
 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Voorwoord 

‘De representatie van Singles in Vlaamse fictieprogramma’s, is een onderwerp dat me de kans 

geeft om verschillende van mijn interesses te combineren. Enerzijds ben ik door persoonlijke 

ervaringen sterk aangetrokken tot onderzoek in verband met ‘minderheidsgroepen’ en 

anderzijds ben ik geboeid door het medium televisie. Daarnaast is de stereotypering van 

alleenstaanden in de media ook een maatschappelijk en wetenschappelijk relevant thema. Er is 

ondanks het feit dat singles een groot deel van de bevolking beslaan, immers nog niet veel 

onderzoek rond uitgevoerd. Hopelijk kan deze masterproef dus, naast een leerrijke ervaring 

voor mezelf, ook effectief een wetenschappelijke bijdrage leveren en een basis vormen voor 

eventueel verder onderzoek rond deze thematiek.  
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Abstract 

This paper explores the way singles are represented in Flemish fiction programs through a 

theoretical and empirical analysis. Despite the fact a growing group of single people cover a 

big part of the population, there have been signs of them being stereotyped. These stereotypes 

and preconceptions are looked at from within the discourses of singlism, cultural studies and 

genre studies during a theoretical analysis. After a qualitative analysis of six examples, there 

can be argued that some of the stereotypes and preconceptions about single people are being 

reflected in the way singles are represented in fiction programs. There has also been 

demonstrated that this stereotypical way of representing is not always used to make a negative 

or positive evaluation about singles, but are rather typical for certain genres.   
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1. Inleiding 

Alleenstaanden zijn een grote en diverse groep, maar er is weinig onderzoek uitgevoerd naar 

de manier waarop ze in beeld worden gebracht. Literatuur toont nochtans aan dat ze soms te 

maken krijgen met verscheidene vooroordelen en  stereotyperingen  (De Paulo & Morris, 2006; 

Le Blanc, 2014), dit zowel in het echte leven als in de media. Deze masterproef zal aan de hand 

van een literatuurstudie eerst uitdiepen met welke vooroordelen en stereotypes alleenstaanden 

in het echte leven mee te maken krijgen, om daarna specifiek in te gaan op enkele theorieën 

rond representatie in de media en vervolgens te beschrijven wat er bekend is over de manier 

waarop alleenstaanden in de media worden geportretteerd. 

Volgens Reynolds and Wetherell (2003) wordt er in de maatschappij vaak een overdreven 

positief beeld van happy single, ofwel een overdreven negatief beeld van hopeloze 

alleenstaander geschept. Ook wordt single zijn soms gezien als het tegengestelde van ‘relatie’, 

waarbij de heteroseksuele relatie als ideaal wordt gezien (Lai, Lim, & Higgins, 2015). Er zijn 

dus stemmen die menen dat singles wel degelijk te maken krijgen met stereotypering en de 

gevolgen hiervan. Dit wil zoals Le Blanc (2014) op basis van diepte-interviews concludeerde 

in haar journalistieke boek ‘Solo’, niet zeggen dat singles als hulpeloze slachtoffers bestempeld 

moeten worden. Wel kan het nuttig zijn om de groeiende groep alleenstaanden te bestuderen en 

om nader te onderzoeken of er vooroordelen over singles naar voor komen in de manier waarop 

alleenstaanden in Vlaanderen worden gerepresenteerd.  

Dit onderzoek zal zich concentreren op de representatie van alleenstaanden in Vlaamse 

televisiefictie. Zoals gesteld in de ‘cultivatietheorie’ is televisie immers een medium dat een 

grote bijdrage levert aan de manier waarop kijkers de sociale realiteit percipiëren (Gerbner, 

Gross, Morgan, & Signorielli, 1986, 1994). Stereotypes van alleenstaanden op televisie zouden 

dus ook een impact kunnen hebben op de manier waarop zij in het echte leven beoordeeld 

worden. Toch is de representatie van alleenstaanden in de media, net als de algemene 

beoordeling van alleenstaanden ook een thema waar er nog maar zeer weinig onderzoek naar is 

gebeurd.  De vraag hoe alleenstaanden in de media worden afgebeeld en of er gebruik wordt 

gemaakt van stereotypes bij het voorstellen van iemand uit deze groep zou daarom nog nader 

onderzocht moeten worden.  

Deze studie wil dit thema aan hand van een kwalitatieve inhoudsanalyse exploreren. Specifiek 

zal een antwoord worden gezocht op de vraag: Op welke manier worden alleenstaanden in 

Vlaamse fictieprogramma’s geportretteerd? Met als deelvraag: Wordt er een positieve of 
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negatieve waarde aan het alleenstaand zijn toegekend? Onder alleenstaanden worden hier 

personen die ongehuwd, niet-officieel samenwonend en niet in een langdurige relatie zijn, 

gerekend.  

Doordat er bijna geen literatuur over de portrettering van alleenstaanden in televisiefictie te 

vinden is, zullen bovenstaande vragen beantwoord worden door eerst de literatuur over de 

algemene stereotypering en vooroordelen omtrent alleenstaanden te analyseren en daarna 

dieper in te gaan op de representatie-mechanismen van media en televisie. Op basis van deze 

literatuur, zullen dan criteria worden opgesteld om zes Vlaamse fictieseries te analyseren. Het 

aantal series is zo gekozen dat er ondanks de beperkte duur van de studie, toch diep genoeg op 

de verschillende voorbeelden kan worden ingegaan. Het is immers de bedoeling is dat de 

kwaliteit van de analyse boven de kwantiteit van het aantal programma’s primeert. 

 

3. Literatuurstudie 

De literatuurstudie zal eerst proberen te schetsen op welke manier alleenstaanden worden 

bekeken binnen de samenleving. Daarna zal het ingaan op enkele theorieën rond representatie, 

om uiteindelijk te verkennen wat er bekend is over de representatie van alleenstaanden in de 

media. Binnen de verschillende onderdelen wordt er telkens eerst naar internationale bronnen 

gekeken, om daarna in te zoomen op eventuele Belgische literatuur.  

 

Dualistisch discours ‘singleness’  

Alleenstaanden beslaan een groot deel van de bevolking en zijn een zeer diverse groep. Zo 

waren er in 2011 volgens statistieken van Eurostat 4,881,517.0 Belgen wettelijk alleenstaand 

("Population on 1 January by age, sex and legal marital status," 2015). De studiedienst van de 

Vlaamse regering publiceerde dat 30,8 procent van de Vlaamse huishoudens uit 

éénpersoonshuishoudens bestaan (Vanweddingen, 2015). Le Blanc (2014) toont aan dat de 

groep met enkelvoudige huishoudens in Vlaanderen ook steeds groter wordt. Zo waren in 1990, 

13% van de Vlaamse twintigplussers alleenwonend, terwijl deze groep in 2007 al 16% besloeg.  

Ondanks dit behoorlijke aantal stellen DePaulo and Morris (2005) dat alleenstaanden in 

Amerika vaak het slachtoffer zijn van stigmatisering, stereotypering1 en discriminatie doordat 

                                                           
1 Wanneer tijdens het onderzoek het begrip stereotypering wordt gebruikt, zal dit hier betekenen: Een 

overdreven, veralgemenende manier van denken of spreken over een bepaalde groep (wikepedia. 
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er een ideologie van huwelijk en tweeoudergezinnen heerst waar ‘singlism’ niet in past. Deze 

stelling wordt ook bevestigd door Lai et al. (2015) die concludeerden dat singles als mislukt 

worden beschouwd, doordat zij buiten de normen van een samenleving met een sterk hetero-

normatieve ideologie vallen.  

De stelling dat er een stereotiep beeld over singles heerst wordt verder ook bevestigd door o.a. 

Cargan (1981), die vaststelt dat Amerikaanse singles als ‘minder gelukkig’ en als ‘seksuele 

swingers’ worden bestempeld en door het onderzoek van Greitemeyer (2009) in de UK, die 

uitwees dat singles vaak als minder sociaal, minder aantrekkelijk, minder gelukkig en minder 

geslaagd in het leven worden beschouwd. Lai et al. (2015) stelden vast dat Britse singles zich 

vaak machteloos voelen tegenover stereotypes zoals ‘ouwe vrijster’, ‘crazy catlady’, ‘seksueel 

roofdier’, ‘eenzame oude man’ of ‘gay bachelor’.  

Volgens de studie van Byrne and Carr (2005) is er naast een stereotiep beeld, ook sprake van 

effectieve discriminatie tegenover alleenstaanden. De Paulo and Morris (2006) tonen aan dat 

die stigmatisering van, en discriminatie tegenover singles vaak niet erkend wordt en zelfs door 

de Amerikaanse overheid wordt ondersteund. Dit gebeurt onder andere bij het uitdelen van 

subsidies voor ziekteverzekering en belastingvoordelen. In een experiment toonden Morris, 

Sinclair, and DePaulo (2007) aan dat deze structurele discriminatie, ook van toepassing op de 

vastgoedmarkt die het moeilijker maakt voor singles om iets te huren. De respondenten van Le 

Blanc (2014) merkten op dat ze hier in Vlaanderen ook soms problemen ondervinden bij het 

boeken van reizen (p. 140), het aangaan van verzekeringen (p. 169) en zelf bij het opstellen van 

een erfenis (pp. 204,205, 216).  

