie vaak inspeelt op dingen die op dat moment in de 

maatschappij spelen. 

 Binnen de film- en televisiewetenschap is dit misschien niet een geheel nieuw 

gegeven – Cultural Studies is zelfs min of meer op dit principe gebaseerd. Maar door het 

specifiek toe te spitsen op de American Dream en SIX FEET UNDER is het een case study 

geworden en dat geeft een nog explicieter inzicht in de invloed van de maatschappelijke 
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context op televisie. In dit geval betekent dit dat het conservatiever worden van een 

maatschappij het ontstaan van een tegencultuur in de hand kan werken. Alan Ball zal 

namelijk niet de enige zijn die door de veranderende maatschappij juist nog meer de 

neiging voelt tot het naar voren brengen van taboes in een televisieserie. 

 Om tot dit inzicht te komen is uitgebreid literatuuronderzoek noodzakelijk 

geweest. Mijn scriptie is dan ook voornamelijk gebaseerd op tekstuele analyse. Hierdoor 

kon ik begrippen als ideologie, mythe en discours beter begrijpen en begrijpbaar maken. 

Hetzelfde geldt voor de American Dream. Een viertal elementen – gelijkheid, een nieuw 

begin, stijgende mobiliteit en de kust – maakten dit begrip hanteerbaar voor de analyse 

van SIX FEET UNDER. Naast deze tekstuele analyse is vervolgens een productanalyse gedaan 

en zijn de intenties van de maker bekeken. Artikelen uit kranten en tijdschriften hebben 

mij geholpen dit alles binnen een maatschappelijke context te plaatsen. Dit werd 

vervolgens in verband gebracht met de bevindingen uit de tekstuele analyse.  

 Dit onderzoek heeft echter haar beperkingen. Zo is in de analyse slechts rekening 

gehouden met de visie van Alan Ball. Hij is degene die de serie bedacht heeft, maar er 

hebben nog veel meer schrijvers en regisseurs meegewerkt. In een uitgebreider onderzoek 

zouden de andere zestig afleveringen net zo interessant zijn. Daarnaast zijn nu ook de 

reclames voor producten die een begrafenisonderneming nodig heeft – te zien in de eerste 

aflevering – buiten beschouwing gelaten, omdat het niet bij de verhaallijn hoort. 

 Een interessante mogelijkheid tot uitgebreider onderzoek zou zijn om SIX FEET 

UNDER in een bredere culturele context te plaatsen door de serie te vergelijken met andere 

Amerikaanse televisieseries uit die periode. Zo kan beter worden onderzocht in hoeverre 

SIX FEET UNDER nu echt afwijkt van andere televisieseries in haar representatie van de 

American Dream. Ball is immers slechts een van de vele Amerikaanse dramaschrijvers 

en SIX FEET UNDER slechts een van de vele Amerikaanse dramaseries.  

Dit onderzoek is dan ook nog maar een klein topje van de ijsberg als je kijkt naar 

de redenen waarom afwijkende televisieseries in Amerika juist op een bepaald moment 

worden geproduceerd. Er zijn namelijk meer dramaseries die net iets anders laten zien 

dan wat de kijker is gewend – bijvoorbeeld DESPERATE HOUSEWIVES. 
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Tot slot 

SIX FEET UNDER is een serie die de kijker op sommige momenten confronteert en 

daarbij af en toe zelfs wat over de grens gaat. Daardoor kan een gevoel van onbehagen 

ontstaan bij de kijker. Dit ongemakkelijke gevoel ontstaat voornamelijk doordat de 

personages in SIX FEET UNDER zulke echte dingen meemaken en daar realistisch op 

reageren. Soms is de realiteit nu eenmaal pijnlijk en Alan Ball deinst er niet voor terug dit 

in SIX FEET UNDER te laten zien.  

Dit begint in de eerste aflevering meteen met de dood van Nathaniel. De reacties 

van de personages zijn allemaal compleet verschillend, maar kenmerkend voor de 

persoon die ze zijn. Nate is geschokt, maar blijft een rots in de branding voor zijn familie. 

David kropt zijn emoties op. Claire kan de combinatie van drugs en de dood van haar 

vader niet goed aan. Ruth ten slotte, is extreem emotioneel, waarschijnlijk nog verergerd 

door het feit dat ze is vreemdgegaan. Voornamelijk de emoties van Ruth zijn in deze 

aflevering pijnlijk om te zien. Maar zo is het leven nu eenmaal, lijkt Ball te willen 

zeggen. 

