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Inleiding
“I don't want to see any eyes! If I see any eyes, I swear to God, I will put a bullet between them.” 1 Bij
het lezen van deze uitspraak, verwacht je waarschijnlijk niet dat deze uitgesproken wordt door een
moeder van vier kinderen. Deze uitspraak is afkomstig uit de eerste aflevering van de Amerikaanse
komedie/drama televisieserie Good Girls (2018). De serie is gecreëerd door de Amerikaanse
scenarioschrijfster Jenna Bans voor Universal Television. Good Girls gaat over drie moeders in
geldnood. Deze moeders, die de hoofdpersonages van deze televisieserie vertolken, zijn Beth Boland,
gespeeld door de actrice Christina Hendricks, Annie Marks, het jongere zusje van Beth Boland,
gespeeld door Mae Whitman, en hun vriendin Ruby Hill, die gespeeld wordt door Marietta Sangai
Sirleaf, beter bekend als Retta. Alle drie hebben ze problemen waar hun kinderen het middelpunt van
zijn. Zo heeft de man van Beth een schuld opgebouwd waar zij niets vanaf wist en kunnen ze hun huis
kwijtraken, heeft haar zusje, Annie, geld nodig om de voogdij aan te vechten over haar dochter en
Ruby heeft geld nodig om de medicatie voor haar zieke dochter te betalen. Om deze problemen op te
lossen, willen ze eenmalig de kluis van de supermarkt waar Annie Marks werkt leegroven zodat ze het
gestolen geld kunnen gebruiken om hun problemen op te lossen. Na de overval op de supermarkt blijkt
deze een dekmantel te zijn van een criminele organisatie in de Amerikaanse stad Detroit. Al snel
worden ze bedreigd door deze criminelen en worden ze gedwongen om deel te nemen aan dit
criminele circuit om hun schulden af te betalen aan deze criminelen. Wanneer deze schulden afbetaald
zijn, besluiten ze onder leiding van Beth dat ze geld willen verdienen aan deze criminele activiteiten
en ze bedenken een manier om samen te werken met deze criminelen. Ze genieten van de voordelen
die het geld met zich meebrengt, maar ervaren ook meerdere keren de negatieve gevolgen van deze
keuze. Ze worden bedreigd met een wapen, hun huis wordt vernield en zelfs hun kinderen worden
bedreigd door deze criminelen. De televisieserie Good Girls toont niet alleen het criminele leven van
de moeders, maar laat ook zien dat hun leven als moeder gewoon doorgaat. De kijker ziet hoe de
moeders bij elke stap aan hun kinderen denken, dat ze hun kinderen naar school brengen en koken
voor het gezin. Good Girls is een televisieserie waarin het moederschap gecombineerd wordt met
criminele activiteit.
In dit bachelorwerkstuk wordt het personage Beth Boland gebruikt als onderwerp. Ik heb
gekozen voor dit personage omdat zij de andere twee personages, Annie en Ruby, overhaalt om op het
criminele pad te blijven. Beth Boland verandert van een huisvrouw, een stay-at-home-mom, in een
machtige vrouw die graag de controle heeft over haar eigen leven en aan het einde van het seizoen
moet kiezen tussen haar gezin en haar criminele carrière. Haar moederschap speelt gedurende het hele
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seizoen een belangrijke rol en beïnvloedt de keuzes die zij maakt. De keuzes die zij, als moeder, maakt
zijn discutabel omdat zij meerdere malen de wet overtreed en haar keuzes leiden tot de onveiligheid
van haar kinderen. Dit wijkt af van de moeders die de kijker gewend te zien is op televisie. De
moeders waar de kijker bekend mee is, zijn moeders die hun kinderen altijd op de eerste plaats zetten.
Bij deze weergave van het moederschap is het kind het centrale aandachtspunt van de moeder.
Natuurlijk zijn er ook andere vormen van televisieseries waarbij er een andere invulling van het
moederschap wordt getoond. Er zijn televisieseries waarin afwijkende moeders de hoofdrol hebben,
maar vaak worden deze moeders gezien als slechte moeders. Een voorbeeld hiervan is de drugs
dealende moeder Nancy Botwin uit de serie Weeds (2012). Binnen de visuele cultuur rondom de
afbeelding van het moederschap is er dus sprake van een tweedeling: moeders worden afgebeeld als
goed óf slecht. Er wordt bijna geen moederfiguur getoond die tussen goed en fout in zit, die goede en
slechte eigenschappen bezit, net zoals de welbekende antiheld. De antiheld is een populair personage
op de hedendaagse televisie dat zowel goede als slechte eigenschappen bezit. Deze term wordt over
het algemeen gebruikt voor mannelijke personages, maar dit betekent niet dat de vrouwelijke antiheld
niet bestaat.
In dit bachelorwerstuk wordt er onderzoek gedaan naar de representatie van het moederschap
in populaire visuele cultuur aan de hand van de televisieserie Good Girls. De onderzoeksvraag die ik
tracht te beantwoorden, is: Hoe verhoudt de representatie van het moederschap van het personage Beth
Boland in de serie Good Girls (2018) zich tot de representatie van het moederschap binnen populaire
visuele cultuur?
Om deze vraag te beantwoorden, analyseer ik twee afleveringen van de serie Good Girls door
gebruik te maken van beeldanalyse. Er wordt gebruik gemaakt van de theorie over mise-en-scene uit
Film Art: An Introduction (2013) om belangrijke scenes te analyseren. Aan de hand van de analyse zal
er gekeken worden naar de manier waarop Beth Boland wordt neergezet en hoe zij past binnen de
geschiedenis van de representatie van moeders in populaire visuele cultuur. Mijn verwachting is dat
Beth Boland een bijzonder personage is en niet binnen de traditie van de afbeelding van moeders past.
Om deze reden wordt er ook gekeken naar literatuur over de antiheld. In het eerste hoofdstuk zal er
een beeld geschetst worden van de manier waarop de moeder en haar moederschap voorkomt binnen
de visuele cultuur vanaf de jaren 70.
De serie Good Girls is een serie die recent is uitgezonden. Om deze reden is er nog maar één
seizoen verschenen. Om de ontwikkeling van Beth Boland in kaart te brengen, zal mijn focus liggen
op een geselecteerd aantal scenes uit de allereerste aflevering, ‘Pilot’, en de laatste aflevering, de
tiende van dit seizoen, ‘Remix’.
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Hoofdstuk 1: Van moeder tot antiheld – het moederschap in populaire cultuur