Verschillende auteurs stellen dus dat alleenstaanden vaak negatief worden gewaardeerd. 

Volgens Lai et al. (2015) ligt deze negatieve evaluatie aan het feit dat single zijn, tegengesteld 

is aan het ideaal van de heteroseksuele relatie. Dit fenomeen zou ook deels verklaard kunnen 

worden door het belang die wordt toegekend aan het vinden van een partner (DePaulo & Morris, 

2005) 

Stereotypes en vooroordelen over alleenstaanden bestaan niet alleen in het buitenland, maar 

volgens verscheidene getuigenissen in ‘Solo’ (Le Blanc, 2014, p. 168) ook in Vlaanderen. Le 

Blanc (2014, p. 18) ontdekte dat singles o.a. als zorgeloos en egocentrisch worden gezien omdat 

ze zogezegd de verantwoordelijkheid van een gezin ontwijken; of als zielig, eenzaam 

verwaarloosd en uitgesloten. Zo vertelt een zevenveertig-jarige respondent bijvoorbeeld dat ze 

op vakantie raar werd aangekeken, omdat ze nog altijd geen gezin had.  
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Toch vindt Le Blanc niet dat dit probleem moet worden overdreven zoals in het Engelstalige 

discours van ‘Singlisme’ soms het geval is. Ze legt daarom ook de nadruk op de positieve 

aspecten van alleenstaand zijn en kaart ook positieve initiatieven aan zoals bedrijven die 

producten speciaal gericht op alleenstaanden ontwikkelen (p. 136) 

Zoals te zien in bovenstaande voorbeelden, is er een grote tegenstelling tussen het Amerikaanse 

discours die vooral de nadruk legt op de nadelen voor single zijn en de eerder positieve kijk van 

Le Blanc (2014). Doorheen de verschillende onderzoeken is het opmerkelijk dat er een soort 

van dualiteit heerst binnen het wetenschappelijk discours over singles, waarbij er ofwel vooral 

de uiterst negatieve ofwel de uiterst positieve aspecten van het single-zijn worden benadrukt. 

Deze dualiteit is ook terug te vinden in de manier waarop er daadwerkelijk over singles wordt 

gedacht. Reynolds and Wetherell (2003) toonden aan dat single zijn vaak ofwel als ‘a deficit 

identity’ en ‘social exclusion’ wordt gezien, ofwel als het bewijs van ‘independence and choice’ 

en ‘self-actualization and achievement’. Binnen het negatieve discours wordt single zijn als een 

‘deficit’ identity gezien, omdat singles worden beoordeeld op wat ze niet zijn (Reynolds & 

Taylor, 2005). Hiertegenover staat er dan een tegendiscours die de bewuste keuze om single te 

zijn centraal stelt (Lahad, 2014; Reynolds, Wetherell, & Taylor, 2007)  

Een andere opmerkelijk element aan het discours over singles is het feit dat het zich vooral op 

vrouwelijke alleenstaande concentreert. De meeste onderzoekers schrijven enkel over de 

stereotypering van vrouwelijke alleenstaanden. Het zou dus interessant kunnen zijn tijdens het 

onderzoek na te gaan of er ook een daadwerkelijk verschil bestaat tussen de manier waarop 

mannelijke en vrouwelijke alleenstaanden worden geportretteerd. Verder zal dit onderzoek ook 

proberen te ontdekken of voorgaande stereotypes en vooroordelen terugkomen in de manier 

waarop alleenstaanden in beeld worden gebracht en of de representatie net als in de literatuur 

op een dualistische of eerder op een positieve of negatieve manier gebeurt.  

 

Representatie en stereotypering  

Dyer (1995, p. 3) stelt dat de invloed van media kansen van mensen in de samenleving kan 

beperken. Ook Gamson, Croteau, Hoynes, and Sasson (1992) erkennen de macht van televisie, 

maar ze merken op dat er vaak ook ruimte is voor een oppositionele lezing. De macht van 

televisie in het representeren van de werkelijkheid mag niet worden overdreven, maar zeker 

ook niet ontkend.  
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Eén van de basiselementen inzake representatie is volgens Hall, Evans, and Nixon (2013), taal 

en de manier waarop deze gecodeerd en gedecodeerd wordt. Zij stellen: ‘Language is one of 

the ‘media’ through which thoughts, ideas and feelings are represented in a culture.’ (Hall et 

al., 2013, p. XVii). Dit coderen en decoderen is volgens Hall (1980) een circulair proces, waarbij 

taal en mediaboodschappen binnenin een bepaald discours betekenis krijgen. Deze 

boodschappen kunnen dan volgens de dominante code begrepen worden, of ze de lezer kan de 

dominante code verwerpen of de boodschap volledig oppositioneel begrijpen. De betekenis van 

taal kan dus beschouwd worden als iets wat binnen een bepaald discours of een cultuur is 

gecreëerd. Bijgevolg zal taal dus ook invloed hebben op de representatie van groepen. Het 

belang van de invloed die cultuur op een boodschap kan hebben, wordt ook door Dyer bevestigd 

aangezien hij stelt:   

‘… first of all, stressing that representations are presentations, always necessarily entailing the 

use of the codes and conventions of the available cultural forms of presentation.’ (Dyer, 1995, 

p. 2).  

Er kan dus worden aangenomen dat representaties cultureel gebonden zijn. Om het gedrag van 

anderen te begrijpen, zijn mensen geneigd, gebruik te maken van representaties aan de hand 

van categorieën, omdat ze zo het perceptieproces kunnen vereenvoudigen (Macrae & 

Bodenhausen, 2000).  Door de werkelijkheid in categorieën in te delen wordt deze immers 

minder complex en overzichtelijker.  

Eén van de belangrijke elementen binnen het representatieproces is ‘verschil’. Vaak wordt een 

representatie gebaseerd op socio-culturele verschillen (Hall et al., 2013, p. 224). In hun boek 

‘Representation’, halen Hall et al. (2013) vier theorieën aan die dit kunnen verklaren. Eén 

theorie stelt dat een betekenis enkel kan ontstaan uit een tegenstelling tot iets anders. Zo haalt 

‘zwart’ zijn betekenis uit de tegenstelling tot ‘wit’ en ‘warm’ wordt gedefinieerd op basis van 

de tegenstelling met het begrip ‘koud’. Het idee van Derrida and Bass (1982) dat mensen 

denken aan de hand van ‘Binaire opposities’ sluit hier nauw bij aan. Daarnaast is er ook een 

antropologische verklaring mogelijk die argumenteert dat ‘klasse-verschillen’ tussen mensen 

de basis zijn om iets als cultuur aan te zien. Zo zou de ‘westerse’ cultuur bepaald worden door 

zijn verschillen met de ‘Afrikaanse’ of ‘Aziatische’. Binnen deze theorie zou de term 

alleenstaanden dus betekenis krijgen door de tegenstelling met getrouwde koppels. 

Naast het idee van ‘de ander’, is representatie ook rechtstreeks verbonden met ideologie. 

Ideologieën zijn immers systemen van representatie (Hall, 1985). Vaak is deze achterliggende 

ideologie ‘genaturaliseerd’, mensen nemen bepaalde representaties dan als vanzelfsprekend 
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(Gamson et al., 1992).  Het begrip ‘ideologie’ is niet los te koppelen van macht en een 

dominante groep (Althusser, 2006).  Dit betekent dat machtsrelaties bijgevolg ook een 

belangrijke rol spelen in representaties. Hall et al. (2013) stellen dat gezag en de macht om 

mensen te categoriseren belangrijke termen zijn in het bestuderen van representaties en meer 

specifiek binnen het stereotyperen.  

Volgens Hall et al. (2013, p. 247) betekend  gestereotypeerd: ‘reduced to a few essentials, fixed 

in Nature by a few simplified characteristics’ Ondanks het feit, dat stereotypering vooral met 

een negatieve connotatie wordt bekeken, vloeit dit begrip volgens Dyer (1995, p. 11) voort uit 

een relatief neutrale term. Uit de oorsprong van die term, kunnen volgens Dyer (1995) 

verscheidene redenen worden gevonden, waarom stereotyperingen worden gebruikt. 

Stereotypes kunnen de complexe realiteit helpen ‘ordenen’. Door patronen te vinden en te 

definiëren kunnen mensen begrijpen wat hun samenleving inhoudt. Daarnaast kunnen 

stereotypes ook gebruikt worden als mentale shortcut naar complexere informatie en 

connotaties.  

Verder drukken stereotypes de eigen waarden en overtuigingen van een maatschappij uit. Een 

stelling die ook Hall et al. (2013, p. 248) erkennen, volgens hen leggen stereotypes vast wat 

normaal en wat deviant is; Wat binnen de groep hoort en wat ‘de anderen’ zijn. Daardoor 

weerspiegelen stereotypes ook vaak de machtsrelaties en creëren ze bepaalde groepen. Een 

laatste functie die Dyer bespreekt is het refereren naar de werkelijkheid in bijvoorbeeld fictie 

en de sociale functie van een bepaald personage. Deze functie zal waarschijnlijk ook binnen dit 

onderzoek zichtbaar zijn. Voorgaande literatuur toont dus aan dat stereotyperingen en 

vooroordelen er niet enkel zijn om een bepaalde waarde uit te drukken, maar ook vaak een 

functie hebben.   

