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Een winteravondvertelling 

 
In deze hectische dagen tussen het sinterklaas- en het kerstfeest is er niets heerlijker dan 
onderuitgezakt te koekeloeren naar een smeuïge aflevering van een soapserie, het 
vlaggenschip van menige televisieomroep ter wille van de kijkcijfers. 
 
We kijken toe hoe de schikgodinnen de levensdraad hebben gesponnen van bon vivants en 
casanova’s, die allerwegen verwikkeld raken in zinnenprikkelende rendez-voustjes; we 
krijgen het er Spaans benauwd van als we kennisnemen van hun soms gênante 
gedachtesprongen. 
 
We zien bucolische taferelen waarin de protagonisten zich in een idyllisch tête-à-tête 
neervlijen in een classicistisch prieeltje, omgeven door fluitenkruid en guichelheil; een 
herder weidt met weidse gebaren zijn schapen, leeuweriken zingen luid hun lied. 
 
We zwijmelen weg bij weeïge liefdesscènes, waarin acteurs op een berbertapijt door 
Cupido’s pijlen getroffen gelieven hartstochtelijk na-apen; met bonzend hart trachten zij bij 
elkaar in het gevlij te komen om verzaligd in Morpheus’ armen te kunnen neerzijgen. 
 
We grinniken om het debacle van een zielenpoot die na een emotioneel staakt-het-vuren als 
een freudiaanse antiheld door zijn eega sacherijnig aan de kant wordt geschoven; wat een 
kippendrift, wat een donquichotterie, wat een clichés! 
 
Bij tijd en wijle gaan de helden boud tekeer; onschuldig ogende ritjes in een janplezier 
kunnen ontaarden in lascieve bacchanalen die weinig gelijkenis vertonen met een polonaise 
in een diaconessenhuis. 
 
Zo bieden soapseries vaak stereotiepe konterfeitsels; anders dan de bellettrie van in 
marokijn gevatte boeken trakteren ze ons op zinnebeelden van het amoureuze leven en 
geven ze ons ten enenmale de kans te ontsnappen aan onze huis-tuin-en-keukenbesognes. 
 
Het romantisch ideaal scoort hoog in dit fin de siècle; toch hebben we als echte 
zedenprekers voor elk smachtend hart één stichtelijke raad: maak er in de carrousel van uw 
leven niet te veel een soapzootje van, maar beid relaxed uw tijd! 