Omdat de televisieserie Good Girls in 2018 is verschenen, is er geen literatuur te vinden over deze
televisieserie. De representatie van het moederschap binnen populaire, visuele cultuur is een
onderwerp met een lange geschiedenis. Vanaf de jaren 70 wordt er veel aandacht besteed aan de
verschillende soorten moeders die op het witte doek en de kijkbuis verschijnen. De literatuur laat zien
dat de representatie van moeders in populaire cultuur nauw verbonden is met het verwachtingspatroon
van moeders binnen de Westerse samenleving, met als focus de Verenigde Staten. De uitingen van
populaire cultuur ondersteunen vaak het verwachtingspatroon, maar kunnen ook een tegengeluid
bieden door juist een ander soort moeder te tonen.
‘Sacrificial Mother’ vs. ‘Self-fulfillment Mother’
Volgens Susan J. Douglas en Meredith W. Michaels, de auteurs van The Mommy Myth (2004), is het
moederschap één van de grootste media-obsessies geworden van de afgelopen drie decennia.2 Deze
representatie van moeders in de media is door de jaren heen veranderd. De groeiende aandacht voor de
vrouw en de moeder is voornamelijk te danken aan de tweede feministische golf die in de jaren 70
voor veel verandering zorgde, waaronder de opkomst van de werkende moeder.3 Voorafgaand aan de
werkende moeder, werd er veel waarde gehecht aan de traditionele gezinssamenstelling: de werkende
man en de verzorgende vrouw die ook verantwoordelijk was voor het huishouden. Deze moeder wordt
in het boek Perfect Madness (2006) van Judith Warner omschreven als een iconisch moederfiguur dat
ontstaan is in de twintigste eeuw. Deze moeder offert zichzelf op voor haar kinderen en wordt om deze
reden de ‘Sacrificial Mother’ genoemd.4 Vanaf de jaren 70 staat er naast de ‘Sacrificial Mother’ een
ander soort moeder op: de ‘Self-fulfillment Mother’, een vrouw die meer is dan alleen een moeder.
Moeders werden vanaf nu aangemoedigd om buitenshuis te werken en ‘Quality Time’ in te plannen
met hun kinderen. Dit houdt in dat de tijd die een moeder doorbrengt met haar kinderen waardevol
moet zijn.5 Deze beweging werd voortgezet in de jaren 80. Moeders kozen bewust voor kinderen en
wisten hoe het kind in hun bestaande leven zou passen, in plaats van hun leven aan te passen aan het
kind. Hierdoor werd het moederschap intenser op de momenten waarop de moeder tijd doorbracht met
haar kinderen.6 Vooral vanaf de jaren 80 besteden verschillende media veel aandacht aan het
moederschap met als gevolg de verspreiding van angst voor het moederschap en het stellen van
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onmogelijke standaarden omtrent het moederschap.7 De media maakte gebruik van deze
maatschappelijke ontwikkelingen. Er ontstond een nieuwe vorm van moederschap die in opkomst was
in de media. In The Mommy Myth wordt dit omschreven als ‘new momism’:
“The insistence that no woman is truly complete or fulfilled unless she has kids, that women
remain the best primary caretakers of children, and that to be a remotely decent mother, a
woman has to devote her entire physical, psychological, emotional, and intellectual being,
24/7, to her children.”8

Deze vorm van moederschap toont een geromantiseerd, tevens veeleisend beeld van het moederschap
waarin de standaarden te hoog liggen en het niet mogelijk is om te voldoen aan dit ideaalbeeld.9 Het
stellen van dit ideaalbeeld zorgt automatisch voor een tweedeling binnen het moederschap: de goede
moeder tegenover de slechte moeder.
Volgens Douglas en Michaels worden moeders vanaf de jaren 80 gezien als een markt: iets
wat verkoopt en tevens een doelgroep waar verkocht aan kan worden.10 Deze markt wordt uitgebuit
via verschillende media, denk hierbij aan het ontwikkelen van nieuwe producten voor de veiligheid
van de kinderen en verschillende tijdschriften die artikelen publiceren voor en over moeders. Deze
media speelden in op de onzekerheid van moeders die het ‘new momism’ met zich meebracht. Ook op
de televisie werd er een beeld gecreëerd van de ‘Sacrificial Mother’, maar deze werd langzaam
vervangen door de ‘Self-Fulfillment Mother’ om de markt rondom het moederschap te laten bloeien.
Een voorbeeld hiervan is de Amerikaanse sitcom The Brady Bunch (1969-1974) waarin het dagelijks
leven van een samengesteld gezin wordt getoond. De moeder, Carol Brady, is een stay-at-home-mom
die zich voornamelijk bezig houdt met de huishoudelijke taken. Echter, de invloed van de tweede
feministische golf is langzamerhand steeds meer te merken wanneer zij haar dochters leert om voor
zichzelf op te komen en ze voorbereid op een toekomst die zij nooit heeft gehad.11
De markt speelde in op deze werkende moeder, de ‘Self-fulfillment Mother’ omdat zij zelf
geld verdienden en dit spendeerden dit aan hun kinderen. Deze nieuwe, moderne moeder werd via
verschillende media benaderd en keerde ook terug in films en televisieseries. De werkende moeder
werd het middelpunt van de markt: “As all this media fare sought to advise mothers, flatter them, warn
them and, above all sell to them, they collaborated in constructing, magnifying, and reinforcing the
new momism.”.12 Toch kwam er vanuit de media ook kritiek op het ‘new momism’. De Amerikaanse
comedy-drama film Up the Sandbox (1972) gaat over een moeder van twee kinderen, genaamd
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Margaret Reynolds die met haar man en kinderen in New York woont. Op een gegeven moment komt
ze erachter dat ze nogmaals zwanger is. Ze neemt het besluit om het haar man nog niet te vertellen
omdat hij geen tijd voor haar heeft. Tussen haar huishoudelijke taken door, vlucht ze in een
fantasiewereld waarin zij onafhankelijk is van haar man. Uiteindelijk vertelt ze haar man over de
zwangerschap. Hierna neemt ze een taxi en laat ze haar man op de kinderen passen terwijl zij geniet
van een vrije dag.13 Deze film toont de veranderingen die de feministische golf met zich meebracht en
de verwarde gevoelens waar vrouwen mee te maken kregen. Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat de
moeder een dominant personage werd in de media. De Amerikaanse sitcom Married with Children
(1987-1997) toont de stay-at-home-mom Peggy Bundy, die voornamelijk op de bank ligt en televisie
kijkt. Ze voert geen huishoudelijke taken uit en kookt niet voor haar gezin, ze is als het ware een antimoeder. Deze serie ging in tegen de traditionele waarde van familie.14 Een ander voorbeeld is de
Amerikaanse sitcom Roseanne (1988) waarin de moeder Roseanne Conner centraal staat. Roseanne is
een werkende moeder, maar zorgt ook thuis voor de kinderen. Zij is een goed voorbeeld van een ‘Selffulfillment Mother’ omdat zij voor haar kinderen zorgt, maar ze niet perse de perfecte moeder probeert
te zijn.15
In de jaren 90 veranderde er veel. De werkende moeder was niet meer het icoon van het
moederschap. Kinderen werden gezien als het slachtoffer van de werkende moeder die zichzelf niet
meer opofferde voor haar kind.16 Werkende moeders kregen veel kritiek. Zo werd er steeds vaker
geschreven over de psychische gevolgen waar kinderen mee te maken kregen als ze verlaten werden
door of gescheiden werden van hun moeder.17 De Amerikaanse dramaserie thirtysomething (19871991) is een voorbeeld waarin thema’s zoals moederschap, vaderschap en het opvoeden van kinderen
centraal staan.18 Het was een serie waarin intensief moederschap versterkt en gevierd werd.19 De stayat-home-moms uit deze serie zetten hun kinderen op de eerste plaats, zoals de ‘Sacrifial Mother’
voorheen ook deed. Ook de Amerikaanse komedie Mrs. Doubtfire (1993) is een film die werkende
moeders afschilderde als zelfingenomen en koud.20 Deze film toont een gebroken gezin. De vader
vermomt zich als huishoudster zodat hij zijn kinderen vaker kan zien. De vader wordt neergezet als
een lieve, grappige man die van alles probeert om maar bij zijn kinderen te zijn. De moeder wordt
neergezet als een vrouw die alleen maar werkt en geen tijd heeft voor het opvoeden van de kinderen.
Deze film is een goed voorbeeld van hoe moeders afgebeeld werden in de jaren 90. Ze werden
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bekritiseerd en voelden zich schuldig omdat ze werkten en er niet altijd voor hun kinderen waren. Ze
voelden zich schuldig en dit zorgde voor de wederopstanding van de Sacrificial Mother.21
Het gevolg van de veranderingen die door de jaren heen plaats hebben gevonden, is dat er
volgens Warner een tweedeling is ontstaan: “Motherhood has been made into an overdetermined
thing, invested with quasi-ecclesiastical notions of Good and Evil.”. 22 Het moederschap wordt
benaderd als iets wat in te delen is in goed en fout. De goede moeder heeft steeds een wisselende
betekenis, het is een term die afhankelijk is van de tijdsgeest en waar de media op inspeelt.