 

Single in de media  

Ondanks de onderzoeken die stellen dat alleenstaanden soms gestereotypeerd worden, is er nog 

niet veel literatuur in verband met de vraag of er ook in de media vooroordelen over singles 

naar voor komen. Zijn de representaties van singles gevarieerd of wordt er net zoals in het 

algemene discours over singles eerder in uitersten gedacht? Er zijn vermoedens dat single 

personages vaak op een sterke manier worden getypeerd. Vaak wordt er ofwel een overdreven 

positief beeld van het single zijn geschept, zoals van de vrouwen in Sex & The city, waar singles 

sterke, onafhankelijke, personen zijn die weinig sociaal-economische problemen ondervinden 
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door hun relatiestatus en het single zijn als iets ideaal doen overkomen (Jill Reynolds & 

Wetherell, 2003). Ofwel zijn de singles juist hopeloos, zoals J. Reynolds and Taylor (2005) 

concludeerden in hun onderzoek over chicklit, waarin single zijn vaak als iets extreem negatief 

wordt gezien. 

Het is opmerkelijk hoe ongedifferentieerd de gevonden literatuur over singles in de media is. 

Bijna alle onderzoeken gaan over chicklit en bestuderen enkel vrouwelijke personages. Het 

geslacht van een personage speelt blijkbaar een rol in de manier waarop deze wordt 

gerepresenteerd. Rabinovitz (1989) stelde vast dat er in representaties van single moeders vaak 

een  patriarchale ideologie terug is te vinden. Daarnaast kwamen ook Gill and Herdieckerhoff 

(2006) tijdens hun onderzoek over chicklit tot de conclusie dat single vrouwen hun oplossingen 

meestal in de armen van een man vinden. Een bevinding die overeenstemt met de ontdekking 

van Kim (2001), dat de sterke vrouwelijke protoganonist zoals bijvoorbeeld ‘Ally Mc Beal’, 

het single zijn toch vaak als een last beschouwt.  

Vermoedelijk speelt ook het genre waarin een bepaald single personage voorkomt een sterke 

rol in de manier waarop deze wordt gerepresenteerd. Volgens Feuer (1992) is genre deels 

gebaseerd op gemeenschappelijke, inhoudelijke en stilistische karakteristieken. Dit houdt dus 

in dat er binnen een bepaald genre vaker gebruik wordt gemaakt van dezelfde representatie. 

Voorbeelden zijn ‘de femme fatal’ in film noir of ‘de naïeve romanticus’ in Romantische 

komedie. Ook Gledhill (2013) beschrijft dat genre naar gemeenschappelijke kenmerken 

refereert en voegt daar aan toe dat elk genre bepaalde verwachtingen zal scheppen bij het 

publiek. Dit betekent ook dat het publiek verwachtingen heeft over de manier waarop een 

bepaalde groep binnen een genre wordt gerepresenteerd.  

Verder zijn er ook vermoedens dat een ‘happy end’ vaak ook inhoud dat het single personage 

op het einde een partner heeft gevonden. Zo stelde Le Blanc (2014, p. 199) vast dat in ‘Friends’ 

op het einde van de serie, quasi alle single personages een soulmate gevonden hebben.  

Dit onderzoek zal proberen na te gaan of deze bevindingen ook op Vlaamse televisiefictie kan 

worden toegepast. Dit zal gebeuren door te kijken of geslacht en genre een rol spelen in de 

manier waarop de alleenstaande personages in beeld worden gebracht en na te gaan of ook in 

de Vlaamse series het vinden van een partner als ‘happy ending’ wordt beschouwd.  
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4. Methode 

Aangezien televisie de heersende stereotypes zowel weergeeft als beïnvloedt, is dit een geschikt 

medium om deze problematiek te onderzoeken. Binnen dit medium zijn fictieprogramma’s een 

genre met vaak sterke typeringen. Als er eventueel stereotyperingen zijn, zullen deze hier dus 

waarschijnlijk in terug zijn te vinden. 

Om het antwoord op de onderzoeksvraag: Op welke manier worden alleenstaanden in Vlaamse 

fictieprogramma’s geportretteerd?  En deelvraag: ‘Hoe wordt single zijn gewaardeerd?’ te 

kunnen formuleren zal een kwalitatieve inhoudsanalyse worden uitgevoerd op een selectie van 

zes Vlaamse fictieprogramma’s. Op basis van de literatuurstudie wordt er tot een topiclist 

gekomen (zie bijlage 1), die dan als basis dient om de programma’s te analyseren en te 

registeren op welke manier alleenstaanden worden geportretteerd. 

Kwalitatief onderzoek is een aangewezen methode voor dit onderzoek, aangezien dit eerder een 

verkennend onderzoek zal zijn. Er is immers nog niet veel onderzoek rond het thema 

beschikbaar. Daarnaast stellen de onderzoeksvragen eerder diepgaande vragen, die het best 

beantwoord kunnen worden met kwalitatief materiaal. Representatie en stereotypering zijn 

immers moeilijk kwantificeerbare begrippen.  

Om een kwaliteitsvolle analyse uit te kunnen voeren binnen de beperkte studieperiode, zal de 

studie zich beperken tot zes Vlaamse fictie-series. Omdat de programma’s relevant moeten zijn 

voor het onderzoek, zullen deze allemaal minstens één single personages bevatten en worden 

er zowel programma’s van op de openbare omroep als van de commerciële zenders gekozen. 

Verder is het ook belangrijke dat de programma’s recent zijn. Dit omdat zo de maatschappelijke 

relevantie wordt vergroot.  Daarom wordt er een uiterste uitzenddatum van 7 jaar als ondergrens 

gehanteerd.  

Nadat de selectie is gemaakt, zullen de series inhoudelijk worden geanalyseerd. Per serie zal 

één single personage worden bestudeerd. Dit door eerst een beschrijving te geven van het single 

personage en de korte inhoud van de reeks, om daarna aan de hand van een topiclijst verder in 

te gaan op enkele onderwerpen uit de literatuur. Zo zal er onder andere aandacht worden 

geschonken aan de visuele en tekstuele representatie van single personages, de rol van het single 

zijn binnen de verhaallijnen, de mening van verschillende personages over singles en als laatste 

bepaalde stereotypes en vooroordelen die wel of niet terugkomen.  
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5.Onderzoek & resultaten 

De geanalyseerde series zijn: ‘De Rodenburgs’ seizoen 1 (Ameye, & Vervaeren, 2009), ‘De 

Ridder’ seizoen 1 (Goris,2013), Chaussée d’amour seizoen 1 (Peyls, (2016), .Vermist  seizoen 

6(Verheyen, 2015a), ‘De Bunker’ seizoen 1 (Verheyen,2015) en T.seizoen 1 (Siera & Van 

Mechelen, 2015) 

Het onderzoek is ingedeeld in drie delen. Eerst is er een korte beschrijving van de geanalyseerde 

series en personages. Dan volgt de analyse over hoe single zijn in beeld wordt gebracht en als 

laatste wordt er dieper ingegaan op de stereotyperingen en vooroordelen. In bijlage is een 

analyse per serie toegevoegd. 
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Beschrijving series en personages 

 

 



14 
 

 



15 
 

 



16 
 

 



17 
 

 

 



18 
 

 



19 
 

 ‘Single’ binnen de verhaallijn 

Hoeveel komt single zijn in beeld?  

De relatiestatus van de personages komt in alle series relatief weinig in beeld en is niet in alle 

geanalyseerde afleveringen zichtbaar. De relatiestatus van de personages, is dus meestal ook 

geen hoofdlijn uit het verhaal en had weinig invloed op de andere verhaallijnen. In ‘Vermist’ 

wordt enkel in de eerste aflevering op de huidige relatiestatus van Michael ingespeeld, wel is 

hij duidelijk geïnteresseerd in zijn collega Eva en komt hun geflirt in verschillende afleveringen 

terug. In ‘De bunker’ komt het feit dat Farah single is, zeer weinig naar voor. In de Ridder en 

T. wordt hier meer tijd aan besteed, maar meestal op een impliciete manier, zoals opmerkingen 

van collega’s, flirterig gedrag of een appartement die duidelijk niet op twee personen is  

voorzien.  Ook in ‘De Rodenburgs’ wordt er niet vaak expliciet over Olivier zijn liefdesleven 

gepraat, wel komt dit meer in beeld. De rol van begeerde vrijgezel is immers één van de 

hoofdkenmerken van Olivier. Enkel in ‘Chaussée d’amour’ was het de aanzet tot de rest van 

het plot. Waar het verhaal start nadat yilvia’s huwelijk is afgesprongen, samen met haar 

kinderen in een geërfd bordeel komt te wonen.  

In de geanalyseerde afleveringen is single zijn in de meeste gevallen enkel het hoofdonderwerp 

van een scene of sequentie als dit een functie heeft binnen het plot. Ook is het opvallend dat 

‘Chaussée d’amour’ en ‘De Rodenburgs’ de twee series zijn waar er het meeste tijd aan single 

zijn wordt besteed. Dit zou door het genre verklaard kunnen worden. Overige series zijn immers 

misdaadseries terwijl ‘Chaussée d’amour’ en ‘De Rodenburgs’ eerder onder drama geklasseerd 

kunnen worden. In dit genre worden de personages meestal dieper uitgewerkt dan in 

bijvoorbeeld misdaadreeksen, waar vooral het werk van de personages centraal staat. Vooral in 

‘Vermist’ krijgt de kijker weinig informatie over de personages. In de Ridder, de Bunker en 

‘T.’ worden de personages al iets meer uitgediept, maar dit is meestal in functie van situaties 

op het werk.  

