
series kijken

‘Aan het begin van zo’n
avond verzamel ik alle
smartphones’
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gezien – en nog een keer en nog een keer?
Gelukkig is er ‘Modern Family’. Bijna of net
zo grappig als ‘Friends’ en de serie loopt nog
steeds. Een goede serie kiezen voor het hele
gezin blijkt nog best een kunst en we zaten
er ook wel eens naast. Met ‘Orange is the
New Black’ bijvoorbeeld, omdat we eens iets
anders wilden dan comedy, maar de steeds
explicieter wordende seks werd niet op prijs
gesteld door de pubers – althans, niet om
naar te kijken met je ouders erbij. Wat wel
weer hilarische gesprekken opleverde. 
‘Gilmore Girls’ bleek een goede tip al keek

mijn zoon niet alle afleveringen meer mee.
Maar mijn man, dochter en ik werden fan en
het zorgde bij mijn dochter voor een leer- en
leesboost – en nu droomt ze stiekem van
studeren op Yale. Zelfs ‘Downton Abbey’
bleek onverwacht aan te slaan en zorgde
voor een kortstondige opleving van beleefd-
heidsvormen binnen ons gezin (“Thank
you, Your Ladyship”). 
Maar soms worden we het niet eens over

een serie die we alle vier leuk vinden. Dan
kiest om de beurt één iemand een film voor
ons allemaal: zo konden we toch Richard
Linklaters ‘Boyhood’ kijken (die mijn kinde-
ren anders hadden weggewuifd als “saai” en
“veels te lang”) maar wat ze uiteindelijk een
prachtige film vonden. Net zoals ik laatst
‘It’s a Kind of a Funny Story’ prachtig vond,
uitgekozen door mijn zoon, en die ik anders
vast had gemist.  
Natuurlijk doen we ook nog weleens iets

anders samen dan alleen tv kijken. Samen
eten bijvoorbeeld. En één avond per week is
het ‘schermvrije avond’: dan wordt er niets
gekeken en ligt de telefoon in de gang – op-
nieuw na een boel gesteun en gezucht. Dat
fanatiek spelletjesspelende gezin zullen we
nooit worden, maar een avondwandeling,
iets bakken, lezen, muziek luisteren of klet-
sen: ik teken ervoor.

‘Friends’
Comedy der comedy’s over een groep

van zes vrienden in New York.

10 seizoenen: 1994-2004 (op dvd, in

sommige landen op Netflix, in

Nederland vanaf 1 januari)

‘Modern Family’
Drie Amerikaans gezinnen vormen

samen één grote familie.

9 seizoenen, 10e in de maak: 2009-

heden (seizoen 1 t/m 7 staat op Netflix)

‘How I Met Your Mother’
Vijf Amerikaanse vrienden, een is op

zoek is naar de ware.

9 seizoenen: 2005-2014 (Netflix)

‘Girl Boss’
Voor een beetje girl power: jonge

vrouw van 23 begint zeer succesvolle

winkel in vintage kleren op eBay.

1 seizoen: 2017 (Netflix)

‘Atypical’
Tragikomische coming of age-serie

over een 18-jarige jongen met een

autistische stoornis die gaat daten.

1 seizoen (tweede seizoen is

aangekondigd): 2017 (Netflix)

‘Gilmore Girls’
Dramaserie over de hechte en moderne

band tussen een moeder en dochter.

7 seizoenen: 2000-2007 (in 2017

maakte Netflix een vierdelig vervolg ‘A

Year in the Life’)

‘Friends from College’
Tragikomische serie over bijna

veertigers die elkaar van Harvard

kennen. 

1 seizoen (tweede seizoen is

aangekondigd): 2017 (Netflix)

‘Downton Abbey’
Kostuumdrama in een groot Engels

landhuis vol standsverschillen in de

jaren 1912-1925. 

6 seizoenen: 2010-2015 (op dvd)