De afwijkende moeder
In ‘Not Ready to Make Nice: Abberant mothers in contemporary culture’(2012) schrijven Suzanna
Danuta Walters en Laura Harrison over de representatie van het moederschap in hedendaagse
populaire cultuur. Ze benoemen de visie van de auteurs van Perfect Madness en The Mommy Myth
waarin de moeder geïdealiseerd wordt en tevens moet voldoen aan onmogelijke standaards terwijl ze
de schuld krijgt van elke verkeerde stap van hun kinderen. Het gevolg van ‘new momism’ is een
toename van angst voor het moederschap.23 Zoals Warner schreef, wordt een moeder beoordeeld op
haar moederschap, ze is een goede moeder of een slechte moeder. Volgens Walters en Harrison is er in
de laatste jaren een nieuwe moeder opgestaan. Zij is een moeder die niet volledig goed of slecht is,
maar een moeder die hier tussenin geplaatst kan worden, de afwijkende moeder.24 “(…) not quite a
twenty-first-century feminist heroine but she does upend more traditional depictions of maternal
identity.”25 Dit is de moeder die terug te zien is op de hedendaagse televisie, maar die niet vaak te zien
is in films omdat er gevreesd wordt dat deze moeder niet aansluit bij de verwachtingen van de kijker.26
Dit komt doordat de kijker zich moeilijk kan identificeren met de afwijkende moeders omdat ze
afwijken van de norm en vaak in onvoorstelbare situaties belanden.27 Toch is het publiek minder
streng en oordelend over deze afwijkende moeder dan vroeger. De afwijkende moeder is geen held,
maar overtuigt de kijker door zelf te genieten van haar slordige moederschap en zichzelf soms
narcistisch op te stellen en zichzelf belangrijker te vinden dan haar moederschap. De afwijkende
moeder is een personage met meer kwaliteiten dan het moederschap.28 De opkomst van de afwijkende
moeder is volgens Walters en Harrison een teken dat er behoefte is aan een oplossing voor de steeds
terugkerende verwarring rondom de invulling van het moederschap. Volgens hen is het een doorbraak
dat de moeder niet meer in te delen is onder de kopjes ‘goed’ of ‘slecht’.29 In The Mommy Myth wordt
21
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gesteld dat de afwijkende moeder voor verandering kan zorgen binnen de representatie van het
moederschap in de media:
“Female characters who are too fat, too loud, too outspoken, too sexual, too self-centered –
especially if they are mothers – have usually been the source of revulsion of popular culture,
and have often been punished by the end of the story. But precisely because they are so
defiant, they also help undermine the existing order of things.”

De nieuwe, afwijkende moeder zou volgens Walters en Harrison de antiheld kunnen zijn die we nodig
hebben.30 Walters en Harrison benoemen aan het eind van hun artikel dat de nieuwe, afwijkende
moeder ook als antiheld gezien kan worden.

De antiheld
Volgens filmwetenschapper Margrethe Bruun Vaage zijn televisieseries met een antiheld in de
hoofdrol ontworpen op een manier waarop de kijker eerst geïntroduceerd wordt aan de antiheld en zich
hiermee kan identificeren. Pas later komen ze erachter dat dit personage immoreel gedrag vertoont.31
De antiheld die te zien is op televisie in de eenentwintigste eeuw, is volgens Sarah Hagelin en
Gillian Silverman een personage dat gedreven wordt door masculiniteit. De antiheld is hierdoor een
term die gebonden is aan gender. Het masculiene gedrag wordt als het ware gebruikt als een soort
verklaring van de immorele daden.32 In het artikel ‘The female antihero and police power in FX’s
Justified’ (2017) beschrijven zij dat de antiheld, zoals deze bekend staat in populaire cultuur, bijna
altijd een mannelijk personage is.33 Een antiheld is een personage dat zich niet bindt aan de regels
zoals de wet. De klassieke definitie van de antiheld is volgens Jason Mittell: “(…) a character who is
our primary point of ongoing narrative alignment but whose behaviour and beliefs provoke
ambiguous, conflicted or negative moral allegiance”.34 Oftewel, een hoofdpersonage dat niet de
typerende positieve eigenschappen van een held bezit en hierdoor niet volledig goed of slecht is. In
‘The Antihero in Popular Culture: Life History Theory and the Dark Triad Personality Traits’ (2012)
worden er, door de wetenschappers Peter K. Jonason, Gregory D. Webster en anderen, verschillende
persoonlijkheidskenmerken besproken die de antiheld toebehoren. Deze kenmerken staan bekend als
‘The Dark Triad’. De eigenschappen die behoren tot ‘The Dark Triad’ zijn narcisme, psychopathie en
Machiavellisme. Deze drie eigenschappen worden gezien als ongewenste eigenschappen, maar in
uitingen van populaire cultuur komen er steeds vaker personages voor die deze eigenschappen