Hoe komt single zijn in beeld?  

Een opvallende ontdekking omtrent de rol van een personages relatiestatus binnen het verhaal 

is de manier waarop deze naar voor wordt gebracht. In vier van de zes geanalyseerde series 

wordt seks of een verwijzing naar seks gebruikt om de relatiestatus van een personage duidelijk 

te maken. Waardoor hun status als single geassocieerd wordt met vrijblijvende seks of 

seksualiteit. Zo is één van de openingsscènes van het geanalyseerde seizoen van ‘Vermist’ een 

scène waarin Eva en Michael, twee single personages uit de reeks, gemeenschap hebben. 

Wanneer Michael zijn baas hem op zijn affaire aanspreekt antwoord deze: ‘Wij zijn allebei 
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volwassen en alle twee single.’ In T. wordt net zoals in Vermist een avontuurtje tussen twee 

collega’s gebruikt om hun relatiestatus duidelijk te maken. Zo bediscussiëren Annelies en Daan 

een one night stand die tussen hen heeft plaatsgevonden. In de eerste afleveringen van ‘De 

Ridder’ en ‘De Rodenburgs’ wordt seks op een minder expliciete manier gebruikt om aan te 

tonen dat Helena en Olivier geen partner hebben. Zo is Olivier in de eerste aflevering al vlug 

omringt door vele vrouwen en geniet hij duidelijk van de aandacht die ze voor hem hebben. In 

de Ridder wordt de relatiestatus van Helena al snel duidelijk wanneer blijkt dat ze er niet voor 

afschrikt haar vrouwelijkheid en seksualiteit te gebruiken om hogerop te komen.  

Ook in latere afleveringen binnen de series kwam seksualiteit geregeld aan bod bij de 

alleenstaande personages. Dit gebeurt niet alleen door het personage tijdens of vlak na de daad 

in beeld te brengen, maar ook door andere personages die zinsspelen op seks. Dit was 

bijvoorbeeld te zien in ‘T.’, wanneer Annelies vermoeid op het werk toekomt, grapt haar collega 

:‘Met wie ben jij deze nacht in bed gekropen?.  

Verder was het ook opvallend dat als single zijn in beeld kwam, dit vaak op een eerder negatieve 

manier gebeurde. Zo werd het onder andere geassocieerd met een uitvoerig seks- en 

uitgaansleven, een te kleine kamer of eenzaamheid. Als er bijvoorbeeld scenes over Helena’s 

privéleven worden getoond is dit vaak ‘s avonds op café of in haar kleine kamer met een 

diepvriesmaaltijd of kop cornflakes. Ook in de Rodenburgs wordt het feit dat Olivier single is 

niet op een positieve manier bekeken. Hij wordt duidelijk voorgesteld als een echte womanizer. 

In ‘de Bunker’ heeft Farah duidelijk moeite met het feit dat haar ex nu wel een gezin heeft 

gesticht, terwijl zij te druk bezig was met haar carrière. Sylvie in Chausée d’amour komt samen 

met haar nieuwverworven status als alleenstaande met geldproblemen in een kleine kamer van 

een bordeel terecht. Helena uit ‘T.’ lijkt zelf geen problemen te ondervinden door haar 

relatiestatus, maar krijgt wel veelvuldig opmerking toegeworpen over zogenaamde dates. In de 

geanalyseerde afleveringen van ‘Vermist’ komt Michaels privéleven zo goed als niet in beeld. 

Toch heeft wat de kijker erover te weten komt vooral met seks te maken. In de eerste aflevering 

heeft hij seks met zijn andere single collega. In de derde aflevering is te zien hoe hij Eva vertelt 

over een gebeurtenis in het verleden: ‘Ik ben één keer met haar mee naar huis geweest. Voor 

mij bleef het daarbij, voor haar duidelijk niet.’ 

Positieve aspecten van single zijn, zoals meer tijd voor zelfontwikkeling of meer vrijheid 

kwamen minder aan bod. Ook werd er in de geanalyseerde series en scenes over single zijn, 

weinig gebruik gemaakt van louter beschrijvende woorden of beelden zonder andere 

associaties. Een scène waarin het personage zich alleen in een normale thuissituatie bevindt of 
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waar het personage op een informerende manier vertelt dat deze alleenstaande is, was niet in de 

geanalyseerde series te vinden. De vermoedens uit de literatuur dat alleenstaand zijn op ofwel 

een zeer negatieve ofwel een juist zeer positieve manier in beeld worden gebracht lijken dus 

niet volledig te kloppen, omdat er meer negatieve dan positieve aspecten naar voor kwamen. 

Vindt het single personage een partner aan het einde van serie?  

De literatuur toonde aan dat een ‘happy end’ vaak inhoud dat de alleenstaande personages tegen 

het einde van het verhaal een partner hebben gevonden (Le Blanc, 2014). In de geanalyseerde 

series was dit echter nergens het geval. Wel staan meer dan de helft van alle single personages 

tegen het einde van de serie dichter tegen een persoon van het andere geslacht. Zowel Sylvia 

als Annelies, Olivier en Michael hebben gevoelens opgebouwd voor ander personage. Helena 

en Farah hebben op het einde geen speciale band met een man opgebouwd. Wel heeft Helena 

een misgelopen affaire met een advocaat en lijkt Farah naargelang de reeks vordert toch te 

verlangen naar een relatie. Een relatie is dus geen vereiste voor een positief einde van de reeks, 

maar lijkt wel een doel waarnaar de single personages naar op weg zijn.  

Hoe wordt single zijn gewaardeerd?   

De bevindingen van onder andere Reynolds and Wetherell (2003) en (Reynolds & Taylor, 

2005) in de literatuurstudie, suggereerden dat single zijn op uiteenlopende en expliciete 

manieren zou worden gewaardeerd. Dit vermoeden kon niet volledig door de studie worden 

bevestigd. In geen van de geanalyseerde series wordt er expliciet vermeld wat de personages 

zelf over hun relatiestatus vinden. Ook de andere personages maken geen uitspraken over wat 

zij ervan vinden dat de andere single is. Toch was het mogelijk om eerdere impliciete meningen 

uit bepaalde scènes af te leiden. Zo is er een scène waar Farah uit ‘De Bunker’ haar baas vertelt 

dat ze een carrière belangrijker vindt dan een partner of gezin (fragment 1).  

 

 

 

 

 

 

Pierre: Waar ziedde gij uzelf over vijf jaar? 

Farah: Hoe bedoel je? 

Pierre: U toekomst binnen onze dienst. 

Farah: Ik wil doorgroeien 

Pierre: Je weet toch wat dat betekent, nooit tijd voor jezelf. Altijd geheimen voor je partner 

Farah: Ik heb geen partner nodig 

… 

Pierre: En als je ooit kinderen wil? 

Farah: Dan hoop ik dat iemand mij zo snel mogelijk uit mijn lijden kan verlossen.  

Fragment 1: Farah wil geen gezin 
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Later in het verhaal lijkt ze zich dan toch eenzaam te voelen. Ze belt naar een man, nadat ze een 

vader met zijn kind heeft geobserveerd, maar legt neer voor hij de kans krijgt om op te nemen. 

Nog later in de reeks ziet ze vanop een afstand hoe haar ex-vriend en zijn nieuwe, zwangere 

partner uit een winkel komen. Hier heeft ze duidelijk moeite mee.  

In T. is het niet duidelijk wat single personage Annelies over haar relatiestatus vindt. In het 

begin van de reeks vertelt ze haar collega Daan niet geïnteresseerd te zijn in een relatie. Op het 

einde van de reeks lijkt het echter alsof de twee toch dichter naar elkaar zijn toegegroeid. Wel 

wordt er een paar maal een opmerking gemaakt over het feit dat Annelies single is. Zo merkt 

Daan op een ochtend op: ‘En hoe was het gisteren?... Seks gehad’. Toch betekenen deze 

opmerkingen niet direct dat ze Annelies hierdoor minder waarderen.  

Ook de twee mannen Olivier uit ‘De Rodenburgs’ en Michael uit ‘Vermist’ maken zelf niet 

duidelijk wat ze ervan vinden alleenstaand te zijn, maar het lijkt alsof ze ervan genieten om 

beheerd te zijn door het andere geslacht. Zo is Olivier met verschillende vrouwen te zien en 

heeft ook Michael gemeenschap zonder daarbij ook in een relatie te zijn. Toch lijkt Michael 

wel geïnteresseerd in een relatie met Eva.  

In de Rodenburgs wordt de status van begeerde vrijgezel ook door Olivier zijn omgeving erkent. 

‘… Al die treurende vrouwen om de meest begeerde vrijgezel…’ grapt een familielid hem toe 

nadat ze het een gesprek hadden over hoe het zou zijn wanneer Olivier iets overkomt. Enkel in 

het geval van Helena uit de Ridder is het niet duidelijk wat ze zelf en wat haar omgeving van 

haar relatiestatus vindt.  