Natuurlijk, niet iedereen heeft een begrafenisonderneming aan huis, maar alle 

emoties die de personages doormaken zijn herkenbaar. Ze zijn verdrietig, verliefd, bang, 

gelukkig, onzeker; ze worstelen met hun dromen en verlangens, met het leven. Wat 

willen ze bereiken? Wat zijn hun dromen? Waar vinden ze geluk? Het is net zo zeer een 

zoektocht voor hen als dat het leven voor de kijker zelf is. Dit alles leidt ertoe dat de 

personages meer worden dan een personage. Ze worden mensen bij wie we vijf seizoenen 

lang een kijkje in hun leven krijgen. En in hun levens is er van het nastreven en vervullen 

van de American Dream geen sprake, in ieder geval niet op de manier waarop de term 

door de Amerikaanse regering in het verleden zo graag werd gebruikt. 

 De tagline van betaalzender HBO is “It’s not TV. It’s HBO”. In het geval van SIX 

FEET UNDER is dit absoluut het geval. Natuurlijk, het is een televisieserie van vijf seizoenen 

lang, maar het voelt niet altijd zo. Qua budget, uitstraling, acteerprestaties en de 

onderwerpen die naar voren komen lijkt het soms meer een extreem lang uitgevallen film. 

Een vrij kritische film, dat wel, als reactie op het conservatisme in de hedendaagse 

Amerikaanse politiek.  



 155 

Literatuurlijst 

 

…. “Living with Death.” In Grand Rapid Press (Michigan, 1 juni 2001). 

Akass, Kim. “Mother knows best: Ruth and representation of mothering in SIX FEET  

UNDER.” In Reading SIX FEET UNDER: TV to Die For, geredigeerd door Kim Akass en  

Janet McCabe (Londen: I.B.Tauris & Co Ltd, 2005): 110-120. 

Akass, Kim en Janet McCabe “Introduction: ‘Why do People have to Die?’ To make  

contemporary television drama important, I guess.” In Reading SIX FEET UNDER: TV to 

Die For, geredigeerd door Kim Akass en Janet McCabe (Londen: I.B.Tauris & Co 

Ltd, 2005): 1-18. 

Benshoff, Harry M. en Sean Griffin. America on Film: Representing Race, Class,  

Gender. Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd, 2004. 

Bishop, Mardia. “Always a Bridesmaid, Never a Bride: The American Dream in Five  

Women Wearing the Same Dress” In Considering Alan Ball: Essays on Sexuality, 

Death and America in the Television and Film Writings, geredigeerd door Thomas 

Fahy (Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2006): 157-171. 

Buscombe, Edward. “The Western.” In The Oxford History of World Cinema: The  

Definitive History of Cinema Worldwide, geredigeerd door Geoffrey Nowell-Smith 

(Oxford: Oxford University Press, 1996): 286-294. 

Carter, Bill. “On Television: SIX FEET UNDER, a morbid new comedy, tugs at HBO’s  

evolving identity.” Time Magazine (2 juli 2001): 8. 

Caughie, John. “Progressive Television and Documentary Drama.” In Popular Television  

and Film, geredigeerd door Tony Bennett et. al. (Londen: British Film Institute, 

1981): 327-352. 

Clinton, Paul. “Diggin’ SIX FEET UNDER.” In Advocate 841 (2001). 

Creeber, Glen, Serial Television: Big Drama on the Small Screen. Londen: British Film  

Institute, 2004. 

Cullen, Jim. The American Dream: A Short History of an Idea that Shaped a Nation New  

York: Oxford University Press, 2003. 

 



 156 

Fahy, Thomas. “Sexuality, Death, and the American Dream in the Works of Alan Ball:  

An Introduction.” In Considering Alan Ball: Essays on Sexuality, Death and America 

in the Television and Film Writings, geredigeerd door Thomas Fahy (Jefferson: 

McFarland & Company, Inc., Publishers, 2006): 1-16. 

Fiske, John. Television Culture. 10e ed. Londen: Routledge, 1999. 

Fossum, Robert H. en John K. Roth. The American Dream South Shields: Peterson  

Printers, 1981. 

Hall, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices 5e ed.  

Londen: Sage Publications, 2001. 

Hochschild, Jennifer L. Facing Up to the American Dream: Race, Class, and the Soul of  

the Nation New Jersey: Princeton University Press, 1995. 

James, Caryn. “Death and all the stuff that comes before and after.” In The New York  

Times (1 juni 2001). 

James, Caryn. “The Year in Television: The Critics’ Choices; At Its Absolute Best in a  

Time of Terror.” New York Times (23 december 2001). 

Jansen, Sjak. “Schmieren met de dood; De macabere humor in SIX FEET UNDER.” In  

Algemeen Dagblad (15 juli 2004): 13. 

Jones, Gerard. Honey, I’m Home! Sitcoms: Selling the American Dream. New  

York: Grove Weidenfeld, 1992. 

Langeslag, Mark. “Het wonder van SIX FEET UNDER.” In Algemeen Dagblad (18 juni 2005):  

42. 