Hagelin, S. en Silverman, G. (2017) ‘The female antihero and police power in FX’s Justified’ in Feminist
Media Studies v17 nl.: 851
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bezitten.35 Volgens Jason Mittell zijn deze masculiene eigenschappen van belang bij de
karaktervorming van de antiheld. Wanneer een vrouwelijk personage geïntroduceerd wordt als
antiheld, is het moeilijker voor de kijker om zich te identificeren met dit personage omdat zij deze
masculiene eigenschappen bezit.36 Het identificeren met de antiheld is van belang voor de
geloofwaardigheid van het personage en om deze reden zijn vrouwelijke antihelden minder
succesvol.37
De eerste eigenschap is narcisme en is te omschrijven als een karaktertrek die bestaat uit
behoefte aan bewondering, gebrek aan empathie en zelfverheerlijking.38 Narcistische personages
voelen zich beter dan anderen en hebben het idee dat ze meer respect en bewondering verdienen dan
anderen.39 De tweede karaktertrek die behoort tot de triade, is psychopathie. Personages met deze
stoornis tonen vaak signalen van weinig empathisch vermogen, en geen waardering voor morele en
sociale normen.40 De laatste karaktereigenschap die de triade compleet maakt, is Machiavellisme.
Deze karaktertrek is gekenmerkt door cynisme, manipulatief gedrag en het geloof dat men ook slechte
middelen in mag zetten om een goed doel te bereiken.41 Een voorbeeld van een antiheld die deze
karaktertrekken bezit, is Gregory House uit de serie House M.D. (2004). Deze dokter overtreedt
regelmatig de regels om patiënten te redden van de dood. Deze eigenschap is erg belangrijk voor de
antiheld. Dit zorgt er namelijk voor dat een personage zich in een grijs gebied bevindt tussen het goede
en het slechte en dat de kijker zich met hem kan identificeren.42
De voorbeelden die gegeven worden, zijn allemaal mannelijke personages. Volgens de auteurs
van ‘The Antihero in Popular Culture: Life History Theory and the Dark Triad Personality Traits’
(2012) kunnen vrouwen ook hoog scoren wanneer er gekeken wordt naar ‘The Dark Triad’. Echter,
zijn vrouwelijke antihelden veel minder gebruikelijk binnen de hedendaagse populaire cultuur.
Vrouwelijke personages worden vaak afgebeeld volgens de stereotype vrouwelijke rolpatronen. Zo
zijn vrouwen zorgzaam en meelevend. Vrouwelijke personages die de masculiene eigenschappen zoals
narcisme, psychopathie en Machiavellisme bezitten, hebben vaak geen plek in de populaire cultuur
omdat zij simpelweg niet aanslaan bij het publiek.43 Dit komt doordat de maatschappij de antiheld
vaak als man ziet en de karaktereigenschappen van ‘The Dark Triad’ koppelt aan masculiniteit.44
Wanneer er gekeken wordt naar de eigenschappen van de afwijkende moeder, zoals
beschreven werd door Walters en Harrison, is te zien dat zij verschillende eigenschappen bezit die
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vergelijkbaar zijn met het de antiheld. Beide personages hebben de neiging om zichzelf als erg
belangrijk te zien en het publiek heeft moeite om zich te identificeren met beide personages. Ze
bevinden zich ook allebei in een grijs gebied, tussen het goede en het slechte in.
Volgens eerder gepubliceerd onderzoek naar de representatie van het moederschap in
populaire cultuur is te concluderen dat er vanaf de jaren 70 twee soorten moeders afgebeeld worden in
de media. De ‘Sacrifical Mother’, de moeder die haar kinderen op de eerste plaats zet, en de ‘Selffulfillment Mother’, die vindt dat een moeder niet alles op moet geven voor haar kinderen en dat de
tijd die ze met haar kinderen doorbrengt waardevol moet zijn. Jarenlang werd er een onderscheid
gemaakt tussen de goede en de slechte moeder. Volgens Walters en Harrison is er tegenwoordig echter
behoefte aan een nieuw soort moeder binnen de populaire cultuur: de afwijkende moeder. Deze
moeder is geen moeder die alles perfect doet, ze maakt ook fouten en hier wordt zij niet voor
veroordeeld. Volgens deze auteurs kan dit personage een nieuw soort antiheld zijn. De literatuur over
de antiheld bevestigt dit. De afwijkende moeder bezit verschillende eigenschappen, waaronder het
narcisme van ‘The Dark Triad’, die overeenkomen met de masculiene antiheld. Echter, de kijker is het
niet gewend om vrouwelijke personages in de masculiene rol van de antiheld te zien en om deze reden
is zij niet vaak te zien binnen populaire visuele cultuur. Op televisie is zij een personage dat steeds
vaker voorkomt. De groeiende behoefte aan moeders die zich in een grijs gebied bevinden in de media
laat zien dat er ruimte is voor een nieuwe moeder. In de volgende hoofdstukken zal er gekeken worden
naar de manier waarop Beth Boland past binnen deze ontwikkelingen rondom de representatie van het
moederschap in visuele cultuur.