In het algemeen wordt er dus vooral impliciet getoond hoe verschillende personages naar 

alleenstaanden kijken. Het vermoeden uit de literatuurstudie dat single zijn op eerder uiterste 

manieren in beeld wordt gebracht, kan door deze impliciete hints worden bevestigd. In de 

meeste geanalyseerde reeksen werd single zijn op een eerder negatieve of eerder positieve 

manier gewaardeerd. Ook komen de waarderingen van verschillende personages binnen 

dezelfde reeks meestal overeen, waardoor er een weinig genuanceerd beeld wordt geschetst.  

Uit de literatuurstudie bleek dat er waarschijnlijk een verschil zou zijn in de representatie van 

mannelijke en vrouwelijke alleenstaanden en dat het single zijn voor vrouwelijke personages 

negatiever gewaardeerd zou worden dan bij mannelijke (Lai et al., 2015). Deze verwachting 

werd deels ingelost. De mannelijke alleenstaanden Olivier en Michael kregen geen 

opmerkingen over eventuele avontuurtjes zoals bijvoorbeeld wel het geval was bij Annelies. 

Ook heeft het feit dat ze single zijn bij hen geen invloed op hun leefsituatie zoals wel het geval 
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is voor Helena die leeft op biertjes en diepvriesmaaltijden en ondervinden ze in tegenstelling 

tot het personage van Farah zelf geen last van het gegeven dat ze geen gezin hebben. De 

afwezigheid van een partner zorgt er ook niet voor dat ze zoals Sylvia met geldproblemen 

moeten kampen.   

Verder schiep de literatuur ook een verwachting dat vrouwelijke alleenstaanden hun 

oplossingen zouden vinden in de armen van een mannelijk personage (Rabinovitz, 1989). Dit 

was in geen enkele geanalyseerde reeks het geval. Zowel Sylvia, Helena, Farah als Annelies 

waren sterke personages die zelf hun problemen aanpakten. Toch is het opmerkelijk dat Sylvie 

het opeens zo moeilijk krijgt wanneer de financiële steun van haar man wegvalt. Dit zou als 

teken van een patriarchale ideologie gezien kunnen worden, maar kan ook verklaard worden 

doordat de breuk met haar man op een heel abrupte manier gebeurde en haar man ook schulden 

had gemaakt met het gemeenschappelijke geld. Ook Annelies steunt door het advies van T., 

vaak op een man, maar dit kan ook worden verklaard door het feit dat er meer mannelijke dan 

vrouwelijke professoren zijn.  

Genreverwachtingen 

Uit de bevindingen van Gledhill (2013) blijkt dat genre meestal een invloed heeft op de manier 

waarop personages worden getypeerd. Dit was ook zo het geval in de geanalyseerde reeksen. 

Helena De Ridder wordt afgeschilderd als sexy advocate wat past binnen het rechtbankgenre, 

Farah en Annelies vertonen veel gelijkenissen met de gepassioneerde politie-agentes die 

succesvol zijn in hun job, maar minder geluk hebben in de liefde. Michaels personage leunt dan 

weer dichter aan bij de mannelijk variant van dit type, de stoere single politieman. Olivier zijn 

personage is een typisch voorbeeld van een begeerde, rijke, bachelor uit soapseries. Het 

personage van Sylvie in ‘Chaussée d’amour’ is minder typisch, toch is het verhaal van een rijke 

vrouw die door een huwelijksbreuk in de problemen komt in meerdere series terug te vinden.  

Stereotyperingen en vooroordelen  

Uit de literatuurstudie blijkt dat er stereotype denkbeelden en vooroordelen bestaan over 

alleenstaanden. Het onderzoek heeft afgetoetst of deze ideeën ook terugkomen in de manier 

waarop singles in televisiefictie worden gerepresenteerd. Eén van de stereotypes die in de 

geanalyseerde series is terug te zien, is deze van ‘seksuele swinger’, ‘womanizer’ of 

‘verleidster’. Zowel Olivier als Michael hebben er geen probleem mee om seks te hebben 

zonder dat daar een relatie bij hoort. Het is opmerkelijk dat dit stereotiep juist bij de twee 

gevolgde mannelijke personages lijkt voor te komen. Verder kan ook Helena als een verleidster 

worden gezien. Ook al worden er bijna geen affaires in beeld gebracht, is het toch zichtbaar dat 
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ze graag flirt en haar charmes inzet. Zo draagt ze in de laatste aflevering een kleedje met diepe 

decolleté naar haar proces. Wanneer haar zus haar hierop aanspreekt, antwoordt ze: ‘Ik moet 

mijn charmes toch uitspelen’. 

Andere stereotypes die in de literatuur werden aangehaald kwamen niet in de geanalyseerde 

afleveringen terug. Ook zijn er in de fragmenten weinig vooroordelen te vinden die door de 

literatuur werden aangekaart. De alleenstaande personages worden niet als hopeloos of asociaal 

voorgesteld. Toch zijn er bepaalde gelijkenissen te zien in de manier waarop de single 

personages in de verschillende reeksen worden geportretteerd. In vrijwel alle series toont het 

alleenstaand personage op een bepaald moment interesse in een persoon van het andere 

geslacht. Zowel Helena als Annelies, Sylvia, Michael en Olivier hebben doorheen de 

verschillende aflevering een flirt of affaire waar ze meer inzien. Enkel bij Farah is dit niet het 

geval. Verder is ook de levensstijl van sommige geanalyseerde personages opmerkelijk. Zo gaat 

Helena ’s avonds altijd uit, eet ze diepvries- of afhaalmaaltijden en heeft ze een nogal rommelig 

appartement waar er lege bierflesjes op tafel staan. Ook van Annelies die vaak laat en moe op 

het werk toekomt wordt er een ongestructureerde levensstijl gesuggereerd.  
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6. Conclusie en Discussie 

Dit artikel had de bedoeling om te onderzoeken hoe alleenstaanden in Vlaamse 

fictieprogramma’s worden gerepresenteerd. In de literatuur zijn er aanwijzingen dat er in de 

samenleving verschillende vooroordelen en stereotype beelden over alleenstaanden bestaan. 

Aangezien media een krachtige manier zijn om eventuele vooroordelen en stereotype beelden 

te verspreiden, waren er vermoedens dat deze mogelijks ook terug konden komen in de manier 

alleenstaanden in Vlaamse fictieprogramma’s worden geportretteerd.  

Behalve in één reeks waarbij het plot draait om een personage die juist alleen komt te staan, 

komt de relatiestatus van de alleenstaanden weinig expliciet aan bod. Wel is deze redelijk vaak 

op de achtergrond aanwezig doordat een personage bijvoorbeeld met een ander flirt. Wanneer 

het single zijn in de series wel aan bod komt, gebeurt dit vooral op een uitgesproken en 

ongenuanceerde manier. Alleenstaanden worden bijvoorbeeld vooral getypeerd door hun 

seksualiteit. In drie van de zes geanalyseerde series is seksualiteit de manier om de relatiestatus 

van het personage naar voor te brengen en in quasi alle series gingen de alleenstaande 

personages op een bepaald moment op een seksuele of flirterige manier om met een personage 

van het andere geslacht.  

Uit een analyse van de programma’s blijkt dat deze representatie zoals door de literatuurstudie 

werd gesuggereerd inderdaad op een eerder typerende manier plaatsvindt. Zo spendeert het ene 

single personage haar vrije tijd vooral aan uitgaan, eet ze diepvriesmaaltijden en flirt ze graag. 

Een andere alleenstaand personage is dan weer een typisch voorbeeld van een overambitieuze 

vrouw die geen gezin heeft omdat ze enkel dacht aan haar carrière en dan spijt krijgt van haar 

beslissing.  Nog een ander personage is een echte womanizer. Ook worden de vermoedens dat 

geslacht een rol speelt in de representatie van de alleenstaanden bevestigd. De mannelijke 

personages ondervinden minder last van hun status dan de vrouwelijke.    

Verder zijn het vooral zeer uitgesproken aspecten van het single leven die in de geanalyseerde 

reeksen naar voor komen. Een uitbundig seksleven, ongestructureerd huishouden, beperkte 

financiële middelen en een carrière uitbouwen ten koste van een relatie zijn allemaal kenmerken 

die bij minstens één van de personages terug is te zien. De positievere aspecten zoals meer tijd 

hebben voor zelfverwezenlijking, hobby’s of een uitgebreider sociaal leven komen nagenoeg 

niet naar voor.  

In de geanalyseerde fictieseries wordt er dus soms gebruik gemaakt van een eerder stereotype 

en eenzijdige representatie van alleenstaanden. Het Amerikaanse discours over ‘singleness’ zou 
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deze manier van representeren vooral wijten aan een hetero-normatieve ideologie waar het 

huwelijk als ideaal wordt voorgesteld. Toch mag de mate waarin dit gebeurt niet worden 

overdreven. Voorgaande voorbeelden komen eerder impliciet en op de achtergrond naar voor. 

In geen enkele serie werd er een expliciet oordeel geveld over single zijn. 

Ook ondervindt er maar één personage echt nadeel door haar relatiestatus. Verder is er van de 

andere personages maar één personage die opmerkingen krijgt van anderen over haar 

relatiestatus en één personage die zichtbaar spijt heeft van haar keuze om niet in een relatie te 

investeren. In het grootste Ondanks de stereotype beelden die er in de series waren terug te 

vinden is het niet mogelijk om te zeggen dat single zijn als extreem negatiefs wordt 

gewaardeerd. In het algemeen zijn alle geanalyseerde alleenstaanden sterke en succesvolle 

personages die ook verschillende positieve eigenschappen bevatten. 