Lawson, Mark. “Foreword: Reading SIX FEET UNDER.” In Reading SIX FEET UNDER: TV to  

Die For, geredigeerd door Kim Akass en Janet McCabe. (Londen: I.B.Tauris & Co 

Ltd, 2005): xvii-xxii. 

Lint, Peter van der. “Worstelen in het leven, worstelen met de dood.” In Trouw (23  

september 2003): 2. 

Lynch, Thomas. “Playing in the deep end of the pool.” In Reading SIX FEET UNDER: TV to  

Die For, geredigeerd door Kim Akass en Janet McCabe (Londen: I.B.Tauris & Co 

Ltd, 2005): 207-216. 

MacDonald, J. Fred. Who Shot the Sheriff? The Rise and Fall of the Television Western  

New York: Praeger Publishers, 1987. 



 157 

Maltby, Richard. “Censorship and Self-Regulation.” In The Oxford History of World  

Cinema: The Definitive History of Cinema Worldwide, geredigeerd door Geoffrey  

Nowell-Smith (Oxford: Oxford University Press, 1996): 235-247. 

Merck, Mandy. “American gothic: undermining the uncanny.” Reading SIX FEET UNDER:  

TV to Die For, geredigeerd door Kim Akass en Janet McCabe. (Londen: I.B.Tauris & 

Co Ltd, 2005): 59-70 

Oldenburg, Ann. “SIX FEET UNDER at its last gasp; May SIX FEET UNDER rest in peace.” In  

USA Today (18 augustus 2005). 

Owens, Craig N. “When We Living Awaken.” In Considering Alan Ball: Essays on  

Sexuality, Death and America in the Television and Film Writings, geredigeerd door 

Thomas Fahy (Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2006): 124-138. 

Peyser, Marc. “A Family Drama to Die For.” In Newsweek 22 (28 mei 2001). 

Podeswa, Jeremy. “Six Feet over.” In Advocate 941 (21 juni 2005). 

Poniewozik, James. “Where the Hearse is.” In Time Magazine (4 juni 2001). 

Poniewozik, James. “SIX FEET UNDER the complete series.” In Time Magazine (26  

november 2006). 

Poniewozik, James. “Queer Eye for Straight TV.” In Time Magazine (7 maart 2007). 

Russell, Lorena. “Strangers in Blood: The Queer Intimacies of SIX FEET UNDER.” In  

Considering Alan Ball: Essays on Sexuality, Death and America in the Television and 

Film Writings, geredigeerd door Thomas Fahy (Jefferson: McFarland & Company, 

Inc., Publishers, 2006): 107-123. 

Samuel, Lawrence R. Brought to You By: Postwar Television Advertising and the  

American Dream Austin: University of Texas Press, 2001. 

Sartelle, Joseph. “Dreams and Nightmares in the Hollywood Blockbuster.” In The Oxford  

History of World Cinema: The Definitive History of Cinema Worldwide, geredigeerd 

door Geoffrey Nowell-Smith (Oxford: Oxford University Press, 1996): 516-526. 

Sayeau, Ashley. “Americanitis: self-help and the American Dream in SIX FEET UNDER.” In  

Reading SIX FEET UNDER: TV to Die For, geredigeerd door Kim Akass en Janet 

McCabe. (Londen: I.B.Tauris & Co Ltd, 2005): 94-108. 

Spigel, Lynn. Make Room for TV: Television and the Family Ideal in Postwar America  

Chicago: The University of Chicago Press, 1992. 



 158 

Spigel, Lynn en Michael Curtin, red. The Revolution wasn’t Televised: Sixties Television  

and Social Conflict New York: Routledge, 1997. 

Tulloch, John, Television Drama: Agency, Audience and Myth. Londen: Routlegde, 1990. 

Welch, Liliane. “Review: Mythologies by Roland Barthes, Annette Lavers.” The Journal  

of Aesthetics and Art Criticism 4 (1973): 563-564. 

White, Mimi. “Ideological Analysis and Television.” In Channels of Discourse:  

Television and Contemporary Criticism, geredigeerd door Robert C. Allen (Chapel 

Hill: The University of North Carolina Press, 1987): 134-171. 

Wilson, Craig. “There must be an afterlife for SIX FEET UNDER.” In USA Today (23  

augustus 2005). 

 

 

Websites 

Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Mediatheorie en  

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States_%28since_1988%29. 

HBO – Six Feet Under: http://www.hbo.com/sixfeetunder/ en  

http://www.hbo.com/sixfeetunder/about/index.shtml. 

IMDB (Internet Movie DataBase): http://www.imdb.com/name/nm0050332/bio. 

 

 

Televisieprogramma 

SIX FEET UNDER. Alan Ball. 

Aflevering 1: Six Feet Under. HBO, 3 juni 2001. 

Aflevering 13: Knock, Knock. HBO, 19 augustus 2001. 

Aflevering 63: Everyone’s Waiting. HBO, 21 augustus 2005. 