Methode
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag, Hoe verhoudt de representatie van het moederschap
van het personage Beth Boland in de serie Good Girls (2018) zich tot de representatie van het
moederschap binnen populaire visuele cultuur?, worden er twee afleveringen van het eerste, tevens
enige, seizoen van deze televisieserie geanalyseerd. Er is gekozen voor het analyseren van de eerste
aflevering: ‘Pilot’, en de laatste aflevering: ‘Remix’, omdat het personage Beth Boland een
ontwikkeling doormaakt: van moeder tot maffiabaas. In ‘Hoofdstuk 2: Cutting chicken fingers into
stars’ wordt de eerste aflevering, ‘Pilot’ geanalyseerd en in ‘Hoofdstuk 3: You wanna be the king, you
gotta kill the king’ wordt de laatste aflevering, ‘Remix’ geanalyseerd.
Uit deze twee afleveringen zijn er een vijf scenes per aflevering gekozen die centraal staan in
de analyse. Er is gekozen voor een selectie van scenes omdat niet elke scene van belang is voor het
beantwoorden van de onderzoeksvraag. De gekozen scenes zijn de scenes waarin Beth Boland centraal
staat, waaronder de scenes waarin zij als moeder in beeld komt en de scenes waarin zij voorkomt als
een crimineel personage.
De analyse van de twee gekozen afleveringen is opgebouwd in twee stappen. De eerste stap
bestaat uit het analyseren aan de hand van filmanalyse. Het handboek Film Art: An introduction
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(2013) van David Bordwell en Kristin Thompson vormt hiervoor de basis. Er is gekozen voor het
toepassen van de theorieën over mise-en-scene. Deze keuze is gemaakt omdat de mise-en-scene van
een film of televisieserie alles bevat wat er te zien is in een scene, denk hierbij aan setting (de
omgeving), licht, kostumering en grime, en enscenering en uitvoering (het acteerwerk).45 Ook is dit de
filmtechniek die kijkers het vaakst opmerken omdat het de sfeer van een film of televisieserie
bepaalt.46
Per scene wordt er gekeken naar de elementen die toebehoren tot de mise-en-scene om op deze
manier een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van het personage Beth Boland. Omdat de focus
van dit onderzoek ligt op een personage, is er gekozen voor het analyseren aan de hand van de
volgende onderdelen van de mise-en-scene: locatie, handeling, kostumering en grime, acteren,
beweging en expressie.
De setting is van belang voor een film of televisieserie omdat het het narratief ondersteunt en
het de acteurs een mogelijkheid biedt tot dynamiek, denk bijvoorbeeld aan het gebruik van
rekwisieten.47 Het acteerwerk van de acteurs bestaat uit visuele elementen zoals het uiterlijk, gebaren
en gezichtsuitdrukkingen en geluiden waaronder de stem en geluidseffecten. Een voorbeeld hiervan
zijn de dialogen tussen personages. 48 De kostumering en de grime kan verschillende functies hebben
binnen een scene. Het is een belangrijk onderdeel van de mise-en-scene omdat het bijdraagt aan de
geloofwaardigheid van de film of televisieserie en aan de presentatie van het personage. Kostuums zijn
van belang omdat ze voor zichzelf spreken: het geeft de kijker informatie over de personages en hun
onderlinge relaties.49 De grime van een personage heeft als functie het ondersteunen van het acteren.
Grime kan ervoor zorgen dat gezichtsuitdrukkingen beter tot zijn recht komen omdat het aspecten van
het gezicht accentueert.50
Door deze aspecten van de mise-en-scene per scene uit te werken, kan er getoond worden op
welke manier Beth Boland afgebeeld wordt in Good Girls. Per scene zullen de onderdelen - locatie,
handeling, kostumering en grime, acteren, beweging en expressie – omschreven worden. Aan het eind
van elk hoofdstuk zal de literatuur over de ‘Sacrificial Mother’, de ‘Self-fulfillment Mother’, de
afwijkende moeder en de antiheld gebruikt worden om een tussentijdse conclusie te trekken over de
representatie van het personage Beth Boland.

45

Thompson & Bordwell (2013): 113
Thompson & Bordwell (2013): 112
47
Thompson & Bordwell (2013): 115
48
Thompson & Bordwell (2013): 131
49
Thompson & Bordwell (2013): 120
50
Thompson & Bordwell (2013): 122
46
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Hoofdstuk 2: Cutting chicken fingers into stars

Korte samenvatting van de aflevering
In de eerste aflevering worden de drie hoofdpersonages geïntroduceerd. Ze overvallen de supermarkt
waar Annie Marks werkt omdat ze het geld nodig hebben om hun problemen op te lossen. Na de
overval blijkt dat ze veel meer hebben gestolen dan ze nodig hadden om hun problemen op te lossen.
Ze besluiten het geld niet uit te geven, maar uiteindelijk geven ze toch allemaal een deel uit. Wanneer
Beth thuiskomt, zitten er drie bendeleden in haar keuken. De supermarkt blijkt een dekmantel te zijn
voor geldwitwasserij. Deze criminelen willen hun geld terug en bedreigen de drie hoofdpersonages.
Ook blijkt dat de supermarktmanager Annie heeft herkend. Hij komt naar haar appartement en
probeert haar te verkrachten. Beth hoort Annie schreeuwen en schiet haar te hulp. Als hij dreigt om de
moeders aan te geven, slaat Beth hem met een fles op zijn hoofd en valt hij door een glazen tafel.

De analyse
Scene 1:

De serie opent met een shot van het huis van Beth en Dean Boland. Kinderen rennen rond terwijl Beth
de lunchpakketjes voor haar kinderen en man klaarmaakt. Dean komt op een gegeven moment de
keuken binnen. Hij heeft een kop koffie in zijn hand en loopt door de chaos naar Beth toe. Hij roept
dat de kinderen moeten gaan. De kinderen lopen naar Beth en pakken hun lunchpakketje aan. Beth
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zegt dat ze van ze houdt. Dean pakt ook zijn lunch en zegt dat hij van Beth houdt. Zij zegt: “Tuna fish.
Keep it in the fridge.”.

Locatie: De keuken in het huis van Beth en Dean Boland.
Handeling: Beth trekt haar schoonmaakhandschoenen uit, roept haar kinderen terwijl ze hun lunch
inpakt. Dean loopt de keuken in.
Kostumering en grime: Beth draagt een nette blouse, een theedoek over haar schouder en
schoonmaakhandschoenen. Dean draagt een half dichtgeknoopte blouse en een losse stropdas.
Acteren, beweging en expressie: Beth beweegt snel, kijkt niet in de camera. Ze kijkt haar kinderen aan
wanneer ze zegt dat ze van ze houdt. Ze kijkt Dean niet aan wanneer ze hem zijn lunch overhandigt.

Scene 2:

In deze scene ziet de kijker voor het eerst de overval op de supermarkt. De drie hoofdpersonages
parkeren hun auto achter de supermarkt. Ze openen de kofferbak en praten over hun gezin, hun
kinderen. Het shot dat hierop volg, toont de overval op de supermarkt. Dit is voor de kijker een
onverwachte wending omdat er in de voorafgaande scenes niet is gesproken over de overval.

Locatie: De parkeerplaats achter de supermarkt en hierna in de supermarkt.
Handeling: De moeders kleden zich om en praten over hun kinderen. In het volgende shot stappen ze
zelfverzekerd de supermarkt in.
Kostumering en grime: Op de parkeerplaats dragen de moeders nette kleding en hierna ziet de kijker
het shot in de supermarkt waar ze bivakmutsen, grote truien en gele schoonmaakhandschoenen dragen.
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Acteren, beweging en expressie: Tijdens de overval is hun expressie moeilijk te zien door de
bivakmutsen. De bivakmutsen zorgen ervoor dat ze onherkenbaar zijn en ook hun gedrag verandert.
Beth beweegt zelfverzekerd en steekt haar pistool in de lucht.

Scene 3:

Deze scene toont een flashback naar één week voor de overval. Beth is bezig in de keuken en Annie
praat over haar werk. De camera zoomt uit en de kijker ziet de kinderen van Beth. De een ligt op de
grond te tekenen, een ander kijkt TV en een derde loopt naar de koelkast om frisdrank te pakken. Beth
pakt het van hem af omdat het avondeten bijna klaar is. Beth pakt een onderzetter en plaatst het onder
het blikje drinken van Annie. Annie is geïrriteerd omdat Beth bang is dat Annie haar leven ruïneert.
Annie reageert fel: “Oh, because your life is so great. I should want this life? You’re like this Stepford
mom without a pulse. You’re cutting chicken fingers into stars. They’re already fingers.”. Beth gaat
door met snijden en reageert niet op Annie. Hierna geeft Annie commentaar op het huwelijk van Beth
en Dean. Beth antwoordt dat een huwelijk hard werken is na twintig jaar samenzijn en het hebben van
vier kinderen.