De ontdekking dat ondanks er geen expliciet oordeel wordt geveld over alleenstaanden toch 

stereotyperingen en vooroordelen in series naar voor komen, kan mogelijks verklaard worden 

door het inzicht uit de literatuurstudie dat stereotyperingen en veralgemeningen een manier zijn 

die mensen gebruiken om de complexe werkelijkheid gemakkelijker te begrijpen. Nog een 

andere en belangrijke verklaring zou gevonden kunnen worden binnen het discours over film 

en televisie-genres. Hierin wordt gesteld dat kijkers er nu eenmaal van houden als een film of 

serie hun genreverwachtingen inlost. Typering van de personages is een manier waarop 

filmmakers dit kunnen doen. Deze laatste theorie wordt ook bevestigd door het onderzoek. De 

verschillende stereotyperingen uit de geanalyseerde reeksen passen quasi altijd binnen het genre 

waarin ze zich situeren. Het is dus belangrijk om er rekening mee te houden dat genres vaak 

steunen op bepaalde typeringen om zich zo van andere genres te onderscheiden.  

Het is dus mogelijk om te concluderen dat de geanalyseerde fictieprogramma’s gebruik maken 

van stereotypes en vooroordelen om alleenstaande personages te portretteren, maar single zijn 

in het algemeen daarom niet negatief of positief waarderen. Hierbij is het zeker ook aangewezen 

om rekening te houden met eventuele redenen waarom deze stereotype representaties worden 

gebruikt.  

Tot slot is het belangrijk om enkele beperkingen van dit onderzoek aan te stippen. Door de 

beperkte tijd was het maar mogelijk om zes verschillende series te analyseren, waarvan er maar 

op één personage werd ingezoomd en waarvan er maar enkele afleveringen in de diepte konden 

worden bestudeerd. Deze studie kan dus niet gebruikt worden om algemene conclusies te 

trekken over de representatie van alleenstaanden in televisiefictie. Wel zouden de bevindingen 
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gebruikt kunnen worden als basis voor verder onderzoek omtrent de portrettering van 

alleenstaanden. Zo zou het interessant kunnen zijn om de bevindingen uit dit onderzoek af te 

toetsen op andere voorbeelden of om ook onderzoek uit te voeren op grotere schaal. Verder 

concentreert dit onderzoek zich enkel op de alleenstaande personages. Een vergelijkende studie 

uitvoeren tussen de representatie van alleenstaande en niet-alleenstaande personages zou dus 

nieuwe inzichten in de materie kunnen bieden. 

Indien verder onderzoek zou uitwijzen dat alleenstaanden effectief op grote schaal worden 

gestereotypeerd, is het aangezien de grote impact van televisie op de maatschappij aangewezen 

om beleidsmaatregelen te nemen.  
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Bijlage 1: Topiclijst 

1. Beschrijving 

*Uiterlijk 

*Persoonlijkheid   

* Hoe komt single zijn visueel en tekstueel in beeld 

2. Verhaallijnen  

* Beschrijving van de verhaallijn (wat wordt er wel en niet getoond?) 

* Genreverwachtingen? 

* Veel aandacht voor single zijn? 

3. Relatiestatus  

* Vindt het personage op het einde een partner en wordt dit benadrukt doorheen het 

verhaal 

* Personage zelf over status 

* Opmerking andere personages over de status 

 * Relatie is ideaal? 

 * Singles missen iets? 

 * Ander?  

4. Visuele stereotyperingen: 

  * Diepe decolleté 

  * Uitdagende kledij 

  *Ongeorganiseerd huishouden 

  * Slechte voedingsgewoontes => magnetron maaltijden, take-out 

  * andere: …. 

5. Vooroordelen single zijn 

* Womaniser of verleidster 

* Zorgeloos 
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Bijlage 2: Analyses 

T.  s1– Annelies Donckers 

1.Beschrijving  

Uiterlijk 

Annelies Donckers, oud-leerling van T.eerlinck en nu inspecteur, heeft lange blonde krullen die ze 

draagt in een ‘nonchalant’ kapsel. In de eerste aflevering draagt ze een grijze cardigan en een rok, 

doorheen de afleveringen ligt er geen nadruk op haar kledij.  

Persoonlijkheid 

Annelies laat haar vaak meeslepen door haar emoties. Dit helpt haar om zich in verschillende cases in 

te leven en er volop voor te gaan (werkt vaak nog tot in de late uurtjes), anderzijds is ze hierdoor soms 

prikkelbaar.  

Hoe komt single zijn in beeld? 

De kijker verneemt dat Annelies single is doordat zij en haar mannelijke collega (Daan) de one night 

stand die ze hadden bespreken. Doorheen de serie hangt er een zekere spanning tussen de twee. Dit is 

bijvoorbeeld te zien door de plagende opmerkingen die de twee elkaar toewerpen en het fysieke contact 

tussen de twee. 

Doorheen de serie krijgt Annelies af en toe opmerkingen over dates die er wel of niet zijn geweest (vooral 

van Daan). Bijvoorbeeld: ‘Met wie ben jij deze nacht in bed gekropen? 

2.   Single binnen de verhaallijnen   

De single status van Annelies wordt niet als een aparte verhaallijn gezien. Dit komt meestal in beeld, 

binnen de verhaallijn over de relatie tussen Annelies en Daan. Er wordt nooit seksueel contact of gekus 

tussen de twee in beeld gebracht, wel wordt er gesuggereerd dat dit al heeft plaatsgevonden.  

 Er wordt doorheen de serie weinig getoond over de persoonlijke leefsituatie van Annelies (haar huis, 

kamer, privéleven). Wel komt het contact tussen Annelies en haar demente vader in beeld en wordt het 

getoond als Annelies na haar uren met een collega of de professor afspreekt. 

Is er veel aandacht voor single zijn?  

-Het single zijn van Annelies behoort niet tot de hoofdlijnen van het verhaal. Toch worden er geregeld 

opmerkingen gemaakt die haar relatiestatus benadrukken.  

- Wat zijn eventuele genreverwachtingen  

T. is een misdaadreeks. Een type uit dit genre waar Annelies haar personage aan verwant is, is de 

alleenstaande politieagente die haar gebrek aan een gezinsleven compenseert door zich volledig op 

haar werk te focussen.  
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3. Relatiestatus  

-Personage zelf over status 

Tijdens de geanalyseerde afleveringen maakte Annelies geen opmerkingen in verband met single zijn.   

-Opmerking andere personages over de status   

Wanneer andere personages het over Annelies als single hebben, heeft dit meestal betrekking op seks. 

Hierdoor lijkt het dat de andere personages ervan uitgaan dat, of Annelies persoonlijk of singles in het 

algemeen veel seksuele contacten hebben. 

-Vindt het personage op het einde een partner en wordt dit benadrukt doorheen het verhaal?  

Annelies blijft heel de reeks single. Toch wordt het gevoel geschept dat Annelies tegen het einde dichter 

naar Daan is toegegroeid. Dit komt bijvoorbeeld in beeld door haar hevige reactie op Daan zijn 

toestand na een schietincident. 

4. Visuele stereotyperingen: 

*Ongeorganiseerd huishouden / leven : Annelies komt vaak laat en vermoeid toe op het werk. Haar 

warrige kapsel en directe nood aan koffie zouden een verwijzing kunnen zijn naar een zogenaamd 

ongeorganiseerd leven.  

* De kleding stijl van Annelies is eerder nonchalant te noemen. Ze draagt meestal simpele en loszittende 

kledij, wat zou kunnen duiden op het vooroordeel dat singles slordig zijn en weinig belang hechten aan 

hun uiterlijk. Dit kenmerk zou echter ook een verwijzing kunnen zijn naar een typisch studentikoze 

kledijsmaak, wat los zou staat van haar relatiestatus.  

5. Vooroordelen single zijn 

* Womaniser of verleidster  

 Annelies is geen typische verleidster. Toch komt ze door haar relatie met collega Daan en de 

verschillende opmerkingen over een uitbundig liefdesleven, deels in een verleidende rol terecht. Ook 

wordt ze door T. soms als een lustobject bekeken. Dit laatste kan echter ook aan de excentrieke 

gedachtegang van het personage van de professor liggen.  

* Oplossingen in de armen van het ander geslacht of getrouwd personage?  

Wanneer de cases echt moeilijk worden, vind Annelies haar redding bij de oudere, mannelijke T..  

* Single als last? Of als ideaal?  

Single zijn wordt doorheen de serie niet als een last afgeschilderd. Ook het tegenovergestelde is hier 

niet van toepassing. Toch wordt er wel duidelijk dat Annelies van het single leven geniet of nog niet 

klaar is om zich te binden, zo maakt ze Daan duidelijk dat ze niet geïnteresseerd is in een relatie.  
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* Verantwoordelijkheid ontwijken 

Annelies is geen personage die haar verantwoordelijkheden ontwijkt. Zo is ze duidelijk geëngageerd in 

haar werk en neemt ze de verantwoordelijkheid om voor haar dementerende vader te zorgen.  

* Zorgeloos 

Annelies leidt geen zorgeloos leven. Ze zet zich in voor haar werk en familie. Er wordt een uitbundig 

liefdesleven gesuggereerd door andere personages, maar dit wordt nooit door beelden bevestigd.  

* Egocentrisch 

Annelies is geen egoïstisch personage, ze toont meestal zeer veel medeleven met mensen uit haar 

omgeving of met slachtoffers op haar werk. Ook zorgt ze voor haar demente vader, een daad die 

moeilijk met egoïsme in verband is te brengen.  
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De Ridder s1 – Helena De Ridder 

1.Beschrijving 

Uiterlijk 

Helena de Ridder is een jonge juriste met lange rode lokken. Ze is meestal formeel gekleed, maar is ook 

niet bang van een meer uitdagende, kortgerokte outfit.  

Persoonlijkheid 

Helena is duidelijk niet op haar mondje gevallen en staat haar mannetje in de soms harde juridische 

wereld.  Ze is eerlijk, impulsief en koppig. Op beroepsvlak komt Helena over als een eerder ongevoelige, 

harde tante. Op persoonlijk vlak is ze echter veel gevoeliger. Dit laatste komt bijvoorbeeld naar voor in 

de verhaallijn over Helena’s relatie met haar zus. Helena durft wel eens egoïstische keuzes maken, zo 

deinst ze voor weinig terug als het gaat om haar carrière, neemt ze haar eigen belangen soms voor deze 

van haar familie (zus) en helpt ze anderen om haar geweten te sussen.  

Hoe komt single zijn in beeld?  

Na haar werkuren heeft De Ridder tijd voor een uitbundig uitgaansleven met haar zus. Ze moet duidelijk 

geen rekening houden met een eventuele partner. Ook het appartement van De Ridder is er één van de 

stereotype alleenstaande. Op haar bureau staat er Make-up, een bierflesje en een halve diepvriespizza. 

2.   Verhaallijnen   

-Beschrijving van de verhaallijn over de relatiestatus (wat wordt er wel en niet getoond?)  

Doorheen de serie wordt er regelmatig ingezoomd op De Ridder haar privéleven. Er wordt geen nadruk 

gelegd op het feit dat Helena geen partner heeft. Wel komt dit indirect naar voor door haar 

uitgaansleven na de werkuren en haar specifieke levensstijl (weinig slaap, magnetronmaaltijden,) 

Er is een verhaallijn waar een de ex of minnaar van Helena opduikt. De relatie tussen de twee is 

duidelijk niet officieel of bindend. Verder komen er geen dates in beeld of worden er geen dates 

gesuggereerd.   

-Is er veel aandacht voor single zijn?  

Er wordt niet veel aandacht besteed aan het feit dat De Ridder alleenstaande is. Wel komt er vaak in 

beeld dat ze niet bang is om zaken gedaan te krijgen van haar omgeving, door haar vrouwelijkheid in 

te zetten. Dit komt bijvoorbeeld naar voor in scenes met haar baas op het kantoor, als ze iets te weten 

wil komen van een mannelijke collega.  

- Wat zijn eventuele genreverwachtingen?  

In het misdaadgenre of rechtbankdrama is de ‘sexy’ alleenstaande carrière-vrouw een vaak gezien type. 

Door haar ambitieuze en sterke karakter en verleidelijke uitstraling voldoet ze voor een deel aan deze 

verwachting.  
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3. Relatiestatus  

-Personage zelf over status 

De ridder heeft het zelf niet over haar relatiestatus. 

-Opmerking andere personages over de status   

Er worden geen opmerkingen gegeven over alleenstaanden.  

-Vindt het personage op het einde een partner en wordt dit benadrukt doorheen het verhaal?  

Helena blijft heel de serie alleenstaand.  

4. Visuele stereotyperingen  

- Het personage van De Ridder kan worden gezien als een personage met een chaotisch persoonlijk 

leven en ongeordende manier van leven. Dit laatste staat duidelijk in contrast met haar werkleven. Een 

voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de openingsscène, waar ze te laat toekomt op het werk in de cabrio 

van haar zus. Ze moet eerst naar de toiletten om zich op te frissen en van outfit te wisselen. Ook haar 

bescheiden appartement met diepvriespizza en biertjes in beeld kan als een stereotypering worden 

gezien. 

- Visueel speelt De ridder haar vrouwelijkheid uit met vaak sexy outfits, wat zou kunnen duiden op het 

stereotype van verleidster. Uitdagende kledij is echter niet altijd het gevolg van iemands relatiestatus 

en kan daarom niet volledig als een stereotypering worden gezien. 

5. Vooroordelen single zijn 

* Womaniser of verleidster  

De Ridder is duidelijk een ‘sexy’ personage (knap, verleidelijk gekleed, flirterig). Er is in de serie sprake 

van 1 affaire. Naast deze affaire is er geen sprake van andere mannen.   

* Verantwoordelijkheid ontwijken  

Helena presteert goed op haar werk en ontwijkt hier geen verantwoordelijkheden. Toch komt ze in de 

eerste aflevering te laat aan. Ook de verantwoordelijkheid om een gezonde levensstijl aan te gaan of om 

tijd te investeren in haar verwonde zus ontbreken.  

* Altijd eenzaam of asociaal 

Naast haar zus heeft De Ridder weinig contact met anderen. Dit kan als een soort vorm van 

eenzaamheid worden gezien. Ook haar appartement lijkt op het appartement van iemand die weinig 

bezoek heeft en vaak alleen is (rommelig, de etensresten,..) Tegen het einde van de serie heeft ze wel 

een beter contact opgebouwd met haar collega’s 
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Vermist s7 – Michael  

1.Beschrijving 

Uiterlijk 

Michael is een stoere inspecteur met een kort kapsel en een baardje. Hij is altijd netjes gekleed in een 

hemd of geklede T-shirt. Door zijn brede postuur en zelfverzekerde houding komt hij mannelijk over. 

Persoonlijkheid 

Michael is een zelfzekere en directe persoon. Hij voelt zich goed in zijn vel. Ondanks het feit dat hij het 

op persoonlijk vlak niet altijd even gemakkelijk heeft, blijft hij altijd professioneel. Michael laat zijn 

werk niet beïnvloeden door emoties of persoonlijke disputen.  

Hoe komt single zijn visueel in beeld?  

-Wanneer Michaels baas hem aanspreekt over zijn affaire met collega Eva, maakt Michael duidelijk dat 

beiden single zijn en doen wat ze willen. In een latere aflevering vertelt hij Eva over een vroeger 

avontuurtje. Naast deze opmerkingen wordt het feit dat Michael single is niet meer vermeld. Wel wordt 

er door verschillende blikken tussen Eva en Michael duidelijk dat hij Eva wel ziet zitten.  

2.   Verhaallijnen   

-Beschrijving van de verhaallijn over de relatiestatus (wat wordt er wel en niet getoond?)  

In het begin van de serie is te zien hoe Michael het bed deelt met zijn collega Eva. Later zal blijken dat 

beiden single zijn, maar Michael toch geïnteresseerd is in meer. Door een fout afgelopen avontuurtje in 

het verleden deelt Eva niet direct dezelfde gevoelens. Naast het geflirt met zijn collega, komt er weinig 

over Michaels leven in beeld.   

-Is er veel aandacht voor single zijn?  

Single zijn wordt niet gezien als een belangrijk onderdeel van de serie. Er zijn dan ook zeer weinig 

scènes die dit in beeld brengen.  

- Zijn er eventueel genreverwachtingen  

Typische vrijgezelle mannen uit politieseries zijn vaak stoere mannen met een zacht kantje. Kenmerken 

die aan het personage van Michael toegeschreven kunnen worden.  

3. Relatiestatus  

-Personage zelf over status 

Michael vermeldt nooit hoe hij er zich bij voelt om alleenstaand te zijn. Wel blijkt uit zijn opmerkingen 

dat seks voor hem niet persé relatiegebonden hoeft te zijn.  

-Opmerking andere personages over de status  

Andere personages maken geen opmerkingen over Michaels relatiestatus.  
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-Vindt het personage op het einde een partner en wordt dit benadrukt doorheen het verhaal?  

Michael blijft heel het verhaal alleenstaand. Toch wordt zijn affaire met Eva benadrukt.   

4. Visuele (stereo)typeringen  

Michael zou door zijn stoere houding en voorgaande affaire deels passen binnen het stereotiep van de 

viriele verleider. Omdat zijn persoonlijke situatie zo weinig in beeld komt, kan dit echter ook door het 

gebrek aan informatie worden geweid.   

5. Vooroordelen single zijn    

* Womaniser of verleidster: Michael bezit enkele typsiche kenmerken van een womanizer, hij is stoer, 

mannelijk, kan goed met vrouwen overweg en ziet seks niet perse als een reden tot relatie. Toch breekt 

hij met dit vooroordeel door in volgende aflevering duidelijk te maken dat hij toch een relatie zou willen 

met Eva.  

* Verantwoordelijkheid ontwijken  

Michaels privésituatie komt binnen de geanalyseerde afleveringen weinig in beeld. Uit deze afleveringen 

lijkt het er niet op dat Michael verantwoordelijkheden zou ontwijken. Hij engageert zich voor zijn werk. 