Locatie: De keuken in het huis van Beth en Dean Boland.
Handeling: Beth bereidt het avondeten en voert een gesprek met Annie.
Kostumering en grime: Beth draagt een blouse en haar make-up zit netjes.
Acteren, beweging en expressie: Beth is gefocust op het snijden van het avondeten. Ze kijkt amper op
tijdens het gesprek met Annie. Beth plaatst een onderzetter onder het blikje frisdrank van Annie.
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Scene 4:

De volgende scene toont het huis van Beth en Dean nadat Beth erachter is gekomen dat Dean een
affaire heeft. Het is donker en Beth zit aan de keukentafel als Dean thuiskomt. Ze confronteert hem
met zijn affaire en alle schulden die hij heeft gemaakt. Dean probeert uit te leggen dat hij een paar
verkeerde beslissingen heeft gemaakt op het werk en dat hij in paniek raakte en hun geld heeft
gebruikt om te investeren. Beth zegt: “We have four children! Are we going to lose this house?”. Dean
zegt dat hij denkt dat dat niet gaat gebeuren.

Locatie: De keuken in het huis van Beth en Dean Boland. Het huis is donker, er zijn geen lampen aan.
Handeling: Beth zit aan de keukentafel.
Kostumering en grime: Beth ziet er onverzorgd uit. Haar make-up is uitgelopen en ze heeft rode ogen
door het huilen.
Acteren, beweging en expressie: Beth spreekt erg kalm, bijna op fluistertoon. Wanneer ze spreekt over
de kinderen, verheft ze haar stem en kijkt ze geschrokken en boos naar Dean. Haar mond trilt.
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Scene 5:

Weer een scene van de overval op de supermarkt. Beth loopt langs het winkelend publiek dat ze onder
schot hebben. Ze ziet een moeder met haar dochtertje, ze zijn bang. Beth zegt: “Hi. How old are you?
Let me guess. Six? Do you watch Doc McStuffins?”.

Locatie: De supermarkt.
Handeling: Beth loopt door de supermarkt. Wanneer ze de moeder en dochter ziet, bukt ze en spreekt
ze tegen hen.
Kostumering en grime: Beth draagt nog steeds een bivakmuts dus haar gezicht is niet volledig
zichtbaar.
Acteren, beweging en expressie: Beth loopt zelfverzekerd door de supermarkt, ze zet grote stappen.
Wanneer ze tegen het meisje praat, verandert haar stem van laag naar hoog. Ze praat zoals een
volwassene tegen een kind praat. Haar gezicht is niet goed zichtbaar, maar het valt op dat ze lacht.
Ook houdt ze tijdens dit gesprek haar pistool uit het zicht van het meisje.

Tussentijdse conclusie
Een groot deel van de aflevering speelt zich af in het huis van Beth en Dean Boland. Tijdens deze
scenes draagt ze steeds dezelfde soort kleding: een blouse en een spijkerbroek. Ze maakt een
verzorgde indruk, mede doordat haar haren altijd goed zitten en ze make-up draagt. Deze huiselijke
scenes waarin Beth meerdere malen bezig is met huishoudelijke taken, zoals het bereiden van het eten,
laten zien dat ze een huisvrouw is, een stay-at-home-mom die voor haar kinderen zorgt. Ze heeft geen
baan dus de kijker ziet haar meerdere malen bezig met het huishouden. Ze maakt zich zorgen om het
welzijn van haar kinderen, meer nog dan haar eigen welzijn. Zelfs het besluit om de supermarkt te
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beroven, is gebaseerd op haar moedergevoelens. Haar acties laten zien dat zij een moeder is die alles
opoffert voor haar kinderen en hier ook een groot deel van haar dag mee bezig is. Om deze reden kan
vastgesteld worden dat Beth Boland geïntroduceerd wordt als een ‘Sacrificial Mother’.
Al in deze eerste aflevering, overtreedt Beth de wet: ze overvalt een supermarkt. Volgens
Walters en Harrison is de afwijkende moeder een personage waar de kijker zich moeilijk mee kan
identificeren omdat zij ineens in onvoorstelbare situaties beland. Naar mijn mening, is de overval op
de supermarkt een soortgelijke situatie. De omschakeling van een moeder die zich bezighoudt met het
huishouden naar een moeder die met een pistool de supermarkt overvalt, is zeker geen alledaagse
situatie.
Tijdens de overval wordt duidelijk dat Beth geen professionele overvaller is, maar dat ze nog
steeds een moeder is. Ze ziet dat het jonge meisje bang is en probeert haar gerust te stellen door met
haar te praten over een televisieprogramma. Het laat zien dat Beth een afwijkende moeder is. Ze laat
zien dat ze zorgzaam is wanneer ze met het jonge meisje praat. Dit is belangrijk omdat de kijker
hierdoor ziet dat Beth geen volledig slecht personage is.
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Hoofdstuk 3: You wanna be the king, you gotta kill the king

Korte samenvatting van de aflevering
Beth, Annie en Ruby worden bedreigd door de bendeleider genaamd Rio omdat ze hem geld
verschuldigd zijn. Ze proberen een manier te bedenken om Rio op te laten pakken. Ook heeft Ruby
geld nodig omdat haar dochtertje geopereerd moet worden. Uiteindelijk besluiten ze de supermarkt
nogmaals te overvallen en informatie over de geldwitwasserij achter te laten zodat de FBI een reden
heeft om de supermarkt te onderzoeken.
Dean wordt aangereden door een auto en belandt in het ziekenhuis. Beth komt erachter dat
Dean heeft gedaan alsof hij kanker had zodat zij hem niet zou verlaten. Wanneer Beth thuiskomt van
het boodschappen doen, zit Rio aan de keukentafel. Hij heeft Dean verwond en schuift een pistool naar
haar toe. Hij zegt haar dat ze de trekker over moet halen als ze zijn plaats in wil nemen.

De analyse
Scene 1:

De kinderen van Beth rennen door de autozaak van Dean. Beth loopt erachteraan. Ze vraagt of Dean
de kinderen af kan zetten bij zijn moeder en zegt hem dat hij daar ook moet blijven. Dean vraagt of
alles goed gaat en Beth antwoordt dat ze het onder controle heeft. Beth richt zich op haar kinderen. Ze
glimlacht en zegt dat ze van ze houdt. Haar kinderen zeggen haar gedag. Beth kijkt Dean nog een keer
aan en loopt daarna weg.

Locatie: Het kantoor van Dean in zijn autozaak.
Handeling: Beth loopt het kantoor van Dean in.
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Kostumering en grime: Beth ziet er verzorgd uit, ze draagt een blouse en laarzen met een hak.
Acteren, beweging en expressie: Beth loopt snel. Tijdens het gesprek met Dean kijkt ze hem strak aan,
ze ziet er gespannen uit en praat gehaast. Wanneer ze haar kinderen gedag zegt, kijkt ze bezorgd.

Scene 2:

De scene waarin de overval centraal staat, toont eerst de supermarkt en daarna volgt Beth met een
bivakmuts op. Beth en Ruby vragen wie er de leiding heeft. Annie is bij deze overval aan het werk en
zegt dat zij de leiding heeft. Beth leidt het winkelend publiek naar een gangpad. Annie doet alsof ze
zich opoffert en neemt de kluissleutel mee om de kluis te openen. Beth zegt dat iedereen in het
gangpad moet gaan liggen: “Face to the ground. Come on you guys, like this.”. Beth doet haar armen
over haar gezicht. “Like nap time, okay? I don’t wanna see any eyes! If I see any eyes, I swear to God,
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I will put a bullet between them!”. Terwijl Ruby en Annie de kluis openen, schakelt Beth ondertussen
alle kassa’s uit. Beth zegt tegen haar gijzelaars dat ze niet moeten bewegen en schaapjes moeten tellen.
Na het openen van de kluis horen Beth en Ruby de sirenes van de politieagenten. De politie valt de
supermarkt binnen. Ze bevrijden de gegijzelden. De camera wisselt naar een ander gangpad en daar
liggen Beth en Ruby op de grond alsof ze gegijzeld waren. Ze hebben geen bivakmutsen meer op en
ook geen zwarte kleding meer aan. Ze hebben lippenstift op gedaan en lopen samen met de andere
gegijzelden naar buiten.

Locatie: De supermarkt.
Handeling: De drie hoofdpersonages lopen de supermarkt in. Ze richten hun pistolen op het winkelend
publiek. Beth zorgt ervoor dat iedereen op de grond gaat liggen.
Kostumering en grime: De kleding van de hoofdpersonages is hetzelfde als bij de vorige overval. Ze
hebben wel zwarte handschoenen aan in plaats van gele schoonmaakhandschoenen. Na de overval,
wanneer Beth en Ruby in het gangpad liggen, dragen ze normale kleding: een blouse en een
spijkerbroek. Ook hebben ze lippenstift opgedaan zodat ze eruit zien als normale klanten in plaats van
overvallers.
Acteren, beweging en expressie: Beth stapt zelfverzekerd de supermarkt binnen, maar zodra ze de
klanten moet commanderen om te gaan liggen, komt ze zenuwachtig over. Ze spreekt onduidelijk en
probeert voor te doen hoe ze moeten gaan liggen. Haar expressie is niet goed te zien door de
bivakmuts. Wanneer Ruby en Beth door de politie uit het gangpad worden ‘bevrijd’, kijken ze angstig
en doen ze alsof ze heel erg geschrokken zijn.
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Scene 3:

Dean wordt aangereden en Beth gaat naar het ziekenhuis om hem te bezoeken. Een zuster komt en
geeft Beth medicatie mee voor Dean. Beth vraagt of deze medicijnen samen kunnen met zijn
kankermedicatie. De zuster snapt niet waar Beth het over heeft en vertelt haar dat Dean geen kanker
heeft. Er volgt een close up van Beth. Ze staart voor zich uit terwijl ze aan de zuster vraagt of ze een
glas water wil halen. Ze draait zich om en gaat langzaam op een stoel zitten. Beth staart voor zich uit
terwijl iedereen in het ziekenhuis langs haar loopt. Dan hoort ze ineens het geluid van de televisie in
de wachtkamer. Er is informatie over de overval op de supermarkt en ze ziet hoe Rio opgepakt wordt.
Beth glimlacht, staat op en loopt de wachtkamer uit.

Locatie: De wachtkamer van het ziekenhuis.
Handeling: Beth praat met een zuster, hierna gaat ze zitten in een stoel. Wanneer ze de televisie
opmerkt, kijkt ze het nieuws.
Kostumering en grime: Beth ziet er verzorgd uit. Ze draagt make up.
Acteren, beweging en expressie: Beth komt gehaast het ziekenhuis binnen. Ze kijkt geschrokken.
Wanneer ze hoort dat Dean heeft gelogen, gaat ze langzaam zitten. Ze staart voor zich uit, negeert de
omgeving. Haar gezicht is strak. Nadat ze het nieuws heeft gezien, staat ze op en loopt ze
zelfverzekerd het ziekenhuis uit.
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Scene 4:

Beth, Ruby en Annie zitten in een restaurant nadat ze hebben gehoord dat Rio is opgepakt. Beth begint
het gesprek en zegt dat ze iets heeft gedaan. De anderen schrikken. Ze vertelt hoe ze vanmorgen in
haar auto stapte en door bleef rijden tot aan de Canadese grens. Ze zegt dat ze helemaal door is
gereden naar de knutselwinkel waar ze eerder vals geld hadden opgehaald. Annie vraagt of ze langs
Big Mike, de eigenaar, is gegaan. Beth vertelt met een stalen gezicht dat ze Big Mike heeft gezien en
dat ze hem een aanbod heeft gedaan: “Listen. Just because Rio’s out of the picture doesn’t mean that
we have to be.”. Ze vertelt dat Big Mike een pistool tegen haar voorhoofd drukte en dat hij niks met ze
te maken wilde hebben. Annie en Ruby zijn geschrokken en zeggen dat hij haar neer had kunnen
schieten. Beth vertelt het verhaal verder zonder te reageren op de geschrokken reacties: “So I gave him
a choice. I said, “You’re either with us, or you’re on your own. What’s it gonna be Big Michael?”.
Annie en Ruby houden hun adem in. Beth vertelt opgetogen dat ze een afspraak heeft gemaakt en dat
ze vals geld in haar auto heeft. Annie en Ruby zijn stil. Hun monden staan open van verbazing. Beth
begint te lachen. Ze zegt dat het een grap was. Annie zegt dat ze het wel jammer vindt dat het niet
waar is. Beth zegt voorzichtig dat het wel waar kan zijn.

Locatie: Een restaurant.
Handeling: Beth vertelt een verhaal.
Kostumering en grime: Beth draagt een nette blouse en make-up.
Acteren, beweging en expressie: Beth vertelt met gedempte stem en kijkt Ruby en Annie strak aan. Ze
vertelt het overtuigend. Nadat ze lacht, kijkt ze weer strak voor zich uit.
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Scene 5:

Beth opent de voordeur en hoort de stem van Rio. Ze loopt angstig de keuken in. Rio zit aan de
eettafel. Dean is vastgebonden en in elkaar geslagen. Beth begint langzaam te huilen. Rio spreekt haar
uitdagend aan: “I thought you wanted to be me. I mean, that’s what all this is, right? Trying to put me
away. You must got big plans. You wanna be the king, you gotta kill the king. This stuff’s medieval,
darling.”. Beth begint te huilen en smeekt Rio om hen niet te vermoorden. Rio lacht en zegt dat hij
niemand gaat vermoorden. Hij schuift het geladen pistool over de tafel naar Beth. Beth pakt huilend
het pistool op. Rio vraagt: “You got what it takes?”. Beth ademt zwaar. Het seizoen eindigt met een
close-up van Beth met het pistool.