Er zou gesuggereerd kunnen worden dat hij zich door weg te vluchten na een foutieve beschuldiging 

verkrachting ontwijkend gedraagt. In de geanalyseerde afleveringen werd er echter te weinig informatie 

over deze zaak vermeld om dit zeker te kunnen weten.  
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De Bunker  s1– Farah 

1.Beschrijving 

Uiterlijk 

Farah is jong vrouw met Iranese roots. Ze is altijd opgemaakt en professioneel gekleed in formele kledij.  

Persoonlijkheid 

Farah is een zeer ambitieuze jongedame en is niet bang om dit te laten merken. Ze zet zich 100% in voor 

haar werk. Verder ze ook koppig en durft ze uit te komen voor haar mening.  

Hoe komt single zijn in beeld?  

Farah vertelt haar baas dat ze liever carrière maakt dan een man te vinden. Verder is haar relatiestatus 

zichtbaar doordat ze tijdens een case op een eerder droevige manier naar een vader met zijn kinderen 

staat te kijken en door de manier waarop ze omgaat met het feit dat haar ex een nieuwe en zwangere 

vriendin heeft.  

2.   Verhaallijnen   

-Beschrijving van de verhaallijn over de relatiestatus (wat wordt er wel en niet getoond?)  

Farah haar relatiestatus komt weinig in beeld. Wanneer dit wel wordt getoond is dit (behalve bij de 

scène waar Farah vertelt dat ze liever een carrière wil) meestal wanneer ze toch naar een relatie en 

gezinsleven verlangt.  

-Is er veel aandacht voor single zijn?  

-Het single zijn van Farah behoort niet tot de hoofdlijnen van het verhaal. Wel worden enkel de minder 

positieve kanten van het single zijn belicht. Zo krijgt Farah doorheen de verschillende afleveringen spijt 

dat ze door haar carrièreplannen geen gezin heeft kunnen opbouwen.  

- Wat zijn eventuele genreverwachtingen?  

De Bunker is een misdaadreeks. Farah past volledig binnen het beeld van de ambitieuze single agente 

die achteraf spijt krijgt dat ze enkel tijd investeerde in haar carrière in plaats van in een eventuele 

relatie.  

3. Relatiestatus  

-Personage zelf over status 

Tijdens de geanalyseerde afleveringen verandert Farah haar standpunt over haar relatiestatus. Eerst 

lijkt ze overtuigd van haar keuzen later begint ze toch duidelijk te twijfelen. 

-Opmerking andere personages over de status  

Het is een Farah’s baas die haar wijst op het feit dat het moeilijk zal zijn een hogere functie met een 

gezinsleven te combineren. Pierre laat wel niet zien of hij dit positief of negatief bekijkt.  
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-Vindt het personage op het einde een partner en wordt dit benadrukt doorheen het verhaal?  

Farah blijft heel de reeks single. Toch lijkt het erop dat ze haar opvattingen in verband met een eventuele 

relatie aanpast. Als ze in aanraking komt met een vader die zijn zoon voorleest en later ook met haar ex 

en zijn zwangere vriendin, krijgt ze het zichtbaar moeilijk.  

4. Visuele stereotyperingen: 

*Farah is altijd zeer formeel gekleed wat past binnen het idee van de koele carrièrevrouw zonder gezin.   

5. Vooroordelen single zijn 

* Hopeloos  

 Farah is niet hopeloos op zoek naar een partner, maar lijkt op het einde van de reeks toch open te staan 

voor een relatie.  

* Single als last? Of als ideaal?  

Farahs personage ziet single zijn in het begin van de reeks als ideaal, omdat ze zo meer tijd in haar 

carrière kan steken. Later worden de rollen voor haar volledig omgedraaid en veranderd ze haar 

mening. Andere personages spreken zich hier echter niet over uit.  
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De Rodenburgs S 1 

1.Beschrijving 

Uiterlijk 

Oliver is een knappe man en weet dit ook van zichzelf. Hij heeft een kort verzorgt baardje en kapsel en 

is altijd net gekleed.  

Persoonlijkheid 

Oliver komt naar voor als een zeer charmante man. Toch lijk hij ook een beetje naïef, zo sluit hij zijn 

ogen voor verschillende intriges die aan de gang zijn en ziet hij het niet wanneer een vrouw geen 

interesse heeft in hem.  

Hoe komt single zijn in beeld?  

In de Rodenburgs wordt de relatiestatus van Olivier bijna enkel door seks of geflirt in beeld gebracht. 

Aan andere aspecten van single zijn is er geen aandacht besteed.  

2.   Verhaallijnen   

-Beschrijving van de verhaallijn over de relatiestatus (wat wordt er wel en niet getoond?)  

De relatiestatus van Olivier behoort niet tot de hoofdlijnen van het verhaal, maar is wel de hoofdlijn als 

het gaat om zijn personage. De affaires en het geflirt van Olivier komen uitvoerig in beeld. Andere 

elementen over Olivier zijn privéleven komen zeer weinig naar voor.  

-Is er veel aandacht voor single zijn?  

Het feit dat Olivier single is komt vaak in beeld. Wel wordt hier door de andere personages weinig over 

opgemerkt. Het is duidlijk dat ze Olivier als een begeerde vrijgezeld zien,  

- Wat zijn eventuele genreverwachtingen?  

De Rodenburgs is een dramareeks die veel wegheeft van een soap. Kijkers verwachten hier dus meestal 

getypeerde personages. Olivier past binnen het typetje van begeerde bachelor.  

3. Relatiestatus  

-Personage zelf over status 

Zelf vermeldt Olivier niets over zijn relatiestatus. 

-Opmerking andere personages over de status   

De andere personages zijn duidelijk op de hoogte van Olivier zijn relatiestatus en rol van 

vrouwenverleider. .In de eerste aflevering wordt bijvoorbeeld naar Olivier verwezen als ‘meest 

begeerde vrijgezel.  In een latere aflevering merkt een familielid al grappend op: ’Jij wordt niet verliefd, 

je hebt alleen maar veroveringen!’ 



13 
 

-Vindt het personage op het einde een partner en wordt dit benadrukt doorheen het verhaal?  

Helena blijft heel de serie alleenstaand. Wel heeft ze een korte affaire die stukloopt.  

4. Visuele stereotyperingen  

Visueel past Olivier helemaal binnen het type van de knappe womanizer. Hij is knap, lang en gespierd. 

Ook komt zijn geflirt veelvuldig in beeld.   

5. Vooroordelen single zijn 

* Womaniser of verleidster  

Olivier is duidelijk een womanizer. Hij kan goed om vrouwen en heeft verschillende avontuurtjes 

* Egocentrisch 

Olivier is een eerder egoïstisch personage en handelt vaak uit zelfbelang.   
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Chausée d’amour s1 

1.Beschrijving 

Uiterlijk 

Sylvia is een aantrekkelijke dame die stijlvol gekleed gaat. Haar uiterlijk en kleding stijl staan in sterk 

contrast met haar nieuwe omgeving.  

Persoonlijkheid 

Uit alle geanalyseerde reeksen bezit Sylvia de meest uitgewerkte persoonlijkheid. Ze is een koppige 

doorzetter die gaat voor haar doelen. Ondanks de moeilijkheden, doet ze haar best om een goede moeder 

te zijn voor haar twee kinderen.  

Hoe komt single zijn in beeld?  

Opvallend in Chaussée d’amour is de grote tegenstelling tussen het luxeuse leven die Sylvia had in een 

relatie en omgeving waar ze in terechtkomt (Een kleine kamer in een bordeel).  

2.   Verhaallijnen   

-Beschrijving van de verhaallijn over de relatiestatus (wat wordt er wel en niet getoond?)  

In Chaussée d’amour is de relatiestatus van Sylvia de aanzet tot de rest van het plot. Dit komt dan ook 

regelmatig in beeld en wordt ook regelmatig vermeldt. Onder andere de breuk, het opstarten van een 

nieuw leven als single, de relatie met haar ex en het daten van een nieuwe man komen aan bod.  

-Is er veel aandacht voor single zijn?  

Er wordt veel aandacht besteed aan het feit dat Sylvia single is.  

- Wat zijn eventuele genreverwachtingen?  

De verhaallijn van Sylvia: Een rijke getrouwde vrouw die na een breuk lagerop terechtkomt past goed 

binnen drama als genre. 

3. Relatiestatus  

-Personage zelf over status 

Sylvia heeft het moeilijk met de breuk. Ze is dan ook niet tevreden om alleenstaande te zijn. Later 

verzoent ze zich wel met de situatie, maar ze wordt algauw verliefd.  

-Opmerking andere personages over de status   

Ondanks het feit dat dit zo’n belangrijk deel van het verhaal uitmaakt, bevatten de geanalyseerde 

afleveringen weinig opmerkingen van andere personages over het feit dat Sylvia alleenstaande is.  

-Vindt het personage op het einde een partner en wordt dit benadrukt doorheen het verhaal?  

Sylvia heeft op het einde geen officiële relatie, maar gaat wel een paar keer op date met Jerome. De 

twee kunnen het duidelijk vinden met elkaar en zijn beiden geïnteresseerd in meer.   
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4. Visuele stereotyperingen  

-Als Sylvia alleen komt te staan, woont ze samen met haar twee kinderen in een klein appartement.  

5. Vooroordelen single zijn 

- Weinig financiële middelen. 

Als alleenstaande komt Sylvia in de armoede terecht.  

 

 