Locatie: De keuken in het huis van Beth en Dean Boland.
Handeling: Beth komt thuis en loopt de keuken in. Hierna pakt ze het pistool op en richt het.
Kostumering en grime: Beth draagt een blouse en haar make-up zit aan het begin van de scene nog
netjes. Wanneer ze begint te huilen, loopt haar make-up uit.
Acteren, beweging en expressie: Beth ademt heel zwaar, kijkt angstig en huilt. Haar handen trillen
wanneer ze het pistool vasthoudt.

Tussentijdse conclusie
Aan het einde van dit seizoen wordt duidelijk dat Beth een belangrijke keuze moet maken: ze moet
kiezen tussen het criminele leven of haar leven als stay-at-home-mom. De scene waarin Beth het
verhaal over haar deal met Big Mike vertelt, laat zien dat ze de zaken van Rio over wil nemen. In dit
gesprek komt de veiligheid van haar kinderen niet ter sprake. Ze heeft het alleen over zichzelf. Hieruit
blijkt dat Beth een personage is dat meer is dan alleen een moeder, in tegenstelling tot de manier
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waarop zij in de eerste aflevering werd afgebeeld. In de eerste aflevering maakte ze zich meerdere
malen druk om het welzijn van haar kinderen. In deze laatste aflevering brengt ze haar kinderen in
veiligheid, maar hierna volgt ze haar eigen weg en voert ze haar eigen plannen uit. Hieruit blijkt dat
haar kinderen nog steeds belangrijk zijn, maar dat ze ook karaktereigenschappen bezit die losstaan van
het moederschap. Op basis van deze analyse, zou je kunnen concluderen dat Beth een voorbeeld is van
een ‘Self-fulfillment Mother’. Echter, de manier waarop ze voor zichzelf kiest – het laten arresteren
van een maffiabaas om zo deze positie over te nemen – is niet iets wat verwacht wordt van een
moeder. Deze keuze kan ervoor zorgen dat de kijker Beth ziet als een slechte moeder omdat ze haar
kinderen in gevaar brengt en zichzelf verkiest boven haar gezin. Deze narcistische gedachte komt
overeen met één van de eigenschappen van ‘The Dark Triad’. Naar mijn idee bezit Beth ook de andere
eigenschappen, psychopathie en Machiavellisme, die haar tot een antiheld maken. Beth toont weinig
empathisch vermogen wanneer zij Dean achterlaat in het ziekenhuis, dit is een manier waarop
psychopathie zich uit. Ook blijkt uit deze aflevering dat Beth een manipulatief personage is wanneer
ze Big Mike probeert te overtuigen om met haar in zee te gaan.
Beth is in deze aflevering een antiheld die wel degelijk deze masculiene eigenschappen bezit,
maar tevens geliefd blijft bij de kijker. Het feit dat Beth een moeder is en dat verschillende mannen
haar onrecht aan hebben gedaan, denk aan het bedrog van haar man Dean en de bedreigingen van Rio,
zorgt ervoor dat de kijker zich wel kan identificeren met Beth.
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Conclusie

Vanaf de jaren 70 zijn er twee soorten moeders die centraal staan binnen de populaire visuele cultuur.
De ‘Sacrificial Mother’ is een moeder die alles opoffert voor het welzijn van haar kinderen. Zij is de
moeder die het huishouden draaiende houdt en de verzorging van de kinderen volledig op zich neemt.
In de media komt zij voor in sitcoms zoals The Brady Bunch (1969-1974), waarin haar rol als moeder
centraal staat. Door de invloed van de tweede feministische golf verschijnt er een nieuwe moeder ten
tonele: de ‘Self-fulfillment Mother’. Deze moeder wordt aangemoedigd om buitenshuis te werken en
zichzelf te ontwikkelen als vrouw, in plaats van alleen als moeder. Zij is te zien in sitcoms zoals
Roseanne (1988) en films zoals Up the Sandbox (1972). Beide soorten moeders worden keer op keer
gelabeld als goed of slecht. In de jaren 90 krijgt de ‘Self-fulfillment Mother’ veel kritiek en wordt de
‘Sacrifial Mother’ weer gezien als de goede moeder. De kritiek op de ‘Self-fulfillment Mother’ wordt
geuit in films zoals Mrs. Doubtfire (1993). Volgens Walters en Harrison is er binnen de hedendaagse
populaire visuele cultuur behoefte aan een moeder die niet volledig goed of slecht is, maar aan een
moeder die zich beweegt in het grijze gebied ertussen. Deze afwijkende moeder bezit verschillende
eigenschappen die kenmerkend zijn voor de masculiene antiheld. Het is gebleken dat kijkers zich
moeilijk kunnen identificeren met een vrouwelijk personage dat zoveel masculiene eigenschappen
bezit als de antiheld.
In de eerste aflevering wordt Beth Boland geïntroduceerd als een ‘Sacrificial Mother’. Ze
offert alles op voor het welzijn van haar kinderen en houdt zich voornamelijk bezig met het
huishouden en de opvoeding van de kinderen. Haar keuze om de supermarkt te beroven, komt voort
uit het welzijn van haar kinderen. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop een antiheld
geïntroduceerd wordt: eerst de goede kanten en daarna de slechte kanten. Dit in tegenstelling tot de
laatste aflevering, waarin de kijker een andere kant ziet van Beth Boland. Uit de analyse is gebleken
dat zij zichzelf ook belangrijk vindt en kiest voor haar eigen welzijn. Dit komt deels overeen met de
omschrijving van de ‘Self-fulfillment Mother’, maar is ook een belangrijk kenmerk van de afwijkende
moeder.
In de laatste aflevering laat Beth middels haar daden zien dat zij de eigenschappen van ‘The
Dark Triad’ bezit en dat zij op basis van deze eigenschappen een antiheld is. Dit gaat in tegen het
onderzoek dat uitwijst dat kijkers zich moeilijk kunnen identificeren met een vrouwelijke antiheld. Ik
denk dat de afwijkende moeder Beth Boland een antiheld is waar de kijker zich wel mee kan
identificeren, juist omdat zij een moeder is. Beth bezit de stereotyperende moederlijke eigenschappen:
ze is zorgzaam en doet alles uit liefde voor haar kind, maar handelt als een antiheld vanuit deze
moedergevoelens.
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Beth Boland is een personage dat niet voorkomt binnen de populaire visuele cultuur. Dit komt
doordat er pas sinds kort behoefte is aan een personage dat een afwijkende moeder is, maar ook
doordat het moederschap van Beth Boland haar masculiene eigenschappen als het ware rechtvaardigt.
Beth Boland is de vrouwelijke antiheld waar Walters en Harrison op zitten te wachten.
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